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v«-jodsladm Holdst? lrgqcr l Holdst! A M , Meerlofe Her
red, 8 M ii l fra Kjobenhavn, 4 M . fra Roskilde, 4 '/^ 
M . fra Ringsted og Soro, 6'/z M . fra Slagelse, 6 M . 
fra Kallundborg og (l'-'z M . fra Nykjobing i Obs 
red, naar man regner ad Landeveien, medens den 
Asstand t il denne By tun er omtrent 3 M . T il Ros- 
Eilde og Kallunddorg fore saavel Hovedlandeveien som en 
i Aaret 1874 anlagt Jernbane. Holdst! ligger paa Syd- 
siden af Holbsttfjord paa et Batkestrog, der afvaler 
blot ned mod Fjorden, men ogsaa mod Lst og Best, og 
som egentlig er en Arm af det Strog af middeihoie 
Bakker, der strstkker sig längs med Byens Sydslde. I  
Ncerheden af Fjorden findes adskiklige bratte Skrstnter.

Byens Äjobstadjorder, der for den storfte Deel ligge 
oft og sydost for den, omgives af Grandlose, Aagerup og 
Meerlose Sogne og udgjore 1408 Tdr, Land med 1ö4 
Tdr. 6 Skpr. Hart!. Paa disse Zorder ligge et Par 
betydellge AvlSgaarde, hvorom nedenfor, L i l  Holboek 
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Sogn horte tidligere Holbcrk Ladegaard og endeel af det 
hertil liggende Bondergods, samt Slotsmollen, der ligqer 
vest for Byen, ved den gamle Slotsplads. A lt dette, 
der udgjorde omtrent 100 Tdr. Hartk., er nu henlagt t i l  
Meerlose Sogn, ifolge Refiript af 26de Oktober 1824 og 
flere nyere Bestemmelser. Med Holbcrk er Meerlose Sogn 
(Tveie Meerlose) forbundet som Annex.

Overfiaden er i denne Egn bolgeformig med hoie 
Bakker, men afdaler sor det meste ned mod Fjorden, hvor 
der sindes hoie Skrcenter. De moerkeligste Hoidepunkter i  
Ncerheden ak Byen ere Maglebjerget ostlig, Vippebanken 
strax syd sor Byen og Signalbankerne paa Ladegaardens 
Marker og Nyvangsjorden og ved Skjeüet mod ÄÜerup 
vest for Byen. Disse og flere Bakker srembyde smukke 
og. vive Udfigter t il de omliggende Egne. Paa Kirkesog
nets Iorder og ^adegaardens Marker indtil Allerup fin- 
des en Ncekke af omtrent 40 Gravhoie fra Oldtiven.

Paa Byens Grund stndes saagodtsom ingen Skov og 
med Undtagelse af Lunden, en ubetydelig Lystffov ved 
Kallundborgveien, er den ncermeste Skov Dragerup Skov 
omtrent M ii l  oft sor Byen, hvor der findes forftjel- 
lige Anloeg, som flyldes et Selflab i Holboek. Omtrent 
1832 bleve Spadseregangene paabegyndte ved begge Byens 
Porte Smedelunvsporten og Strandporten. De ftrake 
sig fra Smedelundspvrten t il Bomhuset ved Kjobenhavns- 
veien og fra Strandporten t il Landen, og daunede smukke 
Alleer langsmed Leien. Diese Anläg flyldtes iscer Kmhr. 
WegenerS Omsorg, men- kun faa andre ville Interesse 
sor dem, og som Folge heraf bleve de snart opgivn.
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Omtrent 15 Aar senere paabegyndtes atter en Spadsere- 
gang rundt smkring Byen.

Strandbreden er lav og flraaner jcrvnt ud imod 
Midten as Fjorden, hvor Dybden er 3 t il 4Favne. B i l 
lig for Havnen udffyder sig en stad Grund, der i Form 
af en Trekant naar temmelig langt ud i Fjorden. Bed 
Lavvande og ostlige og sydlige Linde er den ofte tor, 
ligesom den ovrige Strandbred. Lev den vestlige Side 
af Skibsbroen opdrives ved Hoivande (ved nordvestlig 
Vind) en Meengde Bcendeltang med mere, der her scetter 
t il og foroger Landet. For Sydvinde er Byen nogen- 
lunbe dcekket ved de bsie Banker, der oingive den, men 
for nordlige og ostlige Binde er den aldeles auben. F jo r
den tilfryser let ved ostlige og nordlige Binde, men den 
bliver hurtigt aaben, naar vestlige og nordvestlige Binde 
iüdtrcesie, da disse drive endet Band ind fra Kattegattet 
og Isetjorden og saaledes losne Zsen paa Landkanterne 
saa at den dels stodes istykker og dels drives dort. Den 
nordlige Bred af Fjorden er lav og meget stenet og her- 
sra bar man hentet endet Sten t il HavuedosseringeN i 
Holbcek.

Mellem den title Holm Rennen og den nordlige 
Bred af Fjorden er kun Flavstrand. Bestlig i  Fjorden 
har Tudseaaen sit Udlsb med en bred, lavvandet og ste
llet Munvmg.
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Byen havde allerede en Skibsbrol 1328, da den om- 
tales ved en sorgelig Degivenhed. Den 24dea 4Ar-1328 
druknede nemlig 30 Mennester rimellem Holbak Skibsbro 
og den ligeoverfor liggende Bya Markeslov ( I .  H. Tarsen, 
Dudse Herred S . 99, efter Script. R. D . 1, 191.) Skibs- 
broen blev saavidt vides forst i fok ge Aarhundrede, da 
Handelen Hüvede fig noget, slrakt saa langt ud n F jo r 
den at Skibe, der stak 7—8 Fod dybt, künde lcrqge ril 
den. I  Aaret 1831 blev den sdrlcenget ira det celtre 
Brohoved ud t il Dybet, og i Aarene 1844—47 er en ny 
lukket Havn blcven indrettet, hvori Skibe, der stikke 9 
Fcd dybt vg derever, kunne lagge til.

I  det Hele kan ethvert Skib, der kan gaa ind ad 
9sefjordens Munding, ogsaa lagge t i l  Holbceji Skibsbro. 
En ny i Aaret 1845 anlagt DamninS va temmelig 
smal og mindre sviidt bygget.

Igjennem Byen gaaer en meget bred Hovedgade fra  
D lt t il Best. Den storre vestligc Del af denne kaldes 
Ahlgade eller Adelgaden, den mindre, ostlige kaldes Ta
bak, ikke Labaksgaden. Paa den forste, hvor Bakkeryggeu 
er hoiest, er Torvet. Fra det Sted, hvor Adelgade (og- 
saa kaldct den störe Gade) cg Tabak stove sammen, ud- 
gaaer mod Syd Smedelundsgaden ved Roskilveveien. 
Den sydligste Del af denne Gade ligger iMerlose Sogn 
og adfliües fra Kjobstadens Grund ved^en liÜe Rende
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Foruden Hovedgaderne sindes her endnu henved en SneS 
mindre Gader og Stroeder. I  den nordlige Del af Byen 
findes Havnegade eller Borsstroede, Gasveien, Blinde
striede med det dertil siedende Helledesbanke, Studiestrcede, 
Blegstroede, Vimmelffaftct, Sostrcede, Brolceggerstrcrde, 
Roligheden, Sladderstrcede (Dsterstrcrde) og i den sydlige 
D e l, , sruden den alt ncrvnte Smedelundsgade, störe og 
lille  Kirkestrcede, Bagstrcede, Bysostrcede eller Apotheker- 
strcede, Nygade og Polsekrogen. —  Nygade blev anlagt 
1846, samme Aar som Dampbrcrnderiet, hvortil den 
forer. Store Kirkestrcede, der stoder t i l  Smedelundsgade, 
hed endnu 1794 Fatligbostrcede, da her laae et Fattighus 
som senere blev folgt, medens et andet Hus i Vimmel- 
ffaftet kjobtes. I  den vestlige Udkant af Byen laae soe
ben det for loenge sidennedbrudte Holbcrk S lo t.

Forend den nye Landevei blev anlagt og sat i  For- 
bindelse med Hovedgaderne, var Broloegningen her i  en 
meget maadelig Forfatning. at man ikke uden Fare kund« 
passere dem til Vogns. Rendestenen var midt i  Gaden 
og störe lose Sten vcrre henslcrgte overalt. Naar man 
kom kjorende t il Byen blev man i Porten advaret om at 
staae af Vognen og passere t il Fods.

Samtidig med Landeveiens Anlcrg bleve Adelgades 
og Smedelundsgades Brolcegning omlagt, dog kun med 
alinindelige afrundede Marksten og 1844 blev Steenbroen 
omlagt af tilhugne Sten. Kjorebancn var dog endnu
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temmelig fmal med en dyb Rendesten ved bver Eide og 
Fortougene meget ujcrvne og paa nogle Sieoer meget 
brede og paa andre meget smalle, da Husene laa hoist 
uregelmoessigt, snart langt tilbage snart med stcerkt frem- 
springende Hjorner. Endnu 1847 var Gadernes Belys- 
ning hoisi mangetfuld; Hovedgaderne havde 25 Lygter, 
störe Kirkestroede 2 og de vorige Gader og Strceder siet 
ingen.

Ä Aarene 1832. 39 og 40 fik Byen Stakrtporte, hver 
med 2 Floie og en Laage for Fodgjoengere. Herved sik 
Jndgangene et noget pynteligere Udseende end forhen, da 
der ved alle Portene fandtes Vipper, som Ne künde hce- 
ves tilstrcekkelig heit og vare farlige at passere, is«r med 
hoie Lces. Det er en soeregen eg i  flere Hensendec min- 
dre heldig Omstoendighed, at baade den vestlige og den 
sydlige P ort ligge udenfor KjobstadenS Jurisdiktion, me- 
dens de for den ovenfor omtalte Forandring af Sognets 
Groendse laa indenfor.

De vigtigste offentlige Bygninger ere Kirken, Bor- 
gerflolen, Frisiolen, Raadhuset, opfert 1843, ligeoverfor 
Kirken, omtrent paa det Sted, hvor den gamle Prsste- 
gaard ifolge Resens Korr har ligget, Fattiggaarden med 
Tilbehor, Sygehuset og Gasvoerket, anlagt 1865.

Den nuvcerende Kirke er en Ny BygniNg hvortil 
Grundstenen hlev lagt den 14de Oktober 1869 og som 
fuldfortes 1871, efter Tegning af Bygningsinspektor C- 
Hansen.
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Den har en KorZkirke i Nundbuestil med fladt Loft 
og et Taarn, der tilligemed Spiret har en Hoide af 
71 Vz Alen. Altertavlen er malet af Prof. Carl Bloch 
og forestiller Christus, der velsigner Barnet. Flere cel̂  
dre Ligstene fra den i 1869 nedbrudte gamle Kirke ere 
anbragte dels i den nye Kirke og dels i Ligkapellet paa 
Kirkegaarden.

Dette Kapel er en Levning af det sorhcnvcercnde 
Kloster, som nedensor fla l omiales.

Kjobstaden Holbcek er maafle opstaaet af to smaa 
Byer, der havde dannet sig ved de to Bcekke Holba'k og 
Labcek, den forste vest og den anden ost for det Bakke- 
strog, bvorpaa det nuvcrrende Holbcek liqger. As disse 
Byer synes Labcek oprindelig at have vcrret den betyoe- 
ligste, men efterhaanden blev den en Deel af Holbcek og 
kun den ostlige Del af Byens Hovedgade kaldes entnu 
Labcek. Ved den vestlige Del af Holbcek dannedes efler- 
haanden en storre Gaard og senere et befcestet § lo t. 
(Dette S lo t og dets Lehnkmoend vitle vi lenere omtale 
scrrstilt, men forsvrigt staaer dets Historie i meget uoie 
Forbindelse med Vyens.)
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Holboek i  Sjoelland ncevneS saavidtvides forste Gang 
ved Aar 1199, nemlig i  et Gavebrev af Biskop Absalon 
( i Soro Klosters Gavebog), hvorved Han stjoenker Horo 
Kloster Gaarden (euriam) Holboek med de dertil hörende 
4 Smaabyer Melhelose, Grubethorp, Ahostethorp og 
Ulfsthorp. «De tre «orstncevnte BYer ereMerlose, Kroy- 
erup i  S . Jernlose Sogn og Tostrup i Meerlose Sogn; 
den fjerde, der laa i  Aagerup eller Tollose Sogn, er for 
loenge siden nedlagt, men noevnes dog endnu 1370. Men 
Holboek forblev neppe ret loenge i Soro Klosters Besid- 
delse. Allerede 1231 eiede nemlig Abbeden i Ringsted 
et saa stört Stykke Land ber, at Valdemar Seier kjobte 
det af Ham for 5 Mark Guld. Men en Grund (t'unäum) 
as saa stör Voerdi kan Ringsted Kloster eller dets Abbed 
neppe have eiet her saaloenge Soro Kloster eiede Holboek 
der paa alle Sider omgives af S lvttets og Ladegaar
dens Grund, og det er derfor sandsynligt, at Soro 
Kloster allerede for denne Lid har overdraget Holboek t il 
Ringsted Kloster, som igjen overdrog sin Eiendom t i l  
Kong Valdemar den Anden, der ogsaa forst flal have 
anlagt Holboek S lot.

I  Processen mellem Kong Christoffer den Forste og 
Erkebiskop Jakob Erlandsen 1257 klager sidstncevnte oder, 
at Borgerno i  Holbcek ihjelsloge Ätzer Prcest og flcebte 
kam igjennem Pyen t i l  Raadhuset, hvor de dornte Ham 
t i l  at begraves i bedenst Jord, men uden at Gründen 
t i l  Drabet ncermere oplys^s.

I  det treltende Aarhundrede sik Holbcek et Sorte- 
brodrekloster, der tillige med Byen afbrcendte den 19de
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November 1287. I  Aaret 1292 blev Byen og vistnok 
tillige Klostret udplyndret af Warst S tigs Mandstab.

1286 stal Erik Menved have givet Holbcek en S tads- 
ret, som blev fornyet og udvidet 1549. 1399 og 1400
var Erik af Pommern i Holbcek, hvor Han holdt Retter
thing og besaa al Byens Leilighed. 1412 gav Kirstine 
Olufsdatter i Holbcek Bisp Peder Stjode paa en Gaarv 
der i  Byen (maafle den Gaard, der senere kaldes Bispe- 
gaarden. -

Kong Christoffer af Baiern stadsevstede Holbcek Kjob- 
stads Privilegier den 15de Oktober 1443. Pergaments
brevet herom sindes i Geheimearkivet, og efter en gam
mel Afskrist er det trykt i  Osts Arkiv X . 259—61. 
B landt Andet faae Jndbyggerne i Holbcek herved Told- 
srihed overalt i  Dan mark, undtagen paa Skanor M a r- 
ked, Falsterbo og andre Sildeleier om Hostcn. De faae 
ligeledes f r i Grcesgang t il deres Kvceg paa „Lovsorce" 
(Lawes eller Laughes O ra  eller Kyststrcekning, S tran
den ved Bramsncesfjorden.) Den Iste September 1454 
sik Borgerne Kong Christian den lstes Brev vm at maatte 
indgrave og indhegne Kronens Mark Lovsorce. Samme 
Aar stadfcestede Köngen Byens Privilegier, der ligeledes 
stadfcestedes af Kong Hans 1502 og udvidedes af samme 
Konge 1506. Den 27de M a i 1513 sik Jndbyggerne i  
Holbcek Köngens Brev om, at paa Grund af den störe 
Skade, de havde lid t ved Jldebrand, stulde de i 5 Aar. 
fra Brevets Datum at regne, vcere kritagne for Tredie- 
delen as deres Byskat. 1517 sik de Kvittering for 120 
Mark, som de havde betalt for Udbudssolk, der stulde
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have vceret udgjorte t i l  Sverrig. 1520 fit Jorgen Niel
sen, Skriver paa Kallundborg, Kvittering for Skat af 
Kallundborg og Holbork Lene. 1534, 24de Jun i, bleve 
Holbceks Privilegier stadfcestede af Grev Christoffer. 1549, 
29de August, fik Hr. Niels Natthaussen, Sogneprcest i  
Holbcek og Meerlose Sogne, Brev ad ^i-atiam paa Kön
gens P art af Tienden i Merlose Sogne ved Holbcek. 
I  Sjcellands S tifts  Klemmebrev af 9de M a i 1855 be
stemmes bl. A.: at Tudse Kirke i Tudse Herred flal vcere 
Annex t i l  Holbcek Sognekirke, at Merlose Kirke skal ode- 
la'gges og Sognewlket söge t i l  Holbcek Kirke, og -den 
Prcesterente, deraf gaaer, at komme t i l  Kapellanens 
Underholdning i Holbcek, dog at Kapitlet i Roskilde 
Domkirke nyder den Rente af Holbcek Nyelose Sogne, 
ester gammel Scedvane; at Lkolemesteren i  Holbcek skal 
nude al Degnerenten af Tudse Sogne og holde Degn 
derti!. 1c553, 28de J u li,  fik Cornelius Peyttersen, B or
ger i Holbcek. Köngens Brev om, at Han ind til videre 
maatte b eh olde Kronens Jord i Holbcek, kaldet Bistops- 
haven, som Han paa den Tid selv havde i Vcerge, dog 
mod deraf at pde kongelig og Byes Tinge 1557, 26de 
Febr., fik Borgmestre og Naad i Holbcek Köngens aabne 
Brev med Forbud mod Landkjob. 1560, den 24de J u li,  
udgik Kong Frederik den 2dens Vefaling t i l  Borgere, 
Prcester, Bonder og andre, som havde Gaarde i  Hol- 
da»k om at aiskaffe saavel de Straatage,' som de mange 
Lorncgferder, der endnu fandtes i Dyen, da begge Dele 
vare t i l  stör Skade, naar Jldebrand paakom, og da 
Christian den Tredies Besaling om, at Hnfene flulde



tcekkes med Tealtaa, ikke ovcralt Var bleven efterkommet. 
Köngen besäter terfor Beboerne inden S t. Mikkelsdag at 
lade afbryde alle Straatage af de Huse, som de have 
Jltsteder i, og at lade oplcegge 2 egltage, endvidere at 
lade vptage alle Torngjerder og igjen opscette Lcergjcerde, 
Plauker ellcr andet Hegn inden 6 Uger, da ellers Borg- 
mester vg Naad stulte vcere pligtige at lade dem nedtage 
eller staa t i l  Ansvar om nogen Stade stete. De, som 
ikke selv beboede deres Gaarde, stulde udleie dem t il saa- 
danne, som künde svare den fulde Afgift deraf t i l  Köni
gen og Byen; dog nndtoges de Adelige, der eiede og 
besad Gaarde i Byen, de fluide ikke besvceres med bor- 
gerlig Tynge, men tun vcere pligtige at tcekke deres Huse 
med Tegl vg holte dere» Gjerder ved M agt som fore- 
strevet.' 1562, lOde M artZ stadfcrstedes atter Byens 
Privilegier. 1574. 3die August blev Köngens P art as 
Horby Sogns Korntiende overladt Kapellanen t i l  Hol
bcek Kirke. 1575, 21de J u li bes?.lede Köngen, at M er- 
lose HerredSthing nu strax stulde flyttes iud i Byen. 
Som Grund hertil ansores, at Borgerne havve beklaget 
sig vver. at de ikke havde noget Axeltorv eller nogen syn- 
derlig Handel med Bonderne. (A t Byen ved samme N d  
fik et Raadhuus, omtales r Klostrets Historie.) 1578, 
5)te M arts  sik Anders Hansen, Byfoged i  Holbcek, Kor>- 
Sens Brev om at vcere Tolder sammesteds. 1579, 29de 
J u l i  befalede Köngen, at Holbceks O ld, Lovsorce, stulde 
ligge t i l  Fcedrift og Grcesgang for Holbcek S lo t os B y 
og de andre omliggettbe Byer, saa at Holbcek Mcend al- 
drig maatte indhcgne noget deras mere end det, de havde
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indelukket i  LehnSmanden M aryvard TidemandS Tid. 
1:582, 2«)re J u li bcfalede Köngen, at Kapellanen Hr. 
N ie ls Zindsen i ^olbcrk og Esterkommere maa nyde Krv- 
uens P art af Tuenden i Hallenslev Sogn i Lore Her
red - 1598, 7de J u li stadfastedes akter Byens P riv ile -
gier. 16« 9, 2 !de Jun i sik Borgerne i Holbcek Bevil- 
ling til at holde Torvedag i Byen hver Onsdag. Den 
folgende Dag fik de Bevilling at deres Marker, som hid- 
t i l  Var hvldt i  Augilü, der Var en for Bonderne ubelei- 
lig Tid, for Fremtiden maatte holdes S t. Maüi Dag 
(den 16d: Oktbr.) 1637 var der Pest i Byen og dens 
forste Ofser var en Pige, der dode den 19de Juni. Den 
Iste Oktbr. 1638 besalede Köngen, at Uglspil og andre 
letscerdi.-e Boger og Viser ikke maatte falbvdes i Kirkerne, 
og et B>eo herom blev ogsaa sendt t i l  Holbcek, ligesom 
rimeligvirs t i l  de svrige Kjobstceder i  Landet. 1645, 
29re August bleve to Ryttere arkvebuserede paa Kirke
gaarden og begravede samme Dag. 1648, 3«)te Novbr. 
staofcestede Kong Frederik den 3die ByenS Privilegier. 
1650, 2den Januar tillod Han, at Holbcek maatte have 
H ste- og Kvcegmarked hver Onsdag i Faste. 1657 var 
alter Pest i  Byen. 1658 begravedes en svenfl Körnet, 
der var ihjelstukken af en svenfl Kvarteermester. Han 
fulgtes t i l  Graven af Skalen, med Hcerpaker og Trom
peter, og der Llev prcediket over Ham af en svenfl Prcest, 
hvortil Sogneprcesten, Magister M a i bemcerkede 8eä mi- 
rm8 «ruclite. Privilesierne stadfcestedes attel 1672, 1714, 
1737 og 1746.



15

Ligesom de fleste andre Kjobstceder harvistnok oqsaa 
Holbcek i Middelalderen havt flere Gilder eller Lavsjom
sund. Men alt bvad herom vides er at det danfie Sel- 
stab i sin Tid C t. eiede Hanfes Gildesegl af Holbcek 
a ftrykt i  hvidt Lox

Den forste offentlige Taxering af Dyaningerne i 
Holbcek fandt Sted den 16de A pril 1682, da de tilsam- 
men vurderedes t i l  10,339 Rd. Kirken ncevnes dog ikke 
her, men den ved samme beliggende Skolebygning vurde
redes til 100 Rd. og det derved liggende Raavhus t il 
40 Rd. Kapellanens Embedsbolig, der laa liseoverfor 
Skvlen og paa hvis Grund den nye-Raadstue erbyaget, 
vurderedes t i l  60 Rd., Proestegaarden ved Siden heras 
t i l  100 Rd. og det davcerende grundmurede Hospital i 
Kirkestroede t i l  4 Rd.

Samtlige Bygningers Assurancesum var i  Aaret 
1763: 136,490 Rd., 1770: 143,470. 1827: 387,260 Rd., 
hvoriblandt Kirken var forsikkret for 12V00 Rd., S to 
len for 2100 Rv., Raadstuen med Tilbehsr for 2140 
og Äattighusene for 1490 Rd. 1834 var Summen 439,840 
Rd., 1846: 778,060 Rd., 1870: 1,420,180 Ab.
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I  Aarene fra 1719 t il 1788 blev fom detsvneS rtkc 
en eneste ny Bygning opfert, men derefter opforteS en 
Gaard paa Smedelundsgaden. nu Loitnant Frandsens, 
tidligere Kjobmand Kroghs Gaard, t i l et Theater, hvor 
et Selskab i  nogle Aar gav Forestillinqer.

Omegnens Herremcend, og iscer Bartholin Eichel t i l  
Aastrup, vare nok iloer Ophavsmcend hertil, men efter 
nogle Aars Forlob fik Skuespilhuset en mere praktist An- 
vendelse, da det blev folgt og omdannet t i l et KornhuS. 
T il mange af Byens Gaarde og Hufe höre storre eller 
mindre Häver, men af bisse er ingen af synderlig Be- 
tydning, siden den saakaldte Amrstuegaard 1846 blev 
udparcclleret og dens anseelige og smulke Have, der ud- 
gjorde 45,026 Kvadrat Alen, blev udstykket og tilbels 
asgov Plads t il Dampbrcenderiet.

Zndbyggerantattet angives efter den celdste Tcelling 
fom kjendes 1755 t il 1000 Mennefler, viitnok med et 
rundt Ta l. 1769 var det 1211,1787: 1159, 1801: 1332, 
1845: 2330, 1870: 2931.

Tallingerne ind til 1824 indbefatte Holbcek S lots 
Ladegaard, Slotsmollen og Husene udenfor Strandpor
ten og Smedelunsporten, fom ved Resol. af 26de Okto
ber 1824, 27de Oktbr. 1832 og fl. henlagdes t i l  Meer
lose Sogn.

I  det 17de og 18de Aarhundrede har Byen havt 
Garnison, sordetmeste af 1 eller 2 Efladroner Ryttere, 
og ogsaa uudertiden af Jnfanteri, men kun i  kort Tid. 
(Svenfie Fänger have ogsaa vceret indkvarterede her, li-  
g^som ogsaa Byen og S lottet har vceret besät af Cvenfke.
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Levninger af svenfle Kanonbaade ere ved Opmudring 
og Gravnrng fundne i Havnen.

T er har oste vceret alvorlige Sammenstod mellem 
de tydfle Ofsicerer og Borgerflabet, og manse sorgelige 
O ptrin  forefaldt ved saadanne Leiligheder, dog ogsaa 
adfkillige latterlige. T i l  de stdste Hörer en Tildrsgelse 
med en Oberstlieutenant Wolffsgeil, der udartede t i l  en 
regelmcesßg Bataiste, og hvorom eu tydfl Fortcelling 
endnu flal exiftere, tilligemed Borgmesterens Forsvar sor 

Borgerflabet.

Aüerede forend Klostret blev stiftet og medenZ dette 
stod ved M agt havde Byen sin egen Sognekirke, der laa 
paa den nuvccrende Adelgades Sydside, paa det Sted, 
hvor den sor nogle Aar siden nedrevne gamle Amtstue- 
gaard stod og den vestre G avl*) af denne Gaard Var en 
Levning af den gamle Kirke.

*) Denne Gavl existerer endnu og udgjsr den vestre 
Gavl i  Kjbm. Koefoeds Sted paa Hj. Nygade og 
Ahlgade.
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Den heb S t. Nicolai Kirke og Segnet S t. Nikolai 
eller som man forhen strev det S t. Nicolaves Sosn. I  
Reformationstiden 1536 og i de dermed folgende Uro- 
ligheder blev denne Kirke berovet alk hvad den havde af 
Bcerdi og stod derefter ode og forladt, og forfaldt mere 
og mere indtil Kong Freder-ik den Anden ved et Gave- 
brev af 13de Decbr. 1573 fljcenkede saavel Kirken som 
Pladsen, hvorpaa den stod, t i l  den davcerende Lensmand 
paa Holbcek S lo t Christoffer von Festenberg kalder Pax. 
Köngen tillod Ham at lade Kirken nedbryde og anvende 
Materialet som Han selv vitde samt at lade Äirkegaarden 
behygge.

Originalbrevet er smukt flrcvet vaa Pergament og 
vel Levaret, men mangler Seglet. Paa Bagsiden er t i l-  
foiet: Lcest paa Holbceks Byting 7de Jun i 1619. Den 
forhenvcerende Sogneprst D r. I .  H. Larsen, der havde 
erholdt dette Dokument som Gave af en Handlende i 
Byen, har besorget det try tt i Osts Arklv 10, 311 vg 
sijoenkede dereftcr Originalen t il RaadhuSarkivet. Hans 
Formands Fruentimmer havde folgt det vg flere Proeste- 
kaldet tilhorende gamle Dokumenter t i l  den omtalte 
Handlende, der ikke künde bruge det t i l  Jndpakniug fordi 
det Var firevet paa stift Pergament, hvorimod de ovrige 
Dokttmenter vake ^levne forbrugte inden D r. Larsen fik 
Underretniug derom.

Ved at grave Kjaldere under Husene paa Adelga-
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LenS Nordside ha>r « a n  ofte sundet en stör Del Menne
steben vg hole Neletter, og.selo efter 1649 hele Lces, der 
dlevc nedlagte pan He« nnden Kirkegaard. Det man 
ffaaledeK cmtagrs, at Nikolai Kirkegaard har vceret stör 
og at Adelgaden ferhen har ligget paa et andet Sted 
«nd nu, sormodentlis sMigere.

Den qamle SortLbrodretlosterS Kirke var derefter 
fra Reformationstiden og iiidLil fsr faa Aar siden Byens 
Sognekirke. Den var ifolge Perri O la i Annaler bygget 
-af Christ off er den Anden LZ23 og indviet as Bifloppen 
af Borglum. D i skulle her L Korthed beskrive Kirken og 
Levigtigste af Le Monumevter, som forefandteS her ved 
Lens Ned rydelse 1869.

Älosterkirke« laa lid t vestligere snd Len nuvcrrende 
Kirke os udgjorde i  sin T id Klostrets uordlige F ls i. Mod 
Best havde den ei senere tilsoiet Taarn og mod Ost en 
-Korafsiutning, der dannede Halvdelen ns en Oltekant. 
Hoikirken havde oprindelig 5 störe hole, spidsbuede V in - 
Lner 1 Köret, os mod Nord og Syd en Kcekke mindre.



fpidsbuede Dindiier i DM- D e l a-f MMeue, der hceVede 
op oder Sideflibenes Halvtage.

M en bisse niM-re Vindner oder hvilke eu rrk hnnV 
Gesims var cmbragt bleve senere tilnmreve, da nian fand« 
for godt at bringe Hoikirkeus Tag i  lige FluSt med S i-  
defiibenes. De störe spidsbuede Zernvinduer i  Köret med 
deres rhombsidalste Ruder, bleve omtrent ved A ar 1804 
borttagne og i  deres Sted indsattes nogle lange, smatls 
Vinduer r Trierammer, med firkantede Ruder og 2roe- 
sprosser.

Disse Binduer, hvis Storrelfe neppe Var en Tre- 
diedel af de gamles, vare ikke enganS t i l  at lukke op^ 
E t stört spidsbuet Lindue i Taarnet blev tilnruret 4724 
paa Grund af OrgelelK Anbringelse, og da man 1842! 
anbragte et P ar Vinduer her, gjorde man disse rnnv- 
buede for Log stedse at afvige sra den oprindelige S til.

Hovedindgangen, der var anbragt i  Taarnet og 
kaldtes Brudeporten, aabnedes kun ved Brudefslks Jnd- 
og Udgang vg andre hoitidelige Leitigheder. Den celdre 
Port i  Spidsbuestil Var stjcrnket hertil af Borgmester 
Anders Schult og Hustru, mrn den Llev med P orta l og 
Frontespice borttaget 1842 og r  dens Sted anbragtes en 
ny Porta l i grast S t il,  hvormegetend Proesten D r. Tar
sen havde onflet at den var Vleven holdt i  SpidsbueM  
fom den gamle havde dorret. Over den ganrle P o rt 
saaes et meget bestadiget Dillede i Stukkatur, sorestillende



21

tze Hellige Ire Konger, der tilbade Christusbarnet. Den 
scedvanlM IndganS var igjennem Vaabenhuset ved K ir- 
Lens Wordsive. Ved Siden af m fochenvoerende D m  var 
i  en Mnrstee« indgravet Aars tollet 1578 vg paa en 
gammel D er stode Navnene Anders Schult og Elisabeth 
Hansdatter med AarstaLet 1708. Tcet ved dette Baa- 
denhus ssaes paa Taarnet et stört Äors, danuede af 
gjennembrndte og glasserede Mursten.

Sakrjstiet taas ved den sydtige Erde af Köret og 
Havde Dore saavel ind t i l  dette som ud t i l  Kirkegaarden 
I  dette var audragt en Tarte med Fvrtegnetse over 
Llirkens eeldve Proester vg ÄapeLaner, mm den var flere 
Gange vPnralet og ilkte weget paalidelig eüer fnidstcendig.

Heüegaards Kapet Dar en mindre Udbygning ved 
Syd siden. Det nesters^ Rmn indeholdt nogte Ligkister 
og tzkt sverste benptted^ t i l  deri at henscette Ltg, som 
ikke strax siulde begroves.

Taarnet var Lpsget endet feuere end Kirke men
niinbre solidt end derme. Det havde takkede Gavle mod 
Nord og Syd^ og nüdt paa Taget et temmelig Hort 
S p ir , der var opfsrt 1724 for et i dette Diemed stiftet 
Legat. Sp lre t var just rtte nogeu Prydelse ior Taarnet 
nien da det var mindre gsdt bygget og da eu Klotte 
var anbrast i det, bidrog det Ille  lidt M  at svoelle den 
allerede r Forveien strebetLge Taarnbygning, hvis Mure
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havde fiere betydelige Redner. D a Taarnet- Tag HLeV 
omlagt medens D r. Larfen dar Sogneprcest i  Hokbcek, 
onflede Han derfor ogfaa Sprret ombygKet paa en smuk- 
kere og solidere Maade, da Han frygtede fo r, at det el- 
lers engans vilde blcese ned i  StormVeir, men Kiekers 
savnede M idier hertil. Dens Taarnuhr Var fra  1737 
og de 4 Rhrskiver Lleve fornyede 1842 famtidigt med at 
Spirets F lo i og Kugle bleve repmerede sg forptzldts..

Den storste Klokke i Taarnet havde en sod Klang 
og folgende Jndfkrift: 8pes rasa 6dristus est. 6brl8terr 
HasmnssbQ, Renirv Lraim886b6iK, LirkevW iAtz !  H ol- 
beko Xirks. ^nrio Domini 1611. Verbum Der manet 
iu  Lötornum, Dorebart ColAieser xos «rieb. 6. X . H. 
D. L. Den mindfte Klokke Var Merk meget celdre 
og havde felgende Indskrist: ei O-me^a, bans
ciietug Dsus et bonro. k.vx §Ioriss> veni eurn paes, 
amen.

I  Klokkeftolen var endnu Plads t i t  en tredie Klokke, 
og en faadau havde ogfaa forhen vLret her, men den 
blev 1786 nedtaget og bortsolgt ved offentlig Anktlon t i l  
en Knapmager, der omstobte den t i l  Knapper. Noget 
senere blcv den gamle Thinqklokke, hvormed forhen B or- 
gerfiabet sammenkaldtes, naar nye Forordninger ßulde 
bekjendtgjores paa Thinget, ophcrngt i  Taarnet, dog ikke 
i den ledige Plads i  Klokkeftolen, men i  det nordveftlige
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Lykchul. Den brugtes t i l  at klemte med, naar der dar 
Ildebrand og t i l  at ringe over Lig med.

Men den var anbragt paa et farlig t Sted og den 
havde en afflyelis gjennemtroenSende Lyd, hvorfor ogsaa 
D r. Larsen onstede at den maatte blive bortsolgt eller 
paalagt evig Taushed.

Kirkens Jndre var ved P ille r deelt i et M id tflib  og 
to Sidestibe, af hvilken i alt Fald det sydlige forhen 
havde tient t i l  Munkeceller. Lamperingene fandtes endnu 
i dettes Hvcelvinger, ligesom i den nederste Etage af 
Skvlehuset indtil 1842. Kirkens indvendige Loengde, 
Taar mummet medregnet, var 5 1 ^  Alen, Brsden med 
Sidegangene 28^4 Al. og uden disse 12 /̂« A l., dens 
Hoide sra Gnlvet t i l  Hvcelvingsbuernes Sfjcerinsspunkt 
172/4 A l. Kirkens Heide t i l  Tagryggen var 50,g Fod, 
Taarnets Hoide t i l  Tagryggen 98,« Fod og Hoiden af 
dette og Spiret tilsammen 15b.s Fod.

I  Katholicismens Tid har Kirken indvendigt vceret 
bemalet medHelgenbilleder og adeligeVaaben, men disse vare 
senere dels afskrabede og dels overkalkede paa nogle saat 
Rester nerr, som P r. Larsen forefandt ved forfigtigt at 
borlfjerne den gamle Hvidtekalk. Bagved Alteret fandt 
Han de forloengst uddode Adelsfamilier Drefeldts og 
Gatts Vaabenmcerker og derved en Helgenrnde, som Han 
antog s-r den heilige Catalina.
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Bagved Alteret fandtes en mcerkelig Hvcelving, der 
forbandt Alterbordet med KirkenS M ur, og hvori et P ar 
Mennesker künde finde Plads. Den var lige for det 
midterste Felt af Altertavlen, hvilket Felt i  Katholicis- 
mens T id var saalebeS indrettet, at det künde udtageS 
og ombyttesMed et andet, og Larsen formodede derfor 
at Hvcelvingen var indrettet for flige Forandringers 
Skyld. (Maafte har den dog blot vceret et Gjemmested.) 
Altertavlen havde udjkaarue Figurer, men hvorledes den 
ellers saae ud eller hvor den er bleven af vides ikke. 
Ded Kirkcns Nedbrydning blev den folgt for 100 Rd.

En Plade af Serpentin, der har vceret Laag, ovrr 
Relikvigjemmet i  Alterbordet, findes i  det oldnordifte 
Museum, hvortil den blev indsendt af ProvstSmith i Aaret 
1808. I  Museet findes endvidere et ülle Relikvifinn af 
Trce med Metalbeflag, der er sundet under ÄirkenZ Alter.

Foran Köret pod indtil 1842 et HM, tildels for- 
gyldt Tralvoerk med 2 Flsidore. Paa Lettes Gesims fte>d
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Med störe forgyldte Bogstaver: T i l  dette helligs Gnds 
Hufes A§re og Prydelse haver serlig og velagte Mand 
Niels Nielsen, Raadmand og Kirkevcerge i  Holbrek, med 
sin kjcere Hustru Elsebe Hermandsdatter ladet dette Chor 
opsoette, andre Gudfrygtige t il en kristelig Admindelse, 
Anno 1661. Det blev senere borttaget og erstattet med 
rn meget lavere og smukkere Ballustrade uden Dore.

Daabspladsen var indrettet i den nordre Sids- 
gangs ostre Hjorne og aflukket fra Kirken ved et hoit 
Tralvcerk lidesom det, der forhen stod i Köret. Det var 
bygget ovenover en Begravelse.

Paa den vestre Side oder Gesimsen stod: Herunter 
haver den cerl'ge, agtbare og velfornemuir Mand Anders 
Schnitt, Borgmester herudi Holbcrl, barnsod udi Aarhns 
1629, med sin kjcere Hustru den cerlige, dydcrige og gud
frygtige Matrone Elsebeth Dreiers, barnsod udi Kjoben- 
havn Anno 1645, deres Vegravelsessted, og haver der 
t i l Guds ZEre og Hans Hufes Beprydelse ladet opscrtte 
og bekoste dette Funt Anno 1672. Paa Gesimsen stod: 
Lader de smaa Born osv.

Paa den Side, som vendte ind imod Kirken, vckr 
over Deren anbragt et meget godt M aleri paa m Kob- 
berplade, sorestillende i  Drystbilleder Anders Schult, Hans 
Kone og 4 Born, hvoras det yngste med en Rosenkrands 
em Hovedet.
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Jndenfor paa venstre Eide Var 1787 anbragt et 
Vers om, at „denne Daabes Phnt^ fly lttes Anne Wat
teau og Kjobmand Christen Lind.

Nedenunder var Familiens Begravelse, der i D r. 
Larsens Tid dlev tilsyldt med Jord, da den forhen var 
fuld af Land.

Dobefonden var af Trce; Fadet var af Messing med 
den scedvanlige Zndstrift med Munkebogstaver: Llater 
^esu, vii-An, es8ta, avv, 5 Gange gjentaget. Over 
Fönten var et Dcekke, som hcengte i en Kjcede under 
Hvielvingen. .

Proedikeftolen, ved Kirkens Nordside, havde 5 Fetter 
med Dilleder, forestillende Christi Aodsel, Korsfcestelsen, 
Gravlceggelsen, Opstandelsen og Hin.melfarten. Paa 
Hiornerne vare Billeder af Christus og de 4 Evange ister, 
og paa dens Pagside O luf Brokkenhnses og hars Hu
sten Karen Ulfeldts Navne og Skjoldmeerker. (O lu f 
Brokkenhus havde nogle Aar v^rret Lensmand her).

Orgelet var stört og vel indrettet. T e t var grün
det paa det gamle Orgel, emtrent fra 1557, der 1723 
blev flyttet hen ved den vestre Gavl og ndvidet ved 
Hjcelp af Peder Pedersens Gave til Kirken i Hans Te
stament af s. A. Paa en af Piberne stvd: Monsieur 
Borge Aastersen, Gud t i l  ÄEre, haver Han sin M orbro- 
hers Gave med denne Stemme forbedret, Anno 1723.



Under Hoikirkens Hvcelvinger vare fire Messing- 
Lysekroner ophcengte. Den forste og celdste var efter Jnd- 
siriften derpaa givet af Christen Tommesen og Sofie Al-- 
Lrechtsdatter 1661; den nceste Var givet af davcerende Borg- 
mester Anders Grubbe og huns Hustru Zissel Pop 1713; 
den tredie af Anders Christensen Brink og Lene Niels
datier 1716; den fjerde, der var den smuckeste og nyeste 
havde folgende Jndstrifl:

T il taknemmelig Erindring af vindstibelige 
gndsrygtige og kjcerlige Forceldre Hans Olsen San- 
Loe og Karen Jensdatter er denne Lysekrone bekosted 
afderes fire efterladte Born Anders, Jens, Marie« 
Anna Sandee, Holbcek 25de Nevbr. 1777. .
To mindre Lysekroner, den ene i den nvrdtige S i>  

degang og den anden i Grubbes Begravelse, vare givne 
af A. L. Grubbe og Hustru S. Po,.- 1725.

Under Hvoelvingen i  den nvrdlige Gang var endnn 
ophcengt et kille Orlogsfkib med udspautle Seil. Ted 
var givet af Kjobruaud H. O. Sandoe og Hustru Anna 
Sandoe Walleau den 7de Novbr. 1867 og havde denn< 
Zndskrift:

Bist vender Bladet sig, og denne Rigets F laade. 
Skal dcrkke Norges Äyst ög over Sundet raade.

At dekte Skib efter at voere restaureret 1841 atte^
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dlev ophcengt, var meget imod Sogneprcrstens D t. Lar- 
sens Onsle. Han mente nemlig at Ckibenes Plads var 
i  Bandet og ikke Lüften.

Ved Alteret stod indtil 1842 den forhenvcerende 
Latinfloles Kirkeblok, og derover folgende Jndskrift paa 
en fort Tavle med rode Kanter:

Lceq i  denne Fredags Blök,
Dobbelt maa igjen solventes,
Thi en samlet Hjcelp her hentes 
For latinske Skoleflok.

1709, 1. Januarii. '

Den sydlige Sidegang var efter 1650 ved et Drce- 
degulv bleven delt i to Etager, hvoraf Len overste afgav 
Plads t il Pulpiturer, lukkede Stole vg Orgelet. Men 
Lette blev flyttet 1724, og tun den ydre Beklcedning bl^v 
tilbage og indrettedes t il en lukket S to l. Paa denne 
saaes en la tinff Jndstrift, som mindede om at Orgelet 
havde staaet her, med Aartsallet 1657 vg fire Adels- 
vaabener og Navnene Tyge Kruse og Karen Shested, 
Jorgen Sefeldt og Barbara F riis .

Jndstrilten var altsaa opsat af Jorgen Sefeldt t i l  V is- 
Lorg i Viborg S t if t  (der omtrent var samtidig med den 
Lekjendte Landsdommer og Bogsamler Jorgen Seeseld.)
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Han Var sorst gift med Barbara F ris , der dode 1638 
og derester med den beljendte Karen Sehested, hvis forste 
Mand Tyge Kruse var dod 1639. Jörgen Seeseldt var 
1653— 57 Lensmand paa Hvlbcek S lot.

Af de Mindesmcerker, som engang havde vceret her, 
vare vistnok flere i Tidens Lob blevne odelagte og bort- 
tagne, men adstillige vare endnu tilbage, stjondt ikke alle 
paa deres oprindelige Pladser.

En Mindesten oder i'easmanden Christoser Pax dar 
anbragt ved Korets Nordside i et as de tilmurede V in - 
duers P lars. Dcnne Sren, her nu sindes i KapeLek 
paa Kirkeg.iarden, er as en rodlig Stenart og har fo l
gende Jndskriil:

Her ligger Legraven velbyrdig Mand Chri- 
stosser v. Testenberg kaldet Pachs ist Torupgaard*), 
fod t i l  Kreibe i  Schlesien Aar 1511, var kgl. Majestcets 
Besalingsmand paa Holbcek S lo t 47 Aar, levedc97 
Aar, dode 1608 den 9de Ju n ii, og Hans hcereHus- 
frue, cerlig velbyrdig Fru Sofie G alt t i l  K indholm**), 
som var salig Peder Ebbesons t i l  Tyrrestrup, D an- 
marks Riges Raads Datter, levede 63 Aar, dode

*) Torupgaard, der laae i Grandlose Sogn, er feuere 
lagt ind under Eriksholm.

* * )  Kindholm laae i Kundby Sogn og blev n?dlagt 1749,
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1603 den 30te M ai. Leres ZEgtoflab, som var i 
1 81 Aar, velsignede Gud med 4 velbyrdige Sonnet

og 2 Dottre, af hvilke herhos er begraven cerlig, 
velbyrdig Frederik Pachs. dode i sin Barndom Aar 
1575, cerlig velbyrdig Peter Pachs t il GerZnes, 
levede 29 Aar, beide 1608 den 26de M a i, cerlig 
velbyrdig Iom sru Lisbeth Pachs t i l  S iersholm ***), 
Levede 39 Aar, dede Aar 1612 den 29de Oktober. 
Guo give es med denuem en glcrdelig Opstandelse.

Amen.

' Paa Stenen er udhngget Billeder af Christosfer 
Pax med Hustru og 3 Born, hvoraf det mindste i Svob 
vg som Lig; men Arbeidet er ikke af det deoste. Längs 
med Randen ere Ahncvaabener ndhuggede. Stenen bar 
engang vceret omgivet af en simpel Sandstens Ramme 
med Englefigurer as Alabast, der dog for lange siden ere 
odelagte.

De her ncevnte Asdove laae forovrigt ikke i Loret,
rncn i en Begravelse i den sondre Sidegang ved Taar-
net. Kisterne vare af Egetroe, betrukne med Lceder cg
beflagne med drevne Messingplader med Zndskrifter. Her
Laae ogsaa Iom sru Dorothea Pachs fodt paa Torup-
gaard den U te  Angust 1681 rog dod den 2den Oktober
s. A. Det overste Rmn r MravkapelleLblev senere brugt
* * * )  a: Sigersholm. der Laae i  Asminderup Sogy 
Meerlose Herren Loldsiedet er endnu tllbage l Skoven.
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t il en Kirkestol, og Kiüerue nedsattes i  det nederste, der 
derefter blev tilmuret 1842. Ved Begravelsen Var ind- 
muret en Sten med denne Indskrift:

Her under hviler cerlig vg velbyrdig Mand, 
salig Mogens Pachs t i l  Torup, kongelig Majestcets Be- 
falingsmand paa Holbcek S lot, som var velb. Christof- 
fer Pachs og Frue Sofie G alt deres Son, fsdt paa 
Holbcek S lo t Anno 1577 den 10 I u l i i ,  levede 65 Aar 
og 17 Uger, dode paa Holbcek S lo t 1642 den 20de No
vember. I  lige Maade hviler her hos Hans ljcere Frue 
cerlig og velbyrdig Fru Beritte Mundt, som var velb. 
Claus M undt og vclbyrdige Kirstine Harbve deres D a t
ier, fodt paa Serritzlevgaard 1491 den 9de Januarii, 
levede udi i  61 Aar, dode paa Ringsted Kloster 1652 
den 28de August, hvis Sjcrle Gud haver, de levende 
Kroppe indfattet t i l  Legemernes cerefulde Opstandelse, 
og haver den Frue selv efter sin salig Husbonds Dod 
dette Kapel kjobt t i l  deres Begravelsessted og desforuden 
forceret t i l  Holbcrks Kirke 500 Rigsdalcr og t i l  de Fa l
tige 200 S . S ., med hvis Rente fial holdes vedlige, un
der Guds tilborlige S tra f. Anno 1654.

3  Jerngitteret ind t i l  Kirken stod med forgyldte B og- 
staver: M . P. —  B . M . —  H. P. B . 1698, og i  de 
nederste Hjorner 1646.
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Kirk-ns Sydside dar et Epitafium med en la- 
t.inst Jndstrist, hvoraf kun felgende Brudstykker künde
jlases:

2 6 2 6 . D . 0 . K . 
mtsAer/' .... ac /)--ncie-r6ss. 

6kancir'o ^/a^mr'o ///e-'o-r... 6r'mö.. 

öom's a-'tröns... ̂ 6 6 4 ... naro/'rjns.. 
xa^ent/öns öene me-rtt's/)iam  

//iuctmem res^a^r /r'öe-'r sn/re-'Ltr'LeL 
--ro-runren/nm /r oe F'. ^-m o ^ 6 2 7

I  Köret Var mod Syd opstillet en Marmortavle 
t i l  M inde om Kjobmand A. A. Borch og Hans Hustru. 
Den havde felgende Jndstrist, der ogsaa omtaler de af 
Borch stiftede Legater paa ia lt 52,000 Rh. og er forfat- 
tet af Kammerherre, Amtssorvalter Wegener i  Holboek: 

Borger og Kjobmand i Kjobstaden Holboek Anders 
Andersen Borch, dod den 2ben Februar 1837 og Inger 
(Lleon-ra s. Kornerup, dod den 20de Decbr. 1826 have 
ved deres den 2den J u l i 1823 oprettede og den 29de 
Decbr. 1826 konfirmerede Testamente stiftet t i l  Bedste 
sor det Offentlige folgende Legater under nedenanforte 
Bencevnelser:

1. Det Borch fle Legat t i l  Fattigvcesenet i  Holboek
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20,000 Rd. Sedler, af hvis Rente, 800 Rd. Sedler, 15 
af de celdste og Svage, af Syge og Sengeliggende og 
derncest äf aüermest Trcengende, Voerdige, som selv In te t 
kunne fortjene, stulle ugentlig nyde 1 Rd. hver, samt 20 
Rd. i  det Hele t i l  Jldebrcendsel for disse Fattige.

2. Det Borchike Legat for Husarme i Holbcek, 
15000 Rd. Sedler, af hvis Rente, 600 Rd. Sedler, 6 
fände husarme Familier, som lide Nod fordi de ved de- 
res forhenvcerende Stillinger i  Livet af Undseelse og T il-  
bageholdenhed ikke som andre Fattige kunne erholde Under- 
stottelse, fiulle erholde 25 Rd. qvartaliter.

3 Det Borchske Leg^at t i l  Holbcek Skole, 15,000 
Rd. Sedler: a) Renten af de 10,000 Rd., nemlig 400 
Rd., anvendes t il fattige Skoleborns Undervisning, hvor- 
ved de kunne blive duelige t i l  Tjenestetyende. T il Lsn 
for en Lcererinde, samt t i l  Jldebrcendsel for hende og 
Lokalet, saavel som t i l  Vedligeholdelse af det nodvendige 
Jnventarium, samt t i l  Opklcedning af 2 a 3 fattige 
Drenge og 2 a 3 fattige Piger, som meest have udmcer- 
ket sig ved F lid og Scedelighed. b) Renten af de 5000 
Rd. auvendes t i l  sättige Skoleborns Opklcedning t i l  de- 
res Konfirmation.

4. Det Borchske Legat t i l  Holbcek Kirke, 2000 Rd. 
Sedler. Renten heraf, 80 Rd. Sedler, fla l opspares og 
tillcegges Kapitalen indtil en Hovedreparation sindes for-

3
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noden, hvortil de opsparede Reuter, men ilke Kapitalen, 
maa anvendes.

Denne Steen med ovenanforte Jndfkrift er efter Gk- 
verens V illie  og t il et stedsevarende Minde for Sam ti- 
dige og Esterlevende om A. A. Durch og I .  E l. Borch 
fodt Kornerup, deres kjcerlige Omsorg og priselige Vel-- 
doedighed for Trcengende, foranstalket opsat af Executores 
Testameuti i Boet i  Holbcek i Aaret 1837.

Ved A ltrets Nordside Var i  Muren indsat en Minde- 
steen over Kjobmand Peder Pedersen, med folgende Jnd'- 
f lr if t :

Denne indmurede og udhugne Steen vifer, at her- 
under hviler den cedle og hoifornemme, nu salige hos 
Gud, forhen Negortiant öS Handelsmand her i  Holboek, 
fod Aar 1676 den Iste M a rtii udi Fyhn, r Staarup 
Prcestegaard, boede udi Holboek, en Kjobmand 19 Aar 1 
Maaned, dode i  Holbcek den Iste J u li i  1723, testameir- 
terede fsr sin Dod: 1) t i l  Kirken 4000 Rd., fom flnlle 
anvendes a) t il et S p iir  paa Holbceks Kirkeraarn, b) t i l  
t i l  en Klokke udi samme Taarn, o) t t l  et Orgelvcerk. 
Resten af samme Kapital skal soettes paa aarlrg Rente, 
hvoraf Kirkens S p iir, Klokke, Orgel, saa og Hans Be- 
gravelsessted (fom saa lcenge Holbcrks Bv og Kirke er 
t i l ,  perpetuerlig vcere og blive urort, ftal holdes vedlige). 
2) t i l  Holbceks latinske Stole 2000 ^vraf de stit-



tlgfle og fattigste Desciple nyde aarlig Renten. 3) Kic
ken 1000 Rd., hvoraf en velstuderet Person, som proediker 
Aftensang udi HoOcekS Kirke, stak nyde aarlig Renten. 
4) 2000 Rd., hvoraf Holbcek Byes Sengeliggende og F a l
tigste nyde aarlig Renten, hvorimod de Faltige hver 
Condag og Helligdag ssulle bestrs Hans Gravsted mev 
Blomster og Urter. 5) t i l  Skaarup Hospital udi Fyhn 
1000 Rd., hvoraf samme Hospitals Lemmer skal nyde 
Renten aarlig.

Derunder var ndhugget et Vers, og noget derfra 
laae en tilhorende Ligsteen med denne J n d flr if t :  Peder 
Pedersen, Holbceks Kirkes og Fattiges störe Velgjorer, 
1723. Stenen var en forhen brugt Ligsteen, paa hvis 
M idte den celdre Zndstrift var udflettet, for a t give Plads 
for denne; men efter celdre Folks Sigende laa den ikke 
paa sit rette Sted. Mindestem» findes uu i  Ligkapellet 
paa Kirkegaarden.

Ved Eiden af den aüerede omtalte Mindester» over 
Christoffer Pax var opstiüet en stör Tavle med en vidt- 
lostig Jndstrist t i l  Minde om KanceÜiraad Jochum Schou- 
gaard, Viinhandler, Borgmester og Amtsforvalter i  Hol- 
bsek, der dode 1739, og Hans forste Kone Margrethe He- 
devig Schröder. Pillerne paa dette störe Monument 
vare prydede med Vinslov og Druer og Sindbilleder 
Paa Alogskab, Styrke, Maadehold og Retscrrdighed-

3S



Nedenksr Korets BÄustrade paa Nordfiden var e- 
meget stört Epitasium, hworpaa en heel Familie ia lt  14 
Perforier var afmekM, og Vewder Christi Redtagelse af 
Korfet. Det stal efter Kjenderes Dom have vsret ek 
udmcerket godt Merleri, og Farverne have holdt fig for-- 
tr in lig t, men Rewn eller Aarstsl sandteS ikke, da Jnd- 
striften, der havde staaet paa en mmdre Tavte nedenun- 
der, for lange siden var ndsiettet.

Ved Siden af Prcedikestolen var en Marmorsteen 
over Fru Johanne W ith fsdt Jokobsen, s. 4de J u l i  1746, 
g. 1774 med Kammerraad, Amtsforvalter Jens W ith , 
Moder t i l 3 Sonner og 4 Dsttre, dod 1784.

Ved Prcedikestolens vestre Side var et meget stört Epi- 
tastum over Borgmester Mogens Ehnstenson, sodt i  Ska- 
Ler i  Jyttand 1569, dod 1645, tilligemed Hans forste 
Kone, Mette Lyndersdatter, fodt i FlenZborg 1574, dod 
1624. Hans cmden Kone, Dorithe Lauritzdatter, der le- 
vede med Ham i 19 Aar, og deres to Dottre Havre la
det Epitafiet opscette 1648. Det var et godt M alen, 
hvorpaa saaes 7 voxne Perforier og 2 Born.

Paa det folgende Mindesmcerke stod: Peder Zensen, 
Raadmand i Holboek i 26 Aar, fsdt paa Tossinge 1583, 
dod 1649, og Hans Hnstru Margrethe Mich . . . .  fodt 
1601 paa Aastrup Gaard. (Mere heraf künde ikke lcefes.)
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M s ln ie t fynes engang at have vaeret godt, men det Var 
for Storstedelen feuere overuralet.

Dernoest fulgte endnu et andetfra 1594, oder Borg- 
mester Jatob Viüumsens Born, hvoraf Han havde 13 
med sin forste Kone, Johanne Hansdatter og 6 med sin 
anden, Anna Henriksdatter. Paa Tavlen var afmalet 
ia lt 19 Personer <11 M . og 8 Kv.) og derunder et Par 

Bomoerker.
Tavlen havde ogsaa M aling paa Bagsiden.
Paa en brun Marmorsten, indmnret ligesor i  en 

a f Pillerne:
T il dette Hervens Hufes Beprydelse haver 

Hans Tjenerinde Else Rasmusdatter, salig Sofren 
Nielsens, sorrige Aaadwünd her L Holbcek, Hans Efter- 
leverste, givet 200 Nigsdaler t i l  Altertavlens S ta f- 
fering. I  August Anus 1643.
I  Taarnpillen ved den nordre Gang var indmnret 

en Mindesten over folgende:
1. Veloedle og hoifornemme S r. H. E. S i-  

ersted, sorhen Handelsmand i HolLcek, fodt 20de J u n i 
1693, dsd 1 M a i 1769. 2. Velcedle, dydige vg 
gudelstende Matrone, Mette Siersted s. Rordam, f. 
16. M arts 1697, dod 17de September 1762. 3.
Deres Son Ungkarl Jens Siersted, fodt 20de J u li 

1728, dod 18de Jun i. 1753. 4. To af Kjobmand



i  Holbcek, Niels Hansen Siersteds Born, dode i ve^ 
res fpcede Alder.
Stenen var bekostet af ncevnte N. H. Ciersted, t i l  

ev i g  Amindelfe af bans Forrrldre; Hans Broder og Hans 
egne Dorn. Den vidtloftise In d fir if t  var forfattet 1775 
af Sogneprcesten Magister P .  Sm ith, der deSuden havde 
tilfs ie t nvgle Vers.

Ved Borgmester Grubbes Begravelfe var anbragt en 
Tadle med en temmelrg vidtloftig Ind firift,. der kan anfo--̂  
res som et M inde om Tidens s«re Smag. Den er 
folgende:

Paa denne forte Sten er Legnet Lil evigt og 
berommeligt TEresminde paa Äorden Hans  Navn, 
der alt paa en h v i d  S t e e n  er optegnet i  Himmelen 
adle og velvise Anders Larsen Grubbe, fordum 
Borgmester i  Holbcek, der er fodt. i  S t. Hcddinge 
Anno 166L efter Christi 8odsel; efter at Han ved 
et cerligt Byrd og uforfalfiet D ys var bleven besorg 
dret at raade vel i  hole Herrers T>eneste, er Han 
efter Guds Raad og Köngens Naade bleven betroet t i l  
at raade det gemeine Dedste udi Holbcek, hvor Han 
har ladet sig kjendeen gudfrygtig og cerlig Raadmand i  
7 Aar, en velvis og velsindet Borgmester i  19 Aar^ 
Byen t i l  stor Gavn, Ham selv til.stor RoeS, Ihr Han 
var en tro og retscerdig Ovrighedsmand, en klag og
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mdticer Embedsmand, en Huld og kjcerlig Wgtemand 
mod tre elflelige SEgtefceller, den a r t i g e  Madam 
Giedfle Winther, den y n d i g e  Madam Valgiertrud 
Ziigwardsdatter, den d y d i g e  Madam Zitzel Hans- 
datter Pop» af hvilke den sidste efterlevende beklager 

 ̂ Hans Dod saa hoit som Han levende cerede hendes 
Dhd. Overalt Var Han en god Christen, der elstede 
Gud, Guds Ord og Guds Tempel; th i t i l Holbceks 
Kirke har Han forceret 3 Lysekroner og 2 Lysearme 
Gud tU ÄEre v̂ g Templen t i l  Z iir ,  Altargulvet med 
Zeruvcerk omkring selv ladet bekoste, Menigheden t il 
Ljeneste. Derfore har den, der elskede Ham i Livet og 
rerer Ham L Graven, enduu t il Kirken skjaenket 100 
Nigsdaler i  Kroner, at af Kapitalens aarlige Rente 
de 3 Lysekroner og de 2 Lysearme t i l  hvert Aars 

t Iu lkho itid  med Voxlys kan blive forsynede, 0g dette 
BegravelseSsted, som nu 1727 er i  forsvarlig Stand 
cg bevarer den salig Mands jordifle Levninger, 
evindeligeu maa blive holdet vedlige. Lad dem 
ligge, Ingen rore Hans Beeu. 2. Regg. Cap. 23
v. 18.

Tavlen Var omgivet med en hvidmalet Troeramme, 
foroven med 2 Hoveder, der kyssede Hinanden, sorneden 
med et stygt Dodningehoved, der havde V i n g e r .  Be- 
gravelsen var indsredet med et stört Trcegitter med Ge-



fims, i  hvis Dore A. L. Grubbes Navnetrcrk stod.
Begravelsen og endeel af Kirken benyttedes i K rigs- 

tiden 1813 som Homagasin, hvorved Lysekronen led me- 
get Tab paa fine Arme. Senere brcendte der hver Zu- 
lehoitid S tearinlys i  den, nagtet det paa Mindetavlen 
omtalte Legat ikke var bevaret.

Mellem Daaben og Prcedikestolen Hang et gammelt 
men meget beskadiget M aleri, forestillende en pyntelig 
klcedt ung Pige, der syntes at have Opmcerksomheden 
henvendt paa Noget udenfor Billedet. Foran hende 
saaes Christus paa Korset og i  Baggrunden to sirlige 
gothifle Kirkevinduer. Foroven og forneden havde vceret
Zndskrifter, men heraf künde tilsidst tun lceses...... salig
Pige Karen Sofrensdaater. Billedet var som det syntes 
omtrent fra 1550.

I  Kirkegulvet laae endel gamleLigstene, hvoraf nogle 
vare hele og andre mere eller mindre befladigede. De 
4 celdste vare fra Klostertiden.

Den storste Ligsten i Köret var lagt over Lensman- 
den Verner Parsberg, der dode 1484, og havde folgende 
Jndskrift med Munkebogskaver:

Hcer liager her Werner pasperg ridder, som dooe 
aar efter gutz byrdh lneäxxxllH  ok Hans kcere hustruce 
fruce anne tones dotier, som dode m eälxxM I hves sicele 

Gud node.

40



41

Skriflen har mange Forlortelser og er paa nogle 
Steder noesten udsiidt. Den er anbragt längs med Ste- 
neus Rand, og derindenfor staaer 2 Vaabenfljolde, samt 
derunder et slynget Baand med en tildels udslidt Znd- 
ftrift, hvo^af dog endnu 1759 künde lceses:.... Majestatis 
qvi salvandos salvas gratis salvas.

Nede i Kirken laae en Steen fra 1490, hvorpaa 
Vaabenfljoltet Var aldeles ndflidt, men som har habt 
folgende Zntfkrift:

Her ligher bedherlic och welbnrdich quinnce fruce 
lence tonnis dotter, hwcrs stell Gud haffuoe, aar effther 
gutz burdh tusende eä Ixxxx.

En tredie Steen i samme Gang havde paa Midten 
2 Vaabener og ved Randen denne In d flr ift:

Her tiger erlige velbyrdige quine frue Aistine Ty- 
mandz hues seel Gud naade, oc blefs begrauit S t. Hans 
dag bavtiste Anno Dom ini LlclxxUII.

I  Ncerheden af denne Sten laa en anden, ligeledes 
med 2 Vaabener samt folgende Jndskrift:

Her er begranit E rlig  velbyrdig mand Markör Tue- 
mand t il Cobo oc bovitzmand paa Holbeck Oc Hans ho- 
stru fru Kanne B o llis  paa Kellerup hues sielle gud verre 
naadig oc barmhiertig, oc blef Hand begraven S . V a l- 
borig asten Anno Dom ini LI. 4. 1.
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Disse 4 Ligsleiie bleve aftegnede « f Soren Abild- 
gaard 1759.

I  Köret laa en Ligsten oder Borgmester H. C. 
Lund. Han var i  sin T ib en meget dygtig Wand og 
holdt strceng Orden overalt.

Naadstuearkivet skyl'der nok Ham, at endel vigtige 
gamle Pergamenter og Papirer ere blevne opbevarede 
og Han har selv forsynet flere af dem med Paategning 
og indlagt de murilerede i scerligt Papir. Stenen laa 
forovrigt efter gamle Folks Sigende paa det Sted, hvor 
den ovenncevnte Peder Pedersen var begravet. Den no- 
get jurivifle Indstrift Var folgende:

Denne Begravelfe er efter Lkjode af 29de M a rt i:  
og Approbation af 27de A pril 1790 folgt t i l  Hans Chri
stian Lund, fodt den 29de August 1735, Byfoged og. 
Postmefter 1 Holbcek og Herredsfoged i  Merlose og Tusse 
Herreder den 3die A p ril 1761, LandvasenZfonunisscer L 
Holbcek Amt den 30te August 1768, Herredsstriver i  be- 
ncevnte Herreder den 3. December 1772, Borgmester i  
Holbcek den 19de M a i 1774, Kammerraad den 9de Fe
bruar 1778, Birkedommer og S triver ved Baroniet Lo- 
venborg B irk  26de M a rt ii 1783; gift M d  Lovise Stam< 
pe den 2. Septbr. 1761, fodt den Iste Februar 1736, 
j  deres Wgtestab avlet. 11 Born, af hvilke ere Lode 6,
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fom fra anden Begravekse er „flo t" den 5te November 
1790, og Foroeldrenes Dodsdag bliver paa den Tid her 
at anfore. Dette ndhugget den 3. Februar 1793. (Dods- 
dagene ere dvg ilke tilsoiede.)

En stör blaa Sten omtrent fra 1688 havde folgende 
Jndskrist: , '

H iir  ruht sich Johan Feige, gewesen Dänemark Kom- 
missarii . .  Konsul,'m it M aria  H iort, W ith Peter Ras
mus. Godt Almächtigst verlehnen Ihnen ene vrrlycke 
Opstandinge, ten ewigen Leeveu, om syner Gnaden ende 
Jesu Christi Lyden willen. Amen. Spes altera vitce.

Paa en Sten, hvis Jnd flrift tildels varudflidt künde 
endnu lcrses: ... Hans Pedersen Rider, Anno 1581, fvr- 
dum Raadmand her i  Hvlboek og Ridefoged hos Mogens 
PachS paa Holbcrk S lo t, t il Hans to Gaarte Torup ... 
og levede i LEgteffab ... dode 53 Aar gammel.

Ved Alteret laa forhen en Sten med Dilleder af to 
Prcester i O rnat og med en latinsk Jnd flrift om, at der 
hvilede Esbern Lauritsen, dod 1633 og Johan Pedersen 
Medtjener, dod 1611.

En Sten med latinsk Jndskrist var lagt over Lau- 
rids Casperseu (eller Jespersrn) Medtjener, dod 1662, 
og Hans Hustru Anna Last (maaske Lavonis eller Lau- 
rentii.)
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Prceslen Niels Findsens Ligsten havde folgende 
Zndstrift: .

Denne Sten Hörer Herr Niels Fintitsen oe Hans 
Arfvinge ti!, oc lvd Hand her begrafve sin kcere Hostro 
Jebanne Henriksdatter den 28te Oktobris, met begis de- 
ris  3 Dcter, Elisabeth den 25te November, Anna den 
2den Novbr-, Johanne den ^7de Oktober Anno 1578, oe 
bans Soner, vid. D . P. D . Peder den 26. Januar 
(15)81, JenS den 24. Tecb. (15)83. E r og her begraf- 
ven hederlig, gudfryctig oc velleert Mand Niels Finks- 
son, som dode 24. M a ji Anno 1601.

J n d til 1842 laa i Küken en stör brun Marmorsten 
med Billeder af en Prcest vg Hans Kone, samt et spadt 
B a rn  ved deres Folder. Jndstriften Var ncermest af 
religiost Jndhold; men et paa Stenen udhugget Vaaben 
viste, at den var lagt over Preesten Soren M ai, der dode 
1679.

Stenen Var sor lcenqere Tid siden kmrkket midt over 
mcn ved Omflytningen 1842 blev den alteles sonder- 
staaet, hvormeget D r. Larsen end havde bedet M uu rfv l- 
kene om at flaane den.

For Fnldstoendigheds Skyld anfores endnu, at her 
fandtes Ligstene over folgenre:

Jens Pedersen, dod 1645, og Hustru B irg itte  S o- 
rensdatter, dod 1671. En Vorgmester, som dove 1649
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(Navnet uloeseligt.) KjoLmand Aldevelt, dod 1738, 37 
Aar gl. —  Anders Christensen oq Hustru Anna Hans- 
datier. —  Raadmand Marqvard Pcderseu og Hustru 
B ore tiil Pedersdatter. —  M athias Christensen havde 
vceret Herredsfoged i Merlose og Tudse Herreder i  35 
Aar og dode i Holbcek den 8de August 1734 i sit 63 
Aar. Soren Rasmussen Aibsge (a. Albogeved Grenaa) 
af Aarhus 1659. Fru Helle . . . .  1599. — Handels- 
mand Hans Pedersen fodt i Nytjsbing 1621, Hans Hu
stru fodt 1633 og dode 66 Aar gl. —  Jacob V illum - 
sen, Borgmeüer i Holbcek, begravet den 4de Oktober 
1.592, og Hustru Johanne HansLatter, der levede med 
Ham 29 Aar og blev begraret 6te December 1578. —  
Peder Jensen, Raadmand i  Holbcek, fordmn Ridefoged.

Endelig skulle vi ncevne de mcerkeligste af dem, der 
vare begravne paa den gamle Kirkegaard vcd Kirken.

Forligelfeskommisscer og Kjobmand Lars F riis  fodt 
9de Oktober 1766, dod 15de Oktober 1811. Han vor 
meget agtet og aiholdt paa Grund af sin Netskasfenhed 
rg Godhed. Han har stiftet et Legat paa 1000 Nd. t i l  
KirkenZ indvendige Prydelse og et andet paa 2000 Nd. 
t i l  Bvens Fattige.

Kjobmand A. A. Borch og Hustru I  E. Borch f. 
Kornerup. Mauden var fodt 23te Novbr. 1753 og Ko
nen den 4de M art» 1759, de bleve gifte den 3. J u li
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1777. TodSdagene og dereS Legaler ere anforte paa 
en Mindetavle i  Kirken (sce foram) Gravstedet er scr- 
stet paa 100 Aar fra Iste Januar 1827.

Kammerherre og Oberst Henning -Cbristoffer von 
Holstein fodt 18de M a i 1779, dod 6. Januar 1811.

Anna Santse Lalleau f. 23. Nov. 1731 dod 4de 
M a rts  1803.

Hans Olsen Sandse dod 1755 og Hustru Karen 
Zensdatter Rast (Dorsaaret Me ansort.)

Zsr. Pauline Kruse f. 3. Jan. 1760, d. 4. M arts 
1819. Hun Var en Pleiedatter af Kjobmand Erienne 
Ealleau og Hustru Anna Sandoe.

I  et indelukket Begravelsessted ligge:
Justitsraad, Told- vg Konsümtionsinspektor H. M . 

Fonss do'd 22de J u l i  1846 79 Aar, Hans Moder P r^ -  
steenke Louise Fonss f. Frisch, f. 1743 d. 1816, Jsr. E. 
M . Fonss dod 1824, Jsr. F. V. Fons d. 1838, Kjob- 
mand Jakob Sm ith dod 1834 og Hustru H. S. Sm ith 
fodt Fonss dod 1840.

Kancelliraad, Herredsfoged DaL og Hustru Anna 
Elisabeth D a ll f. Petersen. Sidstncrvnte dode 1828 og 
Manden nogle Aar senere i  Msrkjob.

Amtsprovst Troels Sm ith dod 1823 og Hans forste 
Hustru Anna Agnete Plum.

Borgmester og Bysoged LyderS.



Ilchitsraad Schrotz Herredsfoged i Merlose cg Tnd- 
fe Herreder.

D r. tbeok I .  H. Larsons encfte Sem Kand. ju r. 
L. A. E. Larsen, ded 1835.

Pastor'H. Lyngbye, dod 1822, samt Hans Hustm, 
dod 1841.

K. D . Madsen f. Seest d. 28. Tec. 1842.
Paa et Mindesmcerke af graat Marmor stodr

6orne//a van ^
rn <^.8. Uar'r üen L8c/e
/ 8 / 0 .

Ved Siden heraf ligge to af Professor, Landfysikns 
Lundings Born.

Paa den saakaldte „Urtegamd" (a: det Stykke af 
Kirkegaarden, der er Vesten for Skalen, hviler Barbara 
Margrethe Damkioer, fodt Trepels, Enke efter Hans Dam - 
kicer t il Bjergbygaard, endvidere Smedemrster W. H a l- 
green, Kordegn, Klokker og Sloleloerer H H. Cruusberg 
og flere af hanS Born. Sidstncevnte dode den 12. Mai 
1831; Han dar i sin Tid en af Byen hoit fvrtjent Lar- 
rer og har ved sin ualmindeliq crdle og elflvoerdige Ka- 
Makler sat sig et varigt Minde.
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Kirkegaarden har sra celdre Tiber vceret beplantet 
med Linde- og Astetrceer, som T r .  Larsen i  sit M anu- 
stript om Holbcek megct anbefaler t i l  Fredning.

I  en Ärog af de gamle Munkeceller fandt Dr» 9 . 
H. Larsen nogle mutilerede og forrevne Levninger af de 
gamle Kirkeboger, som Han samlede saavidt det lod sig 
gjore og hvoraf Han senere har meddelt nogle Uvdrag i  
„Holbcek Amts^Ävis" 1849, N r. 41.

Her sindes bl. A. Opteguelser om Fodte, Dode og 
Wgtevüde lige sra 1633. Veb 1673 eranmcerket: Stob 
Johan Eggers og Maren Sofrensdatters Bryklup hjemme 
i Huset, novo mo<1o et nrore. Hun var Magister Sos- 
ren M a is  Tatter.

Den ncevnte Soren M a i havde vceret i Holbcek som 
Kapellan sra 1633, altfaa sra det Aar, med hvilket de 
gamle Kirkeboger begynder, og var derefter Prcest her i 
50 Aar. Hans Hustru Calharine Motzfeld var Softer 
t i l  Griffenselds Moder og Magister M a i var ikke lidet 
stolt as dette sornemme Slcegtflab.

I  Januar 1663 har Grissenfeld, „den meget loerde 
uyge Mand Petrnd Schumachernö", staaet Fadder t i l  
Sogneprcest Mag. M ais Barn i Holbcek Kirke (ifolge 
Kirkebogen.)

M a i havde bannet sig et scereget Vaaben, der stob 
saavel paa Hans Ligsten i Kirten, som paa Aljertavlen
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Merlose Kirke, og her med hanS fulde Navn under. Det 
beyod af et Hjertefijold med et stört (M a i)  Trcr, o ^  
derover var istedetfor Hjelm cmbragt et stört Dodninge- 
hovev, af hviS nognc Pandesial fremspirede 3 Fastelavns- 
r i- ,  som dvg not fiulde Letyde Lilier.

O m  HanS Dod er felgende Anmcrrkning indfort i  
E««der-Iernlose Kirkebog af StedetS Sogneprcest RaSmuS 
Pedersen, Holbcek:

Anno 1679 Septbr. d. 29de dodö 
den arvcerdige, hcederlige og hoi- 
tcerde M and Mag. Sofien M a n  
Sogneherre sor Holbceks Menighed 

/ og Priest over Merlose Herred. Gud
glcede Hans Sjcrl og tröste Hans 
-lange fader- og moderlose B o rn  
'.g blev den salig Mand begrabet 
^en 2den Oktober og blev prce- 
kiket af Mag. Frederik (Dreier 
Carstensen) Liceprcest, Psal. 74,
24. 25.

Stedets Praster maa endnu ncevnes D r. theol. 
vrr«se§sor Johan Henrik Larscn. Han var fodt 1773 i  
Nyyobing i  SjcrÜavd, gjorde i sin Ungdom adflillige 
Reifer tillands og tilvands, indenlands og udenlands, 
blev 1801 res. Kapellan t i l  Kjobelsv og Bindeby i  Lol
land, 1806 res. Kapellan ved Domkirken L Aarhns, 1815 
Sogneprcest i  Slangerup, 1816 Sogueprcrst ved Dom
kirken i Aarhus, 1821 Sogneprcest i  Holboek, fra hvilket 
Embede Han M e r Avsogning blev entlediget i  Nacche og

4
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Metz Pension den 24de Jun i 1849. Han bösatte fig 
tzerefter i  Ajodenhavn, hvor hän Lobe 30te M a i 1852. 
Han har efterladt sig endel Skrifter, dels trykte og dels 
i  Haandstrift. .

T il Le fidste Here notzle Optegnelser om Holdcek, som 
for en stör Deel ere benyttede vtd nirrvarende Fremstil- 
ling. Erstelle Uddrag heraf har Han Mevdelt i „Holbcek 
Am ts-Avis" 1849 N r. 71, 73, 78. (Se de bekjendte 
Forsatterlexika af Nycrup ög Erslew)

Om S  o r t e b r s d r c k l o s t r e t ,  h'oortil Kirken har
te, vides forsvrigt kun lidl. Det ffal efter HamsforL 
og en anden Kronikestriver vcere stiftet som Konvent 1269, 
de^mod blev Ordenen efter Petri O la i Kronike sorst 
udsendt t i l  H o lb r l den 12te September 1275.

Den 18de April 1276 blev Klostrets Kirlegaard 
indvret af B ifiop Peder Bang i  Roskilde, men da Do- 
minikanerne eller Sortebrodrene allerede 1231ivare komne 
t i l  Roskilde, er det sandsynligt, at Le allerede i  siere 
Aar for 1275 have havt i  al Kald en mindre Stiftelse 
r Holboek.

Ä t Klostret og hele Byen asbrsndte 1287 .og 1292
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og at Klosterkirken var opbygget 1323 er allerede om- 
talt. Den 7de September 1456 udstedte Broder Mattes 
P rio r i  Holbcek og a lt Konventet sammesteds af Sorte- 
brodre Orden et Bevis for, at de havde modtaget af 
Dronning Dorothea 100 tybfle Mark, en Kalk, Bog og' 
en Messerede, Alterklcede og en Gaard i Holboek i E t. 
Nicolaves Sogn senden ved Torvgaden liggende, f - r  
hvilket de fiulde holde en daglig MeSse.

Beviset, der findes i Geheimearkivet, er flrevet paa 
Pergament og har 3 velbevarede hängende Segl. Disse 
3 Segl ere indbyrdes forstjellige og have folgende Om- 
firrfter:

1. 8. ?riori8 provineialis daeie 0rd iv i8 prediea» 
torum.

2. 8. ?rio ris  Kolbeeeensis ordivis predioatorum.
3. Oonventus fr. orevdieatorum Lolbeek.
I  de to forste Segl fees Marie med Barnet, i det 

tredie to mennestelige Figurer, den ene med en Nogle 
den anden med en Stang eller lignende, og derover en 
Stjerne.

Klostret er enkelte Gange blevet betcenkt med milde 
Gaver, i Testamenter og ved andre Leiligheder. I  et 
Testament af 1507 Cecilie Lirle, af en paa den Tid be- 
romt 0g fornem Stiegt, Prcedikebrodrene i Holebcek 
maroara dsoarioram.

1509 giver Fru Christine ErikSdattet Rosenkranos 
i  f it Testament 2 Pund Korn t i l  Sortebrodrene i  Hol
bcek. '

Men Klostret var meget sättigt og som Folge hercH



52

saae Munkene sig 1535 nsdsagede t i l  at overgive det t i l  
Magistraten, hvorom Hades to Breve.

Jsolge det forste Brev, der er uden Datum, fluide 
Älostret tildels auvendeS t il et Shgelms.

Ved det andet af 24de Fedruar 1535 tilstaar P r i-  
oren Hans Persen i  Sortedrodreklostret i  Holbak og 
menige Convent sammesteds, at de efter deres naadige 
Herres Grev Christoffers V illie  og Saintykke overlade 
Klostret t i l  Borgmester, Raad og menige Almue, t i l  
Byens Nytte og Forbedring, og at de gjore det af Nod 
og Trang.

(Disse to Breve har D r. I .  H. Larsen ladet trykke 
i  Dsts Arkiv 8, 390 efter Originalerne, som fandtes 
i Byens RaadhuSarkik)

1536 udstedte Christian den Tredie et Brev, (vor- 
ved Sortebrodreklostret, som Han tilfo rn  havde befalet at 
stulle nedbrydes for dermsd at forbedre Kroneus Slot^ 
nu fljcenkes t i l  Byen t i l  Lens Forbedring, tilligemed det 
Eeiervcerk, som deri befindes, dog at samme Seiervcerk 
tilborlig  holdes vedlige.

Men hvor dette Uhr er hievet af vides ikle; det dar 
i al Fald ikke det, der fandteS i  den «u nedbrutzte Klo
sterkirkes Taarn. D a  Borgmester og Raadmcend havde 
beklaget sig oder at Byen mangkede et Raadhus, tillod 
Kong Frederik den Anden ved et B rev af 21de J u li 
1575, at de hertil maatte erholde et gammelt Stenhuus 
staaende sonden for Sognekirken.

Det var den sondre Lcenge af Klostret eller rettere 
kun en D el deraf, med en Tvcerbygning, da Resten af
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Veline F lo i var bleven odelagt i Reformationstiden. Her 
Dar forhen Klaslrels Refektorium og af alle detS Byg- 
ninger synes denne, nrest efter Kirten at -ave vceret den 
dctydeligste.

Jnd til 1844 var -e r Raadstue, med tilhorende Ar- 
rester og Tilbehor og nd imod Haven saaeS endnu Spor 
-af spidSbuede Dinduer. I  den nederste Etage, der doq 
fvrlcengst havde mistet fine Hvcelvinger, vare to ret gode 
Vcerelser, det vestlige for Bythinget og det ostlige fv r 
Herredsthinget, samt beggeS Arkiver.

I  overste Etage sandtcs Arrester og ^rrestforvarerens 
B o lig , medens Borgcrarresten var i  nederste Etage. A n 
der hele Huset fanvtes gode Kfaldcre og en M e Gaard 
var indtaget af Kirkegaarden.

Ester at Byen havde faaet et andet Raadhus, an- 
vendt.eS denm Bygning, der dengang var meget forfal- 
den, i  nogle Aar t i l Fattighus; det vat derefter paa- 
toeirkt at benytte den t i l  en Udvidelse af Skolen, der 
havde Plads i den tilstodende Bygning (Klostrels vestre 
Lrenge) men nu er den indrettrt t i l  et Ligkapel.
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Latinstolen har vistnok omtrent lige fra Reforma
tionstiden havt Lokale i  dmgamle, endnu staaende Byg- 
ning, der i  sin T id  udgjorde KlostretS vestre F lo i; men 
hvor loenge den har bestaaet og om den tidligere har 
havt et andet Lokale, vides ikke.

Den ncrvnte Bygning er paa to Etager, hvoraf den 
overste var indrettet t i l Skole og den nederste t i l  Bolig 
for Rektoren, der tillige var Kordegn, og maaste ogsaa 
for de ovrige Leerere.

Endnu i  Naret 1821 var hele Len nederste Etage 
hvcelvet og i  flere af Hvcelvingsbuerne hoengte endnu 
Lamperinge, ligesom ogsaa nogle af Gulvene endnu vare 
stenlagte.

Hvad man veed om Skolen, er forovrigt kun hoist 
ubetydeligt. I  NyerupS S krift om de larde Skoler fin- 
hes den ikke omtalt. MedenS Prvvst M a i var Inspek
tor ved Skolen blev den fornyet og indviet den 25de 
Oktober 1654, hvorom en latinsi Jndstrift blev opsat. 
1733 havde den 12 Disciple i  overste og 20 i  nederste 
Klasse og den syneS i det Hele kun at have havt to 
Klasser.

Efter UddelingSprotokollen oder Peder PedersenS 
Legat t i l  LatinflolenS flittige og sättige Disciple, havde 
nedenanforte Antal af diSse nydt dette Legats Renter i  
Aarene 1725— 33:

1725 i overste KI. 7 i  nederste 10
1726 i  overste Kl. 7 i nederste 12
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1727 i. overste K l. 5 i  nederste 13
1728 i  overste K l. 4 i nederste 17
1729 i overste Kl. 6 i  nederste 15
1730 i  »»erste Kl. 6 i  nederste 16
1731 i overste Kl. 7 r nederste 14
1732 i overste Kl. 5 i  nederste 16
1733 i  overste K l. 7 i nederste 11.

Senere er intet dervm anfort i  Protokollen. Den 
sidste Rektor, der har kvltteret for Legatet er Thorkrl B a 
den. As Skolens Rektorer ncevnes folgende i  de gamle 
Kirkeboger:

Johannes Mvtzfrlo 1653. Han var beflsegtet med 
Sogneprcesten Magister Soren M a i og med Grev Grzf- 
fenfeld. (Anders Nielsen stal ligeledes have voeret Rektor
her 1653.)

Mag. Niels Sperling 1658, 1667.
Mag. Cyriftoffer Eibye, ncevnes 1670 og 1679. 
Mag. Gert Bonsack 1686.
Mag. Soren G lud 1688 dsde 1696.
Mag. Henrik Gvtfche 1689.
Torkel Jakobsen Baden 1693 dod 1732.
Mag. Lauritz Lind 1736, dod 1738.

Mag. Hegelund 1738. Hans Jnvtcegt som Rektor
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Var foruden fr i Bolig, Offer og Akfidentser somKordegn 
beregneoe t i l  150 Rd., hvori dar indbefattet 45 Tonder 
Byg af Degnepensionen, hver Td. Bpg beregnet t i l  5 
Mk. 8 Sk.

Han Var den fidste Rektor ved Skolen, der blev ned- 
lagt 1740. Rektorerne ved Skalen vare listige Kordegne 
Flere af dem bleve senere enten Sogneprcrster eüer Ka- 
pestaner ved Kirken.

A f Underlcrrerne eller som de kaldes Horerne ncev- 
nes M arius  Thommesen 1645. Hans Jensen 1762 og 
1778. S . A. ncevnes HanS Jensen som overste KlaSses 
og Lauritz Nielsen som nederste KlasseS Hörer. 1721 
döde M ag. Christian OrnS Enke der. Om Mag. O rn 
der nvevnes i  Worms Literaturlexikon 2. 147 har voeret 
Rektor her mellem 1680 og 1686 vides ikke.

Hvor SkolenS Znventarium, Boger, Papirer osv. 
bleve af da den 1740 blev nedlagt, vides ilke. De af 
Peder Pedersen og Adolf de Clerque stiftede Legaler og 
en opsparet Kapita l paa 425 Rd. kom derimod Byen 
tilgode. I  Peder Pedersen- Testament Händler den 12. 
Post om de 2000 Rd,, som Han havde legerst t i l  Skalen 
og heri hedder det udtrykkelig, at Byens Proester og 
Magistrat aldrig maa tillade at denne Kapital bliver 
henlagt t i l  en andeu Skole.

D e n  danske S k o l e  synes fra forft af kun at have 
havt een Lcerer, men da Han ikke künde overlomme at
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undervise alle Bornene, tillod Köngen 20de Decbr. 1651 
at endnu en Leerer maatte antages. Skalen, der fvrhen 
havde bavt et leiet Lokale fik 1740 Plads i den forhcn- 
vcerende Latinstoles Bygning. Her blev 1821 svrrste 
Etage indrettet t i l  to Ckolestuer, der fik nye Vinduer og 
en anden Orden for LoeSningen indsortes.
1824 tilkom en Realklasse og en ordineret Katechet blev 
ansat, hvorved Skolen i A ll fik 3 Leerere, Den ind- 
lyrdeö Undervisning indsortes i Elementarklassen, og 
ved den nye P lan af 27de J u l i  1824 blev tillige Svom- 
ning^ og Gymnastik indfort i  Skolen.

En ny Forandring blev forctaget 1842 da den hid- 
tilvcercnde Borgerstole deeltes i en Dorgerflole eg en 
Friflole.

Borgerstolen fik 2 Drengeklasser og 2 Pigeklasser, 
hvortil kom Undervisning for Pigebornone i de for dem 
passende Haandarbeider med 3 Leerere og en Lcererinde. 
1846 eller 1847 gjorde» Forflag t i l  at sorandre Skolen 
t i l  en Realflole.

Den indbyrdes Undervisning afstaffedes 1842 i  
Vorgerstolen men LibeholdteS i nederste Klasse i  Fristo- 
len. Borchs Haandgjerningsflole giver Pigeborn af 
Jriflolen Underviisning i lvindelige Arbeiter for efter 
Zuntatscns O r t  at danne dem til dygtige Tjenestepigrr.
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Ap o t h e k e t  i Holbcek er anlagt af Evert Fellmann 
som den 7de M arts  1705 fik Privilegium  og det Var 
rimeligvis efter HanS Dsd üt Efterfslgeren Lorents Linde 
dett 8de Novbr. 1720 fik Privilegien.og havde Apotheket 
ind til fin Dod 1742, da Sonnen Johan LorentS Linde 
overtog det og fik Privilegium den 21de Septbr. s. A. 
Sidstnoevnte maa vcere dod omtrent 1774, i  hvilket Aar 
HanS Enke folgte Apotheket for 1000 Rd. D . C. t i l  
Bernhard Hagen som dode 1784 og hvis Enke det fol
gende Aar blev gift med Soren Larsen Worso, som derpaa 
havde Apotheket ind til fin Dsd 1804. .

1838 blev Apotheket kjobt for 30,000 Rd. as Apo
theker Ibsen.

En Landfysikus eller Provindsialmedikus fik i Fre- 
derik den Femtes Tid B o lig  i  Holbak og fik en aarlig 
tzsn af 200 Rd., som Amtstnen ved Refiript af 27de 
August 1762 blev beordert t i l  at udbetale. Den forste 
som havde drnne PladT var NielS Nissen Storm, som 
Var her sra 1762 t i l  1765, da Han kom t i l  KongSberz 
og eftersulgtes af Jorgen Hoeg. som flyttede herfra 1801 
uden at üogen anden Lage kom i Stedet.

I  Holbcek boede vkstnok ogsga den 1762 for Sjcel- 
lands S t if t  ansatte Provindsialkirurg. men Hans Navu 
kjendeS ikke.
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Ho l bc r k  S l o t  laae ved den vestlige Udkant af 
Byen, hvor Stranden vistnok oprindelig har gaaet helt 
ind t i l  detS Dolde; men paa den auden Eide var det 
omgivet af hsie Banker, saa at det nepye künde forsvare 
sig selv eller Byen, og det er derfor ikke let at se hvor- 
für det er blevet anlagt paa dette Sted.

En Tegning af det findes i Resens Atlas og man 
feer heraf at det bestöd af fire sammenbyggede HuSlcrn- 
ger og at det var omgivet med Dolde og Grave. Det 
er maaste sorst blevet anlagt af Valdemar Se ir paa en
det af den Grund, som Han kjobte af Ringsted Kloster; 
men forst 1320 ncevnes det som Faste.

Eiter Hvidtfeldts Beretning stk den fordrevne svenffe 
Konge B irger MagnuSson, der var gilt med Erik Men- 
veds Softer Margrethe Holbcek S lo t og Len t i l  fit Un- 
derhold, hvorfor ogsaa Suhm fortceller at Han dode paa 
Holbcek S lo t den 31. M a i 1321.

Men etter Hamsforts Beretning dode Han paa S p i- 
kaborg, og Erik O la i siger, at Han fik Spikaborg ved 
Skjelfljor og 2 Herreder t i l  fit Underhold, og da der 
pirkelig har vcrret et Spikaborg ved Skjelflsr er det fand- 
synligt at Kong Birger er dod der.

Christoffer den Anden forlenede den hollandffe Her- 
remand Knud Porse med flere Lehn, hvoriblandt Holbcek
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„Grevstabet" Aallundborg vg Samso og stal bave gjort 
Ham t i l  Hertug 1323. Holboek S lo t eg Len blev derefter 
flere Gange pantsat og bcsthredes senere ar kongelige 
Lensmoend, ind til S lottet i  Krigen 1659 blev odelagt.

D e n t  B u g g e  noevneS som Hovedsmand paa 
Holbcek 30. Nov. 1569, 24. M a i 1370 og 28de Oktober 
1371.

1375 17de Dcc. overdroge Nicolaus Skeples og 
Erik Skeples Holbcek S lo t med Merlose Herred, Den 
Dardero (O urs) og Holboek By t il Dronning Margrethe 
En Ugestid senere (23. Decbr.) udstedte Hr. H e n n i n g  
van Putbusch et Bevis for, at Han havde modtaget af 
D ronning Margrethe t i l  Paul for 400 lodige Mark det 
b lo t  Holenbek med Merlose Herred og Vorderho.

1377 (13de eller 20de J u li)  tilstaaer Jolob Olevi- 
fon Lunge, Ridder, at Dronning Margrethe har indlost 
Holboek S lo t og Len af Ham for de Penge det stod i 
P ont for.

Brevet herom er korseglet af Ham selv, Hank B ro - 
der Oluk Lunge og Hans Son Dolmar Jcrypson. I  et 
Dokument af 26de Ju n i 1439 ncevnrs DarSboek som 
HovedSmand paa Holbcekhus. Den nceste Hovedsmand 
her som kjendes er:

H e r n e r  P a r S b e r g .  Han par jblandt de dayffe
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Underhcmdlere, da et Forbund den 27de September 1456 
stuttedes mellem Kongerne Christiern den Forste a fD a n - 
mark og Carl den Syvende af Frankrig, og Han kaldes 
ved Venne Leilighed Betalingsmand paa Slottene Hol
dst og Stisberg eller Stysborg.

Sidstncrvnte SteL laae i Stiftsbjergby Sogn i  
Tudse Herred, hvilket Sogn envnu 1581 kaldtes S tigs- 
bjergby Sogn. Derner Parsberg brugtes i flere E ta ts 
sendelser, og saaledes Var Han ogsaa iblandt Le Herrer, 
om Kong Christian Len Forste 1477 sendte t i l  Sachsen 

for at fr i t i l  Hertug Ernsts D atier Christine for P rinvs 
Hans, og Han omtales i  den Anledning i  en af Le gamle 
Biser.

Han Lode 1484, og Hans Hustru Anne Tonnesdat- 
ter (Ronnov) 1474, isolge JnLflriften paa deresLigstm 
som laae i Klosterlirken i Holbcrk.

J o r g e n  R u d  t i l  Bedby blev LensmanL paa Hol- 
bcek Slot  1489 eller 1490 og var det endnu 1499 eller 
iLrigere. 1497 blev Han bestemt t i l  at fore Skytteban- 
neret paa Köngens Tog i  Sverrig.

1498 gav Dronning Christine „öS elstelige Jorgen 
Rud, vor Foged paa Holbcek S lo t", Kvittering for 60 
Mark, 20 rhinste Gtzlden, som Han fiylLte den afdoLe 
Axel Lawesen Brock (dod 1498, 26. A p ril), og som denne 
havde testamenteret t i l  det nye Clarce Klosters BygninK
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i  Kjobenhavn. 1502 var Han Lensmand paa Stege og 
fik s. A. Brev om, med flere at flulle anfore det Folk, 
der fiulde sendes Dronning Christine t i l  Undsertning i 
Sverrig.

Han dsde 1504, og blev begravet i  Antvofiov K lo
sterkirke, hvor ogsaa Lizet af Hans nogle Aar senere as- 
dode Hustru Kirstine RosenkrandS blev nedsat. A t hun 
i  fit Testament havde betcenkt Klostret i Holbat er alle
rede navnt.

H e n r i k  K r u m m e d i g e  fik Lenet 1503 eller tiv - 
ligere og havde det endnu den 3 lte  Arigust 1507, men 
den 15de Februar 1508 kaldes Han Lensmand paa La- 
holm.

Allerede for den T id var Han paa et Tag i  Sver
rig , hvor Krigen i lang Tid krcevede hanS Neervoerelse, 
men naar Han afstod Holbcek Len, vides ikke ncermere. 
Han var gift med Anne Rud, en Datier äs ovenncevnte 
Jorgen Rud r jl Dedby.

P e d e r  N i e l s e n  ncrvnes som Embedsmand paa 
Holbak S lo t 13de Jun i 1512. 15de Ju n i 1513 fik Han 
Kvittants for at have gjort Regnfiab for LehnetS Jnd- 
tcrgt og Udgift, sra den T id  af, da Han sidst gjorde 
Regnfiab og in d til Han overleverede Lenet t i l Clans 
Norby.
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C l a u s  N o r b y  havde kun Lehnet i kort Tid, da 
Erik B ille  fik det allerede 1513.

Erik B ille Köngens Hofsinde, hvis Forleningsbrev 
af 27de J u l i 1513 findes i Suhms Samlinger, flulde 
have Lenet uden A fg ift i 20 Aar fra Brevets Datum 
at regne.

Dog flulde Han paa sin egen Bekostning lade scrtte 
Spcer paa Taarnet, men Köngen bilde levere Ham de 
t ii dets Jstandscettelse fornodne Murstecn og Tagsteen, 
« f Sognfald i Lehnet flulde Han selb have den ene H alv- 
del og betale Köngen den anden.

Eaalcenge Han var Köngens Hofsinde fritoges Han 
for at holde Borgelcie, men derefter flulde Han holde 4 
Borgeleie Hefte, og endelig flulde Han nnderholde Kön
gen og Hans Folk, naar de kom t il Stedet.

Den 14de Januar 1515 sik Han Kvittering sor Skat 
og Landhjcelp, som Han havde opkrcevet i Merlose og 
Tudse Herreder ia lt 1345 Mark.

1517 og 1518 fik Han Kvittering for opkrcevede Ud- 
budspenge. Den 3die J u li 1517 fik Han Brev om at 
hvis noget tilstodte Ham i denne Feide, da maatte hanS 
Hustru Fru Johanne beholde Forleningen et Aar efter 
Hans Dod og paa samme Vilkaar som Han havde havt 
den. Han dsde 1518 og Enken Johanne Sparre har

naar.be
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derfor nden T v iv l beholdt Lenet indtil 1519. Hun blev 
senere gift med Aage Brahe.

Mc o r q v a r d  T y m a n d  cller Tidemand t i l  Sobo 
hur maaste faaet Lenet 1519. Den 20de Novbr 1521 
fik Han Kvittering sor ende! Penge som Bonderne i  Hans 
Len havde givet for at vcere >frie for Arbeide i Slots-- 
graven ved Kjobenhavn, men hvilket Len Han havde, 
ansores ikke.

Men den 14de August 1527 fik Hans LivSbre» paa 
Holbcek, „dog saa at Han stal holde sig selv sjette med 
Hefte, Harnist og Svende, og fla l Han holde Köngen og 
Hans Folk en Nat hvert Aar, naar de drage der igjen- 
nein Landet, t i l  Mad, O l og Hestefoder og bygge og 
forbedre S lo tte t" osv.

1532 fik Han og flere Befaling at gjore Jndforsel i  
en Elendom.

Den 14de M a i 1536 fik Han Kvittering for 3000 
Mark, som Han havde opkroevet i  Lenet nemlig 1600 
M ark rund M on t og 1400 Mark Klippinge. Han er 
rimeligvis dod i Slutningen af Aaret 1549, da en ny 
Lensm nd blev udncevnt i  Januar 1550, og da Hans 
Ligsten somaorhenflaae i  Klosterkirken, vifer at Han blev 
begravet Dalborg Asten (31te A pril) 1550.

Hans Enke Ka'^ne Bolle blev senere gift med Lave 
Urne, der dode 5. December 1559. Hun selv dode den
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15de August 1582, uden at efterlade sig Dorn, og blev 
begravet i  S t. Knuds Kirke i  Odense.

F r a n t s  B a n n e r  fik Forlening paa Holbcek S lo t 
og Len den 23de Januar 1550. Han flulde deraf aar- 
lig give 100 Zochimsdalere og gjore Regnskab for den 
uviSse Jndtcegt, hvoraf Han dog selv maatte beholde 
Ha.lvdelen, og Han stulde, naar det behovedes, tjene selv 
sjette med 6 Gerustheste, indenlands paa sin egen og 
udenlands paa Köngens Bekostning.

Da Han noget senere beklagcde fig oder, at der ingen 
Skove horte t i l  Lenet, tillod Köngen den 25de J u n i 
1551, at Han maatte faa fornoden Jldebrandsel samt 
O lren t i l  Slottets egne, hjemmefodte S v in , i  Sorninge 
Skov.

Han havde Lenet ind til P h il. Jak. 1554, da Han 
blev Lensmand paa Kalls og stk den 13de J u l i  1555 
endelig Kvittering.

P e d e r  B i l l e  t i l Svanholm fik Forleningen efter 
Ham og paa samme Betingelser,

Brevet herom er af 14de A p ril 1554, og Folgebre- 
vct t i l  Bonderne af samme Dato; men Han havde tun 
Lenet et Aar.

J ö r g e n  V a l k e n d o r f ,  Köngens Skjcenk, fik 2den 
M a t 1555 Brev t il Bonderne i Holbcek Len, at Ae nu 
strax stulde svare t il Ham, og maa daomtrent ved sam-

5
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me Tid have faaet Forlcttingsbrev. Men den 24de Ja
nuar 1556 fik Han et nyt Forleningsbrev paa S lv tte t 
og Lenet med Bonder og Tjenere, „som Han nu sclv 
i  Dcrrge Dg Forsvar har", og fra Ph il. Jak. 1556 at 
regne.

L a v e  Brock fik Lenet den 14de Jun i 1560 og 
havde det i 3 Aar.

C h r i s t o  f f  er Pachs  eller Pa^, der sik Lenet 
1563, Var indkommen fra Schlesien og hcevet i hoi Grad 
under Kong Frederik den Andens Gunst, som Han vidste 
at bevare saalange Köngen levede.

I  Köngens Breve fia  1563 og de folgende Aar de- 
ncevnes Han „vor Staldmester Christosser von Festenberg, 
som kaldes Pax."

Den 14de Febr. 156.3 blev hanstorlenet medHolbcek 
S lo t og Len, som Lars Brock hidtil havde havt, og paa 
soerbeles günstige Betingelse. Han flulde nemlig indtil 
videre have Lenet afgiftsfrit, dog mod at tjeue Köngen 
med 6 Gerustheste naar det forlangtes, indenlands paa 
fin  egen og udenlandS paa Köngens Bekostning. — Den 
19de Febr. 1564 fik Han tiüige Strandlenet i  Sjcelland, 
som Erik Krabbe, Ridder, sidst havde havt. (Lette Len 
har vistnok ligget st Merlose Herred ind imod Fjorden). 
Den 9de Febr. 1368 fik Han Skjove paa en Gaard j  
Kjobenhavn, ved Siden af Farveriet. (Denne Gaard
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aae ved Eiden af den, som senere tilhsrte Tyge Brahe , 
vg som Chr. Pax's Hustru vilde have kjobt' 1599.

1568, 7de Septbr., fik Christoffer Pax Brev om, at 
da der manglede Skyve t i l  Holbeek Len, maatte Han hvert 
Aar af Soro Kiosters Skove crholde 300 Loes Brcende, 
samt t i l  300 S v iin  hert Oldenaar.

Den 19de M a i 1570 strev Frederil den Anden tU 
Peder Oxe, at da der paa Gulland laa noget Tommer, 
som forleden Aar var lovet Christoffer Pax t il Bpgnin- 
gen paa Holbak S lo t, fiulde der sorges for, at dette 
Tommer snarest muligt blev sendt t i l  Hotbcek.

Den 7de J u li 1570 blev Han paany .forlenet med 
Holbcek S lo t og Len, men stk det nu „kv it og fr it, uden 
Afgift al sin Livstid", der tilfsies „a t hvis Gud det 
saa forseet har, at Hans tilkommcnde Hustru Hans Dod 
overlever, da mau hun beholve S lo t og Len afgiftssri 
saalcenge hun er ugift." Dog skulde Christoffer Pax eüer 
Hans Enke af Lehnet stille 4 Gerustheste, indenlands paa 
deres egen og udenlands paa Köngens Bekostning. Den 
folgende Dag fik Han et Skjode som det kaldes eller dog 
snarere et Pantebrev paa Strandlenet i  Sjcelland. Ved 
dette Brev gjor Köngen vitterligt, „a t da vor Staldme- 
stcr, os eljkelige, cerlige og velbyrdige Christoffer von Fe- 
ftenberg som kaldes Pax, agter at boscette fig i  Dan- 
mark og at tage fig en danff Jomfru af Adelen t i l  sin
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Wgtehustru og da Christoffer Pax har bevist og fremde
les flal bevise villig  og tro Tjeneste, under og giver 
Köngen Ham Strandlenet i  Sjcelland, som arvelig Eien- 
dom for fig og Familie, og mvd i  Krigslid holde Rust- 
ning med Heft og Harnifl deraf, som andre Adelige. 
Del tilfoieS at hvis Han doer uden oegle Livsarvinger 
og Hans Hustru overlever Ham, da fla l hnn have Godset 
paa samme Maade saaloenge hnn er Enke og naar God
set i  saa Maade kommer t i l  Kronen igjen, flal Köngen 
give de tre Tusind Daler, som Chr. Pax nu har Godset 
i  Pant for, og Arvingerne da vcere pligtige at aftrcrde 
det. Hvis Noden tanger dertil, maa Chr. Pax „for sin 
Person uanseet at Han ikke har Livsarvinger, scelge og 
forpante af samme Gods og sig dermed behjcelpe, og fla l 

ikke tilregnes Hans Arvinger det at betale eller at ind- 
srie, ei Heller at komme Dem t i l  nogen Stade, om God
set igjen falder t i l  os eller Kronen". Brevet var for- 
seglet af Köngen og underflrevet af hele Rigsraadet.

Ved et Brev af 24de December 1570 giver og t i l-  
fljoder Köngen sin Staldmester Christoffer Pax t̂ o jord- 
egne Dondergaarde. den ene i  Lidemark, den anden i  

Günnerod. Den 20deFebr. 1571 Llev Han forlenet med 

Gaarde i Bendebo, et Par Huse ved Dynderup og en 
Enemcerke Skov kaldet Skarrit Skov, a lt uden Afgift.
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Den 5te Januar 1572 fit Han Brev om at Han aarlig 
naar ret T id er, ad gratiam maa bekomme af Soro 
Kkoster 80 gode, levende Gjedder, 50 gode levende B ra- 
sen og af Antvorsiov Kloster 30 gode, levende Brasen 
og 200 levende Aborrer.

Den 10de A pril 1572 tillader Köngen af Gunst eg 
Naade, at Staldmester Christoffer Pax „maa lade ned- 
bryde en gammel Kirke, liggende udenfor dort S lo t 
Holba'k, som udi mange Aar har staaet tiüukket og ode, 
saa der udi aldeles iugen Tjeneste har Varrel g jort", og 
anvende Sten og Tommer herfra t i l  derned at forbedre 
Holboek S lot.

Den 8de Ju n i 1572 sik Han et Brev, hvorved Kön
gen giver og tilfifoder Ham „en Gaard, Grund, Have, 
og Eiendom i  Holboek, kalbet Bijkopsgaarden, hvis Be- 
llggenhed og Storrelse udforligt omtales i  Brevet. G aar
den beboedes ved denne Tid af Cornelius Pedersen, 
(formodentlig den samme, som er ncevnt soran under 
1553).

Den 21de Oktober s. A. fik hau Brev om, at Han 
maatte oppeboere al den Äongen tilkommende Sognfald 
i Holbcek og rndtil videre felv beholde den alsammen 
rlden Asgift eller Regnjkab.

Ved et Brev af 12le December 1573 stjcrnkede Kön
gen Ham alt Juventarlet som hau modtog da Lauge
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Beck overleverede Ham Holbcek S lo t, det vcere Boflab, 
Avl, Fce, Kvceg og alt hvad som helft ncevnes kan, saa 

at intet deraf stulde afleveres tkl den folgende Lensmand. 
Den folgende Dag fijsrnkede Köngen Ham atter en gam
mel Kirke t i l  Nedbrydning nemlig den gamke Nikolai 
Kirke med tithorende Kirkegaard, som foran er omtalt- 
Den 16de Januar 1574 fik Han Forlening paa noget 
Gods i  Metlose og Tudse Herreder, dog mod en aarlig 
Afgift og kort efter rimeligvis i  Foraaret s. A. fik Han 
et nyt Forleningsbrev Paa det samme Gods med T il-  
ladelse t i l  selv at beholde den uvisfe Jndtcegt deraf. 
Den 6te J u li 1575 fik Han Brev om at da Han nu har 
taget en Danfi af Adel og lovel at tjene Köngen tro, 
saa tager Köngen Ham og Hans cegte Livsarvinger i  
Beskyttelse og tilsiger dem de samme Friheder og Rettig- 
heder som andre Adelige i Danmark. (Hans Hustru 
Var Sofie Pedersdatter G alt, en D atte r af Peder Eb- 
besen G a lt og Jngeborg Drefeldt.)

Den 7de J u n i 1578 fik Han Brev om at maatte 
bebhgge nogle Gaardsceder, som laae i  Merlose Sogn 
og horte t il Strandlenet.

Den 16de J u li 1579 fik Han Brev om at de 500 
gamle Daler, som Köngen havde forstrakt Ham med, va 
som fluide have vceret betalt t i l  Bartholom«! Dag forst- 
kymrneude, endnu maatte blive staaeude et Aar. D G
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flulde de betales tidligere med 6 Ugers Opsigelse, hvis 
Köngen flulde faa nodvendigt Brug for dem. Den Iste 
November 1579 gjorde Köngen Mageflifte med Chri- 
stoffer Pax, der i  Anledning heraf atter senere fik sig 
nvget Jordegods udlagt, som det hed at Köngen Var 
blevcn Ham flyldig.

D m  27de November 1580 fik Han Forlening paa 
Dinderup Len i  Sjcelland, som Han selv havde i  Vorige 
dog mvd en aarlig Afgift.

Den 7de M a i 1581 gjorde Köngen atter Mageflifte 
med Ham.

Den 23de Ju n i 1583 sik Han Brev om at skulle 
have den geistlige Jurisdiktion i  Holbcek Len og derfor 
have Kirkegaardene og Prcestegaardene i  Lenet i  Befa- 
ling og Forsvar og oppebcrre Köngens P art og Tiende 
og Jndfcestning.

Köngen havde nemlig fandet for godt, at Lensmsn- 
denc flulde have den geistlige Jurisdiktion i deres Len 
som StiftslensmEndene forhen havde havt.

Den 26de Septbr. 1585 fik Chr, Pax Skjode paa 
et Stykke af Holbcek Byes Overdrev, fordi Kbngen ved 
sidste Skiste var bleven Ham et Stykke Sadeland flyldig 
og den 7de Septbp. 1587 gjorde Koygen atter Mage
flifte med Chr. Pax, som nu flrives t i l  Kindholm. D a  
kt Aaarn paa Holbcek S lo t troengte t i l  en Hovedrepara-
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tion, tilbod Christoffer Pax at lade denne foretage paa 
sin egen Bekostning, naar et Stykke af Muren maatte 
nedtages, og dette Tilbud blev antaget ved Köngens 
Brev af 6te September 1587, hvorved det desuden t i l -  
lodeS, at de fornodne Sparretroeer maatte hugges i Le- 
jnets Skove.

D a  Kong Freden! den Anden Var dod paa Ant- 
vorstov 1588 og Liget stulde fores t i l  Roskilde, dar Chri- 
ftoffer Pax iblandt dem, der sik Besaling at deeltage i 
den hoitidelige Ligprocession.

Hertug U lrik af Meklenborg ventedcs t i l  Danmark 
i  denne Anledning og der blev derfor den 2den M a i 
1588 strevet t i l  Christoffer Pax og flere Herremand at 
de stulde mode ved Gjedser den 19de M a i for at mod- 
tage Hertugen og ledsage Ham t i l  Roskilde. Christoffer 
Pax's Hustru Sofie G a lt Var iblandt de Damer, som 
bleve tilsaste t i l  at ledsage Dronning Sofie fra Slagelfe 
t i l  Roskilde.

Det var i celdre Tider scedvanligt, naar Köngen 
ventede mange Fremmede. at der blev strevet t i l  Lens- 
mcendene. om i den Anledning at forstaffe en Mcengde 
forstjellige Gjenstande tillaans. I  en saadan Anled- 
uing blev der ogsaa den 28deM ai 1.593 strevet t i l ?cnZ- 
manden og Dorgmester og Naad i Holbak.

D a  Köngen ventede endel Fremmede t i l  Frederitsborg
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fiulde der i Hclbcek Len og By tilveiebringes: 30 go?e, 
opredteSenge og lige saa mange DreielsDuge, T intaller- 
kener, Tinfade og Lysestager som muligt. A lt dette fluide 
holdes i Beredflab saa at det künde sendes t i l  Frede- 
rilsborg saasnart den dervcerende Lensmand Jakob 
Trolle sorlangte det. ( I  den endnu bevarede Koncept 
staaer, at Brevet er t i l  Christoffer Parsberg og Bvrg- 
mester og Raad i Holbark, men Parsberg er formodeut- 
1,ig feilflrevet for Pax.)

Chrijloffer Pax var iblandt de Herremcend, derblcve 
tilflrevne cm at deltage i  Ridderspiüet i  Anledning af 
Christian den Fjerdcs Kroning 1596, men om Han var 
tilstede derved, vides ikke.

Den U te  Januar 1603 blev der tilstaaet Cvristof- 
fer Pax aarlig 100 Lces Ved af Holmstrupflov og lige- 
saa meget af Hallebyore Skov, paa G rund af at Ond- 
lose Skov, hvorfra Han forhen havde faaet Brande, var 
bleven magestistet bort af Köngen. .

Som allerede omtalt dsde Christoffer P a ; den 9de 
Jun i 1608 i  en Alder af 97 Aar.

A n d e r s  D r e s s e l b  erg t i l  Voguserup sik den 8de 
J u li 1608 Forlening paa Holbork og Jlsoe Len paa 
Afgikt. (Jlsoc er uden Tvivl Jgelso i Koandlose Sogn, 
Merlose Herved.) Den 6te J u li 1608 sik Ebbe Munck 
t i l  Fjcllebro, Pemlingsmand paa Nntvorstov og Peder
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Bakse t i l  Sorup, Befalingsmand paa Rostildegaard, 
Drev om at vcere tilstede nadr afgangne Ehristoffer Pax 
Arvinger ledere Holboek S lo t og Len t i l  Anders Dres- 
selberg og at bese Bygningen, Ladegaärden og Skovene 
og give JndberetNing om deNS Tilstand.

J o r g e n  D a a  t i l  Scerslev blev forlenet med H o l- 
bcek og Jlso Len efter afgangne Anders Dresselberg den 
2den M a i 1614 (at regne fra Iste M a i.)

Han var allerede den 8de M arts 1607 Lleven ud- 
ncrvnt t i l  Skibshovedsmand. Den 20de M arts 1612 
sik Han Jnstrux som Admiral oder 7 Orlogsflibe, hvor- 
med Han flulde begive lig  t i l  Elfsborg, for at sorhindre 
de svenske Skibe fra at lobe ud.

Den 3rie Jun i s. A. befalede Köngen Ham at be
give sig med 3 Orlogsstkbe t i l  Defterfoen, for at holde 
Strommene rene for Ssrovere dg andre Rkgcts W nder. 
Den Iste M a i 1615 gav Köngen en „Instruktion for 
Jorgen Daa, Skibsbovedsmänd og Embedsmand paa 
Hclbcek, paa den Seilad's, som Han stal soretage i Pe- 

stersoen."
Jfolge denne stulde Han begive sig ud med de to 

Orlogsstibe Viktor og Jupiter og underfoge om Nogen 
i Farvandene ved Nvrdlandene, Vardohus og Lapiand 
fangede Hvaler og kogte Tran, og hvis Han traf Nogen, 
fym gjorde det, uden dertil gj have Köngens Pas, stnlde
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Han ssge at Lemcegtige fig Skibe og Ladning og sende 
dem til Kjebenhavn.

Den 8oe A p ril 1616 fik Han en ny Jnstrux, nemlig 
som Admiral sor 6 Orlossflibe, med hvilke Han flulde 
begive sig ud i  Vestersoen ved Norge, fyr der at forhin- 
dre vlovligt F ifleri og Soroveri. Han dar Lensmand 
i  Holbcek indtil sin Dod, der maa vcere indtruffen 1618 
eller 1619.

Den 31. Oktober 1621 fik nemlig Knud Gabriel 
Kvittants paa Holboek S lo t paa afgangne Jorgen Daaes 
ArvingerS Vegne, sor Tiden fra Iste M a i 1614 t i l  Iste 
M a i 1619, da E iler Urne havde faaet Lenet efter at 
Jorgen Daa Var dod.

E i l e r  U r n e  t i l  Aasmarke bavde Holbcek Len fra 
Iste M a i 1619 t il Iste M a i 1620. Han fik endelig 
Kvittants dersor 23de Decemb. 1620, da Han var bleven 
Embedsmand over Bradsbjerggaards Len i  Norge.

A l e x a n d e r  Ra b e  von  P o p e n h e i m  tilL ibenow 
blev Lensmand i  Holboek Iste M a i 1620. Forlenings- 
brevet er af 23de M arts  1620 og sammtz Dag MPeder 
Basse og Axel Urne Brev o.m at operlevere Holboek 
S lo t t i l  Ham.

Den 30te A p ril 1622 blev Han paany forlenet med 
Holbcek S lo t og Jlso Lene, paa Afgift. I  en Skrivelse 
t il Ham af 5te M a i 1634 hedder det, at K.ongen erfar^c
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df Hans Breo, at der ü l Holbcek ligger 102 hele og 
halve Bondergaarde og Boel, samt 83 Gadehuse, hvor^ 
for det defales Ham forst deraf at udtage Folk t i l  at 
drive Avlen rtted, og af de ovrige Gadehusmcend at tage 
Arbeidspenge, Nemlig en nt) D a ler af hver.

Den 2den M arts  1625 flrev Han t i l  Köngen an- 
gaaende S lottets Bygninger. Han erklcrrer, at med 
Undtagelse af Bryggerhuset ere de meget forfaldne og 
ü t det samme gjoelder Husene paa Ladegaarden, saa at 
man for Livsfares Skyld ikkr lct kan holde Huus paa 
S lo tte t, „ th i nylig  er et Stp'kke af det cne Stenhus 
faldet ned og har gjort stör Skade paa Bryggerhuset; i 
den störe S torm  i V inter blceste den störe Kornlade om, 
ligesom den ellers gjorde stör Skade paa S lottet." Han 
har h id til brugt olle Slags M id ler for at holde de gamle 
Hirse vedlige, men det er ikke bevendt uden de blive helt 
afbrudte og paanp vpbyggede, hvilket kun kan skee med 
stör Bekostning og i  denne Tid v il falbe Bgnderne me- 
tzet besveerligt, hvorfor Han ansoger Köngen om at maatte 
residere paa sin egen Gaard her i  Sjcelland, som kun 
er en lille  DagSreise tra Slottet.

Han a l indfinde sig der saa ofte det behoves, og 
Köngens Tjencste stal intet lide dervcd.

Det Ansogte blev dcvilget den 27de A p ril 1625, 
bog paa den Detingelse, at Han ilke maatte forsomme
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Köngens Tjeneste, og skulde holde Ladegaden ved M ag t 
efterdi Han selv nod Avlen.

Hans egen Gaard, som Han vilde bo paa, var 
Snedinge, der ligger ved Sjcellands Spdkyst, mellem 
Skjelstor og Nestved. Den 15de A p ril 1626 blev der 
skrevet t i l  Ham, at da der ved Strandsiden i Hans Len 
havde vceret nogle ude med Baade sor at lodde, flulde 
Han ved Zisterne forhore den Sags Leilighed og forov- 
rig t have Zndseende med, at fligt ikke stete öftere. Han 
havde Lenet t i l Iste M a i 1627 og dode paa Snedinge
1631.

M o g e n s  P a x  t i l  Torup, en Son af den foran 
omtalte Christoph« Pax, fik Lenet efter Alexander Rabe. 
Han havde fra 1617 t i l  1637 vceret Lensmand paaRos- 
kildegaard, hvorfor Han fik Kvittants den 14de December
1632.

Ved et Brev af 4de Februar 1627 blev Han forlene 
med Holbcek og Jlso Len ind til vihere og mod en vis- 
aarlig A fg ift (at regne fra Iste M a i.)

Den 2den August 1630 overlod Köngen Ham, med 
Bevilling af Borgmester og Raad i  Holbcek, et Stykke 
Jord t i l  Eiendom ved Draffnerup Skov.

Mogens Pax dode den 20de Novbr. 1642, med A r- 
vingerne beholdt Lenet ind til Iste M a i 1643, hvilket seeL
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<if Len endelige Kvittants for Lenek, som Hans Son 
Christoffer Pax t i l  Stensballegaard fik den 15de Novbr. 
1648. Bifkop Jesper Brochmands Ligprccdiken oder 
Mvgens Pax er trykt i  Kjobenhavn 1643.

F l e m m i n g  U l f e l d  t i l Orebhgaard 0g Gunders- 
levholm fik Forleningsbrev paa Holbcek og Jlss Len d. 
25de A p ril 1643.

Den 7de Oktober 1647 fik Han Bestalling som M a 
jor t i l Heft i  Sjcelland med en aarlig Leu af 800 Rd. 
Han fik begge Lenene paany den 5te August 1648, Han 
havde tem indtil 1651, og fik Kvittants den 22de Z u li 

s. A.
O l u f  D r o k k en hu s  t i l  Hjulebjerg var sidstncevn- 

tes Efterfolger.
Den 3Ote Februar 1651 fik uemlig Freden! P ars

berg og Tonne Zuel Brev om at ledere Holbcek S lo t 
t i l  O lu f Brokkenhus.

Den 19de M arts  1652 fik sivstncevnte Befaling at 
forunde Christen Thomsen Borger i  Holbcek, et Stykke 
Strandjord paa S lottets Grund noest ved Hans Bolig, 
t i l  Pant efter uvillige Mcends Taxation- hvilken Io rd  
godtskal kunne undvceres fra  S lo tte t og ak O lu f Brok- 
kenhuses Formand har vceret fyrundt Ham t i l  Fceste. 
Den 20de M a rts  165 udstedte Lensmanden O lu f
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BrolkmhuZ med kongelig Tilladelse Sksode til Enk Pe- 
dersen Bagger Borger i Holbcrk, paa et daarligt Stykke 
Io rd  under Slotsbanken, ud t i l  Stranden, Log ftulde 
sivstncevnte holde en Nende aaben, som gik derigjennem 
og vor Sksel mellem Merlose og Tudse Herreder. (Som 
a lt anssrt vare O luf Brokkenhuses og Hans Hustru Ka
ren Ulseldts Nayne og Laaben anbragte paa Prcedike- 
stolen i  Klvsterkirken.)

J o r g e n  Seese l d  t il Lisborggaard fik Lenet paa 
Afgi ft  ved Brev af 28de J u li 1653 og havde det ind til 
1657. '

(A t Hans og Hans to Hustruers Navne og Daabe- 
ner saaeS paa et P n lp itu r i  Klosterkirken, er alt 
om tlt.

E r i k  B a n n e r  t i l  Bostrup blev den 12te A p ril 
1657 forlenet med Holbcek og Jlso Lene (fra 1. M a i 
at regne) og var vistnok den sidste Lensmand her, da 
S lottet blev odelagt i. Krigen med Sverrig 1658—60, 
hvorefter Jordekne t i l  forskjellige Tider bleve ndstykkede 
og bortsdlgte.

I  Maanedsskriftet Minerva for Oktober 1787 har 

Kammerraad.os Am tsforvalter.W ith >meddelt en Beikri- 
velse af Holbcek S lo ts.N uiner saaledes som de endnu 
dengang forekandtes, og hertil er foiet en lille Grund-
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tegning af S lottets Kjcelderetage, eller rettere den nord- 
vestlige Del deraf.

Denne körte Befkrivelse ville Vi her meddele, den er 
folgende:

I  Aaret 1783 blev jeg ved Arvefsste den 28de Ja 
nuar udstedt af Stamhuset Eriksholms Eier Hr. Etats- 
raad og Landsdommer Brink Seidelin, Eier af en Strcek- 
ning Land, f r i Hovedgaards Taxt, af Holdst S lo ts  La- 
degaards Jorder, som ester geomctrifl Opmaaliug belo- 
ber 19 Td. Ld. Ager og Eng, efter at jeg i  nogle Aar 
tilforn havde havt omtrent 12 Td. i  Faste deraf paa 
Livstid. I  denne Stroekning, som ligger Vesten for 
Holbcek Strandport, befandtes at ligge det gamle S lo ts  
Voldsted, som Var en uformet og i Overstaden isoer ure- 
gu lsr Bakke med dybe Grave t i l  alle Sider, omtrent 
200 S lr id t fra bemelvte Strandport, og hvorfra var en 
herlig Udsigt, scerdeles overHolbcekfjorden, ad Bramsnces 
Ouroe Seillob, Horns Herred, Tudsenoes, saa vg ind- 
vcerts Vesten ud ad Landet.

Dette foranledigede mig t i l,  sidst i Aaret 1784 med 
eg ne Folk at lade planere den nordvestlige Overdeel af 
Bakken mod Stranden, omErent 4—500 Kv.-A l., og kom 
derved t i l  at stode paa en uformodentlig regulcer sam- 
mel Hjorr^emuur i N. V.



81

Denne blev sonderet i  Lcengde 32 a 36, og i  Dybde 3 
Alen, t i l Legge Sider, nemlig Ost og Syd, uden derved 
at finde Grundstene; ligesom og indvendig i  der S . D. 
Hjorne 6 Alen dybt, ind til et forefundet rodt Flisegulv. 
Vinteren sidst i  December 1784 afbrod da Arbeidst. M it  
Forscet dar, om Foraaret derncest at lade kontinuere med 
videre Eftersegniug; men adflillige mollemlobende H in- 
dringer afvcergede saadant, og neppe endnu havde der 
voeret begyndt, om ikke den holst ynkelige Sogning af 
sättige Husmcend fra Landet, som i  den dyre T id lebte 
efter Arbeide, men intet künde faae, havde Levceget mig 
t i l  at lade begynde ved 4 HuSmoend, nemlig paa en 
anden og den V. Side, midt for Muren, og t i l  en Dybde 
as 5—6 Alen paa nogle Steder og hvorved bisse 4 og 
nok 3 t i l  antagne Husmcend, formedelst den afvigte milde 
V inter sra den 31te Okt. t i l  den 8de M arts  1787, ved 
forfljellige Akkorder have fortjent c. 100 Rd., da al 
Murgrund udvendig saavelsom indvendig er fort i  G ra
den t i l  alle Sider, og hvorved en jcevn Overflade, 91 
Aleu lang i  N . og S ., og 63 Alen bred i  O . og V., 
samt en 8 Alen bred Kjorevei oder Graden i  S . in d til 
Dcenget er tilveiebragt, og hvorved alle (?) S lottets 
Kjceldere, som bestaa af 4, saaledes som min hoslagte 
ululdkomne srie Haandtegning udviser, ere blottede os

6
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rensede, saa at Muren, som overalt bestaaer af gamle 
Munkesten, nu staaer t i l  Syne, sra 4 t i l  11 Alen fra  
Gründen indvendiq, og er 10 Kvarteer tyk, fyldt i  M id 
ien med Kampesten i  Kalk, ligesom og Skillerumsmure 
22 Tommer tykke uden Mellemfyldning.

Som moerkvcerdigt, folgelig en gammel Tradition 
om Slottets Begivenheder i  de oeldste Lider, at nemlig 
et fornemme Fruentimmer for Synd imod det sjette Bud 
sial have vceret levende indmuret heri, fandtes i  den 
storste Kjoelder, som har et Rum af 294 Hl Alen, en 
hvoelvet Jndbygning af stcerk Grundmuur, 3 Alen 19 
Tom. lang og 3 Alen 10 Tom. bred, 4 Alen hm under 
dens Bue, med en ligesaa stcerk Formur, dog kjendelig 
af senere Arbeide, i  hvilken var et 5 Kvarters Jndgangs- 
hul, 1 Alen fra Gulvet, men Buen eller Gevcrlvten 
foran oventil broekket, og i  hvis Grund fandtes Lo mvget 
svcere Hcrngfler og tvende MurflabLer.

Hüllet selv, som rigtignok syneS at voere brugt som 
et Slotsscengsel, var ellers ncrstcn fyldt med Jordgrund 
og Steen, ligesom alle Kjcelderne for Resten. Udenfor 
fandtes nogle Mennesteben og en Hovedflal, som af D r. 
og Landfysikus Hoea er kjendt at voere enten af et F ru 
entimmer eller en ung Dreng. .

En anden Tradition om gamle Mcerkvcerdigheder
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var denue: at fra dette S lo t har gaaet en Longang an
der Jorden op t i l  Kirken og Raadstuen, som sammen- 
bygt ligger omtrent 1000 Skridt S . O . herfra, og som 
i  de crldre Lider har vceret en Munkecellen, hvilket kan 
flutteZ af en Mursten, som jeg eier vg vev Raadstuens 
Reparation for nogle Aar siden er sunden mellem det 
nedbrakkede, og hvorpaa staaer indstrevet forend Stenen 
er brcendt, saavidt samme er lceselig:

dLditu8 nonisiwns (herimellem 
noget ufceseligt) 8iiM8 tria  preäi 
cator knit die.

Men ved paa det noieste at efterlede denne Lsn- 
gang har man ikke kunnet komme efter nogen Nedgang, 
nagtet jeg paa adfiillige Steder, hvor der indvendig i  
Äjoelderne gaves Anledning t i l  at sormode sligt, har la
det grave. ^

Jmellem de ved Udplaneringen og Opkastningen af 
Äjoelderne fundne gamle Säger er intet scerdeles moerk- 
vcerdigt.

Tvende gamle Solvmsnter af Stsrrelse som en 15 
ß, hvoraf paa den ene staar Rudolf Aar 604, og paa 
den anden sees den keiserlige pake O rn, M athias Aar 
614 (men hvoraf Tustndtallet efter de TiderS M ont-
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maade maastee er udeladt), ere fundne i den faste Jord- 
vold udenfor Muren.

E t lidet Hoved af et udenlandst D y r med to smaa 
Horn og derved et Stykke Flsielsbaand paa en Fingers 
Loengde, nogle störe Kobberhaner, som t i l  störe Diinpiber, 
og ellers ubetydelige Ting fandtes paa Bunden af Kjcel- 
derne, ligesom og i  den ene af diSse, som har darret 
hvcrlvet med 4 Hjornevinduer, endel Troekul, som lader 
sormode, at i sin T id  har vieret Brand i  Bygningen, 
da de fandtes i  hele Lag mellem Gruset.

Denne sidstnoevnte Kjcelder, som indvendig havde et 
Rum af c. 120 m  Alen, og Oulvet betagt med rode 
Fliser, har jeg ladet tilfylde, efter at Gulv og saamange 
indvendige Mursten, som künde faaes, vare tagne i  
B  eh old.

Ved denne Kjcelders Opfyldniug erholdt jeg en re
gulär Plads rundt om de nu staaende Kjceldermure, 
som jeg er i  Foerd med at lade afbrcekke, alle efter et 
Murstifte, in d lil Bjcelkehullerne, og hvorved Murene 
overalt indvendig blive 4 Alen hoie, men udvendig kun

Alen. .
Slillerumsmurene, som endnu inddele 3 Ajoeldere, 

hvoraf den storste er 24 Alen lang og 12V- Alen bred, 
en mindre 6V- Alen lang og 6 Alen bred og en tredie
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6 Alen lang og bred, agter jeg saasnart m uligt, tillige- 
med Arrestgevoelvten at nedtage, for at benytte mig af 
disse meget fljonne störe Sten, som ere 10V» Tommer 
lange, 5 T. brede og 3 T. tykke, og hvorafheleog halve 
kan regnes t i l  20,000 i  Behold, og som for endet skal 
gjengjcelde mine Udgifter.

Brugen af de Mure, som blive stauende, er endnu 
ubestemt.

Af levende Folk ere ingen i  Holbcek, som kan erindre 
fig noget om HolbcekS gamle S lo t; men vel, at for om- 
trent 60 Aar siden, ved Siden af disse Mure har staaet 
et DaaningshuS for en Hollcenderi-Forpagter, som der 
har boet; saa at ingen almindelig bekjendt Efterretning 
haves derom, uden den i  danfke Atlas Tom. 2, p. 384, 
at det, nemlig Aar 1320, har vceret beboet af den land- 
flygtige Kong Borger af Sverrig, tilligemed Hans D ron- 
ning Margaretha, Kong Erik G lippings Datier, og der- 
efter i  samme Seculo af Hertug Knud PorS, som havde 
S lo tte t og Amtet i  Forlening.

Saavidt Beflrivelsen fra 1787. H e rtil kan endnu 
bemcerkes, at i  Aaret 1813 har den davcerende Eier af 
Holbeek Slotsmolle, H . F. Bang, t i l  Museet for nordifke 
Oldsager indsendt en Metalfigur, der paa flere Steder 
er gjennemboret cg hvoraf det ene Been og den ene
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Arm er afbrudt. Hermed fulgte en forrustet Klinge, 
sundet i  en Brond, og en Messing Skuepenge oder Gu
stav Adolf.

Holboek Dyes private Jorder, der helt omgive den, 
ere Parceller delS af S lo tte ts og dels af LadegaardenS 
Jorder. T i l  de forste höre Riffelhaven og de dertil 
groendsende Vcenger og Hader, t i l  de fidste de ovrige der 
udenfor beliggende Jorder.

For omtrent 30 Aar siden Var den storste D e l heraf 
bortarvefcestet mod en besternt A fzift af 5 Rd. Sold for 
hver Tonde Land, hvorimod SÄgeren udredede alle 
Skatter og Afgifter.

R i f f e l h a v e n ,  der horte t i l  S lottets narmeste 
Omgivelser og havde omtrent 4 Tdr. Hartk., har maaske 
forhen vcrret benyttet t i l Skydeovelser. Men da S lo ts 
ruinen og Gründen, hvorpaa den stod, blev privat E i- 
endom, bortstjodede den davcerende Eier, Generalmajor 
Juel, 1714 samme for 1000 Rd. r. S . og 1731 dlev 
den gjort t i l  f r i  Kjobstadjord, hvorfor indbetaltes 708 
Rd. 32 ß r. S . i Stalstassen.

Men Jorden var allerede for den T id fr i Hoved- 
gaardsjord.

I  S tjodet ncrvnes baade Skov og Krat, i  et and et 
af 9de Ju n i 1768 navneS Over- og Underflov og i  et
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tredie af 15de Ju n i 1770 atter Skoven, men as denne 
Skov er nu intet Spor tilbage.

Dstlig i  Then i  den Del, som kaldes Labcek, ligger 
en Gaard som i  Dansie A tlas og HofmanS Fundatser 
kaldeS Holbceksgagrd. Selve Gaarden har engang til«- 
hort Lensmanden Mogens Pax, som ved Gavebrev af 
17de Novbr. 1642 gav den t i l  sin KoneS Softer, Jomf. 
Kirstine Mundt.

Fra 1658 den 20de J u li Hades endnu Frederik den 
Lredies Skjode paa den t i l  Gaarden hörende Jord, som 
h id til havde Hort t i l  S lottet. 1660 sslgtes Gaard og 
Jord for 1330 Rd. og var La t i l  Auktionsefterretning 
tun vurderet t i l  1214 Rd., sordi som der siges i Vurde- 
ringsforretningeu, Jorder og Gaarde i  Holboek vare i  
ingen P ris  og de storste og bedfte indrettede Gaarde 
stode ledige af Mangel paa Kjobere eller Leiere. Senere 
har den havt mange Eiere.

1729 blev den tilligemed Merlose Kirke og Kirke- 
tiende folgt for 3227 Rd. 17 ß. 1745 solgtes den for 
2950 Rd., men ved dette og de folgende Salg nadnes 
Merlose Kirke ikke.

1767 kostede den med alt Tilliggende 2850 Rd. 17.75 
2250 Rd., 1778 3800 Rd., 1783 4450 Rd., 1786 5250 
Rd. og 1798 8150 Rd.
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Senere var den i nogle Aar et bekjendt Gjcrstgiver- 
sted og dets almindelige Navn fra 1798 t i l  1830 var 
Harboes Gaard.

Ved Eierens Dod 1829, da Gaard og Jorder ei 
künde scelges samlede, bleve Jorderne udpareellerede og 
aldeles adstilte fra Gaarden, der dog vedblev at vcere 
Gjastgivergaard.

Jorden blev delt i  7 Lodder, hvoraf de 6 laae op 
t i l  Gaarden og tilsammen udgjorde 5 7 ^  Tdr. Land. 
Disse 6 Lodder bleve ved Auktionen betalte med 120 t i l  
140 Rd. for hver Td. Land. Den syvende Lod O ld - 
jorden kaldet med et Areal af 14 Tdr. Land solgtes for 
515 Rd., og endelig Gaarden med Have og Vcenge fsr 
2460 Rd. a lt Solv.

D et Hele udbragtes saaledes t i l  10,500 Rd. Solv.
Paa Äjobstadens Jorder og paa noget af den Jord, 

der henhorte under Eriksholms Hovedgaardstaxt blev 
for nogle Aar siden opbygget de tre AvlSgaarde Npvang, 
Wegenersminde og Sofielhst, hvoraf den sidste dog atter 
er nedlagt.

Nyvang eller NhvangSgaarden har et Areal af om- 
trent 350 Tdr. Land og en 1847 opfort grundmuret 
Hovedbygning.

Kjobmand L. C. Sm ith  i  Holboek kjobte Gaarden
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1830 for 8000 Rd. Han har anlagt en stör og smuk 
Have ved den.

Sofielyst blev opbygget 1819, og havde 104 Tdr. 
Land med omtrent 10 Tdr. priviligeret, men ikke tiende- 
fr it  Hartkorn. Paa Gaardens Marker Var forhen endel 
O ldtids Gravhoie, der dog for lange siden ere sdelagte. 
Her var ogsaa nogle Ellelunde, der vare deenefte Steder 
i  Omegnen, hvor Nattergale Hortes.

I  Aaret 1839 blev Jorden udparcelleret i  7 Lodder 
og Bygningerne folgte t il Nedbryvelse.

Äjobstadens Eiendomsjorder vare for Udfliftningen 
1777 delte i  3 Marker, der havde Ravn efter deres Be- 
liggeuhed, uemlig Strandmarken, Mollemarken og Bjerg- 
nmrken. Desuden eier Byen den saakaldte O ldjord, der 
maaste i  gammel Tid har vceret et flovbegroet Overdrev, 
hvor Oldensvin künde fodes.

Det er det for omtalte Lowsora, som Borgern? i  
Holbcrk 1443 fit Tilladelse at benytte vg hvoraf de 1454 
indhegnede et Stykke.

Laugt scnere, da de vilde udvide deres Part, kom 
de Herover i  S trid  med Eieren af den senere under 
Eriksholm indlagte Torupgaard. Ved en HoiesteretSdom 
af 25de M a i 1718 tilkjendtes Torupgaards Eier det 
omhandledeS tykke Land, der efter Matriklen af 1682
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havde henved 9 Tdr. Ager og Engs Hartkorn. D e l 
Stylke, som forblev Holboeks Eiendom, var paa 118 Tdr. 
Land, med henved 7 Tdr. priv., men itke tiendefrit Hart
korn. Det kaldteS endnu Lowsora indtil Udstiftmugen 
1794, ved hvilken det deltes i  12 Lodder, der alter del
tes i mange flere.

Her ligger en Gaard, som kaldes O l d g a a r d e »  
eller s t ö r e  O l d g a a r d ,  sijondt den ikke er synderlig 
stör, og de saakaldte Oldhnse. I  de t i l  Gaarden hörende 
Torvemoser, iscer i  en tcet syd for Len, har man fundet 
en Mcengde omstyrteLe Fyrretrceer, der vare ganste friste 
Lg kun laae 2 t i l  3 Fod under Mosens Overslade.






