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Tryggevcelde Amt i Siakland

Niele Henrich Weinwich.

Lcilicet er tempus venier, cum knilius illir
^.xricoia, incnrvo rerrsm molirus srarro»
exela invenier scabrs robizinc pila,
sur zravibur litltris xaless pu15a')it inaner»
xranäiscius cffosks mirabirur 06a lepulckris.
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Kiobenhavn,

«

.... 1

1798.

Trykt H06 Directeur 2 oh. F r e d e r i k S c h u l t z ,
Kougelig og Nniverfftetsboglrykkcr.

Deres
Hoifyrstelige Durchlauchtighed
Prindsesse

Sophia

Magdalena,

Hertuginde
til Slesvig-Holfteen-Glücksborg.,

Abbedinde

.

i det K v n g e l i g e S t i f t W a l l o e ,
t i l eg n es og ti l skri ves

denne Bejkrivelse over Srevns-Herred

xaa det underdanigste
af
F o r f a t t e r e n .

^

Der hocherhabne Stand kann nur ln dem entzücken,
Dem er zum Mittel dient, die Menschen zu beglücken.
Und so bewundert man, im Reiche der Natur,
Der Sonne Mild' und Kraft, nicht ihre Höhe nur.
Ha g e d o r n .

F o r e r in d r in

g.

>Len og Tyve Aar ere forlsbne, siden jeg udgav mr'ne
Hi s t or i s ke

Efterretninger

om

Stevns-

Herred, og omendskiont de vare meget ufuldstcrndige,
og robcdc den unge Skribent, der ei kiendte sine Undersiottelses Kildcr, imodtoges de dog med Biefald, det
baade Afscrtningen og Bcdommclserne i Kritisse Jour
nal, Nye Kulisse Tilssuer, og locrde Efterretninger bevidnede.

Siden den Tid har jeg, ved enhver forekom-

mende Leilighed, samlet fieere Biedrag til bette Herreds
ndforligere Dessrivelse, den jeg nu har den LEre herved, ät udgive for det «rede Publikum.

Enhver

VI
Enhver Kyndig vil bedst künde bekomme, hvad
Umage, Taalmodighed, der Hörer til et saadantArbeide,
hvor mange Skrister, derendog frugteslos maae igiennrmgaaes, hvor mange Dokumenter der maae randsages, in-en man treffer noget passende med sit^iemed,
dog! de, som Laftren er tilfreds med Arbeidet, vil ald
Umage vcrre rigeligen belsnnct,

Nagtet jeg har bestrafet mig for, at giore kenne
Beskrivelse faa fuldstanLig som muelig, ere der dog de
Ting til vore Dqge henhsrende, som man künde have
onffetaevide, men som gioreS Hemmeligheder af, og
en Ferfatter altsaa har stör Vanffelighed ved at künde
angive.

Jeg maae derimod hexved aflcrgge Zustits-.

raad T h o r k e l i n

min Tak for den Beredvillighed,

hvormed Han sra det Kengelige Geheime Arkiv har un«
derstottet bette mit Foretagende.

Adssillige have yttret det Ansse for mig, at have
en ligesaa speciel Dessrivclse over fleere Herreder i Sioclland, som kenne, og bette var ei ugisrligt; jeg havde

til

tkl den Ende giort etUdkast tr'l enDeskrivelse overFaxse«
Herred, ligesaa over Dieverffoug-Herred,

som med

Stevnö - Herred udgisre TLyggeva-lde Amt, samlet alleflagv AnregnelserOdsherred vedkommende; men, den lidcn OMUntring og de uigiengialdre Omkostninger man
har, saavelsom den nasten tiggesaerdige Maade, hvorpga man maae ndhskkre fit Arbeide, overtyde mig, at
det er bedst, at lade dct forblive ved bette Herred alene.

I

Folge Landshuusholdnings Selskabets Indby-

delse, om en Beffrivelse over en sclvvalgt Egn i Lan
det, som i mangfoldigeAar havde staaet frugteöiss, tog
jeg mig den Frihed, at indsende i saaHenseende en stör
Deel af denne Dessrivelse, men, nagtet jeg kcrt efter
Indsendelsen, ffrevDemetBrevtil, som jeg stkkert vced er
Dem tilhcrndckommet, at vilde end videre indsende de
svrige Vidrag til samme, der rare aldeles nsdpendige
under Bcdsmmelsen over det heele, saa vcrrdigede tets
Priis-Bedommere mig ei, at affordre mig bisse Bidrag,
men bcdomte blot den indscndte Drei, at den ei qualificerede stg til dercs Prcrmie.

vm
Jeg mdseer berfor, at Beskn'velser over fleere Her«
reder af mig vil voere overflvdige; thi baade fra Prcr«
Mie-Selffaber, og istrr! fra Kommissionen over Reiersens Capitaler til Fcrdrenelanders Nytte og 3Lre, vil
det ikke mangle, at der jo vil fremlokkcS Dessrkvelftr,
og opmuntres Skribentere, saa der altsaa ingen M an 
gel vil blive paa saadannc Skrifter.

Ingen har —

saavidr mig bekiendt er — - endnu af de Neiersensse Ka
pitaler, vcrrek saa lykkelig at erholde nogen Prccmie;
men Fcrdrenelanbet vil vel sikkert have baade Nytte og
LEre af de Ting, hvorfor de engang i Tiden udgives,
imidlerrid henstaaer det med bisse, formodent.'ig kun der
ester, ak Kommissionen kan udfinde, hvad Fcrdrenelan«
det har

störst

LLre og Nytte af???

Overalt lader det ikke til, at vcrre vor Tids Aand
ac bckymre sig om, hvad der ffeede i gamle Dage og om
bisse gammeldags Bygninger, Forfcrdrene opforte; hvad
gaacr det vel os an? sige de, ved Dagens Smaus, hvilken gaminel Munk der har opsort dem? de ere stygge,
ubeqvemmelkge, »den al Bygningskonst, de maae derfor
»de-

edelegges, og det lader, som man netop i vor Tidsalder
her til Lands, vil satte Grandset for deres videre Tilvarelse- at de ffal komme hidindtil og ikke langer; naar
man ei derfor paa anden Maade kan faae deres altr'ng
trodsende Muure fta Hinanden, spranger man dem med
Krud, og kiede af, at Arbridet endnu mislykkes, forla-er man dem halvstaaende i Ruiner.

Hvor man dog kan tanke forskialligt! i Engelland
freder man over disse Oltidens Bygninger, som Helligdomme, har noiagtige Tegninger af dem, efter hvilke,
naar neget forfalder, samme i Stand sattes, netop paa
samme Maade, som det var for. Men derfor har ogsaa
Engelland vel vedkigeholdte Monumenter fra Olbtiden,
overalt fra adskillige Aarhundrede at fremvise, og en rig
Lord, der af Dyggesyge künde forledeS at opfsre endeel
Pragtbygninger paa sit G ods, lader dog af Hokagtelfe
forAlderdommen, de agte gamle staae, ja vedligeholder
dem i deres S m a g ; thi, til at rive dem ned, eller kalfarre dem om paa nye Viis, dertil er Han gemeenliß
alt for öplyst; men nu tanket man saaledes iEpgelland»

For det ovrige vil jeg snjke dette H e r red
Fred og Frugtbarhed indtil de fierneste Slcrgter, og at
de störe Hovedgaarde i famme snart maae blive udstykkede i mange mindre Deele, hvorved mangfoldige fleere
Familier künde ernoeres og finde Levebrod.

Et Glimt

af Haab om saadant, opgik hos mig 1792, da Giors,
lov Godftr endog stykviis offentligen auctioneredes, men
bette Haab blev snart tilintetgiort; thi en Mand kom
hiem fra GuldetS Land Bengalen, som ei alene tog bisse
paa sin Samvittighed, men sporger efter meere Land og
fleere Gaarde, baade paa hsire og venstre.

Og naar

Indien, som man kan ftrmode, hvert ander eller tredie
Aar, vil giere Leverance til Kisbenhavn af en Nabob,
der ikke bedre verd at aavende sine Lak Rupies, *) end
i störe

H En Lak Rupies regnes, alt eftersom Coursen er,
til henimod 100000 Daler, og 702020 Courant Nupies remitteret til Europa f.C. 1792. a 2 S. 2 p Sterl.
pr. Courant Rupie er L7Z8ZZ. 6S. 8p. Sterl. som
efter Coursen t Augusti Maaned 1792 a 5 Rdlr.
5 Mk. pr. L Sterl. er Dansk Courant, Ndl. 4447ZS
5 M k. 8 Sk.
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i störe Herregaarde med underli'ggende Bonder, saa er
adstiliige störe HovedgaardeS Adsplirtelse endnu langt
bvtte; Landet omstifter paa detS Herresteder, blot Adels
Herstaber med Kiobmands Herstaber, om hvilke sidste
man end mindre end om de forste, tor formode, at de,
strrdeles, naar de komme fta Indien og have regieret
over forte Slaver, torde have de tydeligste Degreber,
om den Mennesteklasscs Nettigheder blande 06, der i lang
Tid ei har vcrret mange Straaes Bredde borte, sra
hvide SlaverS Kaar.

Til Slutning maae jeg endnu tilfoie denne almindelige Sandhed, enhver tage sig af den, hvo der vil,
finder man den overfiodig blinke man den forbie: at saalange den storste Deel Mennester ei hoiagter og strtter
Priis paa ander, end Sadvaner, Fordomme, sammenpressede og tillustede Rigdomme, snedigOpforsel og komme
Moder, »den at vare saa selvstandige at eftertamke og
prove, om og bette som Mcrngden gaber, henrives og
bedaarcs af, er vor fände Agtelse vcrrd? og ere derimod
koldsindige, ja foragter Sandhed i Hytten, og Dyden i
Vadmel,

XU
Vadmel, fordi den ei har Oieblikkets Glimmer, saalange
fortiene de ogsaa de Plager, de martres af, ved at vare
deres stormende Sindslidelsers, daarlige Fordommes, og
vrange Begrebers ufle Trcrlle.

Men jeg forhaaber, at

vore DageS Scrdelccrere og Philosopher ville ntrccttelig arbeide paa denne vor Oplysning, og naar Mcrngden af
Mennefferne engang, ei beundrer uden der fände Store
vg Gode i Verden, da bliver detLyst at leve.

Forfatteren^

>^)ttvtisherred, der formodentlig har faaet sit
Navn af, at det ftevner mod Ssen, liager paaAen
Sicettands ostligeKani i Tryggevelde Amt/ en halv
M i i l fra Kioge, 5 j M i i l fra Kiobenhavtt/ under 55
Grad. 15 —

25 M in. Polihoide/ og er iL<rngden

2^ M ile og i Bredden 2 M ile stört; omgiven for
det meste afSoeN/ har det paa nordre Gide/Kioge
B u gt /

paa

ostre Sid e AsiersseN/ paa fsndre

Gide Prcrstoe Bugt/ og det stilles paa den vestre
Eide ved en beständig rindende fisteriig Aae< som
forhen ganste har adstilt Herredet fra det ovrige
Land /

men er nu paa nogle Starder ttlgroet;

dens stadige og vedvarende Lob Lager nu sin Be.
gyndelse imellem Spiellerup og Sm erup Kirker,
og har sit Udlob ved Walloe Kroe i Kisge Bugt.
Det er altsaa at ansee nasten som en Ae/ og tun
egentlig landfast med det ovrige Land lidet over
en halv M i i l , hvorfor det ogsaa i mange Skrist
A

rer

2
ter nawnes ^om^'en Halvse.

kandet er^ fladt og

jevnt, og naar man undtager de tvende ved Lands«
Lyen Klippinge beliggende Bierge,

Langbterg paa

Maglebyes nordre M ark , Holtug Banke,

samt

nogle smaai ubetydelige Forhsininger hist og her,
saavelsom Landrcysninger ved Strandkanterve,
en overalt jevn Overflave der er sardeles vel ffik
ket til et godt og frugtbart Agerland.

Iords«

monnet er dveralt godt, og paa mange Stederfor«
treffeligt, besiaaende af en forholdsmarssig Blat,
d i n g , af Leer, M u l d , S a n d ; og vansieligen
fiat inan i heele Sicrlland kunne fremoise Mage
til Straikning Land af lige Stsrrelse i Iordens
Beqvemhed overalt til det beste og frugtbareste
Ä gerländ,

hvis Frembringelser, naar engang

Itdfiiftnittgen med Bsnderbyerne overalt kommer i
lKtand,

og de störe Hovedgaards-Marker blive

inddeelte i mindre Lödder og bedre drevne og nyttede, vil i Tiden blive stör og velsignet.

Paa

Erund af sin Beliggenhed, har det derimod en
fior Fiende i de kolde og fiarpe S se -V in d e , som
overfare kdette flade Land i For - og Efteraar,
der er Aürsag t il, at her undertiden saaes og Hs«
fies seenrre end andre Steder i Landet, at Korn«
net sildigere moednes, hvilket i

fugtige Efter

aar , gier Hösten her vfte meget vanfielig.

Her

avlesHveede, R ü g , graaeog gule SLrter, B yg,
Hav-

z
Havre,

Vikker, lidet Hör vg Hamp til eget

Huusbehov, og i Besynderlighed er Herreder ^
Almindelighed bekiendt for detö gode ZErter dg
Kornvahre.

Hverken mange eüer störe Skove

vil man her finde, da de, i de seenere Tider,
deels ved starke Udviisninger, deels ved bekydelige Skovtyverier ere kiendeligen

formindffede,

og Ünderstoven ved Bortleien til Gksssning for
alleflags Krealure odelagt, ja Sseholm s Bsge>
stov ved Snan den , aldeles bortryddet, saa Lan»
det paa Venne Kant nu savner det Lcee, det forhen havde for de fra denne Kant indbrydende kolde
dg starpe nordostlige Vinde.

Kongestoven udm<rr-

ker fig dog endnu ved störe, ranke og tit Arbejdsredskaber

og

Gavntswmer

Giorslsvs Bsgeskov

beqvemme

Trrrer.

har ualmindeligen fkionne

velvoxne ranke B sg e r, vg en «ng opvoxende Sko v
ved Dyrehaven, lover sunde og frugtbare Troeer
i frvdig B e r t ; men naar nu hertil ncevnes Dyrehaven, Skieppelundsffov, S e in h u u s-, Raaehoved-, Kirke- og Juellingeffov, hvoraf den stsrste
Deel er af liden Q m fa n g , vg nogle neppe kan
kaldes Skov, men meest besiaae af Krat og Uttderffov vil enhver indsee, hvsr ulilstrcrkkelige til
fornsdent Broendsel og andet nsdvendig B ru g for
Herredets Indvaanere, bisse.snart vil blive, og
dette Afsavn v«re desto fsleligkre for ev Egn,
'

A ^

hvor

4
hvor der sindes faa Tsrvemoser.

Iridbyggerne

rnaae derfor allerede anstaffe sig Brcendsel langveis fra, hvor de kan faae sarirme, som ikke er
let at bekomme, da Storeheddinge allene forbruger i5o o Favne aarlig til Bramdeviinsbrönden;
og naar eengang Walloes Bestyrere og Bregentveds Ejer falde paa at lukke deres Skove, er Ud-

i Egnen

sigten her
gelig.

I

i Venne Henseende i Tiden ssr-

det Heeke Herred sindes knn en liden

ferst Vand S o e , Sseholms Soe kaldet; den er
temmelig fisteriig , har Brasen , Karudser, Abor-'
rer, Suder og Giedder af usardvanlig Storrelse,
rindertiden paa i6 til 20 P d ;

men Sse n groer

ved Strandbreddene meer og meer til.
Meengde

i

Vandets

samme, der ved Vandledninger fra

Bondernes og andres Marke nu ved Ildstiftninger künde hidledes og foroges, aftager saaledes,
at den ved Soen Mrende D an d -M o lle , der ved
gode Zndretninger künde Llive for Indbyggerne
scrrdeles nyttig, ikke sielden maae hvile og siaae
stille.

I

Aaen faldcr Sredder,

Aborrer, Aal,

og en Fist kaldet R ö M M , den Jeg forgiceves
har sogt i ^Vlulleri ^ o o lo P L äanieae ?roärom us
og flere Skrifter undcr
Müller

dog navner den ander Navn af Rem-

mert r Hans 2 ooIo§ia
og 157.

dette N a v n , endstisnt
1

152

D a de H Parter af Herredet er omgiven

5
Leit af S se n , stulde man formode at her gaves
megen Fist; men intet mindre, Saltvands Fist
er her ofte en sielden R e t , og Fisterpladsene ete
formedelst Storm og stark Seegang usikkre.

Den

M angde Salhunde som opholde sig nar Kysterne,
ligefom ogsaa den störe Mangde Svaner med dere§ Dngel, der om Foraar og Sommer beleire
Kysterne af Kisgebugt, som vi for sdsel Prägt og
Oienslyst

frede og

opfsde, for at staffe vore

Gienboer de Svenste god Fortieneste af deres
Skind og Fiedre, ere Aarsag i at Fisteriet her
ligesaavel som tzed de ovrige Danste Kyster er saa
ganste aftaget, til stört Tab for den Fattige i adstillige Henseender.

Det lidet her falder, be-

staaer i S ild , Flyndre, Hsrnfist, og Makrel.
At melde noget om Indbyggerne finder jeg
overflsdigt , da jeg ikke har anmarket hos dem
noget sart eget, enten i Gader, Skikke, Kladedragt, Sprog fremfor Siallan d s ovrige Indvaanere.

T il storste Skade for Bondens Levemaade,

Sarder og Moralitet, har den i Herredet beliggende Kisbstad Storeheddinge formedelsi Brandeviinsdrik siedfe varet.

Saavel vilde, som tamme

D y r , samtVexter, har det tilfalles med S ia llands svrige Egne.

A f Rave, ere her mange,

da de i Klintens Hnuler finde et sikkert Tiiho'dsstad at opklakke deres Unger, og af de sdslagaende

s

..

gende Graaespurrer «n utroelig Msengde; da de
ogsaa formedtlsi Iagtrettigheden finde Fred og
f-rmere sig i uforsiyrret Roelighed. De gisre ofte
sior Skade paa Frugter og Sted; vel edelcegge de
en Hoben Oldenborrer og O rm e, men ät de
waae vtrre ffadelige, naar he tage fyr meget Overhaand, pise Anordninger j Preussen, hvor Bsuderne aarlig mqqe levere et Visi Qvantum Spurve - Hoveder.
P aa Havedyrkningen legge Bsnderne liden
V in d i lidet grsn K a a l , nogle Kartsfier, og de
forte Kirsebßr, hvis Tr<rer Forfkdrene —
ptere depe^ Minde —

hcrdret

have plantet, og som Efter-

kommerne, ubekymrede om, at erstatte ved nye,
uden mindste M sie saa rigelig hsste Frugterne af,
som saa tit har hiulpet til i trange Kornaaringer at lette Bondens Skatte, er alt hvad der findes i deres Häver; det svrige Iordömon i dem,
sees ofte at ligge sde, og alle vorige Rsdder de
künde behsve, kiobe de endnu paa Kisbenhavns
Torv.

Nogle faa Dsnder have Biestader, hvoraf

de, naar de have dr<rbr Bierne, s<rlge Bievarrket
faaledes som Bierne forlade det, til Kiobmanden
i Kisbsttrden, yden at nytte Hönningen til deres
egen Huusholdning.

Dette Herred bestqaer af 12 Kirkesogne,
sym ere Storeheddinge,

Strsbye, Varpelsv,
Mag-

7
Maglebye, Holtug, Lilleheddinge, Hsierap, Haynelov, Frsrslsv, kyderslsv, Hellested, Sm erup
et Annex

til Gpiellerup Kirke i Faxse Herred.

Disse Sogne indeholde foruden Kiebstaden Storeheddinge,

fem Herregaarde, Giorslew,

S se -

Holm, Erichstrup, Hsisirup, Iullinge, 25 Bsirderbyer, bestqaende af z85 Gaarde, 285 Hufe,
endeel eenlige Hufe, og io Möller hvori samtlig.
ved Folkeoptallinge»

1769 befandtes 48 Z8 og

1787, 5742 Mennejker *).

Hveralt i Herredet

er Bonden for hsit ansat r Skyld, siger Ppntoppidan, og bereiter Morville i Hans geographijke og
geometriste Beregning oder S ik lla n d , at Han ved
Beregning har befunden, at der til hver Tsnde
Hartkorn, er vverhovedet i Tryggevarlde Amt 7^
Tonde, og paa hver Qvadratmiil 768z Tender,
at Stsrrelsen af den brugbare og dyrkede Io r d
forholder sig til Sterelsen af den udyrkede Io rd ,
og Vandflade i Durksnit for Tryggevalde Amt,
som 91 til 29.

hvilket altsaa for dets Deel

gtelder for dette Herred.

Hofmann foran i 7de
B in d

^ Beregningen over Stevns Herreds Folkemcrngde
1787 , som Schlegel i Statistist Vestrivelse af de
fornemsre europceiste Stater, 2den Deel i ste Hafte,
l>»g. y og 12 angiver tU zzir Personer, kan ei vare
rigtig.
- ) Nye Sämling af det Kongelige Danste Videnstabers
Selstabs Skrifter, 2 Deel p. 420. 401 og 402.

s
Bind af Hans Fundationer, ansattter det kontribuerende Hartkorn, forudenSkov- og Msllestyld i
Srevnsherred til 4007 Tdr. Hartkorn.
V i Dille nu vende os til dets aldre Historie,
og eftersee hvad Tiden i denne Henseende har lei)-net os til vore Dage, og det maae stkkerlig ei
vcrre os ukiwrt at vide, hvo af vore Forfcrdre,
der have beboet disse Egne, og hvilke Efterretninger Di haue om dem, samt deres Foretagender
her i kandet.
Lcrsere om,

Ie g maae da forst underretre mine
at Kong Svend Estridsen stak Aar

1060 haDe giDet Halvdelen af dette H e m d til
Hellig Trefoldigheds Kirke i Nostilde, for at forsone et Mo r d , Han havde begaaet, efter at HaDe
faaet Aflssning af Bistop Wilhelm * ); og derneest
i denne Hensigt meddele

dem,

Afstrift af et

forhen utrykt og hsist m^rkoarrdigt Document,
saavel i Henseende til dets ZElde, som det störe
Antal S t e d e r ,

det benceDner i dette Herred.

Det giemmeö i den af Arnas Magnceus til runde
Taarns

Bidliotek i KiobenhaDn

S ä m lin g , under ^ sL . i

testamenterede

i , og lyder saa<

ledes
In nomine l?5>tris et 61ii et lviritus lnnÄi amen.
L u m nidil oertius morte dois mortis nidil incerrius.

-

LZo

Hvitfelds Bispe - Chronica, in Folio, tkykt l6zz.

.
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§ A 0 I'.rt<er O is ^ u n

de

I^alvEris.

Ideet eve,.- cor',

pore. Ianu8 kamen mente et tpiritu. non im mem yc
Isluti8 anime mee.

I>e§o et coiido reiiamentum

m eum in bunc m odum .

I n primi8 gutem debira.

mea gue lu n r bec. tb ru oillo d iÄ o n^tsl pro injuria,
lib i lllata v. m. den.
paue i. m. c!en.

H ir i n in relicie N ic o la i dicis

Ib o c lc e rumpre. unum p olid ru m .

O cclsiis ^<e/§<e^k«er^<e X X I X .

mr. den.

A^varo balienllun.

den. O n o 6erardo de

NLÜ^virb

d iü o

V II

mr.

bsnUcLm altLrL.

I1 II

Ono

mr.

In -

den et

Irus beredibuz. den. b u A nild inL>ter^«mr^ckr<rr^ I I I I
mr. den. pro jacobo ailratkkklun. X . mr.

den pro

H uodsm e<^uo et ip 6 denarii debentur epilcbopatui.
O liZ o vcro lepuituram In ecclsüs mea kalivLris cu l
contero.

X II

mr.

den.

ad eiu5 confecracionem,

Item Claustris relAbLrum brpptLbolk. clautiro lanc-,
te marie Kollcildis predicatoribus ibidem. L in Z ila d is,
8orer.

Id o n r c b is in NTsvvirb. fratribus, predicstori,

bu8 in borrbuFwburZb.

I n batn fratribu8 m in ori,

bv8. fratribus m inoribua I n n L ^ i t b .
rum. X V . mr. den.
tali kolIciidi8. er

Item Koipirali in Kain. boipi-,

botpitsli

bolpitaii Rinxstadi».

(Üuilibet id:o,

tan Ä i

bospitali

tpiritu8

81auiölL?.

ibidem ,
bolpirali

^Xtborp; L u ilib e t prediciarum. X . mr. den.

Item

ecclelie la n ä i N ic o la i in bafn. omnes naue§ meari
<jua§ babeo ibidem.

Item sd redim endum crucem

meam Lentum mr. den.

Item cuilibet eccleiie

in

^kLr/rttm^/ner sr/t Lt la x a b L irtb . vnam. mr. den, 6r iim i.

b'rer

liter cuilidet tgcsrdoti ididem. vnam
Irem lacerdoti meo

m srcsm den.

in kglrvrris dom ino lirm in Z o

v. mr. den. d )g^ o n o ibidem. j. m r den. Item, unnm
oram

1 c)ld

tjugm babui

s jgcobo a liritb slu n

in

^o/eök^r«L, libere relinc^vo eidem gd redim endum
xro X X
dum .

m r den. qd tellsmentum

rpeum redimen-

Irem 6Iii§ dom ine 8rinse. XlgAno. öc I.sursn-

cio. pekro ioban n is IcL'1))g?1un ,

)1ac 6lio

)1rrac.

6 n r m r r Irsr^vali^lun ^ k i. eltzilun. cuilibet illorum .
X X X mr. den. k^laZno in zw a ri 6lio. X X

yrr. den.

Item cuiljbet xuery meo. vnum polidrum .

Item 6

debitg inea Irnt p lu rs «zugm Icripra lu n t sd eg redipiendg ssÜANo. ccc.

m. den. c^uic^uid luxerfnerit

co n ü lio executorum m sorum
prxlrgnis distribuarur.
des in
1dl.

xsuperibus viduis Lc

In lu p e r bona mes «^ue Ira-

leilicsr V I or. 1c)Id et dim idium .

In

I or 1c)Id. In

X I I I I . tol. 1c)Id.

Item ^uic^ uid ligbeo in /^Lrr«e.

In

I l or 1c)id.

In ^a/r^or«e. III . 1c)Id

et trel den. In

TXru^b^. 1 I I I

toi. t'c)Id. ln /r^//e-

X . or 1c)id tolicjo m inus,
d im id iu m

oclsuum

sc)ld . ln
/^Islexvae. V I I

lol.

5c)ld.

In /^r^>^/erp-e

In

d im idiu m teptimum lol. 1c)Id.
1dl.

1c)1d. predictg om nig cum lu it

Attinenciis m odilib u s öc im m obilibus. d e § o ,
lcoto L Isu srro

I mr.

dom ingrum

do et

Ig n ä e Llare lioljci'ldis.

It s tarnen <;uod ^ropiloros e)usdem clauliri.

omnra

^irediÄL tarn deditg c^ugm leZgts. de x r e d iK it donis

xer-

peitoiuLnt. Lc ^uicc^ui6
u lu s

e^uxäem clauüri.

reiiäuum fucric c?6rir
le li e s

aucem liuiu^ mes

vltime volunrarit lu n r 6ileÄusfraker meus dom inus
In Zw aru s. ötzminus kyllren. ä o m in u l'Ip k s n n e s ranil'sun. 6om inus ketrus liinö. InZ^vartun. äm nrnus kse.

minAus lacerdo^. Iraker -X^rs^.us üc Iraker sauren-,
cius 6e oräine m in oru m Rolikiläis 6s alii <;usm p lures m iliret 6c tamuli. k^cecutor?^ autem k u iu s seftamenri conüiruo vener-bilem patrem ä o m in u m
ctiiepiteopum
Kotcilöenlem

Im näenlem .
ä o m in u m

6 o m iin im

In x w a ru m

-Vr>

epitcopum

kratrem m eum

O lau u m k sn itu n öc tiekrem eM § öom inum J o k sn ,
nem. 6c uUecium

coxnarum nottrum frakrem tzttra-

^um. ö« or6ine frskrum m inorum . Quorum
secimur? spponi. <;uis l^uis susem consrq kayc vlrimam meam volunrarem conrrskere prsefomserik n u n i
co niilio uel gssentu.
faÄ o innoäarus.

^n srlie m a rit vincln

6r ip ly

^ Ä u m in ^ a lrv L r is anno ä o m in j

^ 1 L L I. X l. X I . Iral gpprilis,

Li^iUa omnis ( 5) 6esuris
In rerxo m anu c o rv a nitiös,

1'eüsmenrum äomjni ^errj
olcffun 6e K a lrv rrjsk et bonis coHatis lo io rib u s in
äiuerlis locis in e o äsm .

Herefter fslger undee ?sse. , 7^a. r. -n Opregnelft paq det Gyds fom Pet^r Qlufsen?i-de.
Lun»
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D num erstio b on oru m D o m in i ketri Olcefsen äe
Kal^'reriis. 7<ousrint uniuerb becce bona <;ue äom iuu8 petrus ol^ftun äs csb vE rils asbonauit aä persolu enäum reliameutum suum in L>e-4tnn^A-r,-er et eg
emir D o m in u s ^okannes k a n ^ su n sub eaciem con,
äicione

uiäebcet

In

ut

solueret

item

tellsm entum .

centum X I I I ^ toi. et äuas cu-

rias ibiäem cum m ob iiib u s et im m obiIibu8

6c vn um

balneum y u o ä om ni anno valuit octo mr. 6c in eKi.
M acione sexa^inta mr. Irem

c^ustuor xvrk-

tekr mö!na ^uoälibet aunugtim vaier ocio mr. äen.
In

etiimacione sutem

XX

mr. ^uoälibet

eorum.

I n / ^ ^ p r '» ^ censum u n iu sb ore et unam curiam cu m
s u is sttinenciis.
unam curiain

I n Ho/ro^«e censum trium bor et
cum suis

censum oeto sol.

aktinenciis.

In rv ar^ /e /'

6c k;uiliber soliäus valer ocio 6c

vnam curiam cum su is atrinenciis. I n

cen-

sum äuarum bor. ()u>Iibet soliäus preter <juam in
/^ar/xe/e/ valet X
X D . mr.

mr.

ä. Item /?<er/rr<e terrsm pro

Dsratribus m inoribus in b alu n ärbu rA . X -

mr. ä.- contuiit quibus non persoluerit. c a lu r r n s X .
m r. ä u as mr. soluit Iraker aK rsäu s in panno b!auio
<pri eil sub cgsula äs baläecbino
s ä conseruanäam casulsm.
L in is

R o tb ilä is

tantum.

6c in lineo panno

Item clautiro beate vir-

X . m arcbas preäicatoribus ibiäem

bospirali

sancti

spiritus

ibiäem

tantum.

bLbblsrbolt. X . mr. ä. Lorse prom ibt X . m arcbas ut
babuerit

r e ü i r l n boscax äucents marcbe

8um m r
sep-

lextinAente m srclie in terra er liolcap et in Molen-'
n is 6e iltil' tex>rin§enrit' m arellif per5o!uar D o m in u s
^okannes K a n L Zucentas er yuatuor marclias.
I.acinia lon^a

memliranea,

lubtus

latiusculL

infeine vero Leie acum inara, lu d lcrijrtura korameir
rdom doiöes, an ob li^ illu m ?

Aar i b i z bar dette Herred tilhsrt en Hertuz
af Rygen ved Navn M t z la ff; thi saaledes siger
Historie«: Aar i z r z oplod Hertug Witzlaff til
Kong Erik Menved Stevnsherred o. s- v ., svm
Han havde i Pant for Brudeffat, og tilintetgiorde
alle de Breve Han og Hans Forfaedre derpaa havde
havt *).

A. C. Schwach i Greifsvald harZ i et

Brev til Lagerbring givet folgende Underretninvm famme: VVitrlaus I V krinceps Ru§lL 1n6iL,ens
ulrimus IZ2Z 6elunÄus, daduit in Danis ölonam
inlulam nomine civtis oxxi§noratam, kraKus enim
LiueillcouZilieret cum urde KiöZe loca
intuper Inneren DiciäinF öc kieäinZ pignori ^ars.
i^usruor illa xriora Witrlaus 1/ i z 15 K-SAi DaniL
rec!<Zi<lit c^uo xromptiora et eKcacioia eius auxilia
in bello huoä runc Zeredatur Lunäenlr 1!di comxa,
reret **).

Aar i z6 v 8addsrds ante äiem besv.

^acoin s x o t t o li ,

findes Johannes Piccard kaldet
Sm e-

") Hvidtfelds Danmarks Riges Kr-nike, in Folio/
trykt iüZ 2. Tom. i , p. Z7y.

Udkast til Blekings Historia och Beffrlfning, of
N. H. Sieborg. Lund. 179-.

sz.

14
Smeker Nidder Hans Brev, ved hvilket Han pantsirtter til Herr Evert Molteke, Nidder, det Gods
som Ham af Herr Johannes Suinekule Nidder,
er pandsat, og paa SiLllands Landsting stiodet,
nemligr Haffnesgarth, Ascertorp, Assove, Dalbye, Skensveth,
red

og noget Gods i Stevnsher-

Aar 140s har Bistop Peder med flere

Lsvervagen efter Markte Renselsesdag til Roestilde
forsegltzt Lasse Jensons Brev om Harnel^v og mere
Gods t Stevnsherred, som Han oplod Dronning
Margrethe for andet Gods i Falster og Lolland.
Sainm e Aar Dagen efter S t

Agathe V ir . , var

Bistop Peder tilstcrde paa Kong Eriks Retterting,
holdet i Roestilde da Herr Nicoiaus Syvardssn
N idder,

stiodede Dronning Margrethe

G ods i Stevnsherred **).

endeel

Videre Bistop Peders

Forstrivelse til KoNg Erich og Dronning M argre
the af dato rate November 1401, hvori bisse
O rd findes: item

swa meget Gotz,

som Herr

Ficke Smegher nu haver i Stvjsmshcrret affKon
nvngedsmlnet,' med mere som Han forhen af dem
haver havt i Pant for 8000 M ark S o lo

Afen

Qvitcance hvoraf Originalen giemmes i det Kongelige Geheime-Arkiv, sees at Biritte Olufsdatrer Ao. 148z, quitterer Kong Hans for ald den
Lod
*) Danffe Selffabs Tilvert, p. 176. No. 23.

»-) Tanske Magazin Tom. iv. p. 305.
Danffe Magazin Tom. IV. p. 312,

L5
Lod og Rettighed, hende künde tilfaide, i Stevbsog Dieferstov Herreder, som hendes Fader Hr.

Oie
drog

Axelson i Pant havde-

de

Aar 140z,

ovtr»

stetinste Hertuger Barnom og Wratis-

'af til Bistop Peder den Ret
HaeciinZbL er xrovincism
nalen heraf,

de

havde rit
; Otgjr

giemnies i det Kongelige Geheime

Arkiv under Titel : Wirers öarn^mi er V/rarixIaL
Oucum 8rer!neNlium äe

140z ctimirrenrium äo-

mino xetro epitcopo stolkilöenli villam tk§iäin§bL
,er og er svM fslger:

et xrovincism

L arn ^ m vn6e ^Varrilisk L ro ä sre van ^o^äe8 xnüöen btsrro§ben tu 8rsr^n vu V origen ru i^ü§en bekennen vnäe bekutzbeN opeNbaae in 6eltems
vnteme oxene breue

l)sr ^

m!r vo lbeäscbren

tno-

6e vn6s ^Volbersöenen raäe vnter liatKkeusre O s me T rlik e n tkeren bitcbop kerer van K o lk ilö e vn6k
L ^ n e n nakom elinZen xbelaren bebben vncie laten in
6elteme !e§benvar6iAben breue O a t
vnäe

kkercle ZbebereN

in 2elan6e b e le b e n

m ir alleine reckte vnäe d^urlicbeir van tunre ^lertons 6a§be n n nexbelk an lia n äs vvrt to tolle, ^aren

LllumiNe netzbelt tunäer m^äclele volZliencle ru be^
bol6 v

vncle ru brukenöe 6elte vortcbreuen riä

vrb vncls ock n^ne l^skentcbox vLn selten vortcreuen
ru

^oncle vn6e

^

bekennen in

äeteme

vnteme

üpene breue clat vn§ slre6e vo r alle ä ^ t vortcreuen
slto vulzbeösn vnöe zketcbev ir ä»r vns vulle Kom 

ma-

melilce vncle >vol na vnie w illen clar ans n o ^ s c vn ös
wanner clelle vorlereuen ticl uncle )'are vmmelcomen
vnöe voreZlian

7.iur alle Inr vorlereuen /len vncle

w ^ eöäer muntlilcen eclöer mit unleme
äat vorlcieuen
Io

opene lueue

vncle //e ^ r /r ^ e weäclsr e/lclien

/^eal clat vorlereuen /rer^c/e vncle

vrvlr

vncle vndew orn weclcjer tu vn/er liant Aromen vmlrelcuinert vncle vnAlwliinclcrt van vorden Li/lcoxe ? s ter v n 6e

2 vnen I^alcomelinAen. vnäe tu merer ds-

w arinAde

62t alle äelle vor/creuene /tuclce vnäe

artileele alto rin t vnäe blauen /'colen al/o dir vors
/creuen /le^r lo Irelilie w ^ vorlrenomeäen treibe l>roäere vn/e

^nAke/eZKele

m ir xvillen vncle m it w i/-

scux geden§en laten an äe/len dreff.

1 'utzlie öeller

«linZke r in vn/e leusn Aetruwen Katliglieuen tiir an
vnäe o u e r^ e w e /o n alle H er 'WecliAlie l>uAAenkatzhen
vn/e I^ar/cale ll/er Llawea van Vit^en vncle llller Ko.

1e? l^ ^ o n lcerlce lkiclclere.
äialcen tA

^/er Lorcl bonovv ^rcl>)^-

1 ribu/e§ l/er ^ u l f >Vulilam borZllerme-

/ler vn/er /lat tu äeme § u n 6e Viclce van V itren v n 6e
Verner

6 newelrow lcnsxen vncle vele meer 6e louen

vnäe ere vverclitzk Link

6 lteL,lieuen tu HelllnAliortzli

na Zoöes lio rä Verrenn Iiunäert ) a r
äoräen ^are )^n aller

na

in clems

6 ocles lnlZlien ^ueucle.

ü x O riA in a li ker^ameno ^ r c b iv i keZii. äiA illa ( 2)
äe/unt.

Aar 1514 forbsd Kong Christian den anden,
at ingenTydste el/er ndenlandske maatte bessge ulov-

lige Fisteleier,

fom 'Lolland", Falster, Moen,

S t e v N ö h e r r e d , for der at ligge og falte blodige S i l d , fom tydffe Mccnd ingen PrivilegLer
havde paa *).
Det var en onstelig S a g , oln de vaabendygtige
Indbyggere paa Venne Hal vs e,

liig Lü'ssoerne og

Langelanderne, künde mod Fienden, der forstyrrede
Landers Fred, i paakommende Tilfarlde, ei allengribe til Vtrrge, men og forstode at bruge det Lil
sit Forsvar; dog, det vtl vel falde vansteligt, og,
saalKnge den udelukkende Iagtrettighed vedvarer,
ganste ugiorligt
Sla 'g t saadant.

at biebringe

den

narvarende

Feighed og Modlsshed, Folger

af Hoveriers forrige Plager, Frygt og Afstye for
Soldaterstanden,

den Herremanden indtil vor-

D a g e , har havt i Baghaanden for en vrangvillig Bonde eller Hans Sonner, der ei vilde lysire
Hans Luner, som Hans stsrste S t r a f ,

Mangeh

paa Kundstab at behandle Skyde-GevKret, som
nisten ingen M a n d , paa et med adelige Rettighe^
der privilegeret Gods, maae formedelst IagtrettigHeden have i sin G a a rd , samt den hoistfordarrvelige og Sundhed sdela'ggende Brandeviinsdrikken
i Kroer og de smaar KiobDder, have alle medvrrHvidtfeldts Danmarks Rlges Kröttike in Foliö trykt

1652 Tom. n. p. iLoz, saa og Pontoppidans vri§i-

ner l^»fniensor.

I2Z.
B

'8
dirket tili/

at paa eirdeel af Ciallandö Kyffer

vil, for en Fiende der lander paa disse, cifindes
kräftig Modvtrrge
undtagen hvor

af

den nwrvwrende S la g t,

Krigstropper netop befinde sig;

ja det er mcrrkeligt, hvor meget forhen fra denn«
Sid e er virket til Landets Ufikkerhcd;

Soldaten

fianden brugdes, som forhen sagt, til Straffe»
middel for unge Bsnderkarle, og giordes derved
ydersi forhadt for dem, Gev<rret, der bsr sindes
hos og künde bruges af enhver bosiddende Mands»
Person paa en flad og nisten aaben S e som Sia:lland, hvor Naturen —

de Rev og Sandbanker

undtagen, den har omMrdet dens Kyfier med —
har saa lidet sorget for dens Forsvar, og hvor
Landet mere og mere blottes for Skove — detre
Vaabcn blev dem af Herremcrndene aldeles betaget, for den Overdaadigheds-'Artikel, at have
D y r og Harer nok ril fit B o r d , og for den Stoltheds S k y l d , eene —

undtagen deres befuldmcrg-

tigede drabelige Skytte —

at v^re den, der paa fit

Gods ustraffet torde lssne et Skud.

En fior

Lykke under flige Omstandigheder for disse Kyster,
at Landet nydcr en ncrsten hundreaarig Fred. —
Give G u d ! den maae vare ved saa lange, indtil
enhver Bsnde i Landet elffer nked Darme den
Jord,

der fsder og narrer Ham og Hans; indtil

Han fsler M o d i Hans Sitrl/

og Tillid til fine
egne

*9
egne Krarfter, at forfvare den modVold,

indtil

Han forstaaer at bruge Skyde - Gevaret ligesaa
godt som Hans Plov og Lee, og kan ffyde sikkert
med samme, for i msdende Tilfcelde at imodsiaae
den Fiende,

der som Voldsmand

narmer

hanS Boelig;

saa vil Han giore enhver Uvcn af

Landets Fred, ethvert Skridt findigt.

sig

Ie g kan

ei paa dette Stcrd fornirgte mig den Fornsielse,
«t ndstrive og Ord for Ord, som en vigtig Advarsel og Erindring istrr for den Egns Jndbyggere, hvorom Iegstriver, at anfsre folgende Li
nier af Kammerherre Scheel *): "Hvor onskeligt
siulde det vcere til Foedrenelandcts Forsvar, naar
alle Landboere vare i Stan d til at gribe til Barge
og beharndig at brnge det, naar Godseiere og Herrenurnd ved deres eget Exernpel opvakte Kierlighed til Krigstienesten hos sine Underhavende; naar
Geifiligheden anprisede den, og Almuen erindredes o m , hvorledes deres Forfcrdre ved hvert af
de seeneste fiendtlige Indfald saae sig bersvede de
res Gods og Eiendomme, ei af Fienden allene,
men selv af Hielpetropperne, naar Almuen underrettedes om deres aldgamle Forfa'dres, Cimbrernes Stridbarhed, og endelig mon Bonder'
nes Zvrnoielser ffulde Labe noget derved , om
B

2

man

*) Hcinrik Otto Schecls Indledning til F 4des Krigslfir
srorie. Kiebenhavn 1785. ?. 312 og ziz.
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man giorde Vaabensvelftr til eil Deel af samme?
J a künde disse Snffer naaes eller rcttere maatte
de vorde opnaaede; thi murligt er det, og Nsdvendigheden synes at drive paa deres Opfyldelse.
Landets B srn ffulde da vist ikke mangle M o d til
at afstaae Landets Fiender, men det beroer paa
Kundffab og Tillid til egen Sti-rke, og man torde
da ei nodes til at kalde.Tropper af staviffAfkom til
Undsatning, s)ln hine Kroater under Gallas,

Polakker under Czarnetzki og Kosakker un
der Mentzikof, saasom de snarere vare haarde
Plagere, end Befriere for Landet".
V i have nu oplevet en saa langvarig Fred,
men i samme at tanke paa,hvordan det gaaer til
i Krig,
des,

og alt hvad der Hörer til, vil ei fortry-

var et af Christian den 4des viise Valg-

sprog; det var derfor hsilig at onstc, at Landsbyernes nnge Mandffab, i Steden for srkeSos.'
at hendose Sondag-Eftermiddag i Kroerne cller
nm'meste Kiobstad ved Kortspil, Drik og omsider
S la g s m a a l,

frivillig

ffisde til S k i v e n ,

naar

Iagtrettigheden og Aarstiden tillod faadant, rendte om Kap, eller anstillede andre Legems Avelser,

svingede under

aaben Himmel ved land-

jig Musik Bonderpigerne i D a n d s ,

for at ret

te de siive Lemmer, der ved Ugens Arbeide vare
blevne «bsielige^ saaledes gisre derer riorjke B rsdre

21

d re , og af saadattne ftke og muntre Mennester
kan man rente et Lands kicrkke Forfvar.

Det

har ofte bedrsvet mig, ved Giennemfarten S s n dag-Eftermiddag, our Sommeren igi<mnem LandsLyerne her i Landet, at erfare den Stilhed, den
lidrn Norelse, den Dssighed der herster; ingen
Lyd a f landlig Pibe eller H o r n , ingen Dands,
ingen S a n g , ingen Legemssvelser, hvorved S in det muntres og Lemmerne blive smidige, og til
en ret Brug heraf, ei til M isbrug, künde Herrem.rndene og Geistligheden virke meget; men hidindtil have de og ixeret tvungne, at vtvre af den
Formening, at de vanheüigede Hviledagen, og at
siigt var Gud mishageligt.

Hvormed Bonden

her i Herredet ligeledes sysselfetter sig og sine Tienestekarle de lange Vinter - Aftener , veed jeg
ikke, sielden bcere Hans Redstaber Vidne om disses
velanvendte Tid.
Der vil maastee engang komme den D ag,
naar denne Egn overalt bedst er opdyrket, som en
G uds Have, at Barbarerne osten fra — hvis deres colossalste Masse, ei forhen oplofes og splittes
ad—

ligesom vore egne barbarste Forfcrdre, der

gicrstede Europas sydlige Egne,

kan som Fiender

eengang lande paa disse Kyster, for at nyde deres
Gode; at Kosakker, Tartarer og Kalmnkker, eller
andre flige vilde Herder, lige de Umennester der
r
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i

P ra g ,

Forstaden for Varstau i Polen,

i

vore

Dage for Fode ihielsiog vargelose Fruentimmer og
strobellge gamle M trn d ,

ja spiddede B srn 'p a a

Bajonetternc, kan forsoge sin Lykte her.
som da

beboe

dt sie E g n e ,

v^rrer

O! I

aarvaagne

og agrsomme paa eders Post, ertndrer hvad her
er strevet, forsvarer stakt ethvertSkrtdt af Eders
Land, og holder enhver, der ei som Ven ncrrmer sig
eder, som ubudne Ginster mandigen fra eders Kyster
og Boeliger; bruger imidlertid og benytter, saa
lcrnge V i nyde Fred, klogt den eder i vore Dage
givne Frihed, og lad den ei paa eders Eide udarte til vild Frskhed og kaad Totleslsshed; thi
erindrer stedfe , hvor frie I

ere, saa have I

Piigter mod andre, som nsiagtig stal opfyldes,
erhvert Lem i Staten haver sine,

i det Forhold

Han i samme siaaer med andre,

og diffes «sie

Opfyldelse overalt, giver E ta ts egemet de^ sum
desie Pulvsiag og der beste Velbefindende.

Giorslov

Herregaard.

A enue Herregaard er i Holtug S o gn beliggende;
dens Iorde ere af et stört og vidtloftigt Omfang,
den har 2Qi Tdr. 2 Skp. 2 Fr. frie Hovedgaards
Tart, Skovstyld z Tsnder 5 Skiepper >'den indbefatrer over iv o o Londer Land, og er en af de stsrstc
Hoved-

Hovedgaarde i hele Danmark.

Dens gamle Ho-

vedgaards Taxt var 148 Tdr. 4 Skpr. g Fdk.
2 Alb. m e n ,

den blev betydelig forsget med

mere Land, da den lidet vestlig for Gaarden liggende liden Bondebye Giorslov,

hvis Hartkorn

belob til 10 Tdr. 2 Skpr. 1 Fd., efter Kongelig
Resolution af z'oie August

1687 blev afbrudtl

saavelsorn 20 Tdr. 2 Skpr. i Fdkr. af Soerup
Dye, og Forvalter Gaarden No. ^4 af Holtug
Bye 22 Tdr. 1 Alb., blev henlagt under samme.
Dens Stsrelse gior det derfor hoisi besvcrrlig, for
en Eier eller Forpagter tilfulde at drive samme»
men naar dens Marke bleve inddeelte i mindre
Lodder, og drevne af 4 eller 6 Familier, vilde den
bedre künde nyttes. Den har i adskillige Aar laM
saa godt som i Hvile; thi hvad her er saaet og
hostet, er intet imod hvad her burde have varret
saaet og hostet, og dens Produktioner havde vcrret
et

betydeligt

Afsavn

i

ringe Kornaaringer.

Dens Marke har vcrret udleiet til Griksning for
Bosniak-Hesie fra K io g e , og andres Kreature
her i Egnen.

Til Gaarden gisres intet Hoverie,

der stal derfor mange Folk til at arbeide, som
vil fsdes og betales, hvorved en stör Part af For
delene forsvinde.

D a man fra denne Gaards

Navn benavner Soeholn.s og Erichstrups H o
vedgaarde, samt Bsn-erbperne Srroebye, W arzrelotv,
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pelow, Maglebye,

Klipplnge,

Raabye, Hol

tug, SLerslow, Bielkerup, Thomestrup , Renge, Lilleheddinge yg Hsierup under et for G io r s lsv (8odö, fordi de tilhore en Heere, saa finder
jeg det her beteiligst, at anfsre hvad der angaaer
dette hele Gods.

I Aarene 1766 og 1767 frie-

tog den dav<rrende Eier Etatsraad de Lindencrone, Bsnderne paa samme for Hoverietienesie, og gav dem Eiendomsret over deres Gaarde
efter folgende Skisde : "Christian Lindencrone til
Giorslow Stam huus,

samt Soeholm og Erich-

siruv Gaarder og Godser,

Kongelig Majestcrts

vrrkelig Etatsraad , gisr hermed vitterligt, at
jeg uden nogen Petaling haver afstaaet og afh«nLet, ligesom jeg hermed afstaaer og aldeles afhiender fra Stamhnset Giorslow s, samt SoeHolms og Erichsirupä nu varende yg efterkonrmende Eiere og deres Arvinger, til Bonden N .
N.

og Hans Arvinger, een i Tryggevelde Amt,

Stevnsherreh liggende og mig tilhsrende Gaard

i

N . N . S o g n og Bye.No., ^
— som for Tiden beboes
af bemeldte N- N . , og stylder af Hartkorn, Ager
vg Eng, — Tonder — - Skiepper — Fierdingkar —
Album, hvilken Gaard med al Yens rette Tilligende udi M a rk , af Ager og E n g, samt Fcrgang,
saa og Torvestiarr paa Overdrev, Enemarkef eller
Fslledsmarker,

efter Skov- og andre dets angaa-
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gaaende udgangne allernaadtgste Forordnttiger, alt
sonr Han det hidtil i Fsste haver havt, og nu til
Stedet ligger, samt tilsiget haver og dertil meo
Rette bsr tittigge, intet deraf i nogen Maade;
undtagen bemeldte N. N. og Hans Arvinger, el
ler hvem Han, eller de dertil paa lovlig Maade
-isr berettigrt,

stal nyde, bruge og beholde til

evindelig Eiendom; saa at de derover paa lovlig
Maade seit maae disponere, ligesom de for godt
hefinde og der paa folgende Conditioner:
1) At Han og Hans Born og Efterkommere,
hereftcr

ligesom

tilforn,

forbliver

ved

Godset,

og ikke uden Stamhusets Eier es

Tilladelse og af dem erhöldt P a s og Afsteed,
gaaer ud af Godset, i Henseende til de, öf
ter HansKongeligeMajesicrts om Land-Militiens Indretning allernagdigsie udgangne og
herefter udgaaende Forordninger.
2) Gaardens Eiere stal i rette Tid af Gaar
dens Hartkorn erlagge, ei aüene alle paabudne og herefter paabydende ordinaire og
extraordinaire Kongelig
tributioner,

Skatter og Cor-

men endog scedvanlig Land

gilde - Penge og Tiende, samt i Steden for
det h-dtil ved Hovedgaarden forrettcde Hoverie, af hver Tsnde Hartkorn i HovenePenge, svare 9 M k .,

striver N ie M a rk ,
alt-
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-ltsammen inden hvert Aars fsrste Ian n nrii at erlEgge der ligesom anforte Eontribukioner, Hefter paa Gtedet, samt fasisiaaende Afgifter; og hvorfore,

saavelsom

for Restancerne deraf, Stam husets nu vcrrende og efterkommende E ie re , stal v<rre
prioriteret udr Gaarden , dens Besettning
og al dens Tilkiggende, ncrst efter Kongelige
Skatter og Contributivner, fremfor alle an
dre Panthavere og Creditorer, af hvad Bestaffenhed dercs Fordring og Panteforstrivning, endog vcrre maatte, samt at G aar
den, med dens Bygnm g,

Deftrtning,

og

al dertrl hörende Io rd og Grund, med or
dere, stal paa samme M a a d e , som forhen,

vrrre og forblive Giorslsvs Stanr-

huuS Herstaber, et beständige og uryageligt
PanL og Forsikkrirrg for bemeldte Afgifter,
ligesom dette Arve-Fa'stebrev

i den Hen-

seende, og til beständig Efterretning for alle
Dedkommende, sirax og inden störten Dage, efter «t det er udgivet, stal lrrses paa
Ctevns- og Faxse -Herreders T in g ,

og i

den der holdende Pante-Protocol indfores.
z) S k a l Han og efterkommende Eiere, i Pro
portion af Gaardens Stsrrelse

og Hart

korn, viere forbunden, og giste Tienesse
med
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med Heste og V o g n e , saa og at anstaffe
Pligt- og Arbeids' Folk, saavel ved de sced-vanlige Veies, samt Kirkers, Gkolers og
HoSpitalers Reparationer, ordinerede Klapjagter,

item ,

at oprense og vedligeholde

Möller-Aaer og andre Aaer, samt at contribuere til de paa Delinqvent Säge rs Udfsrsel, ogDelinqvenrernesUnderholdning og
Varetrrgt gaaende Qmkostninger; Douceur,
Mestermands- og Stokkepenge, med ordere, alt,
i Folge Loo og Forordninger og andre Kongelige Anordninger.

Endelig gior Han og aar-

lig en lang og en kort Reise, og efter Tilbud holder sine sadvanlige tildeelte udvendigel Grsfter og Gierder omkring Hovedgaardens Marker, Indelukker og Enemwrk e r,

som vender ind til Bonderbyernes

Marker, beständig ved lige, saaledes, som
det forhen ffeet e r ,

til Hegn og §«kkelse,

saavel for Bonderbyernes egne, som Hovedgaardens Creature, ligesom Han og ef
ter rigtig Ligning og Repartitivn faaer st»
Andeel af det Bramdeveed og Tsrv>

som

Hospitals Lemmerne i Maglebye og SkoleHolderne paa Godset aartig nyde til Ildebrand at skove, stiere vA tilsorLs.

I

ov-

rigt bliver Han, for alle S la g s Hoverie og
Leve-
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Leverantser, med hvad Navn namnes kan,
befriet atforrette, uden saadanne, Han selv
efrer Accord kan blive forbunden til,

for

Betaltng at giore.

4) Over

og

Undersioven,

paa

de Steder,

hvor forhen har vtvret Skov, og i laadan
Henseende baade er, og fremdeles macttte
bli^e indtaget, som tienligt til videre Skovs
Opelsining,

bliver

ligesom forhen under

Gtamhuus - Herstabets Direktion ; bog at
Bonden nyder Dederlag, efter Loven, for
hvis, fom i faa Maade til Skovs -Opelffning vorder indhegiiet; men -enne Gaards
nuvarende og efterkommende Eiere nyder
aarlig af

Gkovcne udviist et

sierdcndeel

Skorlars Hiultonnner, og i HovedgaardenS
Enemarker og Tsrvemoser et Skovlsrs Torv
til Ildebrand, saal«rnge Skoven og Mosen
Lliver i den S t a n d , at samme derfra kan
afgiveS; faa nyder Han og aarlig det scrdvanlige Gierdsel til rette Tid udviisi til sine
GierderS i Standholdelse, imod at Han esterkommer hvad i Henseende til levende
GierderS Plantning og Vedligeholdelse med
videre i faa Fald nu allerede allernaadigsi
befalet er, eller herefter befalet vorder.

5^

25) Lkgefom det r forbemalldte ArvefLsie- eller
Friebrev, er N . N. og efterkommende Eiere
tilladt, at disponere over denne DereS Gaard
med tilliggende Eiendele saa godt ssm de
bedst veed, vil og kan; faa maae det staae
Ham, eller dem frit fo r, dog efter Stanrhuus Herffabets Forevidcnde, og til Dem,
eller Fuldnmgtig paa dereS Vegne, fsrsi
fteede Anmeldelse at dele og afhirnde GaarLen med tilliggende Eiendomme,
tre lige Parker,

i co til

ligesom de det finde for

godt, naar Wedkommende allenei DekingsBrevet, eller det over Zorenrngev fattedk
Instrument, iagttager, og conserverer den
af enhver Part til Herffabet erltrggende aarlige Afgift og fulde Recognition strar vehver Forandring S e x R igsdaler, dog faa
at enhver for den aarlige fafifatteAfgift Lnd^
til alle Onera og Tynger rigtig ere betalte,
vorder ansvarlig.

I ovrigt, maae tllgen en

ten af Plsieland, Engbund, eller Over-rev, afhende noget, lidet eller stört Stykke
af Gaardens «u tilhsrende, eller hittil vnderlagte Eiendele.
6) O g paa det nu intet Gaarden og denS TL^
liggende til Forringelse ffal krnne foretageß, men allenei lige Delingrr, som i aast

fsr-
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forrige Post meldt er, afhendes, ffal denne
Gaards Eiere, efter Kiob og Forening, enlen om det hele, halve eller tredie Deel af
Gaarden er ffeedt, og fsrend det derpaa
meddelende Adkomstbrev til Tinge maae lirses, ured Herffabets eller FnldmcrgtigesQvittering bevise, at Recognitionen Sex Rigsdad»!er af den P art, som afstaaes, rigtig er
bleven erlagt til Herstabetö Casse; og blioer
da ved saadan Delingöffiode iagttaget,

at

Skatter , Afgifter , og Rettigheder, altid
folger og beständig Hefter paa hver vedkominende Part.

Dette Arvefcrste eller Frie-

brev bliver saaledes meerbemekdte N. N . til
Sikkerhed, om alt hvis anfsrt findes, nnder min Haand og Segl, udsicedt og bekrarft
tet.

Giorslow Stam huus o. s. v. E. Lin-

dencrone.
(I-. § .)
Dette Skridt blev formodentlig foranlediget af den kort forhen, af Grev Bernstorff til
sine Bsnder paa Godset Bernstorff,

strax uden

for Kisbenhavn.givne Hoverie -Frihed; det ffeede
i den bedsie og meesi velgisrende Hensigt,

men

havde i 27 Aar ei synderlig anden Virkning i
Folge med sig, end at Bonden ei mere kom til
Hove ;

Hoyedgaardenes Forpagtnings Afgifter
faldt

faldt strax under det halve;

dereS störe ogvidt-

Isftige Marke, stet drevne forhen, bleve nn siettere dyrkede; en stör Deel af sarnme blev udlagt
til Stnde -Grwsning, og der have M ret de Aaringer, da Herremanden har paa Giorslsw Hovmarker maattet tage Creatnre alkevegne fra og
Vvfniak-Hesie ind paa samnre i Sommerleie, for
at de ei reent stulde ligge sde.

I Bonderbyerne

nurrkede inan ei Friehedens vclgisrende Dirkning;
den mindste Deel künde betale Hoveriepengene; in
gen Fvrbedringer ffeede, hvsrved Bondens Vil^
kaar künde lettes; alting var der paa farnkne Fod
som forhen; man saaede og hsstede paa famme
Maade og i samme F<rttcdffab.

Bonden nn sin

egen, blev overladt aldeles til ssg ftkv, og var
mere fremmed for Herremanden; denue fandt sig
nu mindre befsiet at underststte Ham end forhen;
ethvert Aar paadrog Han sig sisrre Resiancer; og
saaledes gik 27 Aar hen —

jeg regner jast 27

A ar; thi i Efteraaret 1794 blev de fsrste Byer
paa Godset, Maglebye og Renge vdssiftede — man
ge af disse i betydelig baade Korn ogFsder Trang,
til stört Tab for Produktionen i Mmindellghed.
Godset,

der beständig bestyredes a f egenraadrge

Forvaltere, var derfor maastee end mere, en
det fvrtiente, i Udraab for et forarmet Gods.

I

Aaret

1782 sirev Martfeldt L e« Anmierkning
til

til W edel-Iarlsbergs Veiledning til rigtige Begreb om de Danste Zordegodserö Indretning:

"E r G ro rslo w er vcerdigt Exempel at anfore,
cl'er for nogen Proprierair arlceageM«rkeril?"
vg 1783 Morgcnsiierne i Danste Landvösens Fsk-

ester
forarmet".

fatning x. Z 7 ' "G io r s ls w s G o v s ssal,

Beskrivelserne, vcrre yderlkgen
I

de Stridigheder, som tAarene 1732 og 178z

opsiode imettem Baren Wedel Iarlsberg og I n specteur Klestrup paa Giefegaard, formedelst den
fsrsteä udgivne Skrist: Veiledning til rigtige Begreb om de banste Iordegodsers Indretning i Hovedgaarde og underliggende Hovnings - Bsnder,
künde G iv k slo w Godscr, hvis Bsnder da i i5ten
Aar havde vcrret frieglvne for Hov«'ie, ei undgaae at komme under Betragtning fra begge S i der; og for at de forstiellige Meninger i saa Hcnfeende om dette S k rits Gavnlighed eller Skadelighed, her kan og bor fees samlede, vil Ic g af de
i denne Anledning udkomne Skrifter her uddrage,
hvad der findes i samme

(Uiorslvw

Godser an-

gaaende, den fornuftige Lceser dom me dem imellem.

Baron Wedel Iarlsberg strev herom i for-

ommeldte Skrift p. 24:''
Proprietären,

hvor lettelig faavel

som Bsnderne kunne sdelaggeS,

ved en uoverlagt Forandring i vor Regterings viife
Indretning, bevifer G io rsle w

Gaard

og Gods

her

her i Sicrlland.

At Eieren har paataget sig paa

egen Bekostning, at dprke Hovedgaardens M a r 
ker, foraarsager Ham nesien utaalelige Byrder;
og den Frihed og Eiendom Han har overdraget
Bonderne, har foranlediget ineget ulykkelige Fol
ger for begge Parter.

I Bondernes uformuende

Tilstand have de ikke kunnet svare deudlovedePenge-Afgifter; og den Frihed dem er givet, er udartet til Frcrkhed og Afffye for Flid og Arbeide;
af deres Uformuenhed er da adlet et modlest Tryglerie.

Paa denne Maade har Godset nu tabt den

storsteDeel afsinVarrdie; Restancerne ere vplsbne
til en) utrolig Su m .

E n Mcrngde Nettens Be-

tiente og Prokuratorer have deres fulde Arbeide
med at jevne de opkomne Stridigheder.

De fleste

Bondergaarder ere blevneode og opbudne for stammelige Priser paa Auktioner.

"Herved anmarket

Hr. Klestrup i et Skrift kalbet: Betoenkninger i
Anledning af nogle Poster udi Wedel Iarlsbergs
Veiledning o. s. v.

Z2 ." O m en dG iorslvw

Gods er armt, saa beviser det langt fra ikke, at
Hoveriefrihed er til ingen Fordert, enten for S k a 
ten , Proprietairen, eller Bonden; men det beviser alene, at et Gods,hvorpaa Bonderne af Hoverie er giort sättige, hvor de formedelst Hoveriet
ere vante til at arbeide med Ulysi og holde stiodeslos Huus, hvor der ingen Karle er, der har noH

get

Z4
get til Beste, .fordi de under Hoveriet ingen kyst
havde til at samle noget, men tvertimod var vant
til at drikke, spille og ode, at saadant et Gods
sigerjeg, behsver endeelAar, forinden der kan
blive velhavende Karle nok til at tage de Gaarde
som besiddes af forarmede uduelige Beboere, dg
at det behsver saadan Indretning, soM kan forstkkre Bonden Eiendem af det Han samler.

Det

beviser ogsaa, at Hvveriefrihed uden UnderstSttelse
og Verledning til at komme ud af Falledffab, og
derved ar blive i S ta n d til, bedre baade at dyrke
Jorden, og foreBondehuusholdningeN, meget feent
vil vtise gode Folger.

Hvordan stulle en Giorslovs

Bonde komme i S t a n d , hvis Gaard Var forfalden, hvis Iorder^ ved det at havde savnet Gsdning L Münge Aar, vare uftugtbare, hvis Bes«tning duede intet; naar Han ingen Understottelse
künde faae af Herffabet, der ved Hoveriek forhen
havde forarmet Han»? Han havde js intet at laane
paa, ingen künde og vilde betroe Ham noget. Hvor
dan vilde det vel gaae den klogeste Iordcgods Fyrvalter, om Ham blev givet et forarmet Gods af
de bedste Iordarter, naar Han selv intet havde til
Beste, eller til at faae Credit for, og Godset blev
givet Ham paa saadanne Vilkaar,

at Han intet

künde laane derpaa? Hvordan stulle han komme i
D rift? mon det ville gaae Ham bedre, end de forar-
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armede iblandt G io r s ly v s Bonder? "Hertil ssa-.
rede Baron Wedel i Hans Anm«rkninger over Betcrnkninger i Anlernling af nogle Poster udi Bei«;
ledningen rc. x>. 65 og 66 med folgende:"

Den

flette Caracteer Han giver G io r s lö w s forrige E i
er, som er dsd, og ei kan forfvare ssg, vil nok
bringe Ham liden 2Ere hos fornuftige og veltcenkende Larsere.

-Om de nargaaende Bestyldninger

imod en Mand, som har troet at giore en berom-,
melig Handling, og at befordre sine Bonders Velfcerd, at Han skulde have forarmet sine Bonder,
med et lovstridigt Hoberie, og at de ere blevne.
fornarmede ved Mangel af vedborlig Underststning, ikkun gründe sig paa en blot F o r t E n g af,
nogle liderlige og utaknemmelige Bonder: faa kan
famme paa ingen Maade undskyldes.

Zmod mig

anfores T iu g, hvorpaa Ie g aldrig har tcrnkt, x..
zz sec^v.

Ie g stal have beraabt mig paa Giorö-

lslv Godsets Exempel til B e viis,

at Hoveriefri-

heden var til ingen Fordeel, enren for Staten,
Prsprietairen, eller Bonden, og at den si«llandffe Bonde ei skulde vide at fsre sig Hoveriefriheden
til Nytte, tvertimod det jeg i min Veiledning
2z har anfsrt.

Den fände Aarsag til min Paa-

beraabelfe kan af ingen skionsom Lceser mlskiendes,
nemlig: for at oplyse de skadelige Folger af m is
tige Pegreb om Tingene, samt en overilet Tillid
C 2

til

til skadelige Raadgivere, som ansee Sagen fra
den urette Eide, og bedomme den uden tilfirekkelig og rigtig Kundstab.

Thi bette var »findig

Kilden til G io rs lö w s Eiers og Hans Bonders
Ulykke.

Saaledes formener jeg, at min Veiled-

ning dog kan vwre til nogen N ytte, i det mindfie
for at bevare andre, som künde lade fig forlede
paa samme Maade af ukyndige Raadgivere, for
en ligesaa siammelig Parentation, som Ham er
bleven holdet.

Zeg overgaaer min Contraparts

overdrevne Exclamationer x. Z4, og er forvisset
om, at ingen fornuftig Lcrser af min Veiledning,
vil lafis mig, fordi jeg ikke paa en urimeligMaade har sammenblandet G io rslo w Gvds og samtlige hoveriefrie Gaarde i hele Riget.

I et Skrift

kalbet: Antegnelser i Wedel Iarlsbergs Anmcrrkninger vver Betamkningerne i Anledning afnogle Po
sier udiVeiledningen,svarerHr. Klefirup x. 51 saa
ledes paa foranfiaaende: 'S a a nar, og saa omt, som
H s. Excell. tager fig der af Givrslows forrigeEier i
Anmcrrkn. S . 65 og 66, har Hs. Excell. ikke taget
sig af Ham i Veiledn. S . 24 og 25.

Der siger

Hr. Forfatteren, at Giorslows forrige Eier har
begaaet en uoverlagk Forandring i Regieringens
viise Indretning, som har havt meget ulykkelige
Folger.

Bonderne ere blevne frcrkke, faaet Af-

sihe for Flid og Arbeide,' Godfet har tabt den fiorsie

?7
sie Deel af sin Vcrrdie; de fieste Bondergaarde ere
blevne sde rc.

E r bette R o e s ? Paa dette Mate

rie svarer jeg i Vetwnkn. S . 32 og zz, og hegynder Svaret med Visse O r d : O m end

Giorslöw

G o d s er armt, rc., hvitket viiser at jeg s«tter
H s. Excell. Materie i Tvivk, som jeg virkelig gisr
endnu,

invtil jeg btiver anderledes overbeviist.

M e n er Vet arm t, saa maae VeL komme af de Aarsager.jeg Harder anfsrt; thi at Hoveriefrihed, L
vg for sig ftlv, har giert et Gods arm t, er endnu aldrig Hort; og at jeg jkriver, der er begyndk
fra den gale G id e , vil ikke sige andet, end at öf
ter min Mening, burde Farlledstabet forsi varre opharvet, og Bsnderne derved faste i Stan d , Lil be^
dre at benytte sig af Hoveriefriheden.

Overalt

har jeg ikke havt den allermindste Hensigl til at fsrn<rrme sal. Hr. Lindencrones moratffe Carakter:
vg nu bsr enhver crre Ham som en af de mildeste
Proprietärer, da den nyelig udkomne Efterretning
vm Giorelsw rc. Godser

vidner, at Han har

taget et taaletigt Hoverie, nemlig: endnu min«
dre Ploining end jeg i Betamkn. S . 37 har meent
at Propietairerne künde, uden deres Skade, ind«
strtrnke Hovptsiningen til;

hvilken Mening vm
M o

") Oplysmng om Giorsts!w, S^eholm og Erichstrup
Gvdsers Forfatning i S l. Hr. Etatsraad Lindencrones
Levetid. Kisbendavn 1732 (ffrevet af Hr. PrvvstNen ü 's, Sognepririr for Hellefted Menighed).
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Moderation i Plsiningen, Hs. E.rcell. i Anmerktt.
S

67 erklaerer for en M isgierning; hvorved sal.

Hr. kindencrone dog nieget har forbedret Bsnder«es Tilstand, som ved Hans Tiltrcedelse til Godferne vare saa elendige, at de gik ud paa NaboeGodserne at betle, og at fire Bsnder vare om at
udgisre en P lo v , som bemeldte Efterretning om
G io r s ls w vidner.

M a n feer, at nagtet de af

sal. Lindencrone anvendte betydelige Forstrarkninger, og nagtet det milde Hoverie der, fremfor
paa andre Steder, har der dog, 17 Aar efter Han
havde faaet Godserne, endnu vcrret en Restans af
1587z Rdlr.

Denne Restans, og at de tiggede,

samt maatte vLre fire om at udrede en Plov, kan
dette M re Beviis p aa, hvad Hs. Excell. Hehager
at forfikkre, at Hoveriet er uimodstgelig den for^
deelagtigste Indretning for Skaten, saavelsom for
Bsnder og Proprietairer? Ufeilbarlig har hver af
Communitetets, Universitetets, og de flere frie
Bsnder, den Tid tilveiebragt fleer Produkter til
deres egen og Staiens svrige Medlemmers Nytts, end hver af de tiggerrde G io r s ls w Bonder,
hvoraf fire giorde en Plov ud.

"T il dette svarede

Baron Wedel i et Gk^ift kalbet: Wedels Forklaring over Urigtigheden i Hr. Inspekteur Klestrups
Antegnelser 0. s. v.

K'sbenhavn 178z. s>- 65,

med folgende O

d

r

52,

i Antegnelserne,
har

Z9
har Han atlerede'tilbage taget' sine paa Rygtep
grundede uforsvarlige Beffyldninger imod G io rö lvwö Godses forrige Eier, efter «t den i Anledning af disse Bessyldninger udkomme Oplysninz
om G io rslo w Godsers Forfatning, har beviist
dens Ugrnnd, og stai-sarstet alt dek, som jeg desangaaende i min Deiledning og mine Anmcrrkn.
har an fort.

Jeg vil efter Kierligheden indrsmme

Hr. Inspekteuren, at Hans Hensigt ei har vaeret
at fornarrme den af Ham i Betankn. saa Haardt
Beskyldtes moralsse Carakter; og nu da Han gisr
Ham den ffyldiges M re s - Erklärung, behover jeg
da ei videre at resentere samme; men at Han soger at indbilde Leeserne, at jeg selv ffulde habe i
Veiledn. talt usommelig om sammes Eier, er m
nye Overilelse af Hr. Inspekteuren.

Thi alt det

som jeg med al Fsie og Sandhed bürde laste og ei
künde rose, tilstaaes selv af Forfatteren til dm
omtalte Oplysning, da Han forklarer o S ,a tM a n den for Svagheds og Alders Skyld havde betroet
sig til Visse Marnd, der paa den Tid vare anseete
for at vcrre ffinnende Lys og Orakler i Landveesenets Videnffab; at de havde vorret Raadgivere og
Forfattere afForan d rin gs-Plan en , og allene r
den Henseende burde staae til Ansvar; at B o n 
derne havde forudseet dens stadelige Folger,

og.

havde havt en rigtig Fslelse og Begrcb om det lov,
lige
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kige Hoverie; thi da Godsets Herflab malderForsatteren, efterat alt var bragt i Rigtighed, lol)
fremkaldo enhver Byes Mtrnd , for at tilkiendegive dem der Gode, der flulde beviises dein; og
som Forfatteren af Becankningerne siger, Han begyndre fra den gale Gide, ^en nemlig: at Menke
sine Bonder Frihed for Hoverie, og give dem Ar
ve-Farster paa deres Gaarde, bade de alle eendragtelig, paa det indstandigste, at det maatte
vcrre dem tilladt, at forrette Hoveriet da, som
ttlforn.

D a nu de af Bsnderne forudseete, og

a f mig i Veiledningen navngivne Folger, som For
fatteren af Oplysningen ei Heller har paaanket og
og nagtet, almindeligere bekiendte; saa kan Hr.
Infpecteurens behagelige Itvivlsattelse om lam
me, ingen fornarme, uden Ham selp.''
vedbliver Han p. 67, 68 og 69
ren betiener sig,

Videre

"Hr. Inspecteu

for at beviise min SatningS

Urigtighed, af nogle af Forfatteren til den omtalte
Oplysning meldede Efterretninger, og siger: M a n
feer, at nagtet de af G io rö lo w s forrige Eier anvendte betydelige Forstrakninger 0. s. v.; denne
Restanfe, og at Bsnderne tiggede, samt maatte
vare sire om at «drede en P lo v , kan dette vare
Beviis paa, hvad i Veiledningen fastsa'ttes, eller
paa min forestaaende Sartning?—

Det er rigtig

nok, at Forfatteren af Oplysningen melder, at
ved

ved Godfet- Tiltrardelse 1 74 z, Bsnd-rne til sior<
sie Deel fandtes i en saa elendig Forfatning; at
sire af dem maatte v«re om en P lo v , og havde
saa usselt at leve af, at de gik omkring paa fremmede Godser at betle; men Han angiver ei vor
lovlige Iudretning, som Kilden til dentte bedrovelige Tilstand, men tilffrtver samme, ifar Hesienes Frafald.

Det var folgelig en Virkning af

ulykkelige Tilfalde

vg Mangel paa tilstrakkelig

Hielp, hvis Aarsag jeg bor tilffrive de Kongelige
Betienteres alt for störe -Oeconomie; thi Godfet
blev kisbt af Köngen, og havde en rum Tid varet
et Kongeligt Gods, som af Hsisalig KongFriderich den Zierde var bleven indrettet til et RytterG o d s, saa at Bonderne intet Hoverie giorde, og
ventelig derfor ei havde nydt den Hielp, som Hoverie Bonder i ulykkelige Tilfalde kan stole paa,
omendstiont de ei aldeles havde veeret uden Hielp,
som Restancen, hvorom D en stak narmere taleS,
trlkiendegiver.

Dog synes Hielpen i de sidste L i

der , da Betienterne vidsie at Godset ffulde s«lges, at vare bleven formindffet, og da saa Hesie-Frafaldet ramte disse Bonder ,

var den om^

takte Tilstand heraf en Folge. Dette beviiser, at den
ikke kan tieneHr. Inspekteuren tilatpaaanke vort
lovlige Hoverie, saa lidet som de-ommeldte Re»
stanser , og at Oplysningen tvertimod burde ved
noiere
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nsiere Jagttagelse hqve l«rt Ham, at den saa me^
get minder ved bette Godsetß Anforsel künde bestrideö, da Forfatteren Melder, at de af Kiobe«*
ren ere blevne tilholdte, at gisre et lovligt Hoye-rie, og altigevel deres forrjge ringe Tilstand, saaledes er bleven forbedret, at Ham til Äfstaaelse
er bleven budet iz o o v o R d lr, da Indkiobs Sum«
men dog ikkun havde Darret 6oovo Rdlr.

Han

melder at Bonderne, da Forandringen sterbe, vare
i Beistand, og naar man saa betragter deres bedrovelige Tilstand efter Forandringen, saa finder
nok den fornuftige Lcrser, at ved en rigtig Fyrklaring over Tingene, de Fortallinger i Forfatterens
Oplysning, snarere kan tiene til min SattningS
Bestyrkelse, end til nogen befsiet Paaanke af samme; da Bonderne ikkun den Tid de have giort et
lovligt HoverieW des i Velstand."

O g i samme

Skrift x>. 87 og 88: "O et er hverken det lovlige
Hoverie, som jeg haver beviist der forvokder Fattigdom, eller Hoveriefriheden der forvolder for fig
allene Rigdom.

Erfarenheden af det forste fin-

des i Fyen vg Iykland, og af det sidste paa G io rslow s Gsds.

Hovel iefriheden vilde ventelig al

lene «den den omtalteBeliggenhed ei have kunnet
tilveiebringe den Velstand, Bernstorffs og Hirsch
Holms Bonder nu have vpuaaek, og efterac i de
«köre Ti der Hov-nefne-Bondsr paa Giorslows, rc.
,

God-

Godser havde recokligeret sig, da -dt fiden pr<rfierte et lovligt Hoverie, a f de bedrovekige Omstarn»
digheder, som i ulykkelige Tilfarlde, i deres Hoveriefrie Tilstand havde forvoldet, saa blev dereVilkaar igien,

da de lovlige Hoverie-Tienesiet

imod deres Bon blev fotvandlet i Penge Afgifter,
da Deres svage og gamle, ellers saa redelige, og
for sine Bonder vel intentionerede E ie r , bkev forledet af ukyndige Raavgivere til denneForandring
iTidens Folge hoist bedrovelig; thi dem fattedeS
den Beliggenhed af Bernstorffs og HirschholmS
Bonder/ og Leiligheden med samme Fordeel, som
disse, at künde afsKtte deres Prodnkter.

Altsaa

Lleve Penge-Afgifter dem en utaalelig Byrde oz
rn Kilde til Fattigdom, til et ubodelig Tab, for
dem og deres Herffab, hvis Godsers Beliggenhed
ei Heller tillod, den forhen anmerkte fordeelagtige
Forpagtning af Hovedmarkerne.

"Endnu fee-

x. 97 i bette Skrift i en ubekiendt Dens Tanker
vm vor Landvcesens Zndretning denne Tanke:"
at Frihed og Eirndom ikke er tilstmkkelig allene til
at bringe Velstand i Bondestanden, vifer Giors^
low.

"A f bette foranstaaende og af Virkningerne

äf Hoveriefrieheden paa disse Godfet t 27 Aar/
larrer man, hvorledes det vil sre ud paa ethvert
Gods,

i ungefcer lige Affiand frü Kisbenhavn)

hvvr man begynder med det Skridt, msn burde
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ende med.

Lindencrones Henstgter vare gode,

Han var gammel, svag, og omgivet af Raadgivere, der mere havde siebliklig Fordeel for deres
egen Person, end Godsets fände D e l, fo rS m e ;
Han beregnede ei, ved hvilke Midler Bonden stulle
sKttes i Stand til at-betale Hoverie-Pengens, og
hvor diffe stulde komme fra.

Nodvendig maatte

Nestancer dynges paa Nestancer.

N e i! ferst Io r -

deiie opmaalte, M and for M and udstiftede og ved
Udstiftningen understottet med Heist sorneden Hielp,
vg ledsaget med gode, kloge, og redeiige Raad;
naar da intet mere var at udstifte, hele Dwrket
krönet med en almindelig Hoveriefrihed;

havde

dette efter en ordentlig Plan vtrLet anlagt og begyndt,

den samme Tid der raste og overilede

Skridt, ved at indsende Renunciationen paa Ho
veriet til Cancelliet blev giort,

da vilde

Giors-

ldwö Godser, istedet for at vare stillet blor for
andres Forundring ogH aan, hvorledes HoverieFrihed ei strax künde giore Bonder til velhavende
Folk,

der vare i Stand til at udrede ordentlig

alle Skatter, blevne til alles Fornndring, pludselig til et G o d s, der vilde vtrre en af de storste
og misundeligste Eiendomme i Landet.

Dette

Skridt kostede imidlertid Familien Lindencrone et
Tab .af vist tvende Tender Guld , .'om ei mere,
irden mögen Vytte for noget Menneste i 27 Aar;
dog.'
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bog! kommet endffient Virkningerne af Hovelie<
fcieheden paa Visse Godser seent, vil Vens Frug->
ter dog vist ei udeblive.
Etatsraad Christian Lindenkrone gik dog i
Graven med den Fortieneste,

at have fficenket

24z Familier Hoveriefrihed, undraget dem fra
tilkommende Herremcrnds vilkaarligeBehandling r
Tiden,

og efter Hans Begreber

stifte godt.

at have villet

Hans Navn vil derfor af de kom«

mende Slagter blive erindret og bestunget, Hans
Monument for denne Gierning, vil i Tiden komme
til at siaae her i Egnen, i alle Eftertanksommes
Erindring

og Taknemmeliges Hierter,

og mod

dette Monuments Frievillighed kan vel ingen have
rioget at indvende.

A f dette Gods har Han endmr

felgende Fortienester: i Aaret 1760, eftergav Haft
famtlig sine Bender al den Restame,

fom fra

gammel Tid og til dette Aar heftede paa dem, der
beleb sig til 1587z Ndlr., 175z lod Han indrette
et grundmuret Hospital ved Kirken i Maglebye<
for 6 sirebelige Gamle af begge K ie n , til hvi§
Anderholdning Han legerte 2880 R d lr., hvisRen^
ter beregnet til 5 pr- Ct.,

udgisr 144 R d lr.;

hvoraf hvert Lem aarlig i 4 Qvartaler m-der til^
fammen i2 Rdlr.; Han siienkede ligeteves 200s
Rdlr. , hvis Renter a 5 pr. Ct. dev udgisr i s s
R d lr ., stal gives til 4re gvde, duelige, og ulastetige
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stetige Gaardmomds Dsttre: 25 Rdlr. til hver, og
stal anvendes til Dcres Udstyr.

End videre ud-

satte Han 500 Rdlr., hvoraf Renten til 5 pr. Ct.
25 Rdlr. aarlig, ffal udbetales for fein af disse
Godsers sättige Fader^ og Moderlose Drengeborns
Underhold og Opdragelse, til de have fytdt det
r2te Aar.
Dette Gods indeholder for det vorige,

i

Folge en Iordebog af 1775, efter Krigs Iordebo«
gen 206z Tdr. z Fdkr. 1 Alb., efter givne M o 
deration 1815 Tdr. 7 S k p r ., yder i Landgilde
vg M olle-Afgift 1)59 Rdlr., Kroeholds, Hrrusvg Hoveriepenge 3470 Rdlr. 4 M k . , 107 Stkr.
Lam, 157 G ies, 314 Hons og 24z Snese ALg.
G io rs lo w s Bygning, er en af de ret gamle
gothiste Dygninger, et af Mellemalderens ^rv«r-igste Monumenter, den er bygget i et Kors, med
et svcrrt og hsit fiirkantet Taarn af Kridtsteen;
som formedelst dets Hoide, Rummelighed og störe
Horizont var meget brugbart til asironomiste Ob«
fervationer.

Den er 2 Etager hoi, hvoraf den

underste h ar, foruden hv<rlvede Kieldere, overalt
i2 A le n s hsie Hvelvinger: uden paa Taarnet gaaer
en lnkt Gang, hvorpaa oberst staaer et Marice
Pillede med Parnet, inden i lamme har varret en
Vindeltrappe.

H-vedindgangen til V^relserne,

igiennem en tysdunkel Kuppel, hvorind Lyset, fra
det

det yovelige Indsnit LTaarnets Hisrttei"falder,e!r
meget hoitidelig, og to mere end et hundreaarige
Lindetr<rer besiygge Opgangen dertil.

Murene i

Vygniligen ere henimod 2 Alen tykke, rundt om
Gaarden ere brede Grave Med D an d , hvorover
gaaer Broer, og faavel af Taarnet, som Skydehullerne (O sneaux) paa de Mure, der mod H ä
ven og Borgegaakdeu ere opfsrte i Form af en
S la g s Caponnierer, ellek Parapets, er det synligt at det i de crldre Tider har v«ret bsstemk til
et Forsvarssted, og endnu i paakommende Tilf«lLe künde bruges dertil. Herregaarüe« G io rsly w
siger Kammerherre Scheel

syerres at have vse-

ret en Borg paa drnne Halvse, og er endnu be^

qvem til

at varre i fornsdent Tilfarlde, ekTilflugts-

sied, for Forfvarerne af -e Strandbatterier og
Ekandser, som Friderich

IV ,

i Aaret i / r z

her

har ladet anltrgge, for at afvaerge fiendtlige Lau
dinger, som f. E. ved Holtug,

jkke langt fra

Giorslotp, Rsdvig og Strandegaapd, ikke langt
fra Faxse, hvor nu Prarflse Rehde er ^). .
«ndftioyt nogle vil foregive qt DiskvpVWlyn^Hvi-

' ^

de

*) Almindelig Udkast af Krigens SkueplaLs, rller geogrckphiff, kvpographijk, vg Historist DeffriMse, overKon!gerigcrne Danmark, .Rorge og Sperrig, sam^ deres
Tydffe Proviüdser) fom Indledning til ^ong Friderich iv Kuss Historie, af Heinrich Otto Scheel
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-e , har öy§get den af den Steen , Han lod heute
fra M se n s K lin t, kan man med temmelig Histo
rist Vished paastaae; at dens Bygning saaledes
fom D i i vore Dage fee den, er imellem Aarene
IZ95 og 1416, öygget af Bistop Peder Iensen
coxnomenro Zsdehat, fom fees af folgende: I^ icolLus^aeobi episco^ur, kunelaror Ln^elle 8ancN I-aurencii odiir IZ95 X V I I I 612 ^nnuarii, I»oe
eil äis ?risee Vir^inis. Luecesllt ei kerrus ^0-

I^annis L^ileo^us coßnomenro Zodehat/Mtia/o-6 /0 ^ //^ öc <Üa^>e!Ie Läncli LiZkriäi L^iiIco^i.

()u! obüt 1416 in craKino luce Lvan-

Zeliste ^).

I Middelpunktstenen af Hvelvingerne

fees blant andre Roestilde D om -K irkes Vaaben,
som er tvende N sgler, S t . Laurencii M artyrs
Rist, ja endog Bistop Peder Iensens eget V a a 
ben , som Var et Mandshoved mrd Sk«rg, og en
Hat af en forunderlig Skikkelse.

Det er elkers

og vil forblive uvist, hvortil Venne Bistop eller
Hans Velgisrerinde Dronning Margrethe, har anvendt saa störe Bekostnrnger paa

dette Sted.

Den' efter de Tider rimeligsie Gisning künde maa
stee vcrre, at det var bestemt til et Kloster, hvortil M a ria med Barnet paa dets Taarn 09 dets
hvalvede utrderste Etage, muelig bestemte til M u n 
ke-eller Nonne-Celler, kan hentpdeS, man give
'
*) Danffe Magazin Tom V. x. 75 .

Agr

4tz
Agt paa, hvor Dronning Margrets)? og Biskovpm
i og henved Aaret 1400 opkiober og til sig mageskifter alt detGods de heriEgn'cn kan overkomnre;
men hvad der har hindret Ham og e'terfslgende
Bisper i Noeskilde S t if t , hvoraf tre endog vare
af Hans narr Familie og formodentlig har vidst Hans
Hensigt,

at fuldfsre den, vil.evig vwre stiult;

maastee Dronningens uventede Dod? thi j de T i
ber at opfsre en saa kostbar Bygning, som gamle
Giorslsw vifer sig, uden anden Hensigt, end at
forleene den dort,

som den siden i mere end roo

Aar beständig blev, har ei varret den fände Meening dermed.
Den forste, som vi af Historien vide at have
eiet Venne Gaard,

eller enkelte Dele af samme,

er, efter foranforte Testamente, Peter Qlaffen af
Kalwarriis (nu Carrise) 1261, efter Ham Johan
nes Ranrrssn, efter denne Hans Gon denbekiendte
Ranne Ioenssn, som var af den Bande, der ihielsiog Kong Erich Glipping i Findernp 1236.

Hvit-

feldt taler saaledes om Ham, og beretter hvorda»
Han blev fangen: Aar 1294 blev Rane Ioenson
af

Giordsloff,

fordum Kammerjunker,

en af

Erich Christ. Manddrabere og Forardere, fangen
til Roeskilde udi Hr. Niels BrockiL Gaard; Han
var Erkebistop Jens Grands Ssstcrson; Han blev
piinligen forhsrk om videre Knndstab og steiler for

D

Roes-
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Roeskilde.

Hän var den, som gavManddraberne

Kundskab om Köngens Natteleie i Finderup,vg
forvarede Doren med en Langhalms Kierv, isieden
for anden Lukkelse *).

Kong Erich Menvedä Dom

oder disse Manddrabere kan og sees hosHvitfeldr;
i Folge af samme blev deres Gods forbrudt og annammet under Kronen, hvonblandt Ranne Ioenfens Gods ncrvnes; og siger Hvitfeld, at alt for
brudt Gods endnu i Hans Tid kaldtes Rannisgods, fordi Han var af stör Sltrgt.

O m denne

Ranne Ioensen har Peder S y v to Kiempeviser,
og der tales meget om Ham i nogle andre, derere
giorte om Hans Medbroder i Kongemordet, M arff
S t ig **).

Aar i z i z har denne Gaard, tillige-

med der hele H e rrc d , efter foregaaende BemEl'kninger, vcrret pantsat til Hertug Witzlaff paa
R yge n , der afgav det samme Aar til Kong Erich
Mendved.

Dronning Margrethe har derpaa, ef-

terat hun havde samlet og ladet sig adstilligtGods
i Stevnsherred tilstisde, formodentlig overdraget
hele Herredet,

eller den stsrsie Deel deraf, hvo^ri

denne Gaard har vwret indbegreben, til hendeS
kiere Skriftefader,

den roeskildffe Biskop Peder

Iensen, for hvem hun ikke stal have hast nogen
Ting hemmelig, og som fandfynlig ffulde oprette
et
«) Hvitfeld In kol. lom. I. p. Z04 og zoz.
»-) Peder S y v s Säm ling af Kiempeviser, Pag. 245-248.

et Kloster heraf, af Ak. Salvatörls L^rden; ja
Bistoppen er maaffee just ved hend'S Godhed sak
i Stand til at opfsre Gaardens kostbare Bygning,
som stedse vil vare »rrvirrdig for Efterkoinmerne.
Peder Iensen var fsrst Provst i Aarhuus,
hvor Han siden blev Bistop.

I

denne Betiening

var Han med 1387 at udvcelge Dronning Margrethe,

i Stedet for den afösde nnge Kong Oluf.

iZ92 var Han paa den vordingborgste og 1394
paa den helsingborgste Rigsdag.
Bistop i Roeskiide.

1^95 blev Han

Hans Liv og Levnet kan vi-

dere eftersees t det Danste Magazin.

Han dsde

1416, og blev begrabet i RoeskildeDoinkirke under Taarnet ved Nord-Siden,

hvor Niels Trolle

siden lod gisre sin G rav, og ved den Anledning
fandt Bistoppen i sine fulde Pontificialia, hos f,n
Broder og Soster, under denne Gravstrift:
^scer venerakrilis ?orer A Dominus ?crrus c^uon»
^am L^ilco^us kosllcilörnsts,

una cum frorre

luo Hnäre-, ^oli^nnis öc (!ecilia lorore loa, cjui
ohiir annoIVU^DXXl.

A f denne Gravstrift fees,

at Hans Fader Heed Jens , og ei Jacob eller PeSer.
A f de fieste kaldes Han Zernstag, hvilket er en
Feiltagelse, thl Hans rette Navn er Lodehat, ög
Han har ei fsrt ZernstcrggernesVaahen.

Idenne

Bistops Tid, nemlig 1397, ncevnes en af de bistoppelige Lansmarnd. paa Giorsl^iv,
D 2

yed Navn
Niels
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Niels Iversen, fom sees af en original QvittanH,
Bistop Peder har givet Niels Iversen og Iesse
A>elssn, ai de havde fornoiet Ham for G iorölow
Lehn Aar i Z97.

Qvittantzen lyder saaledes: "W i

Pather med Gutz Nathst Bistop i Rostilda kungisrst allst M en , ath thennst na-rvarcndes Breft
forer Her Niels Pwerssn Nidder en bestechen M a n
og Welbören os fult Hauer giort aff wart Lststn

GiortSloff Lcrcrn

fraa then fsrstst Dagh Han thet

aff os fik och swa til thenna Dagh uw er, thet os
nogher.

Hwar forst lade W i then san-rmst Her

Niels Aweefon och Hans Arvinghst qvit og lsss for
os og worir Efterkommst for thet forsaugthst Lststn
og for allst aridrar Saghst og Skuldinghe, som
mellum Iessst Axlaussen och os til thennst Dagh
Hauer wstret, S w a miget som rhen forsaugthst
Her Niels Awersssns Antal der er i.

Til, Hwe6

Tinghö Witnstbwrth hwort Insiglst er Hanger for
thstttst Breff, som giwet er wnder wor HerreS
Fotelses Aar Tusendst Aar thry Hundret halffemtasinstyw« Aar paa thet sywnde, pa then S s n dagh som man fyvnger Ocuü mei i Fasten." *)
Han-Eftermand paa Bispestolen fik nu dette Sted,
der siden fulgte i Arv med samme, indtil Refor
mationen,

nemlig Johannes IV . Andrea Iern-

ststg, som de fleste «den Grund kalde ham i thi

.

) Danske Magazin rom. IV.

Pag. zos.

' Han

Han var den forriges Broderfon og fsrer Hans Daa
den, og ei de Iernffaggers.

Han blev Biskop

1416, siiftede de 10000 Ridderes Alter og lod
Choret i Roesküde Domkirke ombygge , efter e»
saa sydende Indstrift, som staaer paa Panelets
Lister : In iionorem 8rre 6c inäiviöuL Irinirariä
riL L. Dncii ?apL 6c IVlarr^ris. lanÄL ^uius
LccleliT ?arroni» äe oröinarione ^rarirer 6c expenns, vcneradiii8 in dkriüo ^>arri8 sc Domini,
Domini ^oiiannib, Der §raria Lpileopi Koellcilci.
compierus eit c^orus ilie, anno sh incarnarione
Domini IV IL D X X , ^>onri6caru8 lui anno ^uarro
arl remeäium animarum illuürillimL KeZinoe
iV^arZneeriue, rotiu8 cleri kaurrici8, iiie lepulrse
6c c'nai islimi karrui Domini kerri D^ilcopi?rLöeceiforis sui colenäse memoria?.

Haa c^ui^e

Ke§ina rcZnanre, kclix ulri^ue reZnorum incoiis lucceliu8 erar.

Vaiear iZirur 6c vaieanr

no3 valere velinr.

Han dsde 14z r , og er de

graven i Roeskilde.

I

denne Biskops Tid narv>

nes enH, der har beboet Giorslov 1421, mmlig
Iens Scytte, som er dekiendt af folgende: Aar
1421 gave endecl af Adeten, hvoribjaNdt^Iens
Scytte af G io rslo w , Kong Erich af Pommern
Beviis paa, at Sonder - Iylland af Arilds Tid
havde ligget underDanmark.

Nü efterfulgt^ paa

Bispestolen Johanns V . , Petri Iernskceg, der
var
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var af Familie med sine Formamd, og altsaa in
gen Iernstag.

Han var fsrsi Prirlat i Roeskilde

Capitel og Canceller hos Kong Erich af Pommern,
som Han var i sior Pndesi hos. Han dsde 1448
VjAÜ. Lxalrarionis 2 . Lrucis. Hans Efrermand
Var Olaus Daae II., en Mand af en meget gam
mel danst Familie, hvis Stammegsds var Ravnsirup r Siellaad.

Han var fsrsi Provsi i Roes

bilde, og siden Plstop fra 1448 til 1460.

Hans

Efcermand varQlaus H I., Mortenssn Iernstag;
Han var ingen Iernstcrg, men en Lodehat.

Forend

Han blev Bisp, var Han Provsi og Köngens Can
celler; ligesom han og siden blevKisbenhavnsAcademies fsrsie Canceller.
1485.

Han dsde i Kisbenhavn

Ander denne Biskop na'vnes en af de bi-

stoppelige LensiUEnd paa G io r s ls w , Hr. Lanritz
Knob.

Efter Ham folgte Nicolanö IH. Schaffue,

som ved Köngens Forbon kom paa Bispesiolen;
Han fsrte en sior Proces med.Cisiercienserne i Svrse,
og dsde 149z —

stisnt Hvitfeld satter 1500 —

som fees af Hans Gravstrift: I^m se^ulrus eü
I^i^olaus 2 ckave k^)ilcopus Koeslviläonlis
V IC O X C Ill.

kro^rer nomen luum D o

mine Pro^iriabeijs ^occarcr meo» mnlrum oli
enim.

Johannes VI., Iacobi Ravensberg, egent-

lig Jens Ipsen, var hansEftermand.

Han var

i sin Ungdom gifk med et lssi Fruentimrner i Cöln
am
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am R h e in , som Han med Penge maatte afkiobe
til at afstaae sine Fordringer paa Ham,- Han blev
dcrpaa i Roeskilde Canonicus og Cantöler hss
Köngen, i hvilken Charge Han blev sendt til E n 
gelland, hvor Han viiste den rare Duelighed, at
forlrge Engellanderne vg Skotlamderne, som stode
j Felten mod hverandre.

Ved Hans Tilbagekomst

blev Han i Köngens ZErende sendt til Norge, hvor
Han var den,

der forrastede Knud Alfsen; haN

var forhen bleven Prapositus i Dalbye Kloster og
siden Bistop; Han meenes, ei at have vcrret ustyldig i Hofmester Peder Laxmands M ord 1502 paa
Hoivroe i Kisbenhavn.

Han fsrte en kostbar Le-

vemaade, ,og efterat Han havde fortceret sin Kirke
stat, besiuttede Han at aftrcrde Bispedsmmet til
Lago Urne,

beringende sig en aarlig Afgift og

Slottet Hiortholm,
r 5 1z.

hvor Han kort derpaa dsde

Hans Eftermand var Lago II. Urne, en

fortreffelig ltrrd M a n - , som blev fsrst v o Ä o r
arrium L vecreralium paa et Udenlandst Acad.ewie, og ved sin Hiemkomst Canonicus, siden Pr«-^
lat og Cantor, og endelig 1512 Bistop ogCantsler hos Köngen, ordineret § Nibe af Iv e r Munk.
Han var den forste, som offentlig har disputeret
paa Kisbenhavns Academie, var og en meget god
latinst Poet.

Han har ladet trykke det S k rift:

Canon secunöum utöm Lectelia KollcilclenUs.
Koo-

d p e n ir s
Bistrup 1529.

UeE

Han dsde paa

Hans Testamente, som er meget

forunderligt, sees i ?c>nropp. /^nnal. Lccles.van.
lo m ^ II. ps^. 42z 6r se^v., og Hans Levnet lcefes i Danste M agern Tom. H I. Pag. 289.

Paa

Ham fulgte den bekiendte Joachim R sn n o w , den
srdstü kaihoiste Bistop; hau hebte Jacob, fsd paa
Hmdkilde i Fyen, af Marquard Rsnnow og Metta
Hardenberg,

Han siuderede i P a ris,

og tiente

som Cavalier ved Kong Friderich den Forstes Hof,
.tndttl Han 1529 fandt Leilighed at tilkiobe sigRoeskilde Bispestoel for 6aoo Gylden.

Hans stette

Opforsel mod Lruheranerne og hovmodige Adfawd
mod hsie Personer,

er noksom bekiendt.

Han

maatte efter Kong Friderich den Forstes Osd a f
Grev Christophsr atter kisbe Bistops-Virrdigheden
for lo o o o M ark Danste,

da ellerä den a fS v e r-

nge fordrcvne Gustav Trolle stulde havt den. Han
par saa wrgierrig, at Han underhaanden stal have
gjort sig Uurage for, selv at komme paa Thronen,
ja endsg sendt Dronning M aria i Ungarn sit Por
trait, i Haab om at <rgte hende.

Han blev 1536

taget fangen , tilligemed de andre katholste Bistop
per, og var den eeneste af dem, der ei vilde beqvemnre stg til et roelrgt og fredeligt Levnec, dsde
derfor iKiobenhavn 1544 som Staisfange, efcerat
Han havde saL fangen paa Draxholm, Arekrog og
^

V is-

V is b y , og blev begraset i Helliggeistes Kirke 1544.
Under denne Bistop narvnes Knud Eb^esen 1550
som Leensmand paa G iv r s lo w , hvüket fees af
hanS Gienbrev paa G io rslo w S l o t , der forvares i det Kongelige Geheime-Arkis.

De kacholste

Bistoppers Gods faldk ved Reformationen til Kro
nen, altsaa ogsaa denne Gaard.

Kong Chri

stian H l. gav derpaa G io r s lo w ,

som Hvitfeld

kalder Giorslsw S lo t , arveligen stra.r herefter til
Peder Sw aw e, som, mod at afgive folKende Re
vers, tog den 1540 i Besiddelse:
Ie g Peder Svave gior witterligt for alle och
kiendes mett thette myt obne Brest, att iftirthii
Hogborne Ferste og Stormegtigste Herre Her Chri
stian Danmarks, Norges Vendes og Göttis Koning, Hertug vdj Slessvig, Hoksieen, Storm arnn
og Dietmershen, Greffoe vdi Qldenborg och Dellmenhorst, myn naadigste Herre och Koning, hastüer
nu for myn troo tieneste, som ieg Hans Kongl.
Maiest«tt og Danmarks riige her tiill troligeu giortt
och beuiist haffuer, och herepter troligen giere og
beuiisse n:aa och schall, ast Hans Kongl. hsymegtighedtö ssnderlige Gunst och Naade, wndt och
arffueligen besorgitt och forsett, meg och myne
arffuiuge nrett Hans Kongl. Mayst. och KronenS
Gaarvt Gw rdtzlsff, met alt theks Godtz ther tilliggendes er, epter Hans Kongl. Mayst- eyendoms
BreffZ
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Breffs lydelse, som Hans Kongs. Mayst. wett
wenig..' Danmarks riiges Raadzs raad, weg ther
paa giffuet ' affuer.

Tha haffuer ieg Peder Svave

igen loffuet och tillsagt,

och y thette myt obne

Breffs craffr ioffuer och tiilsyger, att jeg saa lenge
jeg leffner, will uere och bliffue hAymelte Kongs.
Mayst. Könning Christian nu regerendes Koninglige Mayst. och Hans naadcs Koninglige MayestS
S s n , Hogborne Forste her Fredercck prins tiill
Danmarck och epterkomeneKoninger vdjOanmark,
vch Danmarchs riige Huld och troo,

och y alle

Maade ramme och wiide begges Theris Kongl.
Mayest. och forsilige naades Nytte, gagn, beste
vch bestand, och aff myn ydirste wagt och formue,
affuerge theres Mayst. och forsilige naadis och D an 
marks riiges schade och forderff, och ellers y alle
Maade beuiise mig, imodt theris Mayst. og fsrstlige naade,

som en erlige och vprittige Ridder-

mandtz wandt bsr att giore, emodt syn rette Herre
och Koningher och egett federne riige.

-Och will

och schall jeg saa lenge jeg lefuer, bliffue boendes
her vdi Danmarks riige vch ikke begiffue weg nogin
andenstidtz vdhn riigitt, att tiene eller att boo.
Och om myn Leiglighedt stg saa tiildragendes vorde,
att jeg will giffue weg vdi nogen egteschabs stadt,
tha will och schall jeg tage weg en dansche hustl-ue
och
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ochingen

anden.

O m myn leiglighedt sig her ep-

ter saa tiildrage Wille, (reht gudt almegtigste dog
naadeligen affwende Wille) att jeg nsddis eller
tvingdis tiill att felge, pantsette, mageschiffte
eller ellers vdi andre maade aff nsttorffrige orsagep
schyldt, Wille affhende forne Glocdtzloff Hufs och
godtz enthn nogitt ther aff eller och alt, frann meg
och myne arssuinger och tiill andre; Thaa schall
ieg eller myne arffninger ingen M a g t haffue forne
Giordtzlsff gaardt eller nogen syn tiilligelse, enthen alt eller nogen partt rher aff, att felge, pant
sette, mageschisste eller ellers vdi nogen maade tiill
nogen att affhende, vdhn allenniste tiill hsgmclte
Kongl. Maysi. och Hans nadhes eptrkommeee
ninger wdi Danmark ellr tiill danscheRiddirmendtz
mendt, inden riiget besiddendes och ingen anden.
Och dog liigenell sielff bliffue boendes her wdi riigitt,

som forstrevet staaer.

Thiitt ydermeere

wiittnesbyrdt och tryggere fornaringe, att jeg och
mynearffninge forne pungter och artickle, alle och
Huer serdelis, som forscreffuet siaar saa fast och
vdrsdeligen hollde wiill och schall, haffuer jeg for
meg och myne Arffuinge ladett henge myt signette
neden for thette myt obne Breff och vnderschreffuett Leth mett myn egen Handt.

Giffuet och

Screffuet vdj Kisbnehaffn wor Fruedag prenfentationis.

6o
tatisnis.

Aar et Thusendt femhundrede och paa

tett fyrgetiussuende.
Peter Svave myth egener handt.
(Hans Segl.)
Aden paa : PederSvavis rewersal paaGiordtzloff.
Udstrevet efter en smuk og vel conserveret Per
gaments Original i det Kongelige Geheime Arkiv.
Sam m e Peder Swawe, fsdi Pommern, var
en lard, veltalende, og, som Hans Levnetsbeffriver beretter, en findig, velbesiagen og politiff
M a n d , som, efterat have studeret i Vittenberg
og i z r r som eneste vittenbergffe Student a fD o ctvr Morten Luther medtaget til Rigsdagen i Vorms,
fcr,

som Hans LevnetSbestriver figer,

at stoppe

Munden paa Luthers Vederfigere, kom 1522 til
Danmark,

hvor Han af Konzerne Friderich den

Forste og Christian denTredie blev brugt til mange
rg vigtige Forretninger og Legationer,
Kong Henrich i Engelland,

som til

Kong Jacob i Skot-

land, Regentinden M aria t Nederlandene 15)5,
til Landdagen i Smalkalden fidst i samme Aar.
I Aaret 1556 var hau, tilligemed tre andre, i
Köngens Fravarrelse Stakholder i Holsteen.

15Z7

reiste Han igiennem Nederlandene og Gclderen, ind
ad Frankcrrge, i Köngens ZErende.

1558,

i

hvilket Aar Han giftede fig, fulgte Han med Kong
Christian I I I . til Brunsvig, derfra blev han sendt
...............

til

til Frankerige i Gesandtffab, og reifte paa Venne
Tour til Nizza; 1559 til M arie, Gouvemantinde
i Nedcrlandene, og 1541 til Rigsdagen i Regens
borg;

154z til Lybek, derpaa til Speier;

1544

til Landdagen i Campen; siden til Keiftren i Nürn
berg; Verpaa til kanddagen i W orm s;
det Concilium der holdtes i Trier;
protestantiste Krigshcer.

1546 til

1547 til den

S a a a( man med rette

kan kalde Hans Liv en stedsevarende Udenlandsreise.

Han havde forst v^ret Diakonus i Roes-

kilde, derpaa Johannis den LEldres Informator,
og flygtede han 1554 meo denne Hertug til S o n 
derborg, forkla'dt i Bondedragt, da Grev Chrisiopher forte Krig i Danmark og havde indtaget
Kiobenhavn.

Mere kan lases om Ham i Hans

Liv og Levnet af B .C -S a n d v ig , Kiobenhavn 1777^
Saavel i Betragtning af disse hans Forticnester af
Danmark, fom fornemmelig for Hans Medvirkning til Luthers Reformations Udbredelfe her i
Landet, har Arveprinds Friderich paa Iargerspriis
reist Ham,

blandt mange andre Fardrenelandets

fortiente Mcrnd, et ALreminde, som bestaaer af
en Marmorfiotte, hvorpaa Hans, Ove Bildes og
Hans G aas's Navne ere indgravne *).

Han dode
paa

') D e paa J a g ersp rü s ved Mindestecne hLdrede fortiente
M a n d s Liv og Levnet af P . T . W andal. T om . I. P . 25-«.
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paa Giorslotv 1552,
Kirke.

og ligger begraben i Holtug

S o u l noget Mcrrkvcrrdigt seer man, at

Peder Slvawe foraerede Kong Christian

III.

et for-

gyldt Stob med Laag, som er bekiendt af en Fortegnelse paa samme Konges Sslvtöi 1557,
disse O rd forefindes:

hvopi

" E n jlett forgylt Stob som

P t t n r S w a b e stiencte Kongl. Maytt. til For«ring og Testamente, och stander ther Pettir och
Hans Hsstrues Vaben paa Löget afsamme Stob.:' *)
Hans Datter Elisabeth, gifc 1571 med Vincentz
Iu e l til Hcsselmed, har esrer sin Moder faaet
Gaarden, thi Moderen har endnu lebet i Begyndelsen af Friderich den Ändenö Regiering, saasom
hnn den gang eiede en Gaard i Kisbenhavn **).
Dincentz Irrel blev, efterat habe varet Slotsherre
i Bergen, forlenet med Wordingborg, men druknede paa Veien derhen, hvilket maae v«re ffeet
efter 1580.

Hans S o n Peder Iu e l sik Venne

Gaar^V efter Faderen,

men besad den ei lamger

end til 1612, da Han dsde, ög blev begrabet i
Faxse Kirke,

hvor Prcesien. Niels Christensen har

holdet Liigprcrken ober Ham, som er trykt, tilligemed Hans Liv og Levnet, i Kiobenhavn in 8vv
1614 ***).

Peder Iu e l var gift med Iytte Gylden

») Danfie Magazin. Tom.v. P. 362.
Pontoppidans Oiizines ktaknicnles P. 3Z-.
Karen Brahes Danste Bibliothek. Khavu i725. P.88.

denstiern, som efter Hans Dod
Christian Grnbbe tilLystrup.

giftede sig med

Ester Ham fik Hans

Ssster Ellen Iu e l G io r s lo w ;

hnn var fsrft for,

lovet med Erich Frandsen Bille til Seeholm, men
Han dsde for Brylluppet 1592; hun blev siden gift
med Jens Jenseu Bille til Wreilefkloster,
hun havde 7 Bern med.
byegaard, nu Juellinge.

fom

Hun dsde 1619 paa W alG io rö lSW er herpaa

kommen i den bersmte Just Hsegs Eie, som var
Hofmester paa Sorse Academie, hvortil Han kom
1628.

Han bygte i6z8 den nordre kangde og

Laden afGrundinuur, paa hvis fydlige Gavl endnu
sees paa Muren af Jern de Bogstaver
i6z8.

I-..

Hans Liv og Levnet lases i Hoffmans

?orrrait8 I^iüorj^ue8 är8 plu8 illullres Kommas
6e vanm ark Pag. 49.
1646.

Han dsde i Kisbenhavn

Hans Gravffrift i S o rse , hvor Han er

begravet, er saaledes * ): " Erlig og Delbyrdige
M a n d og strenge Ridder, Hr. Just Hseg til Giorslsph,

Danmarchis Canßler,

Raad og Kongl.

Mayst.s Hsvidsmand paa Kalse S lv t t , Erlig og
Velbyrdig M ands Thyge Hseg til D ang og Anme
WIstand deres S « n , som var fsd paa fornavnte
Deres Gaard D an g 1584 den 8 September og
blev igien af den almagtige Gud Heden kaldet i
Kisbenhavn Aar 1646 den azde Mai.udi hgns A l
-

der-

Pontoppldans Marmors vanics TvM. t- P. t66.
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ders 62 A a r."

Over Ham har Doctor Iesper

Brochmand holdet Liigprcrken, som er trykt i-KioLenhavn 1647 in 4W. *).
I Just Hsegs Tid blev ei langt fra Gaarden
Givrs!ow ftlndenaf nogle Bonder i en lidenSandhsi en Glas-Urne , som fees i Stephanii Brev til
Ole Worm 1641.

Brevet, der giver Oplysning

om denne Raritet, er paa Danst oversat saaled'es * * ) : " For fire Aars Tid siden blev ei langt
fra G iv r s lv w ,

som er et meget fornsieligt og

kosibart Landgsds, af nogle Bonder/
Hendclse gravede her,

der af en

fanden en Glas-Urne,

ovenmeldte G io r s ls w tilhorer den for sin Dyd,
Viisdom , Gudsfrygr og TErbarhed faa meget bersmte Just Hseg,

Danmarkes Riges Cantzler^

Raad og Ridder, min Velgisrer, der altid med
ZErbsdighed erindres af mig.

Denne Urne, som

var smuk af Anseelse, var meget tyk, künde holde
narsten en Pot, og var huul i -Bunden.

Den var

udvendig ziret med sexkantedeFigurer, og forgyldt
inden i, mrsien som vore Speile nu omstunder,
der anlsbes med Qviksolv.

Uden öm denne var

en 2Lste afTrare, meget kunstigen sammensat af
smaae Brardder, og beflagen overalt med Baand
af

») Karen Drahes Danjke Diblrothek. P. 87.
ch»)

k-lonumsnta Oanier I.ib. I.
(-iorslövlsnri.

4;^ cle.urn-

af Kobber.

Over Venne M ffe bar der rillige et

Laag a f ? r « e , som og var beflöget ined Kobber.
Denne conrme Urne, med ssnderbrudt Laag, bleo
sendt til Godfets Eier, som da var Prtvfes for det
Kongelige Academie i So rse ; og da Han ffk den,
ksd Han nsie efterfpsrge, onr ikke Affe, Been,
eller andet saadant bsev funden i den, da den fsrst
blev opgravet.

M en Sandheden künde man ei

paa nogen Maade komme efter, saasom Bsnderne
beständig paafiode, at der ei fandtes uden enNcvvefuld Stob hos den, da den blev opgravet.

Jeg

tvivler ingenlunde paa, at et saa fmukt udarbeidet Stykke jo har forvaret meget kostbare Ting,
men enten de ere reent horte, eller hvor de ere
blevne af, er ei min S a g at afgiore.

I denne

samme kille Hoi blev kort fsr den ?id funden et
Bcenrad,

om hvis H als og R yg var hcengt et

Smykke, bcstaaende af Stene, der'vare af adstil. lige Farver, af hvilke jeg eier nogle."
tilfaldt herpaa Just Hsegs S s n ,

Gaarden

Stygge Hseg,

kandsdommer i Lolland , som var gift med Anna
M a ria Grubbe; hun lod sig stille fra Ham-1674,
rda hun sidengifredesig nred JergenArenfetd't

Med

hendes forste Wand hapde hun en G sn , ved Navn
,Friderich Christian Heeg; om Han nogensinde bar
eiet denne Gaard,

er mia ubekiendt.

Gaarden

fik nU ett anden Herre, Joachim Ingens von We,

E

'

stervig,
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stervig, gift med Cornelia Bicker.

Denne Joachim

Irg e n s var en Holländer af Fsdsel, og blev 1674
adlet; hau dsde 1678, Hans Kone 1 6 9 8 , og formodentlig af hende har Dronning Charlotta Amalia kisbt Gaarden, som hun eiede indcil 1714, da
Prindsesse Sophia Hedevig arvede Giorslow; med
hende inagessiftede Kong Frid. IV . 1716 sig G iors
low , Sseholm og Erichsirup til, mod Borlumklosier, Dronninggaard og Dronninglund t Aal
borg S tift i Iylland * ), og lod disse Gaarde ind-^
rette til et Rytterdistrikt for 5 Kompagnier. God«
ferne blev 175 z bortforpagtet til Jens Andresen,
der som Etatsraad dsde, efterladende sig störe ved
disse Godsers Forpagtning erhvervede Rigdomme,
hvorfor Han nok af Bestedenhed ei kisbte dem, da
de 174g blev folgt med tilhsrende Kirker og anden
Herlighed for 60,000 Ndlr. til Superkarge Chri
stian Lintrup, der stden blev adlet under Navn af
Lindencrone; Han dsde 1772, Hans Frue Metta
Holmsted 179z, og samme Aar folgte Hans eneste
S o » Kammerherre Iohan Friderich de Lindencrone
Godserne, med44,614 Ndlr. zM k. i4 ß. Restancer,
for 200,000 R d lr., til en fra Bengalen da nyelig
hiemkommen Factor i det astatiste CompagniesTienesie,
) Pontoppidans Danske AtlaS ved Hofmann, Tom. V.
^>ag. 33z, '345 og 344.
'
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Neste, nu Iusticeraad Jacob Bronnum Schatvenius, der for ntrrvKrende Tid eier denne Gaard
vg Gods.

Soeholm Herregaard.
G a a rd e n ligger i Maglebye S o g n , dens Jorde
ere af en fortrinlig Godhed, og indbefatter en
temmelig stör Strcrkning.

Dens frie Hovedgaards

Taxt for narrvcrrende Tid 150 Tdr. 2Skpr. iA lb .
var forhen 64 Tdr. 2 Fkr. 2 A lb ., men blev anseelig forsget med 86 Tdr. i Skp. r Fkr. 2 Alb.
af den 1687 afbrudte Bondebye Sserups Jorder.
Her kan saaes 70 Tdr. R ü g, 7oTdr. B y g , 80 til
io o Tdr. Havre, avles 200 a 25o LEs Hoe, gros
ses 150 Ctkr. Kser og 80 Heste.

Det samme

gielder for denne Gaard, fom forG iorslsw :

at

naar den stal rerstaffent drives, da er den for stör
for een; den burde derfor deeles i fleere mindre
Deele, da den rigeligen paa denne Maade künde
ernähre mange Familier,

og dens Produktioner

udbringeS til et stsrre Gavn fot det Almrndelige.
Naar Gaardens gamle Bygning,

som har habt

den behqgeligste Beliggende hos Skoven og narr
ded en S o e - Gsehvlms Soe kalöer, omringet af
Grave tNed VanD, er fsrsi bygt, vid^s ei.
E 2

Gaarden
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-en ncrvnes L en Sarllandsfars LandStings Vidisfe
a fA a r 1598, oder et V id n e af samme Landsting
de Anno 1Z46, at Jacob Nielsen de Maglebye,
R idder, havde skiodet der paa Tinget til Niels
Knrttson af Svanholm paa Nicolai Erichsons de
Lindco Vegne, sin Gaard S lo h o lm med hele Byen
Syotorp (Soerup), en Dand- og en Veirmslle og en
Molle kaldet Kimrsmslle *), alt sit Gods i S«)<rrslof, Lilleheddinge S o gn og B ye, Lstherslsf og
alt det G ods, Ham var pantsat af. Claus de Kiil,
Ridder.

Originalen heraf forvares i det Konge-

lige Geheime Arkiv.

Nicolai Erichson de Lindst

har varet den nstsie Eier af den.

I

Aaret 1Z91

har Hennike Olufsen eiet den, som er bekiendt
heraf: Aar iZ 9 r har Peder Iensen,
Roeskilde,

Biffop i

med tvende andre Riddere forseglet

Dronning Margrethes Brev, hvori hnn afhstnder
til Hennike Olufsen af S v e h o lm Vabner, sin
Gaard og Gods Lykkesholm i Fyen **).

1411

har endnu samme M and,

som og strev sig Hans

Olufsen, eiet Sseholn i.

Han stiftede et Vicarie

til
-) Afdisse her bencevnte M öller er nu kun Seeholms Vandmslle tilbage, med mindre der ved Veirmsllen ffulle
meenes Strsbye M e lle ; men Kincrsmolle, som jeg
efter Navnet formoder at have vcrret en Bark- eller
Saugmolle (Aiehnen 5?oltz), er nu ei mere til.
.
-*) Danffe Magazin. Tom. iv . Pag. 296.
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til Storehedinge Kirke; Gaarden er herpaa falben
i Bassernes Stamme , og er eiet af Thyge Baffe
og Hans S o n Steen Basse af Tydebierg, som tillige eiede Hverringe i Fyen.

Ester et Skiode i det

Kongel. Geheime Arkiv stisder Hr. Axel Andersen,
Ridder, Aar 142z til Steen Basse al sin Ret'tigheb i denHerregaard Sseholttl i Maglebye Sogn.
Det er af et Tingsvidne af Stevnsherred de Anna
14ZZ ligeledes m«rkeligt, at hver B o n d e iSte vn s
Herred stulde give aarligen til S o e h o lm et godt
Hons ved S t . Nielasdag for Iu u l og hver S t .
Haosdag om Midsommer,
grot.

6 Lam og 6 Skilling

Originalen af bette paa Steen Basses Vegne

af Hans Foged Hans Iensen udtagne Tingsvidne
giemmes ligeledes i det Kongel. Geheime-Arkiv,
og lyder saaledes:
Iegh Icrp Deyendson hwresfoghet i Steffnfheret horte en ffelligh man aff wabn Hans Iensson
h«r Ste ns baffes foghet po sio!)0lm spurthe siigh
fore po wort hcrrisihingh om th«t «y hagthe wcrret
areld seeth ath huar Konghens bonde i steffnsheret
bothe burthe at giue «t got hons til siöholm arleghe aar geen st« Niclaes dagh fore jwl oc huar
sie hanssdagh om mitsomer the samme forde bsnder alle schulde giuw sa:x lamb oc s^rx schillingh
gr(ot) tha sioth jcrgh forde Iw p deyendson vpp
oc neffnde wd «n siokke naeffnd med tolff dandce
marn
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man aff hareth ther fchuttds sighe oc widnar om
thet Hache vceret een areld seeth svsom wore Zier i
frosisff Moghens erlresson j ther same stad Ingw ar
Lutter aff sijarsisff Hinric enghelsson j thet samme
sied Clement Niclesson aff holtw jess boffon aff
Arnow jess saxsson aff littss heddinghe jess pethersson aff heddinghe, Anders effelsson aff walby,
Jess Honda af raaby, Anders Abramsson aff skorpinghcr oc pecher siagh aff Hoghersp,

tha gmghe

alle thee wd oc beroddr thsm oc jnginghe oc alle
samdrakcelighe widnethe meth en beradh hugh oc
en sullkommen welghe jnnen wora sire siokka: po
forde wort haresihing ath thet hagthe wäret een
seeth wane sithen sioholm wor hygd thet handersi«.
the kunne mynnes aller spsrghe ath huar Honda j
sieffenshcrret bothe schütte orleghe aar giuar til sioHolm eet got hons gcrn st« Niclaes dagh fore jwl
oc huar stce hanssdagh om mitsommer the samme
bonder alle schuttde giua seex lamb oc sap ssillingh
grot, then the swo hagthe widnet som forescreuet
siaar tha siokh< wpp forde Hans Iensson Herr sie»
Hasses foghet pp sioholm, oc beddes eet things
widnce ther wppo som the jnnen fira siokkce hagthe
widnet.

Ath thette swo gyk j alle maade som for-

screuet siaar tha Hauer jegh til widnesbyrth hengd^
myt jncigle for thette breff med gothe mans sosom
are J a p Anders aff Kogh«,

ebbe. Nielsson aff
Giorj-

Giorzloff, Pether Grubbe aff Alstsff, h«r Johan

aff Strobl) bondaeMoghensson affheddingh«, Axel
i berkorpe. Damm -^nno 6ni H V ILI)(X X X ) r rein
teria c^uinra ^>olk kelkum 8ri Nicolai e^ilco^i er
con^eliorio.
Ester en Original paa Pergament i det Kongel.
Geheime-Arkiv.

Stevensherred M . 59.

Uden Sigitter.
Steen Basse havde ingen B o rn , ^var ogsaa
den sidfte paa Sverdsiden, men Han gav Torben
Dille og Frue Sidsel Lunge
ster. Korn,

Soeholm

og 12 La

at de stulde kalbe deres S o n Steen

Basse efter Hans Ravn.

Steen Basse dode 1452,

og er begraben i Antvorstov *).

Torben Bille tog

derpaa denne Gaard, formodentlig i Hans S o n s
Mindreaarighed, i Besiddelse, hvorfor Han i Pontoppidans .^Vlklrmvrr vanicr
des ffrevet Hr. Torben Bille.til

I. Pag. 24c» fin-

Soeholm.

Han

bar 1465 tilfttrde i Graaebrodre Kloster t Kiobenhavn,

hvor Kong Christian den iste tiüige var

mrrvtrrende.

Efter Ham blev Hans S o n , Steen

Basse Bille, i Folge foranforte, Eier af
hollN.

Soer

Han bar gift med Margrethe Ronnov,

Hr. Claus Ronnov, Rigets M ärst, Hans Datier,
men Han har, som det synes, ei l«nge eiet Gaar
den;
Pontoppidans ^lanvols vanics. Tom. I. Pa-. I4Z.
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Len; thi 1479 er den eiet af Hans Broder Bent
Bille, som ei har fort het NavN Basse, som altsaa er uddsd paa nye med Steen Basse Bille.

At

foran- rte Bent Bille har eiet Socholm 1479,
fees af en Dom, som Knud Joachimsen, Eyler
Rantzau i Aagaard med fleere, afsagde imellem
Bent Bille af Soel-ollN paa den ene, og Erich
Biornsen paa den anden Eide, om en Gaard i
Hemmerslsf *).

Til Ham har Inger Bille, Jo-

Han Oxes Efterleversse, opladt Ao. 1491, som
hendes Broder, al den Rettighed, hende var tilfalden i SseholiN efier hendes Fader og Ssdssende.

Originalen heraf findes i der Kongel, Ge

Heime Archiv.

Eftcr Ham har Hans San , den

bekicndte Anders Balle, Rigets M arff, eiet Ende»
Holm; om Ham forefindes megec i den danste Hi
storie, og iblandt andet dctte: "Aar i)Z 4 , da
Grev Christopher, paa Lrong Christian H s Vegne,
fsrte Krig i Dannemark, kom han, efter at have
indtaget Kiege, til

Soeholm.

hvor Anders Bille

laae, der understod stg at holde Gaarden med
Magt. Grevens Folk stisde der saa lamge, at
Hr. Anders Bille noddes at give sig ud til dem og
svcere Ham paa Christian den H s Vegne
Man
») Danske Magazin. Tom. Nt. Pag. 35.
**) .hvitfeldt^ Tom. il. Pag. 1422.

M a n seerheraf, at

Söcholn» allekede den Gattg

har vaeret saa beftrstet, at den tiltroedes at holde
en Fiende fra sig.

Ved Venne keilsghed har Grev

Christopher borttaget endeel Guld og PengS, saavel Anders Bilde selv, som Mette, Zohan Oxes,
tilhsrende her paa

Seeholm *),

efter et Doku

ment inffriberet: Didnesdyrd om endeel Penge og
G u ld,

Frue Mette Hr. Iohan Oxes tilhsrende,

fom Greve Christosser borttog paa Hr. Anders B il
des Gaard

Sik'holm 15Z7,

og er som folger:

Wir effterschreffne Povel Hansfsn,

Anders

Hatlagher Borghemestere Lauriß Iensssn Raadmandt Henning Rolinch og Niels Fonbo Borgere
vdi Ksffnehaffn, Gore vittherligt mett thette wort
ebne Breff, at Aar essther Gudz Byrd l V l D X X X V Il
Tiisdagen lieft for sanete Marie Magdalene D a g
war Erlrah welburdigh Mandt vg strenge Ridder
Her

Anders B ild e

til

Seeholm her

vdl Ksffuen-

hassn vg lod kalde woß ritt samen og fporde, Hues
wvß wirtterligt war öm the Erende og Werff, som
Han voß befallet att gaae tiil Greffue Christoffer aff
Oldenborgh paa Hans wegne vdi then Faste nest ef
ter att Greffuen kom her ind vdi Landet-

Tha

swarethe wii att woß wel witterlr'gt er att forschreffne Hr. Anders Bilde bad og begKreth aff
-

*) Danffe Magazin. Tom. m . Pag. 8?-88.'

wvß,

74 woß, at wir iville gaa hänS 2Erende titt Greffuen,
Hwilcket wii oc so giorde, vdi soMaade att Gref
fuen wiille Holle Ham Bress och Segelt, som hau
och the Lubiffe forscreffne Hr. Anders giffuit haffde,
att Hand maa nyde siitt Arff och Eyedoms God
oc tiisligest Hans Gaard

Sseholm

och iche haffde

troet, att Bastian van Jessen» ffulle vcvret Hr.
Anderstes Foger ther paa

SoehollN.

Thiistigist

bad och forschreffne Her Anders Bilde woß, att
wii ffulle giffue Greffwen tiilkende at alle theDanffe Pendinghe, som fand; oppo

Soeholm,

the

Horde Ham selsstitl, men alle the Jochims Daller
oc Gnldt,

som fand; ther po Gaarden vdi eth

S k r iin , the Horde Fru Metthe Hr. Iohan Oxes
tiil og hendes Bsrn.

Oc wäre wii begerendis

paa Hr. Anoerses wegne att forscreffne Iochimsdaüer och Guldt motthe komme forscreffne Fru
Metthe Hr. Iohan O-ces och hendis Bsrn tiil
Hände igen, for Han hadde hasst samme Iochimsdaller og Guldt noghen Stund att gemme och tiil
troers Hand att fsrware aff Hr. Iohan Qxe selss.
Hwilcket wy po then Tiid yngen S w a r kunne faa
vdaff Greffuen, att Hand wiille ygenn antworde
Hr. Anders same Iochimsdatter.

-Oc Hr. Anders

Bilde hleff strax vdi samme Dage greben og fort
offner till M a lm s oc wii icke andet wiide etter Hort
hassue, cnd at Greffuen beholt same Hr. Iohan
Oxes
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Oxes Pendtnge hoß thet andet Hr. Atzders B ild iS
Godz oe Pendinge;. som Han lod tage then Tird po
Soeholnr.

Att so vdi Sandhedt er fom for^

screffutt staar, thet wirdner wir mett wore Indze»
gell hengendis her neden forthette vort ohne Breff.
Gtffuit och screffuit Aar/ D a g oc Stedr som forscreffit siaar.

-

Anders Bille blev 155z RigenS Marsk ; da
vare hans.Klader saadanne: Hans Trete var af
fort Fifssaft med rodeTrippesALrmer, hanöBurer
af Filimut (Lueille - morr) Bomersie,
Kappe af velbereedt Kalvestind *).

og Hans

Han ligger

begraven, saavel som Hans fsrsie Kone Pernille
Krognvs, som dsde iz z z , i Maglebye Kirke;
h^urs anden Kone, Anna Lycke, fik efter Hans
D sd Otto Krumpew.

Pernille Krognos var 1526

Hofmesterinde hos Prindsesse Dorothea, Kong Friderich den istes Datier, fom giftedes med Albrect,
Markgreve ttl Bkandenborg, Hertug Lil Preussen.
M a n har endnu Kong Friderich den istes Brev
saavel til hende som til hendes M and, t faa Hen- seende **).
Efter Anders Bille var den NLsie'Eier af
S s e h o lM Hans S s n Frantz Bille, der tillige eiede
Hved') Ponteppldans

Onnica I-kd. II.. Pag.! 241.

^')-D aniIe Magazin. Lom. VI. Pag. i«y eg iyo»
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Hvedholm,

som Han fik rmd Hans 'Brud Edel

Hardenberg.

Ester at have vmet Bsfalingsnrand

paa adstillige Slotte, tiente Han som Sse-Officeer
paa Flaaden 156z under Admiral Peder Schram.
Ester Slaget under Seland, da de forfulgte de
Svenffe, fik Han ved eu Stykkugle fit Banesaar,
hvoraf Han dsde, og lod Peder Schram Ham standst
massig begrave i Visby paa Sen Gulland 156z*).
Hans

Epitaphium sees i Horne Kirke i Fyen,

hvor Han i levende Live har besternt sit Gravsted **),
men Hans Been kom ei til at hvlleiF<rdrene'Iord.
So e h o lm er efcer Hans D sd eiet af Hans S s n
Erich B ille ; Han stak sin Fetter Jorgen Rud ihiel
i Kisbenhavn 1584.
Holm staaer:

Paa en Steen paa Hved-

1590 Erich Bille Frantz Billes

S s n * ** ), hvoraf man seer, at han ei har bsdet
Liv for L iv, og at Han ei Heller har sat Livet til L
samme D u e i, som Pontoppidan siger.

Han var

forlovet med Ellen In e l, en Datter af Wincentz
Iu e l til Hesselmed og Elisabeth Peders Datter
Stpawe af G lv r s lo w ,
1592.

men dsde for Brylluppet

Soeholm er derpaa eiet af Anne Rosen-

krands, gift med Frantz Rantzau; Han dsde i

SlaFriderich den 2dens Chronica ved Nesen. Pag. 96.
'' ) Pontoppidans blaimora Onnics

n

Pag. 254.

"»*) Hofmanns Supplement til Danske Atlas Pag. 254.
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Slaget mettem Bahuus og Varberg 1612.

Over

Ham har Dock. Hans Powelsen Nesen holdt Liigprcrken, trykt i Kiobeuhavn 1612. 8vo. *).

Endnn

1614 har Hans Frue Anne Rosenkrands havtSseHolm, som fees af Zndffriften paa Maglebye K ir
kes Proedikesioel.

Ovek Anne Rosenkrands sal.

Frantz Rantzaus har Anders Hansen etter Hans
Anderson, Prwst i Maglebye, holdet Liigprardiken, trykt i Kisbenhavn 1621. Zvo.

Hen-

des Datter Sophia Rantzau, gift med Mogens
Gyldenstierne, har siden eiet Gaarden; Han er
paa sin Udenlands-Reise dsd i Dianen,

2 Mtle

fra Utrecht, som fees heraf: D. 0 . IVl. 8. I^ic
äe^oüra lunr 062 viri virrurs 6c §enere Urenui
K o b l. 6c generös: Mr^-rr

D n i äs

kulrosr Lc ärL/zo/m in Dania; c^ui cum lreic loci
(naru8 annos 62) pLre§,rinariom8 suse meram invemller, foecunäa virse bs2riori8 s^s, äierum
arc^ue erumnarum sinur, placiäe in Dom ino olräormivit ViaoL V I I /^pril 16Z9. läic nuäi illie
inäuri rexerismur ***).
paa Sseholm 1675.

Sophia Rantzau dsde

Morten Schinkel, Geheimeraad,

*) Karen Vraheö Danffe Bibliothek Pag. 76.
-*) Karen Vrahes Danffe Bibliothek Pag. 6z.
Lnlle6io ^tonnmentornm 1oe6«nr>n

Lc. pe'rpln-

Umaisrsn» ^mlk. 1684« 800»
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meraad, og Frue Antra Carisii Datrer har herefter eiet Soeholm; Han eiede tillige Soeholm i Fyen,
og findes derfor sireven Herre til Soeholmerne.
Han stisdede Soeholm under l8 Febr. 16^0 til
Dronning Charlotta Amalia, men i Skiodet ner»nes ikke Summen derfor, og dsde 1691; Han er
begraven i Vedrofte Kirke i Baag Herred i Fyen.
Hans Frue, Anna Carisii Datier, dode paa So e
holm 1705, og er ltgeledes begraven hos hendes
M and i Fyen.

Ester Dronningens Dod tilfalot

den Prindsesse Hedevig i Arv,
stiftede den til Köngen.

som 1716 mage-

Kong Friderich I V

lod

den gamle Bygning, der var temnrelig hoi med
mange Sp ire , nkdbryde, og feer man nu ei mere
af samme end dens Rudela og gamle Havr.

Af

denne Soeholms gamle gothiste Bygning/ der efter Stilen synes at vcere fra Midten af det i5de
Aarhnndrede/ har jeg hos Kammerherre Lindencrone feet en Tegnitkg.

Etatsraad Lindencrone

Lyggede af Stevns Klints Kritsteen den nye B y g 
ning, som nu fees under dette N a v n , og ei staaer
paa det gamle ^Soeholms Sted,

men er

lagt

midt i dens Marke, meget ntkrmere mod M aglebye.

Et' ichslrup H erregaard.
G a a r d e n , der ligger i Storehedinge S o g n , har
gammel frie Hovedgaards Taxe za Tdr. 7 Skpr.,
og af den afbrudte Seinhuus-Gaard 7 Tdr. 6
Skpr. 2 M b .,

som ei ere frie, men dog under-

lagt samme; den laae, indtil Storeheddinge blev
udskiftet, i Falledstab med denne Byes M arker;
men i Stedet for ved Udsiiftningen at faae dens
Iorder paa den beqvemmeligsie Maade rundt om
Gaarden og imod Bielkerup eller Sierslsw ,

tog

Eieren, eller den paa Hans Vegne msdte Forvalter, uden noget V a lg eller Paasiand, Gaardens
Zorder hvor man gav Ham dem.

Han stk derfor

samme langveis ud mod Kongesiov,

og fra Byg-

ningen Erichsirup maae man nu over andres Marke
for at kommetil dens; ja den har ei saa meget
Zord tet ved sig, som man kan fsde noget Krea
tur paa.

Ubcqvemmeligheden heraf indseer en-

hver, og Erichsirup tabte meget paa denne Vdstiftningsdag i D ard ie , der ei let for efterkommende
Eiere staaer til at forbedre; det eenesie Hielpemiddel er, at flytte Gaarden ud i dens Marke. N « r
ved denne Gaard, mod Sie rslsw , ligger den saa
kaldte Flwdejord, et Iordsmon af feed og god
Bonitet, som omtales i foranfsrte PeterOlafsens
Testamente, - under Navn af k1«rkire E r a .

Bygningen,

,8o
ningen, som ligger strax uden for Storeheddinge
Bye, stal i de Lldre Tider, nnderNavn af Kongs
gaal den, have lasst indcn Byens Grcrndser.

Kong

Friderich I. gav N. Clausen, 1529 Livsbrev paa
den.

Gaarden er herpaa ombygt af Erich Wal-

kendorph, der 1555 var Leensmand paa Hsistrup,
og kaldet efter Hans Navn Erichstrup.
Erichsen

etter Erichsdorf,

ULgte S o n ,

Christian

Erich Walkendorphs

stk den derpaa til Ele, og det paa

denne Maade:

Han tiente i Krigen mod Sverrig

og hsldt stg mrget brav,

blev derpaa af Kong

Christian IV . 1616 for stn Tapperhed adlet; Han
giftede stg med Sophia .Krabbe, og fit med hende
Erichsirup.

Christian Erichsen dsde 1648, og er

begraven i Storehedinge Kirke.

Efter Hans D sd

blev Gaarden lagt til Storehedinge Bye, og eiede
Byen -en indtil DronningCharlottaAmalia kisbte
den af en Borger sammesieds; hun lagde meere
Bsndergods til den, saa den blev complet.

Kon-

gerne Friderich IV . og Christian V I. har eiet den
indtil den 174z blev folgt til Etatsraad Lindencrone, som atter lod den 1754 oprette til en Herregaard, bygte en grundmuret Lade saint andre
Hufe i en Fiirkant, taktet med Tagsteen.

E?

langt fra denne Gaard er forhen i Tiden i en Hsi,
kaldet S te m k y o s ,

fanden endeel >Knitter med

Äste og ZlintesteenS Knive,

samt noget Rav.
Strap

S tra x derved fandtes L7Z8, ttogleStykker Sokv
o g G u ld ,

som blev lederet til Köngen, hvorsor

Finderen blev givet 50 Rdlr» *)

Hoystrup

Herregaard. ^

^

G a a r d e n , hvts Navn fordum blev ffrevet Hogstorp, er belißgende udad mod Klinten i Lyderslsv
Sogn;

den tilhsrer Vemmetofre Kloster og er

indlemmet i denne Stiftelse.

Dens frie Hoved-

gaards Taxt er 90 Tdr. 4 Skpr. 2 A lb., Skovffyld 5 Skpr. 2 Fkr. 2 Alb., hvoraf Forpagteren
for n«rv<rrende Tid svarer aarlig 3500 Rdlr.
Gaavel det til denne Gaard som Vemmetofte her
i Herredet beliggende og henhsrende Bondergods, er
Hartkorn Ager og E n g 796 Tdr. zSkpr. 2 Fkr. iAlb.
og Skovffyld 2 Fkr. 2 Alb.

Ikkun i tvende Byer,

som vare störe og havde deres Iorder ubeqvemt
liggende til Kobbel Deeling, er steet Udflytning,
men ved alle Byerne ere Jorderne til D rift efter
den holsteenffe M aad e , i n , 12 og rz Kobler,
efter hver Byes tittiggende I o r d , og en Gaard
har i hvert Kobbel sin Io rd samlet i s Lodder.

GaarHoffmannS Supplement til Danffe AtlaS Pag. 42z.
F
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Gaardens Eiendom var tilforn 4 Bondergaarde,
som tillige med en rnindre Herregaard i Frsrslov
blev nedbrudt, og i den sidstes Sted Herregaarden
vpbygt.

Bygningen angaaende, da er Borger

gaarden et Huus af 2 Etager Bindingsvark, ligeledes Ladegaarden: Gulvene i Laden ere z Alen
dybe i Iorden.

Til Gaarden er en Skov, kaldet

Falstov, hvorved ligger det for de Seilende saa
farlige Falskovs Rif.
cob Olufsen Lunge;

Den har 1)78 tilhsrt J a 
iz8 9 -l4 o o har Folmar I a -

cobsen Lunge, rniles, ^ävoearus Calkri i-Ias.
nenlis, eiet den, som 1406 stisdede den til Dronning Margrethe, efter folgende Documenter, liggende i det Kongelige Geheime-Archiv: Folmar
Zacobsens Ridders Brev,

dat. Aleburg 1406,

hvorved Han overlader og ffioder til Dronning M a r 
grethe Hopstorp i Stklland i Stevnsherred, som
Hun havde havt til Pant for rooo lodige Mark.
Kong Erichs Vidne af Aar 1426, at Folmar I a cobsen paa Rettertinget i Aleburg ftiodede til M a g 
nus M unk,

Ridder,

paa Dronning Margrethes

Vegne, sin Gaard Hopstrup i Stevns Herred.
Folmar Iacobsen Ridders Skiode til Dronning
Margrethe paa

Hyxstrup Gaard

Calundeburg 1406.

og Gods, dat.

Claus Grupendals öc coe-

reror. Vidiffe af Aar 1414 over i ) Kong Erichs
Brev de Ao. 1406, givet i Callundborg paa Ret
ter-

tertinget, at Hr. Folmar Zacobfen ffisdede i Alebürg til Dronning Margrethe Hsxstrup.

2) E t

Vidne af S M a n d s fa r Landsting, at Folmar Zacobsen stisdede Drynning Margrethe Hsxstrup der
paa Tinget,

dat. 1406.

z) Folmar Zacobseus

Skisde til Oronning Margrethe paa Hsgstrupgaard og Gods, dat. Ringsted 1407.
den tilhsrt Peder Ncrb Vabner,

1481 har

som maatte af-

staae den til Kong Hans for 500 M k.

1516 har

den bekiendte Anna Msenstrup, Hr. Holger Rosenkrantz's Efterleverste, der advarede Kong Chri
stian den Anden formedelst Hans Levnet med Dyveke og blev forjaget af Landet, havt H o gstn ip i
P o n t, hvor hun stal have forurettet Bsnderne, og
Köngen af samme Aarsog have taget Leenet til
stg *).

Aar 1518 er Gaarden af Köngen forleene.t

til Diderich Deverncrst og 15Z9 til Hans v. Bnchwald.

1546 er 0 arden pantsat til Hans B ar-

nekow og 1555 til Erich Walkendorph.

J u e l l i n g e Hcrregaard.
G a a rd e n blev tilforn kaldet Walbyegaard,

otz

findes endnu ben«vnet med dette Navn i et af
Joh. Bap. Homan udgivet Landkorr under N a v n :

F2
») Hvitfeldt Tom. ll. Pag. m z og H14.

In
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IntulL äaniere in mari dalrieo; den, saavelsom
-densUdhuse, er bygget af störe hugne Kampestene.
Den celdre Bygning var opf-rt af Chnstopher Lindenow og Sophia P le ss, hvis Navne stode over
den gamle Dorgegaards Port.

Gaarden er 1619

beboet af Ellen Zuel til Giorslsv.

Det, som vi-

dere fra gamle Tider vides om Venne G aard , bestaaer i folgende: Aar 1579 har Eiler Grubbe efter Köngens Gienbrev faaet Rettigheden i en Gaard
i V a lb y e i Hellested S o g n , hvorafOriginalen er
i det Kongelige Geheime-Archiv.

Aar i 6 z i har

den tilhort Vincentz Dille, og 1641 ,Frue Karen
Grubbe.

Efter hendes D sd er den kommen til

Eunde Rosenkrantz, Rigens Raad, en meget l<rrd
Herre og navnkundig i Kong Friderich denTredies
Tid.

Den nye Bygning blev 1676 opfert af Ge-

heimeraad Ie n s Iu u l , som forandrede dens gamle
Ravn,

lod den kalde Iuelln

Frieherstab.

e og oprette til et

Den kom til Kronen mod Magestifte

mod andet Gods i Lolland og blev overdraget det
grevelige Dannestioldste H u u s, som siden blev forleenet med Frieherstabet Marselisborg i Iylland.
Gaarden, hvis Hovedgaardsta^t er iZ 7 Tdr. 2
Skpr.

i A lb., Skovstyld 7 Tdr. 5 S k p r ., til

hsrer nu Grev Joachim Gotische Moltke,

og er

en Feudal-Gaard under Grevstabet Bregentved.
I

Egnen omkring Gaarden lod Jens I u u l 1694
endeel

<ndeel Begravelses-Hsie aabne og opkaste * ) , efter Peder S y v s Beretning.

S t o r e h e d d i n g e KleLstord og Sog,,.
E tore he d din ge, der er en Landstad * * ) , og kaldtes fordum Hettinge M a g ie , ligger 7 M ile frä
Kisbenhavn, L fra Kioge, 5^ fra Roeskilde, nesieN 6 fpa Wordingborg, 10 fra Korsoer, 12^ fra
Kallundborg.

Dens Vaaben er en hoi Dygning/

med et Kors over paa hver Ende,

midt paa et

Taarn med et storre Kors, hvorover en Giedebuk
staaer, som vender Ryggen til en halv Maane vF
Hovedet imod en sexkantet Stierne.

Hvoraf de,,

har sit N avn, er vansteligt at sige; og naar man
med Pontoppidan vil hidlede dens Navn fra en
Skioldmse Hedde ellerHetha, som var med iD ryvatta S la g e t, maae den viere meget gammel. An
dre udlede dens Navn fra Hedenskabet, som In d byggerne her längst stal have vedligeholdt, efter
at deres Naboer havde antaget Christendommen.
Byen narvnes, maaffee som til S t r a f f-r dette, i
Pe-) Peder Syv l Hans Anmcrrkning til Kcrmpeviserne Pa-»
506.
Hr. Voesen i Hans geographisse Tabeller tager Feil,.
naar Han paa Tab. 7 ansrtter Storehe-djnge vlandt
Soestcrderne»
.

Peder S y v s Aarmpeviser Pag. z85 med disse O rd:
Heding ffal lide saa sior en S tr a f/ at Kisge ffal
qvtyles i Pine

Aar 140z blev Bnen rilligemed

he!e Herredet overdraget aldeles til Diffop Peder
af Rveskilde af de Stettinffe Hertuger Darnim
og Wartislaf. viäePag. 15 og 16.

Den fik1441

af Christopher den zdie Kiobsicrd-Ret med andre
ffcrllandffe Kisbst^der / og ffal paa den ?id have
virret meget sisrre end nu.

Denne Kiobstcrd Ret/

der ingcnsteds tilforn er trykt/ bekiendtgiores derfor hervedafen Afffrivt, udstrevet efter det Exem
plar / som forrige Borgemester Andreas Busscrus,
efter det ndi Storeheddinge dengang liggende O ri
ginal/ Ord til ander og med samme Ortographie/
som Originalen medfsrer/ havde udkopieret, og
er som folger:

Stads

Net t ,

given Storeheddinge, Dye af Kong Chrlstopher af
Beyeren.

Daterel: Kiobenhavn ciattino cir-

cumcilionis D o m in i 1441 .

Ehristoffer met Gudtz Nade Danmarks/ Vendis og Gottes Könning/ Paltz Greve uppa Rim
oc Hertug i BeyereN/

Gsre viderlicht/ at for

Throeffab oc Billige Tienesiö/ som V ii af vvre
Elffelighe BMghemedtere/ Radhmoen / Burghere
oc Meninghet i vor KoDoeth HcVinge herthil befundet

fandet Häver oc M i os herefter til thennum , som
til vore thro thianere, Burghere oc Underdhanere
anforsteer thro oc tilhobes, oc naar Lhet behoff ge
res fremdeles met Throschab at befinde, da tage
V ii oc undfange thennum oc theres i vor Konge«
ligh Nadhe, Frithedh oc Hoegn, nadhelighen at
beschierme.

Oc have the betroet for os, at the

res Privilegia og Friheter erebroende, som Vore
Forfoedre thennum unt oc givet have, dha have
V i i aff vor synderligh Gunst oc Nadhe vnt oc gi
vet thennum lhesse epterffreffne Privilegia

oc

Frihet.
i.
Forst, at enghen aff thennum for noghehande
Deelemaal, S a g h Heller Skyldning ther V ii M act
med have, thsrst for noghen anden M and s Steffning Budh Heller Uppakald ud af Byen fare, eller
noghehande Thioeneste noghen i hvo Madhe göre
uthen the thet göre ville met Koerlighet och godh
villie, uthen swo wäre, at V ii thennum for R ighens Moerkeligh Aerendes ffyld udbyde Heller tilsighe, ther the soerdeles Budh om fange aff os at
the da i alle Madhe vittige ther til voere och dort
Budh staa som thennum bsr.
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Ite m hvo som noghen S a g h i'Skyldingh Heller
Lilthale til thennum have, at Hand da anmodher
thennum oc paa theris Bything loulig fuldfslger,
vc at the, som the aff alder Däne er, ther undtleyde sigh met Rette for swodan S a g h ,

Heller oc

beehre therfor efter Minne og Nadhe.
Z.
It e m , at ingen Goesi Heller Kspsvend ther ey
er met them bosiddende Burgherr, stal diervis i
noghen Madhe at kobe i theris Bye leffvendeNedh
Heller S v in ,

Heller foerffe Nodh, Heller Sviine-

Kroppe, Heller saltede Huder nd at fore.

4.
Item glve V ii thennum Loff oc M a g t 'a t tale
til theris Skyldener oc til andere, the thennum
Uret gsre, hvilke the ther i theres Bye betroedhe,
oc at kroefve oc fange Roet oc Skoel af thennum,
öc soette thennum til Rette -therom met Hielp oe
Radh vor Byefogets ther i Byen.
5.

Ite m , at alle the, som Marknet, Torge oe
Kopmandskap ther hoö thennum vitte ssge oc offve,
oc alle andere, som Goedtz og Indgoeld ther L
Byen

Byenhafve,

at the göre oc statte oc stylde rmt

Menigheten oc met Byen efterthi som Lhe off R a-het eher i Byen tilsagt vordhe thersom Skoel yg
ret er hver i sin Roct nforssmmet.
6.
Item , naar noghen Tydesche Heller Uchloendlsche doer ther i Byen, da ffal giffves aff Hans
Goedtz hyer thiende Penge, halft Köngen oc halft
Byen, oc hafver Han enghen Arfving, da gooe
om Hans goedtz,

fym gammel Roet oc Soed-

vane er.
Item stak Heller maae enghen ganghe Heller rithe i fornefnte vor

Ksbstoedh Heddinge med

spendte Acmösrsi dagh Heller Nach.

Dierfves thet

noghen at göre oc fanger Skadhe therover, Han
ffal beholde Skadhen obother.

8.
Ite m schal ther enghen gaa met Svoerdh Heller
Armbsrst loengher om Hand er kommen i sit Herbergh.
9.
Item schal Heller maa enghen gorre Saninienbindelse modh noghen M a n d , oe ssnderligh modh
Burghemedtere oc Radhit, under Liffo-Goedtz.
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10.
Item Dille V i hafve M act at soette Burghemedtere oc Leyde, oc schal Dor Foged met Burghemedter hafve M act at leyde, og Burghemesterne
oc Radhet schalle hafve M act at koeyse Radhmoen,
naar nogher i Radhet afgaa Heller behof goreö.
11.
Ite m Burghemedtere og Radhet schütte hafve
M act at regoere alle Embedhe efter Skellighet, oc
som the for os Dille bekiendte voere,

oc enghen

schal modh theris Vittie göre Heller begynde Gilde
Heller noghe Samsund under sin Hoffvetlodh.
12.
Item schall alle Kopmandschap veyis theri Byen,
som i Stoederne veyis: hvo thet icke gor, Hand
give thre Marcker som soelger oc thre Marcker som
kspe^ halft' Köngen oc halft Byen.
Oc thesse forbemelte Artikler have V ii uni
oc givet forbemelte vore Burghemester Radh og
Menighet i

Hedinge,

pa thet at vor Kspstoeth

ma theraff forboethres: Dogh Dille V i hafve fuld
M act lhennum at forboethre, oc thil Heller aff at
soette , om os thyckcr thet notelict var.

Thi for--,

brüte vii a l l e e h v o the hoeldst oere, oc soerdehlis vore Foghete og Embitsmoen,
^

fornemlig vor
Bur-
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Burghemester, Radhmoen, Burghere oc Wenighet Heller nogen aff thennum emodh thenne Gunst
oc Nadhe i nogher Madher at hindre vn-er vor
Königliche Heffnd oc Vrede.
In

cu)U8 rei 'I^slim onium , lecrerum Nol^ium

di§ce ?rttenribu8 ciuximus apponenclum.

Ontvm

Laltro noltro blafnis, cralluio cncumcilionis I?onüni.

^n n o Kariviksris e^U8öcm, IVlillelimo,

^vaclrinAent^iimo, hva6>aL»elnno xiimo.

Aar 1598 har Kong Christian den Fierde confirmeret dens Kiobsicrds Privilegier, hvilken Per
gaments Original jeg for nogle Aar siden har feet
og havt i Htrnder, men stal nu vcrre fortommet.
Her har i ganile Dage voeret tvende Gilder: <^onvivium 8r. Olai, der for der meeste Var oprettet
for at den eene stulde forsvare den anden, og ikke
for at dritte og fylde sig.

I

stabs B o g , som Iesse G riis i

S t . O lufs Verrs-

Hern'nge Mäkele

lod sammenstrive, er saaledes forvrdnet: I Navn
Gud Faders, S s n s og den Hellig Aands, Amen.
Brodre og Sssire, det maae vcrreEdervitterligt, at
dette Lav ikke er indstiftet for D riksSkyld, men for
at den ene Broder ffal hielpe og undsette den anden *).
Det andet Gilde her holdtes, var (üonviviüm Zr.
Oanuri, hvis Vedt<rgter paa Latin vi endnu have;
.

-

^

>,

-ed

') Holbergs Damnarks og Norges geiftlige Stak Pag 12'

ved dette Gilde er at anmorrke som noget besynderligt, at Vagere ei bleve antagne derudi *).

Aar

1415 har den bekiendte Thruels Dyegn Mret Byefoged her og Niels Petersen og Jacob IensenBorgemestere.

1501 og 1511 har B o Bunde eller

Brumlce, vceret Herredsfogcd i Stevns Herred og
Vorsemester i Hedinge Magle.

A f Borgemestere

og Raadmccnd vides end videre Gottke Laurentson
Borgemester 1490, NielsBoesen 155z, Ie p M o gensen, der 156z beboedeEgeoye, nu Billesborg,
og Jens Frantzen i6 z g Borgemester.

A f Proeste

ncevnes fra gammel Tid Niels Almarson 1411,
Laurents Truelsen 1490,

Sofren Kieldsen 157z

og M . Franks Ionson 16Z4.

Adi det Danste

Compagniets Broderbog i Kiobenhavn, hvori er
indfort Compagniets Laugsbrodre, er Hr. Sofren
Kieldsen i Gtoreheddinge qnfort, og sinder Pontoppidan **) det underligt, at Geistlige eller Skole- og Kirkelcrrere ovede sig i at bruge Skydegevnr;
tuen man maqe tage i Betragtning, at Doet.Poul
Madsen, Superintendent, samme Aar indgik som
Medlem, og at ligesom det v a r S k ik , at naar
en Forste indkom i dette Lav, et Antal Adelige
maatte folge.Ham og indstrives tittige, saa var det

og
*) Pontoppidans Kirchen-Historke 2ter Th. Pag. 552.
Pontoppldgns Oriziner ttgfnicnLes Pag. Z27»
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og billigt, aL stridbare og draöelige Gerfilige indlemmedes her tillige med keres Bisiop.

Ved So u -

verainiteten maae Storeheddinge nok ei spillet no
gen stör Rulle,

da den sonr andre,

endog de

mindste Kisbstcbder i Siaillarid, jaSlangerupselv,
ei har afsendt Deputerede til Kisöenhavn.
Byens Kirke er af en foründerlig Vygninsssmaade: en ottekantet B ygu in g, hvis Tag hvilet
indvendig i Kirken paa fire störe Ege Piller; den
siaaer mellem Lo Taarne, hvoraf det ette er hsiere
end det andet.

Taarnene ere fra crldre Tider, dg

stndes i det mtndre endeel forunderlige Munke
gange, i de overtroiske Tider kaldet Ellekongcns
Kammer, hvortil Opgangen er i KirkensChor;
men den ottekantede Mellembygning er fra forrige
Aarhundrede, da den blev bygget i Stedet for den
Deel af Kirken, fom paa den Tid nedfaldtafALlde
og knuste dens Orgelvcrrk samt alt hvad der var
inden i den.

Den förommeldte ottekantede Byg-

ning blev derpaa opbygt, og det forste B arn der
dsbt 1677.

Kirken er baade stör og rummelig,

fom den ogsaa maae v«re,
Bielkerup, Sie rslsw ,
Almue,

Thommesirup og Renges

samt Erichstrup,

Lille Möllers Beboere,

da sire Laudsbyers,
Sierslsw Renge ög

ligger til derte Sogn.

1795 stk den et nyt Orgelvarrk, der ei udmwrkep
sig hverken a f S y n eller Tone, og formvdentlig vil
om
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om kortTidv<rreubrugelig. PaaGesimsen a f 2lltertavlen staaer: 6Inria in altilÜmis Deo» deri forestilles Jesu Maaltid med sine Disciple; neben underliseS I Lln iliianu8 Lricdsen» cieLricliscioif, cuinDxore
Ona 8op^ia I<.rsbde, 6e kricd«cloip, er siliolo Llico
Griebsen,

bepulrutre locum eliAenres, er tuli

vicino pulvere ^loriolat lelinlecrionis sc omninm
reklirurionir Oiem expecrantes, l'gliellam danc Oeo,
opr. I^tax. Lccleiice <3c reli^ioni lanX öc laci.-r clevore
cieciicalunr: /X n n o iSi/. ^.loiiebarurilleanno 1648»
couMX puerpcia, Lr-icl^ciorplni anno 1616, 6ie
I Oclokris, tilius eciam Llicl^säoipliii, anno 1617
<Zie g ^anuarii, ^uolum corpora in pace <5c animX
in Ttsrns dene6icrione, re^uielcunr.

Ved Siderne

paa Altarpillerne ere Christian Erichsens og S o 
phia Krabbes Billeder saa smukt nralede paa Kobber, som om de vare af en Carl von Mandern.
For denne deres Degravelse har de givet til Kirken
en Sslvkande paa i o i Lod.

Paa Muren hinge

nogle malede Epitaphier, hvoraf et over Borgemesier Jens Frantzen og Hans Familie, og paa ett
Pille en Tavle, hvorved en Lysarm, givet a fIe n s
Nielsen Falk, Raadmand i Kioge 1682, tittige
med elleve Slettedalers Capital,

af hvis Rente

den aarligen ffal reenholdes og med Lys forssrges.
Sam m e elleve Slettedaler overleveres den residerende Capeüan ved Kaldets Modta^else af Herreds-
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redsprovsten, og besorget Han derfor Testates
Hensigt; men ved Dodsfald etter Forflyttelse maae
denne litte Capital afleveres til Provsten igien.
Hvad den Tradition angaaer om det Hoved, som
findes indmuret paa den ostlige Side af Kirke
muren udvendig paa Chorbygningen, da stger Pontoppidan, at da en M unk vilde aulccgge Kirken
her, blev Eieren af Erichstrup saa fortornet Her
over, at Han lod hugge Hovedet af Munken ; imidlertid blev dog Kirken her bygget, og Munkens
Hoved i Steen udhugget og indmuret ved Alteret.
I Hedinge M aklcr har Peter Olafsun 1261 eiet
14 fol- Skyld <8: cluas cuiias ibiclein cum mobilibus
L immobilibus öc unum balneum, ire,n czuaruar
>vLlber mö'Ina <juo6liber annualim va!er 0Ä0 me. 6en,
som fees i foranfsrte Peter Qlafsuns Testamente
og Optegnelsen over Hans Gods.

1299 har J a 

cob Lorbiornsen testamenteret til denne Kirkes krsrres minores i r A r .,

og til Hospitalet 11 Hx.

H ansO lufsenafSseholm , Ridder, h a r A a r i4 H
stiftet et Vikarie, og en paa de Tider brugrltg
Gudstieneste, til hvis Vedligeholdelse, saavel som
til Prarstebordet,

Han lagde Gods her i Egneq,

bestaaende af bona in Villa KI^ppinZe in xarockia
I^gAleb^e, öc in bloierup paroclria öc villa, ikem
in parocbia öc villa VVsrpeiöv.

Dette Dtkarie er

uden Tvivl det samme, om hvilket Nicolaus Almari,
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m an, Priest i HtddiNge m a g lE , Ao. iZ95 til
siaaer, at Hennechinus Oleffsen de Sysholm og
Haus Hustrue yngeburgh pcrthersdatter, med deres Fonrldre og Paarsrende, havde indsiiftet en
Messe, at holdes hver D ag t Hevdrnge Niaglcr
Kirke for deres Sicrle og derfor lagt til Proestens
Bord og Nytte: 2 deres Gaarde i Klyppinge, en
Gaard i H e d d Ü M magle og alt deres Gods i
Hegerp (Hsyerup).

Begge Originaler«? findes i

vet Kongelige GeheimeM'kiv.
Christian den Forste ssiodet

Aar 1466 har Kong

Store Hedinge Kirke

til hellig tre Kongers Capel i Roeskilde, for en
daglrg Messe at holde for alle Christne Sicele.
Heraf haves i det Kongelige Geheime-Arkiv tvende
Originaler; det ene har Köngen allene, men det
andet tilligemed Ham, Dronningen, Bissoppen og
Capitulet i Roeskilde forseglet«

Kirken er riig og

ssal have en Capital af 7000 R d lr .; den eier desuden en Skov her i Herredet, Kirkessov kaldet.
Foruden foranfsrte ere endnu i Geheime-Arkivet
folgende Originaler, Kenne Bye fra «ldre Tider
vedkomtnende, ifald de künde vaere enten denne
iimvarrende eller den tilkommende Slcrgt til nogen
Nytte:

Niels Boesen, Raadmand i Storehed-

dinge/ ssisder 155z til Hans Barnekow til Birk
holm et Stykke Io r d i bemeldte Bye; Vidne af
Hedinge m a gk Bpeting af Aar I Z ) Z , at Laurs
Pe-
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Pedersen i Sigerslef stisdte z Parker og Z e n sJp
sen, Borger i Hedinge, paa sinHustrues Pegne
den 4-e Part i en Gaard i bemeldte Hedillge,
med Io r d ,

Haverum' og Fvrtog til Hr. M arhis

Pedersen, paaKariyeHansOlsensPegye- Vidne
af Hedinge Byeting af Aar 1555, at Arild Jensen, Borger ibidem, paa TingeL stiodede til Hr.
M athis Pedersen, paa Hans Barnekows Pegne,
en Sre Skyld, liggende i Sigersboel paaHedingefang, kaldet den kille Iord.

Birgithe Banners

Gienbrev til Köngen af Aar 1574 paa en Gaard
i Storcheddinge.

Aar 1579 forleenede Kong

Friderich den Anden Frue Bente Mortensdatter,
Bistop Hans G aas's Enke af Tronhiem, for kivstid med Korntienden af Storeheddinge *).

Om

sieere smaae Stiftelser og Donationer i denne Dye
kan eftersees Hofmanns Fundationer.

Dette er

alt hvad der af dens aldre Historie er mig forekommet.

V i gaae nu videre til dens Forfatning

i vore Dage.

Omendstisnt Storeheddinge er en

Kisbsiwd, er den dog snarere at ansee som en stör
kanvsbye; den har et Folketal, der ved O p t M n gen 1769, var 514, 091787, z^Personer, hvoriblandt 5 KisbrilSlid,

27 forstiellige Häaudvar«
kere,,

») Pontoppidanö Annal. Tom. m.
G

»
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kere, 52 Daglsnnere, og kan Dorgernes Antal
belobe sig til henimod 90, hvilke, da Byemarkene
ere matrikulerede for zoo Tdr. Hartkorn, derdog
ei alt er frie Kisbstard I o r d , men cotttribuabel til
Roeskilde Gkole og Univerfltetet i Kiobenhavn, og
orives af diffe som Agerbrugere, snarere ere at
ansee forAgerdyrkere end Borgere.

Den fornemsie

Nsringsdrift her er BrEndevimsbraenden, hvortil
forbruges circa 1500 Favne Brande fra Naboestovene.

Drarndemangel har derfor her som andre

Steder fsleligen indfundet sig ^ saa at hvis denne
Nceringsvei stal fortftrttes, som den sikkert maae
og stal —

thi hvorledes vilde det vel see ud , om

denne Drik stulde euren mangle etter undvceres —
maae Steenkul og andre bramdbare Säger bsde
paa dette Afsavn.

Den stsrste Deel af Byens Av-

ling, saavelsom omliggende Bsnderbyers, forbr^
ges til Br«ndevlinsbr<rnden,

og erl<rgger Byen

aarlig Aars circa 5500 Rdlr. iTold- og Consumptions Indtrader, der for stsrste Deel er af denne
Vare.

Denne Driks hyppige Consummation her,

har havt stsrste Jndflydelse paa den oyrkringliggende Almues Sundhed, Moraliret og Sander, vA
fra denne Synspnnkt udbredet mastge Ulykker her
i Egnen.

En Kroe i en Bye er nok for at for

dwrve Byens Bsnder, men her er mrsten hvert
ander Hnus en Kroe. Den dovne, tr<rtteki<rre, til
S v iir

S v iir hengivne Bonde/ har her hendsftt en god
Deel af Hans Tid, ladet Gaarden hiemme, Hans
Kone,

Born ffistte dem selv,

Han sat Formue, Sunöhed,
trl,

og ei sielden har

ja undertiden Livet

baade i Byen felv, saavelsvm paa Hid- og

Fra-Reise i de körte Btnterdage.

Den har fsr

Giorslsv Godsers Bonder isar vmet ffadeltg, ha
diffe formedelst Hoverie Friehede» har havt meere
Tid her at ödste dort, end Herredetssvrige Bonder;
kort, den Skade dette Steds Brandeviin har nobredet Llandt.disse, er uberegnelig.

Afsatningen paa

Bramdeviinet er her saa stör, at det ei Isnner Umagen, at anvende stör Flid paa sammes Foradling,
det er beständig sveet og formedelst Sammenblanden af alleflags i Brandingen, stranrt og af en
holst ubehagelig og viderligSmag, men maaffee er
det klarest for Bonden, naar der river Ham brav i
Halsen.

Tik Sognet ligger foruden Storeheddinge

Bye, Erichstrnp Herregaard, Landsbyrrne Sie»'-'
low,

Bielkerup,

Thomesirup,

Renge,

falnt

Sierslsw- Renge- og Lille Molle, hvilke Landöbyer
og Möller ved Folkeoptccllingen 1787, havde 675
Menwejker.

Foruden Prastetienden, uydrr Pr«r-

sieir kiüige Kongetienden af Stonheddinge Byr,
mm jeg er forsskkret om, atVedkommende vil vide
irügLak, naar jeg giw'dem opmarksomme paa, at
denne Kim geltende ved foror'atdeirdr DaSaiwr, Hürde
G

2

til-

IVO
tiMggeö Syefogden i samme Bye.

<Kom ett af

de oberste Justitsbetiente heriEgnen, tienerhanfor
en jammerlig Lon, hans Embede er neppe iv o Rd.,
Han maae, for at leve, flaae sig knmmerlig igiennem, og da man, omendskiont man vilde forhielpe
Ham til meere, ei vidste, hvor man ffulde tage Lsnuen fra, saa anvises dem her et behamdigt Hielpennddel.

Ved Kirken er en residerende Kapellan,

fom har sin Prösieboelig i Storeheddinge Bye, og
er rillige Sogneprarst forHsierup Meenighed.

Ga-

derne i deune Bye ere: Adelgade, som lsber igiennein heele Byen, Eegestrwde, Bonderöalstrcede,
Koldinghnus, Munketoft, der dog kun egentlig var
en Gaards Bygning, som af Christopher Hersteb
Llev nedbrudt, og udflyttet paa sine Iorder, under
Navn afGothaab, og eies nu afIustitsraadSchavenius. S tra x uden for Byen ligger en Veirmslle,
lille Molle kalbet, og i Byen er en af Hans Larsfen 1754 forst anlagt Hestemolle.

Byetinget hol

des hver M andag paa Raadstuen, hvor farngflede
Arestanter forvares, og her er tvende Markeder, et
i Februari og et i Augusii Maaned, saavelsom Torvedag hver Onsdag og Lsverdag.

Byen har ad-

stillige Gange lidt ved Ildebrand, men er dog kom
met sig temmelig igien.

I Byen ere tvende Sko-

ler for Ungdommen, en for Byens,

og en fox

de til Sognet henhorende LandSbyers Born. —
Lands-

LandsSyen Bielkerttp.
8

«ldre Dokumenter kaldes den Berkarop og

Bierkorp, hvilketNavn den formodentlig har faaet
a fB ie a v l; den ligger i Storeheddinge Sogn, paa
Landeveien imellem Klippinge og Storeheddinge,
og bestaaer af i6 Gaarde, 6 Huuse, hvoraf 14
henhsre under Giorslsv, 9 af disse ffylde af 8 Td.
6Skp. 2Fdk. ^ Alb. efter Moderation af7Tb. 2Skp.
giver i Landgilde 4 Rdl. 4Mk. 12 Rdl. Hoveriepenge,
1 GaaS, 2Hsns, og i snees ZEg, og 5 Gaarde i<?Td.
2;Skp., efter given Moderation af 7 Td. 2 Skp.
og videre ligesom de forrige, de 5 sidste have forhen lagt under Tryggevelde Gods.

Det, fom fra

«ldre Tider vides om denne B ye , er folgende:
Ao. izo5 pantsetter Cecilia Jens Datter, HenNike Gruppendales de Westath Enke, til Folmar
Iacobsen, Ridder de Hsxstorp, for 100 Mk. Lybff,
alt det Gods i

Berkorp,

Lilleheddinge og Holtwe,

som var hendes Mand, Hennike Gruppendale, for
iv o Mkl. pantsat af Bendix B y w g ,

Ridder.

Dronning Margrethes Pantebrev af Aar 1400,
givet ,Johan Olufsen af Sie h o lm , paa z Gaar,
de i Bierkorp, Holm«, og Lilleddinge, for 100 M l .
og io lsdig Mark, som hun af Ham havde, D a 
tum Roffildis. - Ao. 1400 tilstaaer Folmar

Za-

eobsen, at Han haver indtost Frne Cecilie Iennese

Dat-

i c>2

Datter, Henveke Gruppendals Efterleverffes Gods
i Verkarop, i kllleheddinge, i Holtuwa', somhun
havde pantsat Ham for 1 0 0 Mkl., og derfor pantsac Ham en Gaard i Lilleheddinge, og fire i Ber
kacvp ; item et Brev, at Bent Byug styldedeThure
Iensssn io lodig Mk-, for hvilkc Han havde pantfak 2 Gaarde i Lytherslsw og en Gaard i Lund,
hvilkec Gods og Breve ha» frasiger sig ald Rettighed Lil, eftersom Dronning Margrethe nu igien
havde indlssi dem fra Ham. Originalerne til disse
trende Dokumenter forvares i det Kougelige Ge
heime Arkiv. Denne Bye ligger vel endnu i Fcelledstab, men -er i Begreb med, at blive udffiftet.
Landsby.n S ie rs lo w .
Äen ligger mestendeels rnidtveis imellemHoltug
og Storeheddinge, til hvis Sogn den Hörer, og indeholder go Gaar-e, hvoraf 2 9 der ffylde af 8 ?d.
Z Fdk. ^ Alb., og give i kandgilde 5 Rdlr.,
i Gaas, 2 Hsns, og r Snees ZEg, samt 12 Rdi.
LHsveriepenge, ligger under Giorslolv Herregaard,
og i under Universttetet i Ki-benhavn, samt 1 6
Huuse. Ved Byen ligger Sierslsiv Mslle. Da
dens Belrggenhed er udad mod Klinten og ByenS
Marke !sbe ud müd denne, faa driveBsnderne her
Handel med Kndtsteene til Bygninger. Klintens
yder-

yderste Pyrit, Mandehovet, ligger iAsten, legenden
for Byens Marke.

Det, som haves om den fr«

gammel Tid, bestaaer i folgende: Peter Olefsun
de Kalw<rrisl) har

i

Folge Hans Testamente eiet

Aar 1261, in Siggarrflavee ij or. ffyld.

Anders

Icrpsen Lunge, Ridder, og Hans Husfrue Ingeborg,
Niels Datier, oplader 1411 tilDronning Margrerhe al den Nettighed, de havde
Lilleheddinge.

i Slgtrslvsf og i

Peder Munks Gienbrev til Kön

gen af Aar 159z paa en Gaard

i Serritzlev t

Storeheddinge Gogn. -Originalerne til disseasidste
Documenter, giemmes
Arkiv.

i

det Kongelige Geheime

Denne Bye er nu

i Zierde

med, at blive

udstrftet.

Landsbyen

ThomestkUP.

8igger i Storeheddinge Gogn udad mod Klinten,
vg bestaaer af i z Gaarde,

6Huuse, hvoraf ic>

Gaarde, der skylde af 8 Td. 2 Gkp. i Fdk. ^Alb.
efter Moderation af 7 Td. 4 Skp. og glve i Land
gilde 5 Rdl. i G aas,

2 Hsns, i Gnees ZEg,

12 Rdl. i Hoveriepenge, ligger under Erichstrup
Herregaarv, de ovrige under Universitetet i Kiobenhavn; da deres Marke stode til Klinten, drine
denne Byes Bonder Handel med hugneKridtsteene
vgraae Kride, til hvis Afhentelse endog et par Skibe

om

kan

om Aarei

Fra

ten.

undertiden indfinde sig nnder Klin

de «ldre Tider Hades endnu om denne

Bhe folgende: Sogne Vidne af Heddinae magle
Sogne-Srevne af Aar 1495, at dens Fader/ som
-a boede i Kirkegaarden i

Thomstnrp,

liggende til

wbye Kirke/ (Udbye Kirke i Baarseherred) haver
fvaret Kirkevarrgerne til sarnme Kirke/ og at B ü
ffpens Embedsmcend paa Giordzlof giesiede Harri/
og Ham til Tings forsvarede; Documentet/ udstre*
4ret efter en i det Kongelige Geheime Arkiv^liggcnde Papirs Original er saa lydende:
M e Men thette breff See etter höre lceses
hels« wir Laurens truelsen Sognepresi i heddingemagle.

M aghns IngwarssoN/ Sogneprest i hoge-

rop Pedhr Arildsson Sognedegn i forneffnde heddinge ervindelige med gndh og göre wii widerlicht
alle nertvKrende oc komcnde med thette wort opne
breff at aar effter Gudz byrd - ^ IL O X L qvtnto
Then sondagh nest effther sti Pedersdagh ad uim
cnla po menigeSognesteffn« i forneffnde heddinge/
Wore ffickede for off oc mangce fler« Dannemen
oc MönighAlmwe som then dagh forne sognesieffne
4sgta?/ hederlige men her Marquard Henricssz oc.her
Pedher Lanrenssz Canike uti RoffildS/

udsenda: aff

hederlicht Capitell i samestZ/ luddelig« openbare atspurde fornealmwce om rhem widerlicht wor etter
Hort etter spurt had«/ hwem thee som boot haffucr

E

vti

vti then Kirkegard vti

Thomestropp i

forne hed-

Linqesogn som ligger til vby Kirke vti BorsehereL
pleyde aff «reltiid at haffu« hosbondehold vtaff.
Och hwem thends fadher som nw boor wti forne
gard swarede then stundh Han leffde oc haffde hos
bondehold vtaff oc om-the haffde noghen tiidh Hort
etter spurt etter affwiisiw at thee som boot haffucr vti
forne gard haffu« swaret prowestin i Roffilde nogen
thiid etter hüllet hannom noget gesterii fore oc bedLis thes vppa eet vwillicht S o gn « witncr aff the
Dannemen som tha neruwrende wore Tha tilmelte
hesteden M a n Gottke Lauentsssn borgemester i for«
ne Heddinge at Han stutte Lage X I Dannemen til
pgh oc vtgaa i beradh oc sigw Lher om sanuingen
huess them widerliche wor.

Tha tog Han til sigh

teste effterstrepnej X I Dannemen som <rr Siighep
Josepsssn Borgemester. bo persson byfoget. Eric
persssn. Ätzer dagh. Sw en esbernsson I e s porsscv
Lasse Mork. bo^Niclson borgere i forne Heddinge,
Lasse bagge i Syerflsff, O luff Henricsson i Thoryefiropp oc Ie p bagge i samestz. Tiffr X l l Dannemen
vtginge i eet beradh oc welberadde igien jndkonrw
vc eendrechrelige witnede po Lheres gddhe troo oc
saningen at them wel widerlicht <ro oc Hort haffuw
at thens fadher som nw boor vti then forne Kirke
gard i

thomestropp som

ligger til V b y Kirke Han

swaret Kirke M r g e til forne V b y kirke vc hispens

embefman laUrens knöb then tiidh Han haffde Giert-'
stsff gestcrdcv hanom oc reedh til things vc forswarede hanom oc stdhen Severin daa Hauer gesi hanom oc reedet til thinge oc forswaret hanom til
then dahg Han stk wor nadige herrw Köningens breff
Medhen haffdcr rhee nogen tiidh hosbondehold aff
prowesten thet wiidcr the wy at thiffe X U forne
Dannemen swo fore off oc menige almww tM'dnede
sorn forne sianderThet ivitnce tvi fremdeles med wore
jncigle trychte neden fore thette wort ohne breff
Datum anno die et loco vtrc.
Efrer Originalen paa Papir i det Kongelige Ge
heime Archiv/ hvorpaa ere trykte z Sigiller i
grsnt Vox.
Erich Rosenkrandhes Gienbrev til Köngen af
Aar 157z, paa Gods i ^Hamstrup, i Storeheddinge Sog»/ og !killeheddinge So gn og Bye.
ren Nsnnow Gienbrev til Köngen af Aar 1577/
paa en Gaard i Thammestrup.

OrigiNalerne af

disse tvende sidste Dokumenter forvares i det Konselige Geheime Arkiv.

Vide Strsbye.

Landsbyen NeNge.
8,'gger i Gtoreheddinge S o g» /

noget lidet paa'

hoire Haättd fra Veien/ og omtrcnt mtdvetS imellem Store- dg lille Heddirrge.

Den indeholder 12
Gaar

Gaarde, hvoraf n stylde af 8 Td. 4 Skp. iFdk.
2^- Alb., efter Moderation af 8 Td., givsr 5 Rdl.^
i aarligl Landgilde, i G aas, 2 H s n s , i Snees
ZEg, sanrt 12 Rdl. i Hvveriepenge, og ligger under Herregaarden Erichstrup; i Gaard henhsrernnder Universitetet i Kiobenhavn.
Gaarde har de» 1 Huus.

Foruden disto

Ved Byen ligger en

Veirmslle, Rengemslle kaldet.

Byen blev 1794

udstiftet, og er den hsieste Lod circa 70 Td. Land.
Det der fra crldre Tider haves om denne Bye, er
folgende:

Aar 1512 giorde Owe Bilde,

Kong

Hanfes Cantster og Hans Brsdre, et Magestifte
med deres Ssdstendebarn, Anders Bilde, de stulde
have af Ham en Gaard i

Renge,

i Ctoreheddinge

Sogn, og andetGods i Landet, derimod fik Anders
Bilde af dem en Gaard i Frsslsw S o gn og Bye.
Aar 15 rz gwer Jens Nielsen i Rotzgaard, Hinkich Goye, en Bonde i

Range,

fom Han havde

faaet af Abbeden i Ringsted Kloster.
Hammerherreds Ting om en Gaard i

Vidne af

Renge,

i

Storeheddinge Sogn, at den tilhsrte Henrich Gsycs
Fader, Estild Gsye, de Anno 1523.

Aar 1565

pantfetter Kong F. I I Eyler Grubbe til Lystrnp
Gods i

Renge,

i Stsreheddittge S o g n ,

og i

Gtrseby S o g n og Bye. Christopher RosengaardH
Gienbrev til Köngen af Aar 1532, paa -n Gaard
i Renge, i Storeheddinge Sogn.

Orkgmakerne

af

af ben<rvnte 5 Dokumenten, findeS forvarede idet
Kongelige Geheime Arkiv.
Disse fire, til Storeheddinge liggende Lands/
Lyer, indeholde tilsammen 612 Td. contribuabel
Hartkorn, efter Hofmanns Opgivende, »den Skovog Molleskyld.

Landsbyen
^ognet

Stroebye.

besiaaer ikkun af denne Landsbye- og

StrsebyL'Molle, men den er nogeknarr den stsrste
iSitrlland. Den besiaaer af5rGaarde, zzHuuse,
foruden Prcrstegaarden, Skolen, en Kroe og en
Gaard, Amtsforvaltergaarden kalbet, ffyldende af
9 Td. 6 Skp. i Fdk. 2Alb., som tilligemed zz af
disse Bondergaarde, hvisSkyld'er af8Td. . ------- 2 ^ alb., men efter Moderation af 6 Td. 6 Skp.
4 Rdl. 4 Mk. i Landgilde,

12 Rdl. aarlig i Ho

veriepenge, samt i Lam, l Snees 8Eg, höre under Herregaarden Soeholm;

16 Gaarde hsre til

Ilniversitetet, og i Gaard under Watlse Stiftelse.
Ved Folkeoptarllingen 1 7 8 7 befandtes i deteSogn
55Z Personer.

Byen er i Esteraaret 1797 udskif-

tet af Falledstab, dens Iorde er af megen Omfang og Strarkning, hvortil henhore Strsebye Egede, der begynder ved Prambroen, en Broe, saa
kalbet, fordi her l fordum Tid gik en Pram eller
F«r-

Fmge oder Aaen, hvor Stevnsherred paa denne
Gide begynder.

Dette Egede er et^ stört -Ovcr-

drev, fuldt afTuer og Krat,

der vise umiskien-

delige Kiendemcerker, at her fordum har staaet en
sisr Skov, men i de seenere Lider, har det bestän
dig vnret udlagt til Grarsning,
LanLsbyes mange Kreature.

for denne störe
Byen er bekiendt

for dens Kirseb«r og hvide ZErter, paa Kiobenhavns Torv, og undertiden har her ixrret en saa
stör Mcengde af de forste, at en Bonde har folgt
af dem over for rvo Rdl.

Kirken er af Kridt-

sleen med et Taarn, Kirketienden er 50 Td. 4 Sk p .
Kongetienden 47 Td. 4 Skp., og Soeholms Herre
har ^»8 xarronarus er voeanäi; Alter Tavlen er
af Billedhuggerarbeide, en Lysekrone er givet af
Madame Iensen, og en emailleret dito af Fm e
Lindencrone, Altertoiet af Etatsraad Lindencrone.
Aar

15ZZ tilstrev Grev Christopher Capimlet i

Roeskilde, vm at forleene sin Skriver Svend Pederson, med et Vikarie i V o r Frue S o gn i KisLenhavn, og Snoebye Sogn i Stevnsherred.
Brevet lyder saaledes: Lkrilkoxlrorus v e i »rscia
6omes er Dominug in 01äeribur§e er Dolmen»
liorlk äic.

krXmiüe» noüro

üncero kavortz.

Kirre Denner viider, att som wir nvgre faaDaghe
'
Danske Magszin,

.
in ,

77t .-

sidW

H O
siden forlsbne ether tilschreffe om ett Wikarie, eher
y fore w orB sn schyldt Wille vnde oc conferere osf
elffelige Suend Pederssn wor Schriffuer oc ther
Han kom mett sainme wor Schriffuelse, tha war
samme Wikarie forlentt en andenn.

G aa haffue

wii nu forfaret, att en Joachim Rsnnvws Schriffusr, heder Severin Olsen haffuer et Wikarie wtij
wor Frue Kircke wtij Kisbenhaffn oc
S o g e n wtij

Sttffwens-Herred.

Srrsby

Oe effrher thij

samme Ssverin er nu hsss wore Fiender och Hofs
thenom fom fore Affwenstiold emod oss och theris
FtvSerneland, bethe wij ether kierligen att i endnu
fore thenne wor Bon og Scriffuelse Schyld Wille
vnde og forlene forstressne Svend P cder son mett
forschreffne Wicarij og Sogen og giffnc hannom
ethers Collaß therpaa -

- -, Hofs ether nyder

och finder thenne wor Bon og Schriffuelse,

oc

frugtbar till thet Besihe. Thet Wille wij igen kierligen oc gierne forschylde og bekiende. In Lkrillo valere.

L x Laüro nolkro I-Iakknrenli keria 6ra

Vominieam Lxauäi ^nno Lcc. lV IV X X X V >Iollro iub li§nero.

Dette Brev med Opjkriftr

VsnersI»ilil)U8 ae lVlaAnikreis Viris Oomims Lanrori, eereris^ue LcLieliL K o 6<i16enll8 Lanonici8
con)unerim er äiviüm, >lobis üncere öilocris,
ier i det Kongelige Danske Selstabs Arkiv in Orixinali. Aar 2^67 btev DLogens Pederse», Prarst i

Srw-

'S tre b y e

afsatt, forhi Han brugke. Pm'emost i

-StedeL for V iin , ved Sakrarnentets Uddeelelse;
a f fleere Prüfte fra gaiumel?id vides Soren R ö 
sing, dsd 1618, og M . Wittum Hanson Lemvig,

dod 1625, begge begravne her i Kirken.

A f Do-

kumenter fra aldre Tiber, denne Bye angaaende,
haves: Nicolai Erichsons de Lyndse Skisde a fA a r
1^46 til Nicolaus Knulson

af Swanholm paa

Stro e b ye B y e j Strsebye Sogn.

Jacob R o 

strups Gienbrev til Köngen af Aar 1576 paa en
G aard i S lro e b ye S o g n og Bye.

Christopher

Lykkes Gienbrev til Köngen af Aar 158k paa 2
Gaarde i S r r s b y e S o gn og Bye.

Köngens

Gienbrev til Anne Rosenkrands a fA a r 1616 paa
-en Gaard i Skroebye.

Köngens Gienbrev til

CsrfitzRud a fA a r 1616 paa Gods L S rrse Y y t.
Christian Grubbes Gienbrev til Köngen 16^4 paa
Gods i Srroebye S o gn og i Thammestrup. L)riginalerne af foransiaaende 6 Dokumenter fotvares
-i det Kottgelige Geheime Arkiv.

Stroebye Sogn indeholder efter Hofmans
Opgivenve i Hans Fundationer 4z r Td. Hartkotn
-contribuabel Iord.
.

Landshyen Varpelov.
Ä e n er et Annex til Stroebye og bestaaer af 20
Gaarde/ Skolen, Postens M m s a l-G M d ,

og

nogle

vogle Huuse. AfGaardene hvoraf 17 efter Krigs«
Iordebogen stylde af 8 Td. 4 Skp. 2 Fdk. ^ßAlb.
men efter Moderation af 7 Td. 2 Skp. have 7
lagt under Giorslow og 10 underSseholmsHerregaard, og de z ovrige der efter Krigsjordebogen
staae for 7 Td. 2 Skp. 2 Fdr., men efter Mode
ration af 7 Td. 2 S k p ., have i gammel Tid lagt
under Iuellinge Gods. De give alle 4 Ndl. 4 M k.
1 Landgilde,

12 Rbl. Hoveriepenge og i G aas

2 H sns 1 snees ZEg.

Kirken, hvis Kirketiende

er iz Td. 4 Skp. og Kongetiende 13 Td. 4 Skp.,
tiihsrer Giorslsw s Eier, som ogsaa besidder Sse Holm og udsver ^U8 ^arronarus er vocaneU, den
er bygget af Kridtsteen og der troes af tvende
Jomfruer, over hvilke der i Choret stal findes en
med Munkeskrtft forsiidt Liigsieen, hvorpaa en Ligning af to saadanne Billeder ffulle fees.

Endnu

ligger i Choret to gamle Liigsteene, den ene med
denne Paastrift:

vom inus I^icolaus ^uonclam

Om erarius ec vom iya Coecilia Oxor ejus in
nomine ^k. öc I''. öc L^ir. Zancri ^men.

Den

anden med dcnne Indffrivt: I-Iie jacer 1). I-Ierlokus.
mina

I^ie jaesc D. ksrrus ftlius stuus D o 
Altertsiet er givet^ af Chri
stian

») Her tsr Jeg hverken med Pontoppidan fette Fatneilvo eller meö Hofman Patnettvo, saasvm de neppe
ere Zrnenkimmer-Ngvne.

stian Lkndcncrone, ligefom og en emülllexet kysekrone
af hansFrue. De have ogsaa her iByett ladet paa
deres Bekostning bygge en Skole, og udsatte de
z 20 Ndl. a 5 pCr. til Skoleholderens ksn.

Md

Folketallingen 1 7 8 7 indeholdt detteSogn 166 Personer. Aar 1261 har Peter Olufsen i Folge haüs
foranfsrte Testamente eyet: in
miäium ocravum kol. sc^Iö.

äirZZ7 ncrvnes Ar-

Han Niclcrsen de V a rp e le sf, viele Lilleheddinge.
1411 er Byen og Sognet givet äf Hans Qlnfsen
af Soehvlm,

til Storeheddinge Kirke, for en

Si<rle-Messes Holdelse.

I

det Kongetige Geheime

Arkiv forvares Originalen af Dronning MargreLhes Vidnesbyrd af Aar iz 8 8 , at Hennechinus
Olaui Hovidsmand paa Nyeborg, og Eschild Pedersen kaldet Falk, var stevnet at msde til Nettortivget med deres Breve og Dokumenter angaaende
Gods

i VVarpelswoe og

at Hennechinus havde

rnodt, men Eschild ikke og ey Heller givet nogen
Aarsag for Udeblivelsen.

Aar 1402 har Foltner

Iepsen Lunge Nidder ffisdet til Biskop PederIew
fen i Roeskilde z Gaarde udi Wariseloiv. *)

Det

til dette So gn henhsrende contribuable Harikotn
findes hosHofman i Hans Fnndationer ansatt til

1 7 5 Td.
*) D-nffe Magazin ^0^. lv. Pag. zzy.

Ldnds

" 4

Landsbyen M a g l e b y e .
^ o g n e t bestaaer af Venne Vye , formodentlig af
de fsrste Munke navngivet

z r Gaards

og 28 Huuse, Gaardene ffylde efcer KrigsjordeLogen af 8 Td. . —

i Fd. i alb., men efterMos

-eration af 7 TV., giver i Landgilde 4 Ndl. 4 Mk.,
12 Rdl. i Hoveriepenge, i Lam, og i snees DEg;
Landsbyen Klippinge ligger ogsaa til Sognet og
nogle Huuse, samt SseholmsHerregaard og Vens
Vandmolle.

Ved Folkeoptaltingen 1787 vare her

671 Mennester, og Sognets contribnabls Hart^
körn anfettes hos Hofmann til 426 TV.

Denne

Bye er i Efterhssten 1795 udstiftet, efterat Bsnderne her fsrst Lildeels havde antaget, men siden
frafaldet en Accord med Deres Herremand.

Ved

Opmaalingerr befandteS Byen at have lidet Io rd ,
og den mittdste Lod blev 34 Td. Land, den hoieste
59 Td.; deres Tab var fseleligt for dem da de
bleve udelukte fra Grtrsningen i en Strakning

Havelund, Skieppelunds
Mose, Peder Hansens Tykke, Hestehaven,
Rarvs Jndelukke, Svends Stubbe, Thomassrs Jndelukke, hvortil de havde fuld EiendomsSkov, under Navn af

R e t , og hvor deres Forf^dre tildeels havde ploiec
vg hsstet i mangfoldige Aar.
Lindencrone havde kiobt

Kort efter Christian

dette Gods,

faldt Hans

Opmarksomhed paa en ung opvoxendeSkov, imellem Skieppelund og Dyrehaven,

som siod paa

Maglebye Bonders Marke. Han tilegnede sig den,
fredede den saa meget muelig, men betog ikkeBsnderne her fra Byen, den dem her tilkommende Eiendom s-Ret, da Skoven var opvoxenog stod paa
deres Iord, hsortil Han og uden Tvivl har sigter
i 4 H i det foranforte meddeelte Arve^Faste.

M e»

Ander Byens Opmaaling, formeente den da v<rrende Eier afGiorslsw , Iustice-Raad Gchavenius,
Ham ei alleene tilhsrteTraerne i denne Skov, meit
rndog Ret til, at udelukkeBsndernesKreature herfra.

Han foretog derfor et S la g s Mageffifte,

uden Bsndernes Indvittigelse, tog uden videre,
Skoven reent dort, uden at spsrge dem derom, og
vmendffisnt de nsksom viste deres Utilfredshed -ervver, og beklagede sig over sammes egenraadkga
Sorttagelse, forblev det dog derved, da der udfpreddes, at Gierningen var retmaessig, paa Grund
a f gamle opdagede Breve og Dokumenter,

sock

Bsnderne aldrig have Hort etter seet, hverken O r i
ginal, etter Gienpart af.

Giorslstv Hovedgaards

siore Marker og Skovstrakning, blev da altsaa ved
denne Aqvisttion, tvertimod Vore Dages Princip,
ei at forege Herregaardene med meere Land, formeeret med z;o T d. Land og z u Hoveders G rasning, er nn tabt for det Almmdelige, da Grcesset
H 2

her

her henraadner uden Nytte. Vel blev denne Skovs
Strcrkning taxeret, ved Taxationen an satfsrL 8 i^
Td. LesteIord, ogBsnderne paanodet, sometequivaleyk 5 Gaarders Iorde, som nogle af deres Bre,
dre brevi manu og uden nogen orderttlig Forretnmg, bare afsatte fra for Restancer, men fra disse
gfgik og forbehvldtes 2^ Gaards Iorde til endeel
Huusriiandspladsss. . Taxationen med Skoven troe
Dsndexne stedse, at habe varet for ringe/ og eenstemmig klage de endnu ober dette paatvungne M a geffifte; de habe i denue deres Nod sogt hen/ baade til Kronprindsen og Rentekammer-Chefen, men
uden Nytte; og til at forfolge deres Ret ved Proces/ der sikkert ved hver retfcrrdig Domstol bilde
vindes/ fyrbyde deres Fattigdom og gamle Restan<er tilHerremanden/ dem nok; Saaledeshenstaaer
denne S a g indtil videre.

Ved den Vei/ Christian

Lindencryne lod anlcrgge fra Maglebye til GiorsLew/ i en Linie af 2000 Al., til Hovmarken, tabte
Dyen.ogsaa endeelIord, og det uden Dederlag;
thi i Steöet for en smal M ark -V e i/ lod Han anl«gge en meget bred/ med Grsvter og Pile paa
«beggeSider, forsyner Kisre-Vei. Kirken/ hvis Kirketiende er 56 Td. 2 Skp./ og Kongetienve af lige
Antal, hvortil Sseholm s Eier har

parronarus

er vocanöi, er bygt afKridtsteen, med et smukt,
heit og Proportioneret S p ir paa, og staaer paa
Taar-

Taarnets vesire Side 1592. SpireL er taekket med
Schiffersteen, og i Flsien staaer k' 4 og ^ 8 1726.
Kirken er bygget efter Cantzier Arild Hvidtfekdts
-Ordre og Foranstaltning, hvilfet en pair Muren i
Kirken ophcrngt fiirkantet Tavle tilkiendegiver, med
denne Indstrivt:

1584.

krior- Kuju5 le m p li

l'urriZ ex fanäamemis corruir.

^nno r §9 Z

nova kaee reseäiücala ct^, äivo (ülrriliiano 410
Vanire imperanre, liipem K kllesmot^nam con^erenrilru8

coereris

Lcclelii8

^rnoläo I^virteläio

provmcialidus,

prreliöe procuranrs, ^e-

lix l^iullum^ne faxir 15, cui lronor
in 8ecula amen.
elt,

xloria

Cuju8 lronori, Koc i^noä

polirum ell^.

P a a venstre Side i Cho-

ret, h.rnger en rund Tavle,

hporaf fees, at

Frue Pernille Bille er her begraben

Tavlen fo-

restiller Christi Opstandelse, ved Siden af Christi
Grav hcrver den Afdode sig, som forestilles at sige
diffe -Ord: ^Vlin 6 u ä oclr 8Ical)ere i äins kenäer
letaler je§lr min liell.

Rundt om denne Afbild-

ning lases i Kanten af Tavlen med Munkestrivt:
^ nn o clnmini ^ r 5ZZ ^ X H I I 6a§e efkitrr pallce h
6äcie erlixli vrelli^rävZK c^uine ^ lfrv pernille H
j»' ^näer8 bille8 ^ li^kr li' 1>e§rave h §v6r kenä'
iiell lurlkve tz. *)

Paa Gulvet, lige fsrÄlterfode«

fees
'^) Herr Hofmann udr Fundatiouerne far Siceüand, oa
i Snpplenrentet til Dansse Atlas, Pag. 332, strtter
paa begge Steder, at der paa Tavlen staaer izn ,
som er en Feiltagelse.

fees A n d E s Dilles og Pernilte Dilles, fsd Krognoss, Liigsieen.

Den er meget stör, udhugget

med Ziirater, og deres Elcrgts Vaabener, men
temmelig ulaeselig af AL!de.

Steenens Paaffrivt

er folgende: bier rer ^ore tiöie Wirers builer k^rIi§ ok velb^räix man lie r ^näers Lille üren§-s
»iäüer L Loebolm , vb . . , meä erli§e ole velL^räi^s <^uinner Lne lcere buüruer 5ru . . . .
Oc fru ^nnL LIer keöer L.^clres äorrer ürer»§s
riääsr a I-jverinA i

ob . . .

. Quä §leäe

rbem alle.
LIer oven ril Lo LIer /^nöers Lilles orre-^aner.
D e Liller, Lriller, I^on^er, Laüer, I^smbeel^er^
6 r u b b e r .............. .. . 6älm )n6.
Paa hoire Gide af Steenen.
H e r üo Lru Lernilles 8 ^ner.
Lraäer, 6^Iäenüiern, D e Lrisönner.
^^

Paa Steenens venstre Side.
LIer üo L ru ^nis 8 ^ner.

D e I^^clrer, ^ ö § e r . L e b b e r .

6 ru b -

^ e r....... . Laller.. . ..;
^ kinaeorbecs O ano-KorveZicL s?re ineila collecra er in oräinem reüacra a Lriüerico >^6ams
M ü ller. t-IavniT 1786, findes 2 Kobberstik, forestitlende -enne M and s Portratt.

over
<1cn

äen

r 5 ss§Ln§ns

(^on5srentsrsaä

V'reäertc^

äöam M ü lle r ekrerlaäle LobbsrÜlk-Lam liax^
k. X IV .
I

en aaben Begravelse under M e re t -re hen-

satte: Frue Anne Rosenkrands, som AndersHanssn, eller Hans Anderson, Prasi i M a M b y e , har
holdet Liigpradiken over, der er trykr i Kiobenhavn
1621, in Zvo. *) kigeledes hendes Datier, Sophia
Rantzau, gift medMogensGyldenstterne, deri6z9
dode i Holland, hun dode paa Soeholm 1675, og.
fees endnu Mogens Gyldenftiernes,

og Sophia

Rantzaus Vaabener paa nogle Stole i Maglebye
Kirke.

I

5nnme Begravelse staaer Conferentz-

raadinde Müller, fsd Palludan, som dode i M a 
glebye Proesiegaard,

den zdie September 1 7 8 7 ,

hvor hun aflagde et Bessg hos hendes Familie.
Pradikestolen er paa Anne Rosenkrandses B^kost^
ning forgyldt og udziiret 1614, efter folgende In d fkrivt, staaende om den nedersie Rand af samme:

^nno 1614 loä Lrli§ o§ velli^räi^ IHu k
^nne Kolenlcranöo 8. k'ranrr K sn ärro vis til
Losliolm öenne ?rre6jlreliol llakkere xaa I^enclis
eZon IZekolininA: oe §ifv e r6 u ä r il^ r e o § I- 0 ^
liirc^en ril en Liraks.

^!rin§ er tor§enZe1i§,
Irvv

Karen BraheS Dansie Bibliothek/ Pag. 65

Lrvc» 6 u ä

Hiver

*)

Over Degn«^

Scolen, hcengep tvende Fauer, en hvid og en fort,
samt Sporer, Harniff og Kaarde, over Major
M arcus Vosgraw , som dsde paa Giorslsv 1722,
og et her Hegrayen.

I en aaben Begravelse staaer

Etatsraad Christian de Lindencrone,

dsd 1772,

Hans Frue, Metra Hslmsted, dsd 179z, og deres
Born.

I

Kirken sees en Tavle over Sekretär

Wegener, som dsde paa Giorslsw 1731.

Alteret

er forfcerdiget, da Ditlew Holk var Leensmand
paa Tryggevelde: Pulpituret er fra 1642.

Al-

Lertsiet og Daaden er givet af Etatsraad Lindencrvne, og en emailleret Lysekrone af Hans Frue.
I

Taarnet hcrnger z Kloft-cr.

Her er tvende Ho

spitäler, det ene stiftet af Etatsraad Jens Ander
sen, for Holtug og Maglcbye Sogners Skrobelige
hvori 8 kan have S ta d , til Erkiendtlighed for den
Rigdom, Han ved Giorslsv Godsers Forpagtning
h-vde erhvervet, det andet af Etatsraad Christian
Lindencrone,

for Giorslsw Godsers Fattige og

Skrobelige, til 12 Lemmer, 6 af hvert Kisn, som

4 Gange om Aaret nyde z Rdl. hverGang. Dette
Hospital ligger na?r ved Kirken, det fsrste i Byen.
Til Prccstegaarden, der er ansat for 14Tb. 4 Skp.,
lig*) Svsniarr i Supplementet til Danffe Atlas P .333,
tager Feil, naar tan üger: at Prakestolen i holtug
Litte er givet af Frue Nosenkrands 1-14. '

,is r
ligger et, med et Steengierde ömringetVwnge paa
4 ? d . Land, hvorigiennem mairgaaer fra Prwste-aarden til Kirken.

Foruden dette fik Prwstegaat'-

den dens svrige Io rd ved Udstiftningen 1 7 9 4 , hesiaaende af 72 Td. Land, längs med Pule Alleen i
en Linie af i8oc> Alen.

Til Skoien,

der ligger

ved Kirken, er et lidet Stykke Io rd paa 5 Td.
Land.

Anno 1Z46 nwvnes Jacob Nrelsen de

Maglebye, Ridder, som da eiede Sseholm. Denne
Landsbye eriAaret 1402, paa tuende Gaarde nwr,
siisdet af FslmerIepsen, Ridder, som kaldes Lun
ge, til Bistop Peder af Roeskilde, efter folgende
Gkiode: *) AlleMend thette Brest fee, h.elsserIeg
Folmer Iepssen Riidder, som kaüis Lunge, ewmnelig met wor Herre.

Widher alle neruerinde oc

komme schulle, at Ie g stsder, affhender og antworderVerduge Fader og Herre Her Pether med Gudz
Nade Bistop vti Rostylde thette myt effterschreffne
Gotz, som er all

Maglehye oc M aglebyfang

lig-

gendis vti Steffnsherit wndertaghen tre Gorde,
som giffue

Pund Korn tiil aarlight Landgilde/

hvilke tre Gorde Hr.Lawriss Olsen haffuer Haft vti
sin Dern oc Skickelsse til Sancti Andrew Capell
paa then Tiidt,

som forstreffne

ther annamede saadant Gotz.
Ie g

Bistop Pe-

Fremdeles stisder

tiil forstreffne Bistop Pether tree ^Gorde

vti Varpeloffue,

som give X I P u n - Korn tiil

HLW t
.

O M M M a g a z m , le w . IV . Peg.

aar
357.

iz r
aarligt Landgiilde hvilke Gorde Hr. B isrn her
tiil D a gs haffc haffuer, og tree Gorde vti Torstrop,
som er en Hossuitgaard og to andre Dondegarde,
som giffue X Pund Korn til aarligt Landgiilde,
hwllle^tree Gorde Frwe Ingheborg myn kiere Hs«
ftrw fordumdags eygdhe, met alt oc htver serdelis
forscreffne Gotzes Tilligelse, Agher, Eng,

Skov,

Marck, Fistewandt, voth oc tywrth enthet wndertaghet, hwadt som helft Naffn thet nessnes kandt tiil
ewindelig Eycv at beholde.

O g kendls Ie g meg og

mpne Arffumge enghen Rettighed etter Eyedom i forsiressne Gotz,' som er Maglebye, Maglebyefang,
tree Gorde vti Varpelsffue, oc tree Gorde vti Torftrop, med all oc hwer serdelis sorffreffne Gotzis
Tilliggelse, ehwad thet helft er,

wdtindhen fire

M arke, tiil ewindelig Eye at hemle og tiilsiaa for
Nvgher Mandz Gienftelse met noghen Rethgangh
Kierckelaghens etter Verdens Rech.

Tiil Vidnes-

lchrdt oc bedher Forwaring er mitIngsegell met verdigeMendzIndzegle, som erHerHansNieksson Bi«
DpvdiStrengenes, HansAndhersson afALsendrop,
Andres Iacobsssn myn Brodher, Andhers Ollsen aff
Vesby, HansOllssn Riddhcr, som kallisLwnge oc
Hans Gsrftenge Landzdommer vti Siettand, hengte
nedhen paa thette Breff.
Dyrd

Giffuet Aar effter Gutz

2. äis lancrr LIemenris.

I

Byen

er en god ftrss Dands Kilde, og xi langt fra Byen
<n anden Kilde,

hvortil der ved S t . O W M ) a g s
V ^ T id e r

Tider gisres sniaa Dalfarter. Endnu siaaer tilbage,
at nnrlde folgende om dette S o g n s Kongetiende.
Til Lemmernes Underholdning

i de Fattiges

i Kisge, har Kong F. 2. ffiamket Kon»
af M
aglchyeSogn i Stevnsherred ef-

Steenboder
getienden

ter Fundaz dateret 1579, d. 15. Növ. som fslger:
V ii Friederich den Anden, Danmarckes, Norges, Denvers og Gothers Koning, Hertug udi
S le sv ig, .Holsteen, Stormarn og Dytmerschen;
Gr«ve udi Oldenborg og Delmenhorst rc.

Gier

alle vitterligt at D i af V o r s»)nderlig Gunst og
Naade, have undt, bevilget og tilladt og nu med
dette vort aabne Brev unde, bevilge og tillade, at
Forstanderne for de Fattige og Huus Arme udi de
nye Boder, udi V o r Kisbstard Kisge maa og stulle
herefrer aarligen bekomme og lade opbcrre Afgiftett
of V o r og Kronens P art,

af Korntienden af

Maglebye So gn udi S te v e n s -H e r r n Udi D ort
Land Sicrlland, og den have, nyde, bruge og be»
holde til fornefnte de Fattiges Huus »Armes Behov der sammesteds, qvlt og frie til saa lamge V i
anderledes derom tilfigendes vorder; Thi forbyde
V i Vore Fogder, Embedsnnrnd og alle andre, forermeldte Forstandere, paa de Fattiges Vegne, herimod, paa Afgiften af forbemeldte V o r og Arottens Part af Korntienden af fornefnte M aglebye
Sogn,. esstersom forstrevet staaer at hindre etter
M W

«d«
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udl nogen Maade Förfang at gisre under V o r
Hyldest og Naade.

Givet paa Dort SlottSchan-

derborg, den X V I^ovembris Aar iV1V I. X X IX .
Under V o r Signet.

kriäerick 1^.

N B . Denne forstrevne Kongel. Tiende til Fattige,
er nu bleven forringet, ved dette, at Sorebye (stak
v«re Sserup, derstvd for 107 Td. 2 Sk p . 2 M . )
er afbrudt, som nu aarligen ved Bortfwstningen
ei meere kan erlanges, end som 17 Td. Rüg, 2s
Td. Byg/

i Td. Havre, 2 Skp. B yg-G ryn ,

hvilket var 1774 anstaget i Penge Lil 186 Rdl.
i Mk. z ^ S k .
Ved at aföryde Bonde-Byen Sserup 1637,
tilbagetog Christian den 5te endeel af den afKong
Friderich den 2den,

Kisge-Byes Fattige givne

Tiende, dens Marke blev, som forhen marldt, deels
lagt under Soeholm, deels under Giorslsw, og
giort til ftie Hovedgaards Taxt, men ligesaa bil
ligt, som det Var, at give Prusten i Magkebye Refüsion **) for det Afsavn, Han ved denne Forandring künde lide i Hans Indkomster, saa hoisi bil
ligt havde det og vcrret, at Kisges Fattige ögsaa
havde
Hofmans Fundationer, l^om. Vit. Pag. 442-443.
' **) Denne Nefusron erlEgges af GiorslswS Eier med
54 Rdl. 4 Mk til Prüften, og 2l srdl. aarlig ^til
Degnrn, for Maglebpe og .s?oltug Meenigdeder,
Lvori dvg tillige Nefnsionen for den lillc afbrudte
L'airdsl'ye Giorelev er indbegreben.
^
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havde faaet Refusion, som de hervcd gik Glip af.
M en ingen tog d.nne Billighed den Gang i Be,
tragtning, og ingen talede for dem.

De mistede

den altsaa, da Godset siden blev folgt med alle de
Rettigheder, Köngen havde havt det, og folgelig
Soerups Mörder, som feie Hovedgaardö Taxt.

Landöbyen Klippittge.
§ ) e n ligger i Maglebye S o g n , ncesten midtveis
imellem Strsebye og Storeheddinge, og den almindelige Landevei falder igiennem samme.
bestaaer af i6 Gaarde og nogle Huuse.

.Den

Evhver

Gaard stylder af 8 Td. ^ Alb./ men efter givne
Moderation a f / Td. 4 Skp., giver 5 Rdl. aarligt
Landgilde/ 12 Rdl. i Hoveriepenge,
l snees ALg, til Giorslows Eier.

og i Lam,

Deres Iorde,

der ere af fortrinlig Godhed, ligge'endnu i Fceüeds
stab,

kidet Vesten for Byen, ligge de saa kaldte

2de Klippinge B ie rg r, som ere temmelig hsie, og
fra hvis Toppe man i klart Veir tydelig. feer,
Roeftilde Dom-Kirkes - Taarne i Nord Nord-Pest,
Kisbenhavn i Nord Nord-Ost, saavel som en stör
Deel Kirker og enkelte Gaarde rundt omkring i
Landet, hvilket er er behageligt S y n i dette etters
fiade Land, Holtng Kirke sees oben over Raaehoved Skov.

Disse tvende Bierge ere saerdeles be-

qvemme, til at oprette Darder etter Bttnyebpaa i
ind-
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indtressende Krigstider, vg det er aL nndre ober,
at Kammerherre Scheel ikke har kalt Visse med
blandt de hsie Stceder i Sicrlland, der vare i paakommende Tilftklde beqvemme, til at anlcegge saabanne Ufredssignaler paa.

Biergenes yderli-

gereBestanddeele, ere ingenlunde nogensiags haard
Steenmaterie, men Muldjord og Trarsdder, hvorfor man ogsaa kan hsieste Sommerdag, de Aar de
ei ere udlagte til Grcesning, see ssisnne Agre i fulb
Flor längs ad deres Ryg.

At de i öldre Tider

har v«ret begroet med Skov, viser endnu cndeel
paa deres vesire Side verende Skud af Traersdder.

Fra «ldre Tider haves folgende Eftcrretnin-

ger om denne Bye: Til det Vikarie, som Johan
nes Olavi mÜLs 62 Sseholm 1411 siiftede rSto reheddinge Kirke, henlagde Han, foruden andet
Gods her i Egnen: dvna in villa Klyppinge in
xarockia Maglebye, som efter Pr.rsiens i Storeheddinge, Niels Almarssns Tilsiaaelse af 1ZY5,
har bestaaet i 2de Gaarde
Gtoreheddinge.

sammesteds.

V iä s

Aar 1510 sik Steen Bilde paa

Liwngegaard i et Mageffifte med sin Broders Peder Bille af Swanholm Born, en Gaard i K lip PMye i Maglebye.

Originalerne heraf, giemlnes

i det Kongelige Geheime Arkiv.

LandsScheels Iadlednin- t!l Kong §. 4. Kngshisivrie,

P. 2ZO.

-
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Landsbyen H o lt u g .
§ i l Sognet henhorer Venne Bye, zz Gaarde, 25
Huuse, Landsbyen Raaebye, Gtorölow-Herregaard
Holtug - M olle, og endeel eenlige Huuse, hvori
famtlig ved Folkeoptßlsingen 1787 vare 524 Menneffer, ligesom Set ogsaa er ansat fo rz iz T d . contribuerende Hartkorn.
i Skp.

Gaardene ssylde af 8 Td.

Alb., men efter Moderation af 7 Td.

zSkp., 2Fdk., giver i aarligt Landgilde 5Rdl. 2Mk.,
ir R d lr . t Hoveriepenge, i Gaas, 2 Hsns og i sneeZ
ZEg til Giorölsws Eier.

Foruden disse er ogsaa i

Byen beliggende en Prtrstegaard med circa iv o T .
Land.
len.

Degneboeligen med 18 Td. Land og SkoByen er i Sstrdeleshed bekiendt for dens

gode ZErter, som meget eftersporges paa Klobenhavns Torv.

Dette S o gn havde indcil i Glut-

ningen af forrige Aarhundrede dets egen Prirft, og
Llev derefter foreenet med Maglebye S o g n ; men
naar engang begge Sognene ere ndskiftede, og de
siore Giorslorv og Soeholms Marke ndparcette,
rede og besatte med fleere Familier, vit de nok eru
gang i Tiden ved indtreffende Forandring, hver
faae igien sin Pr«si.

Til Sognekaldet i Holtng

laae indtil 1779 en liden Skov, Prarsteskov kaldtt,
som Giorslsw s Forvalter samme Aar i Privsiens
Fravmelfe, egenmoegtig lod udvisse og odrlegge,
hvor-

hvorfor nu Prwsten, af Giorslstv faaer aarlig Ud^
viisning Brande. Kirken der liggcr udenforByen
paa en her Danke, er bygget af Kridtsteen, dens
Kirke Tiende er 40 Td. 2 S k p . ,

Konge-Tienden

z6 Td. 2 Skp., og Giorslows Eier har ^U5
rronarvs et voean6>; formedelst Kirkens hsie Beliggenhe) riener den de Ssefarende ttt Daretegn ved
den farlige Stevns Klink.

I Kirken findes lige for

A'terfoden, en smukt Gravsteen, over den bersmte
Pcder Swawe til Giorslstv l Nedgangen til Gravcn er fra Chorsdsren 9 Trappetrin dyb.

Znden

for Inscriptionerne staaer Peder Stvame paa den
hsrre Eide med blöktet Hoved, holdende et Sverd
i hsire Haand..
der.

HansHielm staaer ved hansFsd-

Hans Kone fees ved den venstre Gide, vg

begge Bsrnene, Greers og Mouritz, den enevedFaderens hsire, den anden ved Moderens vensirr
Side, alle tre med sammenfoldede Hander. Ste r
nen er paa begge Sider udhuggen med deres ade
lige Stamme-Baabener, og dens Paastrivt erfol
gende:
Oven til.

I-Ier. I^i§§er. Re§ralk>ven. Lrli§
6 i§. Klanä. kerer. Lvl avve. ^ 5. Oiorörlölk'. Oe

I-Ians. l^ottrve. I'rvve. Lire. Lckaikvves. Vsrrer.
IVlerr. LeZAes. Ilieres. Gönner. Oreers. Oe
lVlourirr.

6>vö.

>Verre. I'lienvvrn. Kaaäi§.
Ne-en

-2 9
Reden

til.

keter. 8^avve. O ö ä e V/nöer. 6 u 6 r. /Xru-.

6recrs. oc ^'.ornilr. V^n6ei. 6u6?..

^l.D.X.L.Vl.

kr^ve. Lire. 8cdalk>ves Harter. ^Vncier 6u6r. ^Xar,...
6w6. 6ilsvve. 1'dennvvm -^Ile. Ln.8a!iA.0plkanclLl1s.*)

Narr ved denne ligger en ariden Gravsteen,
over Torkild

Petersen Astrup, Forvalter

over

Stevnsherred, dsd 1692, og Hans Hustrue, M a 
ren Peters Datter §erke.

Paa rvende Sterne,

som fees indmurede i Muuren, er Indholden af
Etatsraad Andresens Donationer, til Holtttg og
Maglebye Sogners Fattige.

Altertsiet og

Daaben er givet af Etatsraad Lindencrone, og en
emailleret Lysekrone af Hans Frue.

En fort Fane

er ophcengt over Lieutenant Claus Verner Schin.
kels Grav, som dode 172z.

A f Prceste her i Kal-

det, vides fra gammel Tid, Lauritz Chrisienssn
Vinter, som dode i Holtug 1664; Provst M ariager, i hvis Tid H o llU g og Maglebye Kalo bleve
foreenede, Hans S o n Jens Manager.

I

Taarnet

ere to Klokker, den ene med Paastrivt: 1665 da
D . Hans Swane var Bistop, paa den anden staaer
172z.

Fra Giorslsw til denne Kirke, er en indgrsf-

») Hofman, i Supplementet til Dansse Atlas, P. 38Z,
tager Feil, naar ljan ssger, at der paa denne Grav-een staaer: Peder Swawe er ded 1514.
HofmanSFundationer, ro,«. vnr. Pas. Pi?»

groftet Vei, H M iil lang, H oltu g Srrcrde, kaldet.

Fra Byen H oltug kan man kiore lige ned

til Stevns-Klint, igiennem en Stic, Kuldfiien kaldet, *) og forteeller man, at der paa den Banke Kic
ken staaer, i fordumDage ffal have verret ethedenff
Offer-Sted.

O m Venne Landsbye haves folgende

Eftcrretninger fra de crldre Tider: I

Folge for-

anforte Peter Oleffuns Testamente, har Han 1261
eiet en oram lc^lä i Holksighicr, som Han har
havt af Jacob Astrithaffun, og desforuden H I or.
sc^Iä et rre8 6sn. som i den Optegnelse, der siden
fslger paa Hans Gods, det Johannes Ranaisun
kiobte, opregnes med diffe O rd; In

cen

tum rri um ^or. et unam curiam cum 1ui5 arrinenciis.

Aar iz 6 r pantfttter Hennechinns An-

derssen äictu8 Schytle til M agn u s Petersen de
Gerthelef en Gaard i H o llu g , 147z havde Hen
rich Meynstorff, LandsdommeriSialland, en S a g
med Sya^r Ii v l

af Kisge, paa Sicrllandsfars

Landsting, om en Gaard i H o lM g S o gn og Bye,
hvilken blev bemeldte Henrich Meynstorff tildomt.
1507 i Stiftet imellem de Biller, fik Per Bille
Gods i HolkUg, i Thommestrup, i Thaastrup, og i
Klippinge.

1510 giorde Torben Bille til Sand-

hvlt, et Mageffifte med Mesier Ove Bilde, Kong
Han
-) Abllbgaards Beffrivelse over StevnS Klint, P.,z.

rzi
Hanfes Cantzler, og hanS Brsdre, Han ffalde have
i Stevnsherred, i Holtwe, i Tomestrup, i Torup,
pe, i Klippinge, Gods mod andet her j Landet.
156z, O tts Brades Gienbrev til Kangen af Aar
156z, paa Gods i H o lM g .

rZ78, Anna Holkes

Gienbrev til Köngen af Aar 1578/ paa en Gaard i
H o lM g So gn og Bye.

1622, Köngens Gienbrev

til Kisbenhavns Universitet

af Aar 1622,! paa

V o r Frue Kirkes Vegne, paa Gods i H o llU g, i
Gierslsv, i Havueksv, i Lilleheddinge, og Lyderstov.

i6zz, Köngens Gienbrev til In st Hseg af

Aar i6 z z , paa Gods i Holm e, i Klippinge. i
Seyerslsv.

16Z4, Köngens Gienbrev til In st

Hseg a fA a r 1634, paa Gods i Hokttlg, og Naäliye Byer.

Originalerne til disse 9 sidste Dskn

menter, forefindes L det Kongeiige. Geheime Arkiv.

Landsbyen

R a a bye.

öigger i Holtug Sogn, lidet Ostm for Raahoved<
Sköv, den befiaaer af 9 Gaarde, erchver skylder sfter Krigsjordebogen af 8 ?d. r Skp. r j Alb., mes
rfter givne Moderation af 7 Td. 5 S k p ., 5 Rdk
aartigt Landgride, 12 M l . Hovn'kepenge, og t
Gaas, 2 Hans, r fnees ZEg til GiorslowS Eier.
F»rüden disse err her rv Hunso.

Byen var kun

r maadrkg Forfatning, og den fletteste paa. Heeke
M o r S is » G vhH
.

poy for.ra « 1 4 Agr.stde»
Z 2

blev

izr
blev paa Holsteensk Maade udffiftet, da dens Be'
boere begyndte, at dyrke deres Marke bedre, dortledede ved Grsfter, det overflodige fitllestaaende
D an d , lagde dem efter, at saae og dyrke Hveede, og derved meget bleve forbedrede i deres V ilkaar.

Ved denne Udssiftning blev 2de Gaarde,

sammendragne til een, som blev udflyttet nnder
N avn af Raabyegaarden.

Fra Giorslow Allee-

Vei, havde Etatsraad Lindencrone, ladet anlcegge
en god Vei til denne B ye , og Raaehoved Skov,
rned PiileLrcrer paa begge Sider, men endeel a f
dem ere af Tyve borthugne og den er ei stden vel
vedligeholdt.

D e faa Efterretninger man fra <rl-

dre Tider har om denne Bye, kan eftersees i denne
Bestrivelse nnder Soeholm, Holtug, Hellested, Thomestrup, da den, i Dokumente»', disse Byer angaaende, n<rvnes.

Landstyen Lilleheddinge.
Ä e n ligger »nidtveis imellem Landsbyerne Hsieeup og Havnelsv, ndad mod Klinten; den bestaaer

af 25 Gaarde, hvoraf 21 siylder efter KrigsjordeLogen a f i o Td. z Skp. z Fdk. 2 ^ Alb., »ne»
efter Moderation af 8 Td., giver i aarligt Land
gilde 5 R d l., 12 Rdl. Hoveriepenge, i kam, i
G aas, 2 HsnS, i snees ZEg til Giorölsws Eier.
Zde af disse Gaarde er ved Magessifte fra SophieHedp

Hedevig, dem sie Jan. 1732, henlagte über GiorSlow.

i Gaard, som Etatsraad Lindencrone kiobte

a f Grev Thott, staaer for 6 Td. 4 Skp. 2 Fdk.
i Alb., samt 1 Lam, men da den er for holt ansat
i Hartkorn, har den aarligen kun svaret ZTd. Byg>
og 2 Tb. Havre; Hoverie har deraldrig varet giort
a f den, og ei Heller er der derfor blevet noget be^
talt.

i Gaard er Universitetets.

Foruden disse,

indeholder Byen 13 Huuse, Prarstegaarden, Sko len, og den i Sognet beliggende Lille Heddinge
Molle.

Ved FolkeoplMngen 1787, indeholdt

Sognet 2zo Mennester, og dets contribuerende
Hartkorn er 22z Td.

Byen tilhorer Giorslstv,

men Kirken, Wemmetofte Klosters Stiftelse, som
har ^sus xsrron^rus er vocanäi til samme.

Kirken

er bygt af Kridtsteen, omgiven af en smuk og velvedligeholdt Ringmuur.

I

Taarnet ere 2de Klok-

ker, paa den mindre staaer Aarstallet 1715, paa
den storre, en Rytcer i Harnist, og Aarstallet
1616.
Dist.

I

Kirken er en smuk forgyldt Kalk og

Aar 1559 den 5>de Augnsti,

har Kong

Christian z. givet P rasten her til Kirken, aarlig
4 Pd. Korn, som nu i B y g ydes.

For det ovrige

har man folgende gamle Efterretninger om dette
S o g n : Aar 1337 pantsetter Iohan Niclassen de
Varpeleef til Claus Foss sin Gaard i Lilleheddittge.

Aar iz 56 stioder Tydykinus Foss de Ryth«
Lalan-

L'alandie, til Kvng Waldemar Gods i WeheddingS/
i Renge,

i Seierslev i Storeheddinge Sogn.

Aar 1Z90 pantsetter Benedictus B yug, Ridder
til Henniche Gruppendale Vabuer for 100 Mkl.
Hans Gods i Stevnsherred, nemlig i Gaard i
^lüeheddrnge,

tre Gaarde i Byerkorp (Bielke-

rup) og en Gaard i Holtuge.

Aar 1^91, Elen«

Nielsdatter, Bent BpgsEnkesPantebrev a f iZ 9 i,
til Frue Ingeborg Nielsdatter,

Hr. Peder Dsie-

sen Nidders Enke, paa cn Gaard og sde Io rd i
Lilleheddinoe.

Aar 140z har Antvorskov Kloster

givetKistopPederIensenAvsbrev paa noget Gods
i Hediiige og Nesbye beliggende. *)

Jeus Sp ar-

rcs Gienbrev til Köngen af Aar 1607, paa Gods
1 ^lüc^edditige.

Qriginalerne til alle disse Doku

inenter, det «sest stdste undtagen, forvares i det
Kongelige Geheime Arkiv.

Landsbyen Hoierup.
Äderst paa Stevns Klint ligger denne Landsl>ye^
den indeholdek i2Gaarde, som stylde efrerKrigsjordebogen af 9 Td. 2^ Alb.,

men efter givne

Moderation af 8 ?d. giver 5 Rdl. aarligt Land
gilde, 12 Rdl. aarlig i Hoveriepenge, samt i Gaas,
2 H sn s,

i snees ALg til Erichstrups Eier; For-

') Dansse Magazin, i'om. iv. Pag. z6o.

uden
.

«den bisse ere endnrr en Annex-Gaärd, SkoleN,
hvori Degnen til bette Sogn, der tittige er Skoleholder, boer, ög 22 Huufe, hvoraf Nogle Indbyggere nare dem, ved bet under Klinten salbende
Fisserie.

Saavel denne Byes Iorders ncrr Be-

liggenhed ved S se n ,

som den kolde Kridt-D und

hvorpaa de ligge, gisr deres Hsst undertiden mis
tig.

Ved Folkeopttellingen 1 7 8 7 ,

var i Sognet

iz 8 Menneffer, og det contribuerende Hartkorn
belsber sig til n 6 Td.

Byen og Sognet er a f

Hans Olufsen af Soeholm, givet 1411 til Storeheddinge Kirke, for en Siale-M esses Vedligeholdelse.

Kirken, hvis Kirketiende er 15Tb. 4 S k p .,

erbyggetafKridtsteen, den ligger endnu yderligere
vd ad paa Klinten end Byen, og ved Klintens
Redstyrtninger ere undertiden Enderne paa de i
Kirkegaarden vcrrende Liigkister,

komne tilsyne.

Dcn er som et godt Varetegn, de Ssefarende meget bekiendt, og tiener til Rettesnor for de fokbie
feilende Skibe i bette Farvand, for at undgaae
Klintens farlige Grunde.

Klinten ved Kirken er

gandsse steil, og Tid efter anden undermineres Kir
ken af S s e n , men i Egnen gaaer det S a g n , at
den, for at undgaae denne Fare, hvert Aar flytter
ssg noget indad paa Landet. Kirken er meget gam
mel, som er bekiendt af Infcription,

der end

nu fees paa en Tavle i dett, og findes anfsrt i
Pon-

Pontoppldans A/latmora Danics, Dih. i. ?. 198,
og i Dänische Bibliothek, i r Stück, Pag. 44 saaledes: Vsläemaro Quarto re§nanre er summa cum
lauös valiäiilimum k^ollarorum exsrcirum, ca^ro
comire ^icvlao in Dionia, ^elsunäanre, äü75
r/s/ttr in

L'^w^///??omo7r/o/'rr

con-

secrara els, ^rer Dom inum I-Icnricum Ocrliaräi
D^)i5co^um ^oltLliöentem, in lmnorcm Lr. ^0laannis La^rilire cr 8r. Dlcmenris ^arr^ris. /Vo.
Dom ini iVI.C.C.C.D.VIll. feria rsiria in5m ocravam nativitaris kreatL virZinis.

Denne In d -

skrivt har vor lcrrdc Oldsamler, Ole Wornr, annnerket her i Kirken.

Indscriptionen har?fsrst

M ret indgravet i en Koböertavle, sonr var i Kirken tll Aar iö o o ,

da den blev tagen derfra og

ibragt til Hofset og i dens Sted, en Trceetavle med
!samme Paastrivt ophcrngt. *)

A f denne Tavle

fees, at Kirken nu har staaet paa bette far.^ge
Sted i 4Z9 Aar.

Sognet, der tiiforn Var for

sig ftlv, er 1673 annecteret tilStoreheddinge Cappellanie.

Alteret er opsat 1559, Prcrdikesiolen og

Stolene 1605, da Ditlev Holk var HsvidSmand
paaTryggeva?l-e, samme har Dronning Charlotte
Amalie 1706 ladet staffere.

Over Chorsdsren

fiaaer et Crucifix med Inscription: Ioh. iz, 16.
Hof*) Dänische Ditliothef, 2s Stück, Pag. 45 .

Hofman, i Fundarionerne for S illa n d , *) beret*
ter om det forgyldtezBillede, .som staaer lige over
for Prakesiolen, at haves folgende Tradition: at
da en Skipper engang var i Havsnsd for StevnsKlint, stal Han have giort detLsfte, hvis Han blev
frelsi af Faren, at bygge Kirken, som just staaer
Paa det fälligste S te d ,

hvor de stsrste Kampe-

steene og Flintebrokker ere; mueligr, Skipperen for
at have sat Kirken her, som et Vartegn for an»
dre Soefarende, af de chatolste er bleven canoniseret, og Hans Bitlede opsat i Kirken til en Afmindelse.

Aar 1676 har Bistop Bager givet 50

Slettedaler til Kirken, som Han lovede at forrente
medens Han levede.

Hr.ad «ldre Tiders Efterret-

ninger angaaer, da efterfee denne Bestrivelse ved
Storeheddinge og Klippinge.

Sogneprasten til

denne Kirke, er residerende Capellan til Storeheddinge Kirke, hvor Han ogsaa bver.

Landsbyen H a vn e lo v.
^ e n ligger midtveis imellem Litteheddinge og Lyderslsv, og indeholder 17 Gaarde, enhver styldende af A Td. 5 Skp. z Fdk. 2 ^ Alb., en anrrex Bonde af 8 ?d. — . 1 Fdk.,

en Möller af

Skp. 1 Fdk. 2 Alb., en Huusmand af i Skp.,

*) Hofmans Fundatloner, rom. vm. Pag. 41s»

og

og Communirets Huufet af 2 Td. 4 Skp. L Fdk.
2 Alb. , som Wemmetofte Kloster nu har i perpetneret Forste.

Sognet bestaaer af denne Dye,

Gksrpinge, en Veirmolle, som alt ligger under
Hoistrup Hovedgaard. Ded Folkeopt«llingen 178/
var i dette S o gn zz6 Menneffer, og dets contriLuerende Hartkorn er 261 Td.

Aar 1678 er

Sognet foreenet med Lilleheddinge, som et Annex.
Kirken er bygt af Kridtsteen, med en smuk Ringnmur om.

I

Kirken er en Gravsteen af Kridt,

over Hans Lauritsen N avl, som dsde 1558, paa
samine fees udhuggen en M and i fuld Storrelse,
med Harnist paa.

I Byen sindes z gode Kilder.

1767 har Byemandene ladet bygge her et Huns,
og givet noget vist dertil aarlig.
haves

Fra gammel Tid

om denne Bye folgende Efterretninger:

Aar 1261 eiede Peter Olufsen in

V I or.

er äimiclium. IZ 2 I Abbadissens i S t . Claree
Kloster i Roestilde, Gienbrev til Aughonem N i
colai öicrum R an arSsnpaa noget Klosterets Gods
i Hafnclsv.

IZ89 pantselter Nicolaus Sywert-

son de aasmarkar tttFolkmar, Ridder deHorsthorp,
for 60 Mk. S s lv ,

alt fit Gods i Hawenlowcr.

Ao. 1400 magestifter Lasse Iensson a vapn til
Dronning Margrethe noget Gods i Havnelsv og i
Skiorpinge, j Havnelsv Sogn.

1492,

stioder

og achtender Cm ill« Otvesdutter Lunge i Egede,
til

til sin S o » Steen Bilde i Mende , sin Gaard og
Gods i Haweloffue i Stevnsherred.

A f et M a 

gestifte, dateret Lundbygaard den 21 D a g Augusii
1574,

imellem Knudt Stensen til Lundbygaard,

og Jens Grubbe til Sundbygaardt, sees: at Ie n s
Grubbe i Steden for endeel Gods paa kolland,
faaer af Knud Stensens Arvegods: "fsrst
fuenloffgaard y Steffuenshcrrrtt medt syn Byguing, oc ich Enemercke kaldis Faure-Boge, huilcken
forne Haffuenlöffgaardt stylder aarligen three
pundt Byg, med andre Beder, item et smedeHuff
stylder V I mk. item ith pendings Huss stylder
X X I I l l si.

Item en Gaard y storpinge somRas-

mns iboer, stylder it pund B y g , item en Weer«
Molle stylder V I pund Meel."

i6z8, Henrich

Hvitfeldts Gienbrev til Köngen paa Gods i Hav<
nelov, i.Varpelov og i Arnoie.

Originalerne til

ovenanforte, dec af iZ74 undtagen, findes forvarede i det Kvngelige Geheime Arkiv.

Udi Sicel-

lands S t ift s Klemme, som m Orixinali findes r
Stiftskisten paa Pergament,, staaer bette om Havnelov anfort: V d i Stheffns-Herrit, Presien tiiÜ
Hasfuensloff Kircke stall haffue aff V o r och Kronens Part aff Tienden aff fornefnte Haffuensloff
Sogen I I 1I P u n - Korn. * )

Lands
*) Hofmans Fundatiouer, lom. vm . P. 426»

Landsbyen Skiorpinge.
!^ e n ligger midtveiö imellemLilleheddingeogHavnelsv, og hsrer til den sidste, som er dens SogneKirke; den bestaaer af io Gaarde, enhver styldende af io Td^ 6 Skp. —

2 ^ Alb.,

henhorer

undcr Hsistrup, og altsaa Lil Wemmetofte Klosters
Stiftelse.

Fra teldre Tiber haves folgende Ef-

terretninger om denne Bye: Aar 1261 har Peter
Olufftn eiet: m

i or sc^Iö, som i Op-

regnelsen over samme M ands Gods ben«vnes:
in

cenlum unius liore er unam curiam

cum suig arrmenciis.

Byen mrvnes ogsaa i D o 

kuwenter af Aar 1400, og kan eftersees under
Landsbyerr Havnelov.

Sydost fra denne Bye ved

Klinten, ligger en, mod fiendtlig Landing 171z
her aulagt liden Stierne-Skandfe,

N sd v ig r

Skandse kalbet.

Landsbyen F rsrslo v .
^ o g n e t bestaaer af denne Bye, stör 28 Gaarde
11 Huuse og 4Markhuuse, den er et Annex til Lyderslsv, og tilhsrer Grev Moltke til Bregentved,
som har ^us parroniirus er vocanöi til dens Kirke
og derfor alternerer med Wemmetofte Kloster, som
eier Lyderslsv i at kalbe Prast til bisse Sogner.
Ved FolkeoptMingen 1 7 8 7 var her i Sognet 5 1 5
Mennester, og dets conttibuable Hartkorrr er 2Z2
Td.

-4Td.

Tyen har gode, frugtbare og til Adling be-

qvemme Marke; den er for endeel Aar siden udstiftet paa holfteenstMaade, iKaabler og har dens
Jndvaanere meget, siden den Tid, forbedret deres
Vilkaar.

Kirken er af Kridtsieen, paa en liden

Klokke i Taarnet,

staaer 1665.

Edele Nosen

krands, Gabriel Laxmands har givet 500 Rdl.
til Taarnets Opbyggelse, som nogrnledes kan fees
a f en Inscription paa samme.

Altertavlen, saa-

velsom Prcrdikestolen er fra 1614, da Ditlev Holk
var Befalingsmand paa Tryggevcrlde.
retninger fra gamle Tider,

A f Efter-

haves om denne Bye

folgende: Aar 1587, fik Peter M unk i F ro rslö v
paa Stiftet

efter Ako Inguarsen noget Gods.

Gerith Snaghenborgh og Heyn« Snaghenborg
Vrsdre, Riddere, Claus Dowt og Peder Awesson Nidder og Anna forne Peder Awesfons M o 
der, ftrlge og stode 1402 til Dronning Msrgrethe
den Bye F ro slSW .

Aar 15 . . S a lg e r stisder

og afh«nder Iohan Bisrnsen til NieksirUp Nidder,
til Hr. Anders Bilde i Coeholrn nogle Gaarde i
F r o r s lo w S o g n og Bye.

1580,

Chrisiophev

Gsyes Skisde til Köngen paa en Gaard i F ro rslo w
med meere Gods i Landet.

1601, Peder Reeheö

Gienbrev til Köngen paa Gods i F ro rslo w S o g »
og Bye.

1602, Köngens Gienbrev til Steen

Brahe paa 5 Gaarde i Frorslow .

1642, Kön
gens

142

gens Gienbrev til Gabriel Laxmand paa GodS j
Frorslsn>.

Originalen,e til disse 7 Dokumente,'

foresindes alte i det/Kongelige Geheime Arkiv.

Landsbyen Lyderslov.
2 il Sognet henhsrer denne Bye, beliggende omtrent midtveis imettem Havnelov og Leidstofte,
som ogsaa Lund, Giefnse, Leidstofte, bestaaende
af i Gaard, 2 heele og 4 halve Huufe, 4 MarkHuuse og Hsistrup - Herregaard.

Enhver Gaary

i denne Bye ffylde af 7 Ld. z Skp. —

Alb.,

og paa hver Gaard er / x Alb. Skovssyld, en,
Sm ed siylder af 2 Skp. —

2 Alb-

Ved Folke

opLEngen 1787, var i dette So gn 540 Menneffer, og dets contribuable Hartkorn er Z25 Td.
Küken er af Kridtsteen, og Taarnet er bygk i
Oster og Bester.

Prcrdikestolen er fra 1605, Al-

tertavlen fra 1608, da Ditlev Holk var Lehnsmand paa Tryggevalde.

Pae Stolene fees Erich

Walkendorphs og Friises Vaabener og Navne^
E n Lyfekrone er givet af Anna Catharina, Jorgen
Gortrrupsdatter, dod i Kisbenhav« 17,1.

Her

er en Steen over M arcus Frise, Forvalter ved
Wemmetofte, dsd 1705,

og en over den beromte

Digter Jorgen Sorterup, der har varet Prcefi til
denne Kirke.

Enduu er her en Steen over S o g -

neprccsten. Niels Rassmssen, fsm a f Hans Husnme
og

og en Dondekarl, der tiente i Faxse Prastegaard,
blev dmbt i Hans Bryggerhuus, den D a g de havde
v«ret til Alters.

I

Sakristiet er en aaben Be-

gravelfe, hvori Soren Christensen, der var Prast
her i Sognet og dsde 1654,

ligger begraveu.

Zmellem Alteret og Choret er et tilnaglet Skilderie, hvorpaa en Pr<rst med Kone og fein Born,
meget smukt ere afmalede.
metofte Stiftelse,

T il Kirken har Wem-

xarronarus er vocrnäi. De

Efterretninger man fra teldre Tider har om denne
Bye ere folgende: Ao. 1Z97 pantsetter Benedictvs,

kaldet B yu g,

Ridder til Gunnarslof, til

Thuv Iohansen for ti Mk. S o lv , det Gods, som
Han havde faaet med sin Hustrue, efter hendes
Moder Frue Christine af Soeholm,

nemlig 2

Gaarde i Lylherslsf, og en Gaard i Lund. Kong
Erichs Vidiste af Aar 1420, over: Iesse Paulesfous Skiode af Aar iz s o , hvorved Han overlader
Folmar Iacobseu Nidder, saa meget Gods, som
j af en bool Io rd i^yderslvv ogiLund, sombegKe
siylde z ore Korn.

1511 etler 12, giorde Thyge

Krabbe af Bustrup Midder,

et Mageskifte med

Kong H an s, at Krabbe, mod andet Gods i Lan
det, overlod Konge» en Gaard i Lyderslow S o g n
og Bye.

Originalerne til disse z Dokumenter

forvareö i det Kongelige Geheintt Arkiv.

-

Lands-

*44

Landsöyen Lund.
§igger omtrent midt imellem Hsistrup og killeTaarsie, gandstenar Stranden ved Prvrstoc-Bugt,
og i kyderslev C ogn; den bestaaer af 15 Gaarde,
og enhver Gaard ffylder af 8 Td. 2 Skp. 2 Fdk.
2A . Alb.

Den Hörer til Hsistrup Herregaard, og

altsaa under Wemmetofte Klosiers Stiftelse.

Da

den ligger ved Stranden, ncere nogle af dcns Be,
Loere sig ved Fifferie.

Undertiden tresser det og-

faa, at Skibe sartte til paa denne Side af Klin
ten, hvilke vg give densBeboere noget at fortiene.
Folgende Efterretninger haves fra aldre Tider om
den.

1261 har Peter Olufsen eiet: in

1 mr le^lä, i Folge foranfsrte Hans Testamente.
Kong Erichs Vidisse af Aar 1420, over Hennechini pedersen de Fredherslsf VKbners Skisde, hvorved Han overladerFolmar Iacobsen kunge deHog,
siorp Ridder, sin Gaard i

Lund

de Anno 1595.

Originalen til dette stdste Dokument forvareö i det
Kongelige Geheime Arkiv.

.
^en

Landsbyen Gievnoe.
ligger strax sonden for Lyderslov i denS

S o gn ; den indeholder io Gaarde, hver styldende
af 8 Td. 4 Skp. z Fdk. ^
7 Skp.

Alb. og en Tprejord

Den ligger til Hsistrup, og altfaa un

der Wemmetofte Stiftelse.

Fra arldre Tider veed

man
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man folgende om den.

Aar 1523, strlger, ffisder

og afhamder Frue Anne Andressedatter til LendLvedt, Jorgen M arsvins Efterleverffe, til velbyrdig Qvinde Frue Anne Holgersen, Herr Henrich
MenHstorffsdatter i Sicettand 2de hendes Gaarde
og G ods, liggende i Stevnöherred i Lynnerslsv
S o gn og GtOfne Dye.

Originalen til dette D o 

kument forvares i det Kongelige Geheime Arkiv.
Landsbyen

Hellested.

:

-

^ o g n e t indeholder denne Bye, hvis Nayn fynes
at stamme fra

Helligftcd,

formodenrlig efter en

eller anden Helgen/ den er stör 18 Gaarde- 23.
Huuse, hvori Prarsiegaarden, Degneboeligen, S k a 
len, en Molle, Taasirup-Eye, Arnoiebye, Nyedye, 7 Huuse, Byen Baarup, samtIuellinge H M regaard. Sognet og Kirken, hvortil GrevMoltke
har

xarronarus er vocanäi, henhm'er under

Juellinge, og har en Herre mrd BregentvedGrevstab.

Ved FolkeoptMingen 1787, indeholdt S o g 

net 727 Mennejker, og detscontribuable Hartkorn
er Z55 Td.

Kirken, der fordum kaldtes M a ri«

Kirke, er bygt af Kridtsteen; til -etzne ffyldeds
Peter Olufsen de Kalwirriis Ao. i s 6 r , i Folge
Hans Testamente: e e e ü e l i e L ^ ^ ^ s X X I X m r .
äen. paa den störe Klokke i Taarnek staaer-: Jetts
Iu e lö og Wibeke Scheels Navnc mrd Aartal 163^,
K

-oaa

L4 6
paa den mindre: 1571 Ellen Iuel.

Altertaolen

er fra 1605 , da Ditlev Holk var kehnsmand paa
Tryggevcelde.

Ander et Crucifip er folgende at läse

med Munkestrivt: Kel^ice <^ui rranii5, <^uis rn
m ibi crula äoloris, en morior ^>ro re, ^eccarum
äes^riee xro me. 1526.

Paa Pulpituret staaer:

Jens Juels og Wibeke Scheels Navne med Aars
tal 1639.

I

tvende aabne Begravelser staae:

Ellen Iuel, Jens Dilles Frue, til Giorslsw, som
döde paa Walbyeqaard, nu Juellinge, 1619.
B srn, Apel og Ulrich Rosenkrands 1644.
ral Admiral Jens Iu e l,

To

Gene

Friherre af Juellinge,

dsd 1700, Hans Frue Wibeke Scheel, dsd 1635.
Kammerherre Jens Iu e l Wind, Friherre til Juel
linge og Hougaard i Lolland, dsd 1726.
Margrethe K r a g , dsd 17)8.

Oberst Jens Iu e l

Reetz fra Paltzgaard, dsd 1724.
dsd 1692.

Friderich Wiud,

Sophie Cathrine Iu e l,

Den bekiendte Peder S y w ,

Helle

dsd 1706.

som har esterladt öS

en Säm lin g af Danffe Ktrmpeviiser, foruden nogle andre Skrifter, har v«ret Pr«st for dette Sogn,
hg ligger her begravet.

Fra «ldre Tider videS

öm Venne B y e : Aar 1261 har Peter -Olufsett de
Kalwarriis eiet: in
minus.

X or.

loliäo

Frä Aar rzo6 haves fslgende Skiode:

L. De! Zraria Vanorum Lclavorumrjue R^ex, Om
nibus Erstens icrixtum cernemibus, sslurem in
I)om i-
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Domino lempirsrnsm.
veriis,

l^orum facimos uni-

^uoä in prelencia nolira conlliruru?'

^srtireus äicrus Dalre exkikirori preleneium
I^icoiso^ 6icro lin ä e liimuio n yliro, ^usruor
I0I1608 rerrarum in eenlu in

in

ilrarum, Icoravir er libere asii§n2vir, jure perperuo ^08Ü6en6a8» reco^noteens le
Plenum precium, juxra consentum urrins^ue
^-rr>8, viöeiicer, r^uLäraZinra msrckag eu^reoxum lions monere proiisäem bonis inre§raäirer lublevalle.

>^e iZirur öicro I^icolao tu^ree

^>rLcHcrl8 rerr»8 sur 1ui8 trsreliibur ali^ua rur8acioni8 mareriL äebear s^uslirer lulioriri, ^reäieram senrarionem ram rire er racionakilirer facrum in notira er noürorum conlilmriorum ^>re(eneia, renore ^»refeneium rsriiicsmus er connrMLMU8, äiKricre precipienres, ne i^rlum I^ieolaum, len Kereäe8 1uo8, czuieunrzue cuiu8cun«l^ue conöicioni8 exilisr, presumar ^uornoäoüirer
.molelläre» prour noüram vinöicramke§lLM nq^uerinr evirare. In cuiu8 rei eviäenriam 6^iilum noürum x>rLsenri1)U8 äuximus s^onenäum .
I)rrmn VVorr^inA^urxlr in nollrs

freiencia.

^nno Domini. -H.L.(>'.L.VI 6ie besnDIemenris.
Reden uyder haenser et Stykke af Seglet.
Bag paa staner strevet: Köningens Hreff paa gvtz,
4om Uggher i HalirstLelhce, hvorletz.PM Tyndh
. ,
K 2
kossre

? 4S
kosste thet ass M a lis Laalss.

Ao. iz z 7 tildsm-

mer Greve Johann af Holsteen, Hovedsmand over
Sialland, Henning Mathcesson fire Skilling Io r d
i Hellicestcrche, fom vare pantsatte en Tinddir, af
MatthiroGodefrithson, bemeldte Hennings Fader.
M a n feer heraf, at man endog i disse Tider ved
M agtsprog har grort ecSkisde, hvori Tingen mod
Betalitrg og Overeenskommelse paa begge Sider
Var overdraget, til en Pantsettelse, men Landet
havde ftiftetKonge, eller rettere sagt, havde stet
tngen, og de der havde Magten den Gang i Hirn
derne, handlede efter andre Grundsivtniriger og
andre Beweggründe.

Steen Bildes Gienbrev til

Köngen a fA a r 1607, paa Gods i Hellestcd, i
Laastrup og i Sigerslevbye.

Gabriel LaxmandS

Gienbrev til Köngen af Aar 1642, paa Gods i
Heklested, i Holtug, i Raabye, i Bielkerup,

i

SierSlov, i Taaroie, i Havnelsv og i Lilleheddinge.
Otiginalerne til disse bemrvn'te Dokumenter, for^
vares i dek Kongelige Geheime Arkiv.
den 24. I u li i ,

Aar 1694,

fiisder Kong Christian den zte,

Hrllested i Stevnsherred med meere Nyttergods,
til Baron Jens Iu e l til Iuellinge, for Z770 Rdl.
Z2 Skil. efter et Sktsde i det Kongelige Rente
kammer Arkiv.

I

Byen har fordum virret et

Lav, hvis Love underOpskrivt: I-e§es Oonvivii

Ar«
'

Lerrruäis

in

in membrana

scri^t«

1404,

1404, med Brsdernes og Ssstreneö Navne til
15 54/ vai e i Rostgaards Bibliothek.

Q m Krigs-

raad Bruuns Gave til de Faltige her i Sogtier,
oghans B gravslse h e riK irk e n , kan eftersees:
Hofmans Fundationer, l'o m . V I I I . Pag. 426.

Landsbyen

Tostrup.

§ ) e « ligger omtrent midtveis imellem Darpelsv
vg Arnsie, henhsrer til Hettested S o g n ,
holder 12 Gaarde 2 Huuse.

og inöe-

D<n kaldes i gamle

Dokumenter T^'stcop, maaffee efter Thor, en af
Nordens hedenste Guder.

Fra gamle Tider Ha

des folgende Efterretning om den: Chrkstopher Rosengaards Gienbrev til Köngen af Aar 1586, paa
2 Gaarde i Tostrup i Hellested S o g n ,

hvoraf

Originalen forvares i det Kongelige Geheime Arkiv.

Byen omtales ogsaa i Dokumenter,

som

forhen under Maglebye, Holtug og Hellested ere
anfsrte.

Landsbyen A rn o ie .
^meltem Hellestcd og Frorslov midtveis ligger
denne B ye , som henhorer til Hellefied S o g n , og
Lefiaaer af 12 Gaarde 9. Huuse.
Skole for Ungdommen.

Aar 1261 har Peter

Olufsen de Kalw m iis eiet: ln
äuarum korarum.

I Byen er ew
centum

Byen omtales oglsaa i et Do^

kument af r6z8, som ved Havnelsv er anfsrt.
Lgnds/

Landsbyen B a a r u p .
§ ) e n ligger paa Deren imellem Hellested vg Iuellinge, henhsrer til Hellested S o g n og har 8 Gaarde
s Huuse.

Den blev fordum kaldet Barnerup,

sorn fees a f folgende: Ao. 1474 blev giort et M a geffifte imelleirr Frue Anna Jensesdatter,

Herr

O lu f Axelssns Efterleverffe i Valless og Biorn
Iohansen, Rrdder i Valbye, at Biorn Iohansen
ffulde have af Dattses Etendorn,

Barnerup

i

Hellested S o gn i 10 A ar, efter hvilken Tid, eller
og derfom Han for ved Dsden afgik, B arn e ru p
tgien ffulde komme til bemeldte Frne og hendcsArvinger.

Originalen heraf forvares i det Konge-

lige Geheime Arkiv.

Endnn er cn liden Bye,

henhsrende til dette S o g n , Nycbl.e

k.^der be

staaende af 7 Huuse.

Landsbyen S m e ru p .
^))aa Herredets yderste Grrrndser mod Vesten lig
ger Venne Bye,

n«stsn midt imellem Iu^llinge

Wolle og Spiellerup; den bestaaer af n

Gaarde

7 Huuse, enhver ffyldende af 7 Td. 5 Skp. —
2 ^ Alb-, den ligger under Wemmetofte Kloster.
Ved Folkeoptarüingen 1787,

var her i Sognet

298 Menneffer, vg dets contribuable Harrkorn er
2Z5 Td:

Klrken er et Annex til Spiellerup Kirke

i Faxoe Herred,

og haver Wemmetofte Kloster
^us

Jus parronatus et vocsnäi til samme.
Lygget af Kridtsteen.

Den er

I Taarnet ere 2de Klokker,

paa den enestaaer: 1598, da Christian Holk til
Hsigaa' d var Befalingsmand paa Tryggevoelde.
Pulpituret er bygget, da Christen Scheel var Lehnst
wand 1654.

En Skole er oprettet ferst af Frue

Rosenkrands,

og fiden forsget og forbedret af

Prinds C a rl, da Han eiede Wemmetofte, hvorom
kan eftersees Hofmanns Fundationer, l'o m . V II«
Pag. Z70.

Folgende Efterretninger haves fra «l-

dre Tider om denne Dye: Bistop Niels Clausens
til Aarhuus Forstrivelse af Aar 1520,

til stn

Frenke Anna Nielsdatter til Egholm, Eiler Haks
Efterleverste, paa Gods i S m e r u p ,
stulde have efter Hans Dsd.

som hu»

Bistop Niels Claus-

sens i Aarhuus Forstrivelse af Aar 1520, til

flu

Frenke Birgitte Olufe'datter, Herr NielS Erichsens
Efterleverste til W allsf, paa Gods i

Smerup,

i Frsrslsv, i Lunnebye, i Lyderslsv S o g n , fym
hun stulde have efter Hans Dod.

Niels DildeS

Gienbrev til Köngen af Aar 1536, paq Gods

Smerup

S o g n og Dye.

i

Originaler»« til disse

z Dokumenter, forvares i det Kongelige Geheime
Arkiv.

,

Landsbyen S to re -T a a ro ie .
! 8 e n ligger midtveis imeltem Lyderslsv og Spielierup, henhsrer under Sm erup S o g n , og indehol

holder 16 Gaarde, hvorafenhver stylder a f 6 ? d .
7 Skp. —

Alb.

E i langt fra denne ligger

Taarsie-Molle, der' stylder af en Spiellerup Kirke«
Io r d r Td. r Skp. 2 Fdk. 2 A lb .; som alt lig
ger under Wemmetofte Klosters Stiftelse.

Fol

gende vides fra <rldre Tider om denne Bye: Folmar Iacobsen Nidder,

oplader Ao. 1402 Dron«

Ning Margrethe, alt det Gods og alle de Breve, som
paa samme lnve, nemlig forst et Drev af rz97,
som OlefThygesson,som man kalder Lunge afAttorp,
satte Ham i Pant med en Gaard i T h sro w for
10 lodig M a rk ;

et Basseboel i ^horowe,

som

Jones Siwartsen satte Ham i Pant for 20 lodig
M a rk ; et Gods i HavenlofK, som Jones Siwertsen havde sat Ham i Pant for 60 lodig Mark.
E n Fierding Io rd i Gefnswe, som Niels Esbcrnfen Bille og Ingennrr Grubbe havde pantsat Ham
for 6 lodig M ark; en Fierding Io rd i Gefnswe,
som Han havde indlost af Lyderlov Kirke for io lo
dig Mark.

Claus Gruppendales, Motekes og Ge-

rith van der Lancken vidisse af forestaaende Vrev
af 1414.

Ao. 1420 stioder Nicles sywardson,

Nidder, ti! Dronning Margrethe, det Gods, som
Han havde pantsat Folmar Iacobsen, og Dronningen nu havde indlost, som er Bassebool i Thorove
og fem Gaarde i Havenlsve.

Kong Erichs Vidne

af Aar 1420, om ovemneldte Nicl«s Sywardfons

Skisde.

M ode.

Vidne af Siallardsfars Landsting A f

Aar 1400 om bemeldte Skisde.

Origknalerne til

disse foranforte Dokumenter, forvares i det Kongelige Geheime Arkiv; ligesom og Originalen af
efcerfslgende: Oluf-O-ces Magtbrev af Aar 1495
givet Estild Goye,

ak deele og at mane alt den

Gkade og Skadegield, som Frue In ge rs Arvinger og Born Ham giorde paa Thorsioe,
Herr Estild havde l«t Ham Toorsöe.

den Tid
Udi M o -

gens Bilde til Swanholm , Ridder, Danmarks
Rigesraad, Haus Testamente, som Han kort fsr
fit Endeligt 1537 har ladet forfatte, findes blandt
andet diste O r d : „Ite m giiffucr ieg myn Thiener
i Tore vti Steffuens-Herret halt Hans Landgiild
till.
Landsbycn

L ille -T a a r o ie .

§igger henad mod Stranden ved Prastse-Bugt,
den henhsrer til Smerup S o g n , og bestaaer af
7 Gaarde, enhver ffyldende af 6 Td. 7 Skp.
Alb. til Wemmecofte Kloster.

In d til 1763

var den indlemmet i Store-T aarsie,

hvorfor og

alt det, som forhen fra de aldre Tider om StoreTaarsie er berettet, gielder indtil dette Aar,

lige-

ledes for denne Byez thi i fsrommeldte Aar bleve
-) Danste Magazin, Lom. VI. Pag. 5 Z,'

Iorderne deelte, og denne Bye anlagt og udflyt-r
tet henimod Stranden.

Den kaldes paa det af

Videnstabernes Selstab, over denne Deel afSiaelland udgivne Kort: N y e -T a a re y e .

Stevns Klint.
A e t t e mod Asterssen hole, og paa Siwllands sstlige Side beliggende Forbierg, str<rkker sig i L«ngden fra Giorölow Bogestov, eller Holtug Skandse,
hvor Landkanten begynder at reise sig, til Rodvig
Skandse, i en krum Linie fra Norden til Sonden
M iil.

Den har Falsterboe i Skaane,

M iil

Asien til Norden, for sig, Moens Klint ssnden for
sig, zS M iil tvert over Prarstsebugt, Amager
M iil Nordost fra sig tvert over Kisgebugt, og lig
ger den 4^ M iil fra Kisbenhavn.

Paa det hsieste

Sted, som erHsiestte, Nordosi for Hoierup Kirke,
er Klinten hsiest, og dens yderligste Pynt i Soen
er Mandehovet osten for SierslstvLandsbye. Den
hestaaer for det meeste af <^vexlende Lav af KridtKalk-og Flintsteen, der deels af Soen Tid efter
anden undermineres, deels af Sneevandet', der
om Foraaret optoer, og rinder ud, over og igiennem Klinten, stilles fra Hinanden og nedstyrter i
Ruiner af mangehaande Skikkelser, som fra Soesiden frembyder et besynderligt Syn .

A f Klinten

«dspririger ved Hoierup Kirke en Kilde, hvis Dand
'

af

i55
a f noglr anprifes sdm meget gödt, da det dog vak
at formode, at det, formedelst dets Gang giennem
Kridtlagene,

maatte vcrre af en ^lram Sm ag.

Klinten har ingen lange, eller vidt ud i Farvandel
fremragende Sandbanker, eller Hteenrevler, som
Strandkanterne lige over for i Skaane, men dens
Kystcr ere dog na'r ved, formedelst sine gamle Udstyrtninger,

der bestaae af störe Kampesteene og

ffarpe Flintebrokker, hsist farlige,

naar de S e i

lende i tyk og taaget Luft ei kan fee Landet, og
Storn i og Strem falde besvcrrlige; den her lige
over for paa Falsterboe i Skaane anlagde Fyr er
derfor de Csefarende til megen Nytte, naar den
i lange og msrke Natter kan fees, og hielper dem
t il, naar pludselige og uforudseede Omstandigheder ei indtreffe, at blive i Midten afFarvandet,
og derved lykkelig at fortsartte Coursen imellem disse
Lande.

Over Klintens Grunde gaae i uroeligt

Veir svare Bramdinger, og det er altsaa ei at an
dre over, at her i siormende Veir med paalands
V in d s og S s e , ofte s«tte Skibe til.

Saadant

maatte de 6 svenffe Krigsstibe erfare, som r;6 6
her lsb paa et R if ,

formodenclig Kalkgrunden,

Norden for Holtug Skandse, hvorpaa er z Favne,
da de fra Kisgebugt satte hen «d ad til Stevns«
hrrred. *)
.

Indbyggerne i de Byer,

der ligge
Klin-

Kong Friderich 2. Ehrevika ved Resen, Peg. 159.

Klinten narrmesi, stargte deres Brsdre, paa enten
Larssse, Anholt eller Skagen, temmelig paa , og
have maaffee ei «den Grund O rd for iforrige Ti
ber, at have v<rret ligesaa ubarmhiertige mod
Strandede og deres D rag og Gods,

som^ disie.

Kong Christian den 2den har 1521 allersde sagt L
en Forordning.

„D e som forsee sig med Plyn-

dring eller Skibbrudnes Drab og Mishandling, de
skulle htrnges, og bet ved Strandbreddene, derfor
skal der opreiser Galger omkring ved Stranden."
Deune gode Anordning blev, som alt andet fra
deune Konges Tid udraabt for Tyrannie,

men

>derimod blev Forstandsrettighed, som en af Herlighederne ved et Gods, indfsrt, under hvis M a 
ske oste er udsvet meget utilladeligt mod Skibbrudne.

En Fierding Vei fra Holtug Skandse kan

smaa Skibe, der enten have Steenkul, eller Stykgods til Storeheddinge eller anden S t a b s her i
Egnen i gode Sommerdage lagge til.

En halv

Fierding Vei nar Holtug Land er Dandet 8 a 9
Favne, imellem Mandehovet og Thomestrup 6 a 8
Favne, ved Hsierup Kirke 6 a 8 Favne, og ved
Falffovs R i f paa Sanden z , og strax uden for,
6 Favne. *)

Imellem Thomestrup og Hsierup

Land lcrgge og nogle smaa Zartster undertiden til,

-

narr

Et «yt Paskort över Sundet og Hegge Belterne ud-

givet 177? af E. C. Louö.
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n«r under Landet, for at tage Kride ind,

me»

hsist usikkre og troelsse ere dog alle dens Ankerpladse, naar Storni og Soegang indtreffe; tngen
kan derfor opholde sig her, uden midt om S o m 
mere» ved godt og stille Betrügt.

Let künde man

falde paa at formode, Venne Klink künde, oa den
som et Forbierg sitkker saa langt ud i Ssen, tiene
Trcrkfuglene i For- og Efteraar til Hvilested paa
deres Reiser, men man nurrker el til saadant,
formodentlig,

fordi Landpynterne af Falster ere

saa ncrr herved, hvor de ogsaa pleie at indfindesig,
og Kysterne her ere bratte og ei ved en efterhaanden aftagende Ebbe, rüge paa Orme og M uslinger, saa at her er lidet for en saa talrig Har, at
faae til Livets Ophold.
Naar man opmcerksom betragter Lagene L
denne Klint, der som fsr er sagt, bestaae afKridt,
Kalk og Flint, hvis Strata ligge saa ordenlügen
afvexlende paa Hinanden, som om de vare med
Flitd og Orden henlagde, saa maae man billigen
falde i ßor Forundring over det Arbeide, Sven og
Tiden har anvendt paa, her at sammendynge en
saa rttallig Hob Skaldyr, som foreenede med S se vandets og Luftens Deele, og besvangrede af disse,
have formcret denne Masse, der synes at have
vseret AartnsendrS Arbeide, hvis Lav nu ligefom
Udkayterno af Klinten nedstyrte, meere og meere
komne
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komme tilsyne, og forskaffe os nye og forunderlige
Prospecker fra dens Indvolde, hvilke maae vcrre
dannehe, fsrend Havet har —
tnrforsteres Meening —

efter vor T id sN a-

ophsrt, at have saa we

gen KalkmaLerie i sig som tilforn; om densTilv«relse yttrer Herr de Luc en Gisning, som jeg troer
ikke af Veien her at anfore: ,,at nemlig de mineralste Dampe af de mangfoldige rasende og ildsprudende Vulkaner har oplsst den Mcrngde Kalkmarerie, som Havet fra Skabelsen havde i sig, og
derved giort det ffikket, til at afsatte heele Hsie
deraf, og overtrwkke Foden afde sisrsie oprindelige
Dierge i samme, med saa starke Kalklag, som vi
overalt finde, *) da derimod Havet nu afsaitter lidet cller intet Kalk, men ikkun S a n d og en inkrusierende Leer Skorpe."
Dette Forbierg forffqffer Herredet Kridtsteene
til Dygninger, der i Mangel af andre kan brugeS
til Udhuse, hvori mange Trcrkhuller künde anbring e s, men til Daaningshuuse er der endnu wegen
Lvifi, om de ere brugelige og give sunde Boeparle.
Brugeligheden angaaende, da ere de af en blsd
Materie, og ei alle af lige Fafihed og Godhed,
wen meget forstiettige, de sue ei Kalken til fig, og
fsl»
de Lucs physische and moralische Briefe, r Bind,
Pag. 396-451, og Fleischers Natnrhistorie^ 0om. l.
Pagi
-g
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fslgelig ei binde sig faaledes sammen,

som de

Sreene der ere brcrnvte ved Jld, det er og en Feil,
at Dlokkene oftest tages af de i Soen nedstyrtede
Stykker; udvendig i Bygninger, stalle de efterhaanden af, sardeles de der staae mod S o le n , og
for Sundheden ere de, formedelst deres fiedse vedvarende Fugri^hed,

stadelige.

StevnsherredS

Kirker og Herregaarde ere Beviis paa Sandheden
heraf,

adstillige af dem ere henved firehundrede

Aar gamle, men endnu afgive de faa wegen Fugtighed, at den, naar den er indfluttet, satter gront
Skimmel.

Paneel og andet Trae kan derfor i disse

Bygninger ei vare lange, men opraadner snartt.
Ikke destomindre bruges de tii Vaaningsbygninger
endog i Kiobenhavn.

Christian rindencrone lod

opbygge Gaarden paa Hisrnet af S t . Anna Torv
vg Norges Gade af disse, men til Palaier er den
rndnu mindst passelig, deels for dens Fugtighed
indvendig i Bygningen,

deels fordi den for sin

Blsdhed og Tilboielighed til at stalle a f , er en til
Ornamenter uden paa en B ygn ing, hsist uduelig
Steen, endstisntden paa adstillige nye Bygninger i
Kiebenhavn bruges til Gesimser;

det jstadfaster

ogsaa dens Ubrugbarhed, at Professor Rädert i
den M uur, som stod paa den Grund Han afkisbte
Jindencrone, fandt Kalk og Steen ifter faa mange
Aars Forlob, hver liggende for stg, fom mn det
havde

havde vikret lagt i D a g ,

«den at have bundet sig

lammen, hvorom man likseBladet:

Borgerben

nen. Prarsiegaardene her i Herredet, ere alle bygde
af Kridtsteen, men holde sig og derfor stedse fugtige.

Ester Jldebranden i Kisbenhavn 1795,

fandtes i adstillrge Bygninger i Badstue-, Com
pagnie-, Hyffen- og Broelceggerstrade, Kridtsteene
af sammeStsrelse, som denn leveresvedStevnsK lint, formodentlig bare disse herfra.

Det asias

Liste Compagnies Magazin og Pakhuus er ligeledes
Lygt af Kridtsteen fra StevnS Klint.

I forrige

Aar blev et betydeligt Qvantum Kridtsteen udstibet her fra Klinten, og transporteret til Kisbenhavn, til en stor Dygning-paa Hiornet afKongenS
Nyetorv og Canalen.

Stenene leveres herfra af

forstiellige Dimensioner, de stsrste saa störe, ar 12
a f dem fylde et lige saa stört Rum ,

som 100 al-

mindelige Flensborger Mnursteen,

og koste paa

St/edet z Mark, 12 Stykker af samme.

M ig

forekomme disse for uhandtlige og ei passende med
Tommeret i en Bygning.

Her anlcrgges nu en

Savmolle, fom dreven ped Heste, vil levere KridtBlökte af forstiellige Dimensioner.
At Klinten indeholder Kalkmaterie og Kalk,
sige n«sten alle Skribentere, sam have strebet om
den;
Pontoppidans Danjke Atlas, ^om, u. Pag. 210.

den:

ikke destomindre benagtes det af nvgke der

vilde vide det bedre, men sandsyntig maae den gives her, naar man alvorlig tog stg af denne S a g.
Nvgle Gange er der og giort Forsog dcrmed ; Kammerherre Lindencrone tod, medenö Han dar Cier
af Giorslsw Gods,

ved er» Mnurmester indretke

en Kalkovn, Han lod uden synderligt B a lg samle
lose Kalksteen vveralt paa Klinten, satte dem i
Odilen og brLvndte dog 4 a 500 Td. Kalk, hvoräf
Han folgte adstillige, det er sandt, der vare endeel
ubrKndte Steene i den, Valget af Kridtsteenene
ffeede ved ukyndige Folk,

og Drandingen ved

Brande, men naar saadant tages i Berragtning,
maae man tilstaae bette Forssg, fom en Prsve,
faldt ud langt over Forventning.

I

Sommeren

1788 bereiste Rosendal, daFnldmagtrg paa en af
Kalkfabrikkerne uden Osterport, Grrandkanterne
af Klinten fra Faxoe til G io rslsv , Han kom tilHage med den Forsikkring,' at her fandtes gode og
beugbare Kalksieene, og at det ville vare til Fotdeel her at anlagge er ordentligt Kalkbraruderlt,
men da alting laae i raa Tilstand, her ingen Boep«l eller Anlcrg til en saadan Haandtering var fdr
Ham, og betydelige Omkostninger udfordredes, för
at giere de ferste hertil nodvendige Indretningrr,
maatte Han, hvor meget Han endog enffede at nedlade stg her, og drive et KalkbrMiderie ved Klin
L

ten,

ten, opgive samme fit Forehavende.

En af Ca-

sirups forrige Eiere Didriksen, har mundtlig forstkkret m ig ,

at naar de paa Saktholm udviste

Str^rkninger, vare for mavre og udkravede for
megetArbeide, havde Han undertiden ladet en Jagt
afgaae til Stevns Klint, for at retournere med en
Ladning lsse Kalksieene og derved funden Regning.
D a Klinten er rig paa Flintesieene,
ogsaa disse bedre benyttes,

künde

og for Egnens fattige

Indvaanere fordeelagtigere afsattes.

M a n har

stsrsie Grund til at troe, at de ere af den bedsie
Materie, da der ved Falsterboe, her lige oder for
i Skaane, gives Flint, der kommer i Godhed den
Franste na:r, de der falde forte med en hvid Skorpe
omkring, give bedst Ild .

For i6 a 17 Aar siden

havde nogle fattige Huusmand fra Thomestrup
og Meheddinge fundne paa, at hugge Bsssesteene
her/ og det i temmelig Manade og af god Brugbarhed, de folgte deraftil Isenkramrmerne i Kisbenhavn,

og crholdt for deres Flid og Paafund en

Belsnning afLandhuusholdnings Selstabet.

Ie g

saae med stör Fornsielse Venne lille Fabrigve, i
dens Verkstad paa Klinten i Sommeren 1782,
men den ophsrte snart, formodentlig dode de der
hestyrede den; thi Afscrtning manglede de ikke, og
ingen bekymrede sig videre om at bringe den i
Drift.

V i ville Heller lade Udlamderne, de Fran
st-,

sie/ Tydsterne og Sveitserne/ levere Bsssesteene til
vor gandste Armee/ end tage vore egne ved vor
Stuedsr.

Ikke at tale om den Danste Krigshwr,

der med disse rigelig künde forsynes herfra/ og
det er dog ligesaa vigtigt / at have en god BssseSteen for Gevcrret/ som godt Krudt og gode Kugler/ nraae den Norsie —

da der saavidt mig be-

kiendt er^/ -ei i hele Norge findes Flint / undtagen
paa Sondmser i Bergens S tift —

savne Venne

Flintgrube / og tage deres Bsssesteene tilforhandlede af Kiobmanden allevegne udenlands fra.

Ud-

loenderne künde endog/ naar det kom i Drift/ for
synes herfra med en stör Deel og nogle Penge vindes derfor ind i Landet.

Fsrst i denne Krig tog

endog de Franste alle de gamle Flintesteene/ K isbenhavn künde levere/

og nogle Isenkr«mmere

der/ have beklaget stg for mig/ de i denne Tingenes Forvirring i Europa ei vidsie/

hvorfra de

siulde faae dem/ jeg henviste dem/ som naturlig,
til S le v n ö Klint.

M a n seer altfaa af dette Fo-

regaaende, at adstillige Ting indtil videre maae
sorblive inrer xia äeliäsria. de kommende Tider
vil nok bedre vide at benytte dette Forbierg / de
vil vide at give alle Egnens Fattige her nok at
Lestille, ja Stevns Klint vil engang i Tiden besiiieftige og erncrre en stör Deel Mennesier.
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Ved Klinten findes i Kridt- og Kalksteenen en
Ma^ngde Echiniter eller petrisicerede Soe-ALbler.
Abildgaard siger: *) at Echiniter eller Mustelffaller
fielden findes forvandlede tii Flint - dog, lagger
Han til, trcrffer detind undertiden.

Jeg har paa

min Vandring under Klinten fundet en gandsse
til Flint forMndlet Echinit, som Jeg, uden at der
sprang Stykker af de»,

künde siaae I l d

Foruden denne har jeg fundet to Cochliter,

med.
en

smuk stör Guccinit, en Helicit, to ubestemte Species a f Is is og endnu en petrificeret Echinit, hvis Aft
bildninger sees i Kobber, i det af mig i776udgivne
S k riv t:

Historiste Efrerremittgec om Stevns-

Herrev 0. s. v. P. 74 - 75.

I

Natural - Kabinet-

terne gives ogsaa adstillige seevcrrdige Stykker fra
denne Klint,

og har Pontoppidan havt nogle i

Hans Naturalsamling. **) M in Morbroder O. F.
Müller, Danmarks bersmte Naturforffer, melder
vm et fiags spiselige blaa Ssemuslinger, som fra
Forbierget

Srevns Klint bringes

til S a lg i Kis-

benhavn, men af disse har jeg ingen forefundet.
At Klinten i alldre Tider har varret lige saa
fieil og brat som nu, giver baxo Lrammaricus in
v irs

AbildqaardS Bestrivelse over Stevns Klint og dens
natnrlige MLrkvsrdigheder, P. 2z.
Pontoppidans Danjke Atlas, i'om. I. P. 451.
* " ) Don Würmern des süßen u. saltzigen Wassers, P. I4Z-

r 65
vira Regis Nicolai os et Beviis paä; Hans O rd
ere disse: „ In cu^u8 sppararu, M aZnus Laxonis
6!ius Lrici müe8 1in§ulare 6c!ei lpscimen eöiäir.
>?am cum I>Iico!au8 maritima Lialanöire ioca, ne
^uis aöl^ricum rranlirer, vblervari jusiister, per

a tareiliribus

^une öemiüus, nocru Icapkiameonlcenäir, ea^us Lcaniam persns, ^raram k^rico opem ar*
rulir;" en HistoristTildragelse i vort FEdrenelandS
Historie, som engang kan give Anledning for en
a f vore Kunstnere til et interessant Malerie. At
den ligeledes i fordum Tid har vcrret fuld med lsse

et Beviis
cum 1ecu8

Gtene, giver Sa.ro os atter
Han siger:

^lrlslon

paa , naar

naviAarionem fairerer, Ievil>u8 laxi'Z
er aä ^acienäum kial)iiihu8, in e^u8 lirrore lecritLll8,

naviZium onerar,

uturus Ü5 a6 calkelü

ruirionem c^uoä in /»rr/)/ico
(Kiobenhavn) con6iclerar. * )

/>o^r<
Fortoellinger fra

den msrke Oldtid sige os, at der paa denne Klint
har boet en Konge, under Nävn af Klintekongen,
om Ham haveS folgende Beretning;

at Klintekon

gen paa S t e v n s K lin t foreenede sig med Klinte
kongen paa Moen, hvilke begge ihielfloge den Sse M v e r Grap paa Nygen.

M a n kan stutte sig til,
paa

*) §3xo Qrsmmsticur in Vir» VLläemari Imi.

i6 6

paa hvad Tid bette er ffeet, naar man sinder , ac
en ved Ravn H uno, som succederede Klmtekongen
paa Moeu, reisie siden med endeel ungt Manffab
til Ita lie n , for at hielpe sine Landsmarnd, men
kom ei meere tilbage igien.

Disse Hans Lands-

nmnd har siuttelrg varret Longobarderne,

som i

Midten af det syvende Aarhundrede rodftrstcde sig
i Italien og siiftede der det longobardiffe Rige,
der blomsirede, tndtil Longobardernes Korrge blev
taget fangen af Carl den Store-

Ssersvere have

og her i de barbarske og morke TLder fundet Opholdssied i Klintens Rifter og Huuler, da famme
dar for dem en beteilig Standpunkt at overffue
Farvandet, for sirax at künde anfalde deres Fiender, der kom faadel fra Kisge- somPrirsioebugten.
Ved Strandkanten af Klinten lige uden for Lhomesirup Land, findes en Hule

Klin'cstum

som no§ har tient dem til Boelig.

kalbet,

Overtrocn

har tillige i fordum Tid her opdigtet en Eltekonge,
som efter S a g n ei taalte,

nogen anden Konge

maatte komme ind i Herredet, men Christian 4,
Friderich g, og Christianden 5te, der efcer Hans
norste Reise holdt Indtog i Stevnsherred den
4de Nov. 1685, have med deres Ncervsrrelse tilintetgiort Lenne Meening.

Alle svrige Fabler, om
Ette-

) Hofmaus Frrndtttioner, rom . v m . P. 51s.

Ellekongens Datter, Eüefruer og Ellekoirer, hviö
smaa Spsgerier her i fordum Tid stak have v<rret
ineget ga'ngse, kan eftersees i Peder S y v s Ka?mpeviifer, P. 701.
E n Afbildnilig af Venne Klint fees i Pontoppidans Atlas, l'v m . I. Pag. 440, men den, sonr
snster med egne Aine sandfaerdig at udspeide N a 
turen, i enhver af dens besynderlige Frembringelser, og har Leilighed dertil, gior bedre i, Heller at
fee faadanne Prospekter i selve Naturens Skiod/
end i siet tcgnede og virrre stukne Kobbere.

O g hcrved stuttes da denne min Bestrivelse
over S t t v n s -H m 'l.'d ,

hvortil jeg i mange Aar

har excerperet af Skrifter og allevegne fra Archider og Bibliotheker sänket Dokumenter og B it 
drage.

Formodentlig vil Bonderöyerne i samme

ved Adstifcningerne marrkeligen formindstes og en stör
Deel af Herredet ved enkelte Gaardes Udflytning
i deres Marke, faae et andet Udseende, Veiene
andensteds hen blive forlagte, og i mrste Aarhun
drede, vil maastee dets nu vmende Forfatning i
saa Heuseende vaere for en stör Deel ukiendelig, og
ei paffe med denne min Bestrivelse.

Dog vil det

vist fornsie endog den sildigsie Slw gt i denne Egn,
heraf
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heraf at faae at vide,

hvordan dets forrige For-

fatning var, entzog fta de irldste Tider, den da
vcrrende, kan de selv bestue, og det Lilhsrer en trlkommende For satter i ncesie etter paafslgende Aar
hundrede, at opbeoare hvad Han da her i Egnen
sinder mterkvcrrdigt for Hans Efrerkvmmere.

aä nkkenrattonem, omnia aä conkcienriam re5errs, recriczus facri non ex xo^uli
1'ermons merceäem, seä sx 6rcro Lerere.

