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^)ette  Herred har, saavidt jeg har fandet det 
bcncevnct i gl. Skrifter, stedse havt det samme 
Navn i I. 8. k . O. V I I ,  527. Aar 1231 
flriveS det Tuzaharet, saaledcS og!kiä. 18, 123. 
Twzcrhceret. O m  NavnetS sandsynlige Oprin- 
dclse fee ocd Tusse Bye.

Herredet har en langstrakt meget »regel
massig Figur, cn Lcengde i S .  V . og N. O . 
fra Aaemoseaaen oed Skcllingsted indtil det yder- 
ste Punet af TuSscnceS 44 M .,  en Brede fra 
Svinninge Veile til Vcntvedmollc af 14 M .  
Omfangct omtrcnt 12 M .  lü Zndholdet c. 39,540 
O  M .  —  39,660 Tdr. Ld. med priv. Ag. og 
E. Hartk. 4 6 1 - 3 - 2 — 2. Skovst. 30— 4—  
1 - - ;  Mollcfl. 3— 6— 3 - 1 .  Matr. Kongeti- 
ende Hartk. 46 Tdr., Kirketiende Do. 1874; 
upriv. Ag. og E. Hartk. 3,684— 3— 1—  
Skoosk. 2 1 - 6 — 3 — 2, Mollesk. 144 Td.,matr. 
Kongetiende Hartk. 3544 Td., Do. Kirketiende 
217— - — 2— 2; samtligc SogneS tiendeydende 
Hartk: Kongcticnde 3,678— 7— 1— -— , K ir-
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ketiende 3,671— 2 - 2 — -, Prcestctiende 3667 
— 4— 1 — 2; c»r Folkemccngde 1801: 6,596, 
1834: 8,219, 1840 : 8787; 13 Kirker, 14 
Skolcr, 8  Prccstcgaarde, 7 Hovedgaardc mcd 
compl. Bondcrgods og 441g- Td. priv. Hartk., 
1 mcd ncompl. Bondcrgods og 20 g- Td. priv. 
Hartk., 402 Bondcrgaarde, 52 Boelsteder, 648 
Hnse mcd Zord, 257 Hnse udcn Zord. Skov- 
arealet vced jcg ikke med nogcn Sikkerhed, knn 
maa jcg bcmcrrkc, at Frydcndal og Adlersborg 
have de storfte Skove i Herrcdet, der nok udgjorc 
onitrent 2,000 Tdr. Ld. Den oprindelige Bank- 
hcrstelsc, i Zorder: 1,827,076 Nbd., i Tiendcr: 
410,299 Nbd., og i Bygningcr 25,550 Nbd. 
Den totale Brandforsikkring 1834 30te Martii 
1,122,890 Nbd. Samme Tid var Sclveicrc 82 
mcd Ag. og E. Hartk. 331 ̂  Td.; Arvefastere 
med 400^ Td. men disse have nok i de scncre 
Aar indtil nu bctydeligcn fonnindflct sig ligcsom 
og Fcrstcrue, da 932 Steder med 3,004 Tdr. 
Ag. og E. Hartk., lige bctydeligcn have forme- 
ret sig og optagct cn temmelig Deel af hine i 
dercs Tal. Sclveicrgodset havde den Tid kun 
1 jordlost HnuS, Arvcfccstegodse 2  Do., men 
Fcrstegodsct 165 Hnse udcn Zord.

Naturen har dcelt Herredct i 2 Dele, dct 
egentlige Tussc-Hcrrcd og TuSscmvs. Dctte 
sidste har sandsynlig i de forhistoriske Tider vcc- 
rct cn Oe eller dog havt en mcgct smallcre Halo
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end den nn har vcd sit Sammenhceng mcd Fast
landet. Landet ovcr denne Hals er lavt, fandet, 
og längs mcd Tusscaaen sumpigt. Z  den nord- 
lige Deel af Herredet og et godt Stykke ind i 
Micrrlose Herred har vcerct en udstrakt Soeplan 
ellcr et bnndlost Moscdrag, der gjcnncm TnSse- 
og Gislingeaaen ndtommcde stt Vandforraad i 
Holbeks- og Lammefjorden; blcvc Aaerne ikke 
oprcnsedc og Grovterne, der skulle fore Vandet 
ud af Kundby Mose, Lognstrup, Lovenborgs og 
Morkegaards Sumper, Moser og Enge, vilde 
denne hole Strcekning snart igjen vise sig som 
Soeplan.

Herrcdets Zordbund asdalcr i dct Helc mod 
N. O . mcllem TnSsc- og Gislingeaaen. Alle 
Aacr og Bcrkke vise dcttc tydeligt i dereS Lob 
og stiller man sig paa den henimod TnSsences 
sig hoincnde Egn, og siuer syd og sydvest hcn, 
saa kan et nogenledeS ovct Oie ikke tvivle. De 
mcerkcligste af disse Aacr og Vandlob crer

1. T u s s e  ellcr vist rigtigere Tu es se aae n 
—  thi af dctte e er ndcn al Tvivl vor sirdvanlige 
Skrivemaade Tudse oprunden —  Den udspringer 
af en litte Soe ellcr Dam ncrr vcd Kroierup i 
Micrrlose Herrcd, udvider sig til en Dam svd for 
Dorthealyst, passcrer Vcntved Mollcbroe paa 
Skovveicn, trcedcr dcrpaa ind i Sumpene ved 
Lovcnborg, optager vcstlig Frydcndals Aae og 
uoget nvrdligere Kalveaaen, der ved at passere
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Butterup Sogn faaer Navn as Butterup Aae, 
gaaer derpaa nnder Vtollebroen ved Tnssc paa 
Kongeveien, vender sig derpaa ostlig gaaer nnder 
Alkalde o: Ale Kalss, Broe og falder dercftcr 
med en tcmmelig bred, men stellet Mundiug nd 
i Holbeköfjordens vcstlige Zndviig. Den er 
ubetydclig indtil den naaer Loveilborg Sumpe, 
men forstcerket oed Optagelscn af Neistrnp og 
Kalvcaaen ostlig og Frydendalsaaen oestlig blivcr 
den tcmmelig anseelig og oilde saafremt ikke de 
lavc Strandbrcoder vcd Holbekssjorden og AacnS 
stenede Munding samt Broerne og de derocd 
anbragte Zisbrcekkerc ei fochindrcde det, ocrre 
passabel et godt Stykke op i Lovcnborg Snmpc 
med stad- cller rundbundcde Pramnie og Baadc. 
Frydendalsaaen, som oest fra falder ind i Tnsse 
Aae, ndspringcr af Frydcndals Soe, driver Fry 
dcndals Dandmolle, passcrcr oft for Syvendekjob, 
hvor den optager en Bcek, der kommcr ud fra 
Eugene mellem Syoendekjob og Torntoed, gaaer 
under Skiftcrctsbrocn i Morkc Skoo og forcncr 
sig oft derfor med Frydendalsaaen, som derpaa 
i Forbindelsc dermed passercr vest forbi Morkc- 
gaard, syd forbi Bognstrnp, ind i Kundby Mose, 
hoor den ostlige Arin, der oed Grooter er ledet 
ind i TnSscaacn, faaer Jtavn af Kobbelaaen —  
Lkke Kogleaacn —  imcdens man paa ligc Ltaade 
har sat dcnö vestlige Arm i Forbindclse mco 
GiSlingeaaen, i den Hcnsigt at forskaffc Landet
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hastigere Aflvb, da de tilgrandseude Eiendonnnc 
ellers vilde tage Skade.

2. Den andcn Aae er G i s l i t t  ge aaerr. 
Den bcgyndcr paa Tronninge Mark i Knndby 
Sogn, retter sit Lob ligcsom alle de vorige nord- 
lig, paösercr Skjcllcbeksbroen paa Veicn niellem 
Dognstrnp og Tronninge, optager vest sra i G e 
linge Mose en Beek sra Vognstrnp Enge, der 
passercr nnder Uhrbjerg Broe paa Beim sra 
Vognstrnp til Knndby, gaaer nnder Asserhalebro 
paa Kongcocien, Prcestebroen paa Sogncveien 
imellem Hagcstcd og Gelinge og falder cfter 
vmtrent 1 M .  Lob nordlig nd i Lammefjordcn. 
Endskjondt den ei kan sammenligneö mcd TuSse- 
aaen, bringer den dog i vaade Aaringer en ikke 
ringe Mamgde Vand til Fjorden. Den staaer 
i ingen cgcntlig naturlig Forbindelse med Tnsse- 
aaen, nrcn den er, for desto hastigere at ndtomme 
Sumpcne, sat vcd Grvotcr i Forbindelse dermed.

3. Den 3die Aae i Herredet er S o i n n i n g c  
Aae. Den ndspringer vcd Bcnnebo, nccvneS 
der Bcnnebo Aae eller Bcek, gaaer- ligcsom de 
vorige i nordlig Netning forst ooer Bjergby, oi- 
dere ooer Marke B y ,  vst sorbi Gndmanstrup, 
veft sorbi Soinningc, nnder Soinninge B ro  paa 
Kongeveien, hoorefter den viuder sig igjelinem 
mange Smaabngtcr ncd gjenncnl Soinningc En
ge vg falder derpaa vest for Dccmningcn ud i 
Veilen. Naar Veilen er fuld af Vand vcd N. V .
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Binde lader Aacn sig mcd Baade passcre op 
til Svinninge Broe og maastee nogct videre, men 
i lave Bande med ostlige Binde lader dctte sig 
ei gjorc rncd niindre dct stulde vcrre om Eftcr- 
og Foraar.

Samtlige disse Aaer syncs nok ubctydclige, 
naar man om Sommeren bctragter dem og dc- 
r-cs Leie, men man vilde dog mcget bcdrage sig, 
hvis man troede, at de paa cthvcrt Sted lade sig 
overfare. Dct er mcget langt fra, og jeg vilde 
ikke raade Nogcn at rette sin Bei over dem paa 
andre Steder errd hvor der ere Broer, uden en 
meget paalidclig Beiviscr.

Paa Sydgrcrndscn af Hcrrcdet stiller Aae- 
moscaacn dctte paa ^ M .  Bei fra Loveherrcd 
og den Deel af Micerlose Hcrrcdet, der ligger syd 
for Aacn. Hcrom maa jeg henvise til dette 
Skrivts 1 Bd. S .  163. fl.

Af Jndsocr har Hcrrcdet Ingen afnogcn Bc- 
tydcnhed. Den storste er Frydendals Soe, der er 
omtent 30 Tdr. Ld.

Igjcnnem Hcrrcdcts nordlige Deel gaaer 
Hovcdlandcvcicn fra Kallnndborg til Holbck. 
Dcrpaa 2 Gjcrstgivcrstcdcr i Tusse og Svin- 
ninge. Den har nogle ret smukke Udsigter hcn 
syd over Hcrrcdet og Skovcn ved Frydcndal og 
Hoiegncn ved Skamstrup. Nord for Landevcicn 
Drnsebjcrg o: TrneS-bjcrg, syd Kundby Kirke 
og Giolingcgaard. Landevcien fra Nyckjobing
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baade til Slagclse og Ningsted samt til Soroe 
passerer ogsaa fra Nord til S yd  i'gjennem storre 
eller mindre Delc af Herredet. Den fürste har 
adstillige smukke Egnc vcd Skarritssocn, den an- 
dcn ligcdanne vcd Frvdcndal og hen imod Kongs- 
dal. I  ostlig Nctning passerer Kallnndborg 
mindre Landcvei eller Skovveicn, saakaldet fordi 
den ccngang har gaaet igjcnnem betydclige Skove, 
der nn ere afdrcvne. Den har et nyt Gjcrstgiver- 
sted i Tvcdc og gaacr nd af Herrcdet ved Dcnt- 
ved Dtollcbroc. Dell er god men bugtct og den 
passcrcö cndnu megct, da der ikke betalcS Bom- 
penge og den altid er i farbar Stand.

Mcrrkclige ere de mange Banker, der her 
som andctstcds have scerlige Navne. Zeg har 
anfort dem sor saavidt de vare mig dckjendte, 
fordi jcg troer, at de ere LandetS tidligst tileg- 
nede og bcbocde Punkter og altsaa den celdste 
Topographie vi have; thi dereS Navne ere alle 
Mccnds- eller Qvinde-Navne fra Oldtiden, og 
man kan ikke fee nogen Aarsag til diese scerlige 
Navne, naar de ikke kunnc betragtcs som Eie- 
cllcr Tilegnelscsnavne, givne dem af dercs forste 
Eiere eller dem, som toge dem i Besiddclse f. Er. 
Drnscbjcrget 2 : TrncS-bjcrg, Svalcbjcrgct 2 : 
SvaleS-Bjerg 0 . s. v. Andre Navne tilkjcndcgive 
cn vis Bcstemmelse dermed, saasom Baune-bjer- 
gct, Baunchoieir, hvor Bannen tcendtes i Ufred. 
Kirkebjcrgct, hvor Kirkcn cnten er eller skulde
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havc varct bvgt. Uudertidcn ledc ogsaa Nav- 
uene til at udfinde Veskaffcnhcdcn af dct hoslig- 
gende Terrain, og bekrceste saaledcs de Slntnin- 
ger Geologen i Betragtning af LandetS endnu 
vcercnde Ndseende künde finde fig foranlcdiget til, 
s. Er. Soebjergct i Kundby Sogn, der bckrcrfter 
min Formodning om at samtlige Kundby, Bogn- 
strup, Morkegaards, Lovcnborgs og Knapstrup 
Enge og Moser og Sumpc haoe i Oldtiden og 
sandsynlig lange dercfter varct en stör Jndsoe 
lig Tiissoe i Loveherred eller forrige Barre
mose Soc  i Kastrup S .  eller Soeborg Soe i 
Holboe Herred. Markeligc cre de runde hatte- 
formige Küpper etter Knolde, der findcs paa 
mange af de hoic Banker. De erc altfor regel
rette til at de saaledcs som de nu ere sinlle vare 
danncdc af NaturcuS Haand; thi under denne 
Forudscrtning maatte de findes ovale eller ceg- 
formige eller langstraktc. Men de ere alle tcm- 
mclig cirkclrunde. Nogle synes rigtig nok at 
vccrc tcmmelig störe til at vare opkastcde og 
formede af Menncskehcender. Det er muligt at 
nogle indeholde Bcgravclser fra Hedcnold, dog 
findcs der hoist sjcldent Stccnindsatninger derom 
eller dcrpaa. De ere en Sämling af Stene og 
Zord udcn videre mcrrkcligt. Men de give be- 
tpdclige Udsigtcr omkring i dct undcrliggende 
Land. Bcgravclscrne derimod findcr man nok 
paa Hoie, men aünindelig paa de lavere ostest
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paa den slctte Mark. Det künde mnligt vcerc, 
at de i de ccldstc Tidcr kunne have tjent til 
SpeidingSpladscr. Landet var da overalt begroet 
med störe og m'gi'ettncmtrcrngclige Stove. Man 
künde ikke see 100 Skridt rundt om sig. De 
lavcre Egne, til hvis Zordbund ingcn Soclstraale 
künde trange igjenncm, stode vcl mestcpartcn nn- 
dcr Band. De omvankcude Hordcr sogte de hoi- 
crc og hoieste Stedcr og Egne, de künde finde. 
Men selv der forhindrcde Skovcn al lldsigt i det 
Fjerne til de skovlose Slettcr og det vildc Hav. 
Paa de hoieste Stedcr, man da künde finde, opka- 
stcdc man dissc Hoic, gave dem den ogsaa hos 
andre Bilde almindclige rnnde Form, sor dcri 
mulig at have Bolig og derpaa og derfra at 
have Udsigter over Hoiskovcne til Slctterne og 
Havet, sor i Tide at varnc sig for en Fjende, 
og for at vidc hvorhcn de sknldc stcrvnc dcrcS 
Bei, og, naar de varc bortdragne, igjcn at finde 
dercö Hjcmstaud. Det er saalcdes mnligt at de 
ere sammcnstyrtcdc Boeliger, der i sin Tid tilligc 
vare Speidingspladse. I  disse runde Hatte 
finder man foruden Steen og Leer ikke noget 
Tcgn til at de ere opdrevne ncdcn fra, som man 
ellcrS finder i de allcrflcste af vore natnrlige 
Banker, thi, gjcnnemskjckrcr man dissc, ere der 
tydeligc Spor til at Lagcne ere enten krummcdc 
som Segmentcr af en Circcl eller de ere reiste 
undcr en storrc eller nn'ndrc Binkel imod Hori^
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zonten, alt som de opskydende Krcrfter have vir- 
ket svagcre ellcr stärkere fra ncdcn af. Dette sy- 
nes ogsaa at lebe Tanken derhen at hine cre 
formcde ved Kunst.

I  Henscende tit Jordbnndcns oeconomiske 
Bcflaffenhed kan man antage, at Leret er det 
overmagtige Element, thi saaledeS ere de steste 
Sogne i det Hele tagen. Enkelte Steder og paa 
enkelte Banker endog findeS en mcgct stark Lere, 
der naar ikke den rette Tid Passes, bliver mcget 
besvcerlig at bearbeide. Kundby og Gislmge 
som og hele Strakninger i Frydcndals og 
Skamstrnp, Svinninge og Zydernp Sogne. I  
Morke og Vjcrgby, som og i Horby Sogne 
er Lercn merc sandblalldct og ud imod Lam- 
mefjordcn, som og ned mod Aaemosen, saa- 
som i Udby Sogn og nogle Steder i Frydendals 
og Skamstrnp Sogne, som og i den nordlige 
Deel af Horby Sogn er Sandct overmagtigt. 
Jmidlcrtid har det de flcste Steder et godt 
Muldcckkc og Leret og Margclen cre mange Steder 
ei langt undcr Iordskorpen. Andre Steder har 
man en saadan Mangde oegctabilisk Gjodskc, at 
man mcd den fornodne Knndskab oni dennc 
Maade at forbcdre Zordcn paa, i Forbindelse 
mcd Mcergling og Lcring og naar man haode ALvne 
derti'l, maatte künde bringe en Hovcdforandrmg 
istand mange Steder. Men man kjcndcr knn i 
Almindclighed den animaliske Gjodskc og Bonden
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er nasten allcvegne Fcester og saalcenge Han er
det, har Han ingcn anden Lon for de forctagne 
Forbcdringer cnd at Hans Born eller Eftcrkom- 
mere komme til at betale en storre Zndfcestning 
og et hoiere Landgilve og hoicre Hoocripcnge og 
deSfornden maaskee endog aftvinges ConccSsioncr, 
der kunne blive megct byrdefnldc. Saalcenge 
Bonden ikke er Selvcier, tor vi aldrig vente 
Jordforbcdrmger af Ham af nogen Betydcnhcd, 
thi Han stader sig dervcd og Hans Born cster Ham.

Herredet har cndnu en Deel Minder fra 
Hedenold, dog ere de sleste nlt forstprrcdc og srcm- 
vise knn Lcvningcrne af FordmnS Hcrlighcd. 
De sieste findeS paa TnsscnceS og i Skamstrup 
Sogn og bestaae i Gravstcder og Altäre. Nui- 
ner ligge der allcvegne, som Vidner om at nogle 
af Stcenscetningcrne maae have vccret nrcget an- 
seeligc Mausolcer i dereö Vclmagts Dage. De 
endnll vcl bcoarcde Altäre ere megct faac og 
trucö hvcr Dag af StcenhnggcrneS ubarmhjer- 
tige Hamrc, thi naar en Broe eller Sluse stal 
sattes, da soger Steenhuggcren allcvegne og 
gjor Han ei andet, saa odelcrggcr Han for Fode. 
Det var derfor onsteligt, at der maatte forfattcs 
en Fortegnelse paa de Gravminder og Altäre, der 
cndnu ere saa nogcnledcö Lcvarcdc og Anmcldclsc 
om dercs Bevarclse og Tilftand til vedkommcndc 
indbcrettcS. Hvad jcg har flmdet og sect, cr 
paa ethvert Stcd anmcldt. Sidcn man istedcn
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for hvcrlvede Broer af Kampesteen, brugte ud- 
stakte Kampcstcne over Vroernc, have de omtalte 
Alderdoms Lcvninger iscrr lidt, thi Steen af saa 
störe Dimenfioncr som til at udspende nogenlundc 
vide Buer behovcs, findes nn neppe nogetstedö 
ndcn paa OldtidcnS Gravminder og Altäre.

Fra Catholicismcn have vi ei andct cnd 
hvad vore Kirkcr sorndcn dcrcS egen Bpgning 
srembyde, som forfaldne og kasserede Lcvninger 
sra hin Tids CultuS. Disse bestaae i gamle 
Altartavlcr, Malinger paa Altarbordctö Forfladc 
og Sidcfladcr, hvilkc dog ogsaa ft'ndcS sra Li- 
dcrnc cstcr 1536, men stcdse smagloscrc, Mon- 
stranzer vg Nogclsekar, afskrabede og halvt sor- 
raadnede Helgcnbillcdcr, Jndskriftcr paa Altar
blade, Klokkcr, Korsbjclkcr, Tavlcr og Liigstenc, 
Frcsco-Malericr paa Kirkchvalvinger og ovcr sam- 
me, hvilkc nn ikke seeö der, hvor Hvalvinger scncre 
cre opsatte, men paa Kirkemurene, men disse erc 
nn mcgct faac og for det mcste ndcn Dard. 
Morkc Kirke er nn nok den eneste der har opbc- 
varct noget af dcttc crldrc ttdsecndc. Lusse 
Kirke er den eneste, der endnn har cn Levning 
af Malcric paa Hvalvingen, der endnn ikke, som 
paa cn Deel af de ovrigc, er »verkalket. Af 
samtligc Kirkcr i Hcrredct er Knndby baade vcd 
Beliggcnhed og Storrclsc den ansceligstc udvcn-
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dig, mm langt fra den kjonneste indomdig; dog 
gioe Svinninge og Ndby samt GiSlinge dm ei 
mcget cfter i det sidste. Skamstrnp og Frpdcn- 
dals ere de smnkkeste, endskjondt de begge lade 
mcget tilbagc at onskc. M m  saalccngc ikke kunst- 
ersarne og smagsuldc Mccnd, men de der staae 
paa Kultnrms laveste Trin sknlle bedomme det 
Passelige og Anstcendige vcd oore Kieker, kan 
det oel neppe blive bcdre.

Mccrkeligt er ogsaa det, vore Torvemoser 
indeholde. Det er bekjmdt at man i alle Tor- 
vemoser i Landets sorskjelligc Egne finder en 
stör Mamgde omstyrtede Ege, ligesom og Lev- 
ningcr af Hesle og HcSselnodder; man her i Hcr- 
redct, som og i det tilgrccndsende Mjccrlose Her
red, findes hclc Nadcr omstyrtcde Fyrrc og Gram 
nctrceer, ogsaa Birk, og i de samme Moser ogsaa 
Ege og HcSselpinde og Noddcr deraf. Derimod 
finder man aldrig Bog eller Elle, hvilket ikke al- 
lcne maatte ocere muligt, men cndog en Folge af 
Omstcendighedcrnc, dcrsom disse S lags Stammcr 
virkclig havde en saa stör Vedvarenhed i Bandet 
og i Jorden, som de i Dandbygningskunstm til- 
skrivcS. Jcg har paa den helc nordre Kyst af 
dctte og tilgrccndsende Herrcdcr seet mange Fyr- 
restammer der havdc en Tykkclsc af 14 til 2^

>,



XVIII

Fod i Gjennemsnit, men om Nodderne varc ved 
Stammen künde jeg ikke sce, da Roden laae be
grabet undcr et Torvedcrkke af 2^ Alen; Heller 
ikke har jeg Hort, at man har fandet Nodderne, 
men Stammcrne syntes som afbrndtc og afgna- 
vede. Andre Steder paa Sjcellands Nordkyst 
skal man dog have sundet Nodderne staacndc i 
Moserne og Stannnerne dertil afbrcekkedc. An
dre Steder har jeg seet 4 til 5 Alen dybe Tor- 
vemoser, der ncrsten ikke bestodc as alldct cnd 
forraadnedc og oploftc Trcrstammer. Stammcr- 
ncs Top ere i Almindclighed ikke rcttcdc hen til 
nogct vist Dindstrog, men synes at vcere styrtede 
ovcr hinandcn i alle Netningcr. Dog gjelder 
dette ikkun om Ege og Birk og HcSselpinde. 
Granbarkcn og Hessel og Birkcbarkcn synes 
allerbedst conscrvcrede, men ikke saaledeS Fprre- 
cllcr Egc-Barken. Have disse Fvrre- og Birkc- 
trceer vcerct her paa Stedet eller ere de tilfortc 
andetstcds fra. E r Climatct her oordet saa mc- 
get mildere at det ei mere cgner sig for det hoie- 
re Nordens Trceer, eller have vore Lande forhen 
havt cn hoiere og folgelig og en kosderc Belig- 
genhcd cnd nu og folgelig vcere sjunkne en Deel 
dybere og Havsladen «ärmere? At saavel disse 
som den uhpre Mcengde af Steen og Blokkc, der 
findeS paa vore Mar-ke, skulle vcere forte ned fra 
de Skandinaviffe Bjerge paa Zsen, skal der en
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stcerk Troe til, nagtet man billigen indrommcr, at 
de strive sig dcrfra. Undcrsogelscn er bist intcr- 
reSsant, men jeg bcfrygtcr at vi mcd de Knnd> 
skaber vi for Tiden habe ikke cndnu bille vcrre 
modne til at lose Problemet. Zeg kan ikke 
skjonnc rctterc, end at de maa vccre voredc paa 
Stcdet, hvor de endnn forestndes, og den forhen 
hoie og torre Flade, de stode og vorede paa, er 
vcd undcrjoroiske Nbstelser sjnnken.

Herredets Jnddeling i Kirkcsognc har i for- 
dums Dagc i det mindste fra 1370 vceret den 
sammc som nu, thi saaledes forekomme de i B i-  
specatosterct i 8. v .  V H ,  34., der strivcr
sig fra dcnne Tid, paa Frydendals Sogn  ncer, 
der forst 1456 blcv et anncctcrct Kapel til 
Skamstrup og sencrc et Anncrsogn dertil. Man 
tor endbidere nok antagc, at allercde 1231 bare 
Herredetö Sogne ordncde omtrcnt som nu, thi 
allercde den Tid i den saakaldte ValdcmarS 
Jordbog forckonttnc de saaledes, og man tor nok 
uden at feile megct antagc, at alt i det 10 og 
11 Aarhundrede ere Sognene for det meste ind- 
rettcde saaledes som de nu forefindeS paa ubctv- 
dclige Forandringer ncer, der cndnu stcdse forc- 
gaae. De ncebnes der saaledes:

1. Skamstorp, 2. 2»dorp, 3. Twze, 4. 
Hembck, 5. Swethninge, l). Byerbv, 7. Mbrcr
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kost, 8. Kundby, 9. Giölingc, 10. Haghcrstcechce, 
11. Horby, 12. Wtby; og nn ere da dc samme 
12 Kirkesognc saalcdes, . som dc mcd Tillcrq af 
Frydcndals sencrc indrettcdc Kirkesogn villc fin- 
deS i Beskrivelscn, ncmlig:

1. TuSse S o g n .................................Eide 1.

2. K u n d b y ......................................... —  6.

3. B je rg b y ............................ ....  —  17.

4. M o r k e ..........................................—  23.

5. Sk a m stru p ..................................... —  30.

6. F ry d e n d a l......................................—  44.

7. Jy d eru p .......................................... —  53.

8. Hjembek..........................................—  60.

9. S v i n n ln g e .......................  —  67.

10. Hagested..........................................—  77.

11. G i'slinge..........................................—  88.

12. H o r b y ..........................................—  92.

13. U dby...............................................—  102.

Ie g  havde gjcrnc onstct at tilfoic nvgle 
statistiske Oplysninger om dc paa vedkommcndc 
Sogne hvilcnde Byrdcr, dcrcS ockonomistc For- 
fatning, Fattigvcescnct, St'olevcesenet, Kirkcvccsc- 
net, Zordbrugct, Indhegninger in. v., mcn dccls 
manglede Materialer, der for en privat Mand 
ere nmulige at erholde i det Omsang harr beho-
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ver, naar Han skal ocere istnnd til at drage oply- 
scnbe Nestiltater deraf, dcels maatte jeg og 
komme til at sigc mcget, som ikke stemmer mcd 
de Anskuclser, der nn gjore sig gjeldeudc i de 
oocnnccvute Grcne af dcnuc Videnskab, og dcelü 
tor man foroente, at cn egcntlig occonomisk 
Befkrivelse oder Amtet, hoortil Matcrialierne 
sra vedkomniende Autoritcter rcekkes den Arbei- 
dende ndcn Moie, vilde gjore cn saadan rapso- 
disk Fremstilling deraf, som jcg knnde lcvcre, 
aldcles overflodig.

Endnn rnaa jeg bemccrkc, at Antallet as de 
opgivnc Gaarde, Boelsteder, Hufe mcd Zord og 
Hnse «den Zord crc i cthoert Aar og ncestcn i 
cthoert Sogn nnderkastedc ideligc og niange For- 
andringcr, saasom Gaarde adskillcö og blive til 
Halvgaarde eller Boelsteder, ellcr til Hnse med 
Zord og omocndt, hoisaarsag Fortegnelsen her- 
paa er fra dct enc Aar til dct andet, ei kan vcerc 
saa noiagtig, sonr jcg gjernc onstcdc dct.

Oocrseer man den Mccngdc af Hufe mcd 2 
ä 3 Tdr. Ld. og dct ikke ringe Antal jordlose 
Hufe og man kjcnder dcreS Bcboercö ynkocer- 
dige Lilstand, enten de saa ere Festere —  men 
det ere kun faa —  etter Leiere, dercS forladtc 
Stilling, kan man ikke attdet end beklage dem,
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thi dcrcS sorgeligc Stilling er for det meste ind- 
viet til Armvden og det haardcste Trallclio for 
disse arme Mennesker som ostest med störe Fa- 
milicr, hoilkc de med al dcres Flid og Strab- 
somhcd ikke kunne erncrre og as hvilke man kan 
udpine alt hvad forlangcs, for at de, mens de 
leve, kunne saae et nssclt Tag oder Hooedet og 
4 morstne og faldefardigc Baggc til dcres dag- 
ligc Skjulested, og 4 lll Alm  Zord at hoilc de- 
rcS afkraftedc Lcgemc i. Det oar dcrfvr dob- 
belt bcklageligt, at EiendomSbcsiddcrnes cercde 
Forsamling i Nocskilde og Diborg ikke antoge 
sig disse forladtc Basencr. Men det er jo 
Godseicrne, der hoste Fordclcn as dercs surc 
Sved og aandelose Arbcide. B i  havc i Laud- 
oasenet med al vor godc Billic og Jvcr for det 
Bedre, gjort mangc og gjorc cndnn mange M is- 
grcb, hooroocr oore Efterkommerc oille sole 
Svicn. Hele Landets Har bestaacr nok aldelcs as 
disse FamilierS Sonncr og det er og dem der 
skal bcmandc oore Soeoarn, og holde Fjcndcn 
ude, uaar Farcn er der. Mon dereS FadrcS 
bctrangtc Forfatuing, der ogsaa ocntcr dem, kan 
give dem Lyst og Mod og Kraft dcrtil? Der 
torde vel oare Tvivl dcrom. O g  hvad skulle 
vi sige om det uu sig stcdsc mcrc og nicre haocn- 
de Princip L dort usaligc Fasteoasen, at drioe 
Faste og Landgildc op til det yderste, jage Bor
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neue fra de Gaarde og Hnse, hvorpaa Fcedrcne 
have anvcndt al dcres LevetidS Arbeide, for at 
GodSciercn kan hccvc storre og stcdsc stigcnde 
Summer af dercS Festere, og intet cftcrladc 
den:, naar de ikke kunne svare de enorme Vorder, 
der lcrggcs paa dem, «den Armod og dtogcnhed 
og Fortvivlclse; og hvad vil da Enden blive? 
—  Ester dct nn berstende System tor de vcl ikke 
ventc andct i dcres ydcrste Nod, end at selv 
Fattigkassernc villc blive lnkt for dem. —  Mcre 
end ^0 Aars Erfaring i disse Ting tor vcl til- 
lade mig at tale dcttc Ord til dcres Bedste. 
Ect er et Lands og et Folks Forfatning cfter 
Lovcnc cllcr som dct cstcr Lovene stal vccre, cet 
Andet og oste et gandstc Andct er dcts Forsat 
ning, saalcdcs som den er, eller som den i Tin- 
gen selv virkclig befindcS; hiin kjcnde vore Lov- 
lccrde godt, nicn dcnne syncs at vccre dem tem- 
mclig srcnimcd, thi de kunne cllcrs vist ikke be- 
fattet dem mcd saa mangc Bagateller, der ikke 
cngang vare vcrrd at tale om og ladet dcnne vig- 
tigc S a g  liggc og det saa meget mindrc, som 
man suldclig kan vcerc forsikkrct om, at H. M .  
Köngen, saavel som Ncgjeringscollcgicrnc vilde 
have srcmmet Sagen mcd den bedste Villic. Ect 
er Humanitcten, hvor man tor og er bcsoict at 
regne paa den, men et Andct er den lovlige og 
den strcenge Rct. Zo mcre den kristeligc Aand
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trcrnges nd af og scettes uden for alle Statöind- 
retningcr, jo haardcre og desto fortvivlelscsfulderc 
vorder ogsaa FolketS og iscer AlmuenS og Bon
dens Forfatning, thi da forsvindcr al Barmhjcr- 
tighcd, al VclvillighedS og Hmnanitets Folelsc 
hos den Mcrgtigcre for den Svagere og den 
Stcerkcrcs og NigcreS Net bliver da omsidcr ikkun 
den gjcldcndc, og Vcc da Folk og Land; thi 
Folket er ikke den Nigc og Mccgtigc, men Fol- 
ket er Borger- og Bondcstandcn; paa dem hviler 
Landets Dclfcerd og FccdrenelandSvcnncns Haab, 
og at leite deres Byrder og sikkre dereS Velfard 
derpaa er KongcnS og Ncgjcringcns Omhn hen- 
vendt og har i cn lang Rcrkke af Aar vcrret 
hcnvendt. Bilde de cercde Herrer EicndomS- 
bcsiddcre i Viborg og Roeökilde henvcndc deres 
Opmcerksomhed derpaa, og derpaa frem for alt 
andet, skulle de fortjenc stör Tak, af den nu- 
vcrrcnde, som de tilkommcnde Slcegter!



TuSse etter Tuese Sogn.

Annex lil Butterup So gn  i Mkcerlose Herred.

^ o g n e t s  saavelsom Herredets Navn ffrives k gl. D i 

plom.: Tusce 1271 i S .  D .  H. 10, 672; Tiuscr s. S t .  

12, 286. 1337; i 8. L .  v .  V I I ,  123. 18. 19 Twze 

og Tuzce. Analoge Stedsnavne Tudslev, TudSbol, 

Tudstrup, og udledes saaledes kettest af Tue, Tuve, Tu- 

we, bek. Mandsnavn i Middelalderen og senere, og da 

Egnen baade ost og syd for Byen i de Dage, da bette 

derved liggende Sted fik sit Navn, har vceret en vidlud- 

strakl Soe, oploses vel Navnet kettest i Tues-Soe, der 

rfterhaanden er gaaet over til TuSce og senere til Tusce 

og Tudse; hvilken Skrivemaade har lebet Suhm  8. K V .  

7, 588, 615 tkl at udlede Navnet af Tudser (Hans 

vufo), da man antog, at Kjcrrene der vrkmlede af Froec 

mere end andre Stcdcr, hvilket ikke er Tilfceldet. M a n  

künde vel tcrnke paa andre analoge Afstammelser, men 

de ere sogte i en endnu fjernere Asstand. MandSnavnet 

Thusse sindes rigtig nok i S .  D .  H. 14, 233, men 

bei er sildigt og at tcrnke paa Hedenolds Thusser er vel 

endnu mere voveli'gt.
1
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Sognet har en uregelmcessig paralellogramifl F i

gur, strakt i D .  og B .  )  og i S .  og N .  ^ M ü l.  Be- 

groendset af Holbeks, Sostrups, Butterups, KundbyeS, 

Gisünge og Hagested Sogne og stoder til Holbeks Fjord i 

N . O. —  Kongeveien imellem Holbek og Kallundborg gaaer 

igjennem Sognet i ostlig og vestlig Netning. —  Kalve- 

aaen, der kommer oster fra Kalvrmosen i Grandiose 

Sogn, gjor for det meste Skjellet mellem Tusse og But-

S .  og N .  Retnkng, gaaer under Tusse Broe, (bygt 

1602,) (Mollebroen) paa Kongeveien og siden under 

Alkalde s :  Ale Kalfs Broe, hvorester den med en bred 

og dyb, men stenet Mundkng falber ud i HolbekSsiorden,

dede Baade et godt Stykke op, sorsaavidt de ved Broerne 

nedrammede Jisbroekkere ei den gjore Hindring. I  Hok- 

vande kan den opsvulme betydelkgt. Om  Gislinge Aae, 

der begrcendser Sognet r Best, see Overstgten over Tusse

I  oeconomisk Henseende er den ostlige Deel as So g 

net lerct indtil Skolen, den vestlige o. s. v. Deel derimod 

sandet og gruset; Overfladen afscrnket fra oster og vester 

ned imod Tusseaaen, der dcler Sognet i 2de ncrsten lige 

Dele. E n  Dakkeryg trcrder ind i Sognet syd for Aile- 

rup og roekker hen imod TuSse, hvor den bcncrvnes: 

B je rg e n e . Fra Tusse-Aaen vestlig hcrver Sletten stg 

langlsomt og svagt indtil den med en kortere Afda-
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fra Hedenold; men Steensoetukngerne ere borte, ligesom 

alle saadanne i Noerheden af Vejene, da man har an- 

vendt dem til Veilcegningen eller og ti'l Steengjoerder. 

I  Midten og ved Tusseaaen og denS Forbindelser er 

Egnen lav og flad, siid og sumpig og i Vi'ntertiden 

oversvommet langS med Aabreddrrne. I  Aaerne og 

paa Enge og Marker den scrdvanlige Vegetation. LangS 

TuSse og Kalveaaen en Deel Mosedrag, hvorkblandt 

Tusse Enghave c. 130 Tdr. Ld. Hele Sognet paa den 

kille Lund ved Tusselundegaarden noer aldeles skovlost.

Sognets totale Areal c. 0,2083 ^  M .  —  2089 

Tdr. Ld. med upriv. Hank. Ag. og E . 201 —  5 — 1 —  2. 

Ditto Mollefl. 4 - 4 — - —  - Konge- Kirke- og Proeste- 

tiende ydende Hank. 199 —  7 — 1 — ». Priv. og ma-

med et Folketal 1801: 428, 1834: 433, 1840: 463. 

1 Kirke, 4 Skole, 34 Gaarde, 31 Huse med Zord, 9

5H— 7L Td. H . , Husene have 2 L 3 Tdr. Ld. uden 

Hartk.; 2 Gaarde, TuSselund og Tussekro og 1 HuuS 

1 TuSse Bye ere Arvefoestece, begge de forste med 12 Tdr. 

7 Skpr. H. Fcrstegodset har 4  Gaarde med 39 Tdr. 

6 Skpr. Hartk.; 26 Gaarde med 146 Tdr. 5 Skpr. 

H. 27 Steder under 1 Tdr. Hartk. og 3 jordlose Huse. 

Lodseierne i Sognet ere:

Wognstrup i Tusse B y e . . 156 —  5 —  - —   ̂ T. H. 

Lovenborg i Allerup Bye . 3 0 — 2 —  3 —  2 j —  

Communitetet s. S t .  . . . 7 —  2 —  2 —  H —

1 9 4 - 2 - 3 -  1 T . H. 

Bankhoeftelsen af Jorder 67605 Rbd. og af Tiender 
1*
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22482. B rand-ASs. for Bygninger 1834: 62350 

Rbd. Dertil Hörer:

1. Tusse rettere Tussoe Bye ved Kongeveien, som 

passerer derigjennem, med 1 Kirke, lille, gl., dog med

gaaer tilbage til 1724, men i den oeldste Deel noget 

mutilcret. Middagsforstjel: 3 ' 49" sildigere end i Kjo- 

benhavn.
S k o le  opbygt 1799, S .  for Kongeveien og osten 

for Byen, 3 Loengder, soedvanlig DindingSvoerk, Have og 

Jord. De befalede Jndretni'nger og Apparater; c. 80 

Skoleborn. Norden for Skalen ligger Maglehoicn, 

hvorfra hele SognekS Ovrrfl.ide kan overstues. Tcrt S .  

for Skolens Haugeqjoerde blev for nogle Aar stden i en 

lille Hoi fundet en betydelig Deel blot tilhuggede Flinl- 

kiler, adstillige deelü Rav  derlS Glasperler. nogle Menne- 

flebeen, K u l, en stör Mcrngde Urneskaar, og en Iern- 

spore. Sporen blev indsendt til Muscret.
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T u s s e k r o  eller Gjcrstgi'versted, lkge over for Kic

ken med soedvanlig Bindkngsvoerks Dygnkng, Straaetag

upriv. Ag. og E . Hartkorn: 7 —  5 —  2 —  24 —  60 Tdr.

E. Hartk. 5 —  3 — - 3 —  ^  og 1 med 7 Tdr. Hartk. —  

31— 40 Tdr. Ld., Husene i alt 24 med 3 L 4 Tdr. Ld.,

Byens Jord-Areal ec —  961^ Td. Ld. Ager og 374Z 

Tdr. Ld. Eng. Hele Hartkornet Ag. og E . 156 —  5 —

- —  iz.
2. A l le r u p  8. k. v .  7, 20. Altoethorp, s. S .  19, 

33. Attoelhorp, sandsynlig Tryk- eller Loesefeil for A l- 

loethorp 2 : Ales Thorp. Ale bekjendt Mandsnavn i 

Oldkiden; 4 M .  oft for Klrken med 5 Bdrgrde, hvoraf 

de 4 med 8^ Td. H., samt 8 Hufe med Jord. Byens 

hele Hartk. 4 0 — 4 — - — 1A; Agerland 154j Td., 

Eng. 1024 Td.
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Mcerkeligheder-. A f  B .  C. i 8. k . v . V I I ,  19 og

lebroen, ligesom og Molleskylden: 4 Tdr. 4 Skpr. 

endnu hviler paa Stedet. Denne Aars Oprensning og 

en dermed forbundet regelmasstgt Torve-Opstjceren paa 

Kundby Mose vilde skaffe Eieren betydeli'ge Fordele og 

soette mange Hcender i Arbeide, og drt uden betydeli'ge 

Bekostningec. Den har altid Band og i Mandsminde 

har den ikke manglet dette uden allene i Aaret 1826.

K u n d b y e  Pa st ora t .

Dette So gn  er det storste og anseligste i hele Herre

det. I  8. k . 0 . V I I.  34, 46, 47, 123 navnes So g 

net og Byen stedse Kundby ellec Kwndby, hos Ar. Bernt- 

sen Knudby, der er en Tryk- eller Skriverfeil. Nav- 

nets Oprindelse Kundis-Bye, en Nic. Kundi ncevnes i 

S .  D .  H . 14, 75, 114 og flere S t .

Sognet ligger 1Z M .  v. f. Holbek, begroendset i
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D .  af Tusseaaen. i N .  af Glsllnge S .  og Lamme

fjorden, i V .  af Svlnninge og Hiembek S . , i S .  af 

Zyderup, Bjergbye og Morke Sogne. Fra Hokegnen 

ved Skamstrup og Holmstrup troekker over Benneboe, en 

Rcekke af Banker, men kun springende og lkgesom af 

Sletten opfludte Hoie, der i Bjergbye S .  kun vife sig 

paa et Par Steder, men derimod hoeve flg stedse hoiere

Bei fra S .  til N .  med Mellemrum i enkelte Afdelin-

siad Slette, der endnu stryger langt ud i Lammefjorden. 

Disse Banker, hvoraf man kan ansee Drusebjerget, Skals- 

bjerget og Soebjerget, Kickebanken, hvorpaa Kicken lig-

Egne; man toeller derfra en 30 til 40 Kicker, feer ud 

i Samsorbeltet, til Nexeloe og Kjobstcrderne Holbek og 

Roeökilde.
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A f  de 3 Aaer, der fra S .  til N . deelS paastode, 

deelS gjennemstromme Sognrt, Hörer Gislinge-Aaen 

egentlig hertil, thi den udspringer aldeles paa Sognets

fca og gjennemlsber den sydvestli'ge Deel af Sognet. og 

Tusseaaen begroendser Sognet i Ost; om diSse 3 Aaer 

see videre i Jndledningen.

paa ovennoevnte Bankers Sider og den ubetydelige Lod- 

flov ^  8 T. Ld., der dog noevnes i et gl. D ipl. Silva 

l^otkoi-p, men jeg har glemt at bemoerke Stedet, og 

muligt at det ei Hörer herhid, men til Laarup Ckov i 

Sternlille S .  Ved Tronninge maa forhen have voeret 

anserlig S k o v , thi Ehr. IV . lod, foruden de da allerede 

fceldede Troeer, endnu foelde 30 störe Do., der sandsyn- 

lig have voeret Egetroeer, Suhm s Sam t. 1,126. N u  er 

der aldelrs In tet, hverken af störe eller smaae Troeer, 

dog har Egnen noget Skovlignende hos sig, li'gesom og 

Vegetationen vifer hen paa fordums Skovbund. Jord- 

fladen overalt leret, moergelblandet med et rigt Lag af 

Muldjord. Sandet findrs ikke uden paa nogle Banker 

og ved Fjordbredden. Destlig hen er Iorden noget mo-

wenborg, GiSlingegaard og Morkegaard ligge de vidtud- 

strakte Enge og Torvemoscr, som ere bekjendte under 

Navnet af Kundbye Mose, Lovenborg og Dognstrup 

Enge, der ere overordentlig ri'ge paa Torv. Disse Enge 

og Sumpe have sandsynligen i Hedenolds Dage voeret 

en vidtloftig Jndsoe lig Tiissoe l Lsveherred eller Bar

remose Soe ved Vordkngborg, der har staaet i Forbin-
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dklse med Holbeks og Lammefjorden ved TuSse og G ig 

lings Aaerne, men er senere opvoxet med Torvegrund.

Sognels totale Areal 0,6274 O M .  —  6294- T. 

L. med priv. Ag. og E. Hartk. 8 6 —  1 —  1 —  1; Skovfk. 

4 —  3 — 1 — 1. uprv. Ag. og E . Hlkr. 635 —  4 —  - 

Molleff. 5 T d .; tiendeydende Hrtkr. 630.! Td., Konge- 

tiende matr. 70ij Td. Kirkellenden matr. 69 —  5 — 1.—  

1; 1 Sognekirke, 1 Prastegaard, 2 Skoler, 1 Hoved- 

gaard, complet, 66 Bondergaarde, 4 Halvgaarde, 6 

Boelsteder, 107 Hufe m. I . ,  30 Do. u. I . ,  1 holl. 

Veirmolle, 1 Hestemolle s : en Molle som drives af He

fte; 1 Bomhuus paa Kongeveien. Gaardene staae i 

Almindlighed fra 7 — 9 Tdr. Hartk.; Husene have fra 1 

Skp. til 8 Tdr. Ld. LodSeierne ere folgende:

Vognstrup m e d ...................144 —  4 — 1 —  ^

K a t h r in e d a l ....................... 40 —  4 —  2 — 1^

Communitetet........................37 —  6 —  2 — 1

Gislingegaard........................49 —  1 —  - —  2H

Se lv e ie rg o d s........................76 —  3 - - —  j

Aggerswold............................ 135 —  4 — 3 — 1Z

Universitetet............................ 102— 7 - -  — 2

F ry d e n d a l............................  46 —  5 —  - — -

A lt Ag. og E . Htk. tilsammen: 634 —  4 — 3 —
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Ester Tabelvcrrket S .  15 eie offentlige Stistelser 

intet Hartkorn i Sognet, men Lehn og Stamhuse 227 

Tdr. matr. Hartkorn af alle S lags. Selveiergodset er 

104 Tdr. 2 Skpr. fordeelt paa 24 Steder med for- 

stjelligt Hartkorn, foruden et Huus uden Jord. —  Ar- 

vefoestegods er 139 Tdr. 2 Skpr. fordeelt paa 26 Ste

der. —  Foestegodset er 400 Tdr. H. fordeelt paa 96 Ste

der, samt 32 Hufe uden Jord, tilsammen 643 Tdr. 4 

Skp. Hrkrn. Deraf er 49 Tdr. 7 Skpr. hoverifrit, 

men 350 Tdr. 1 Skp. hoveripligtigt. Bankheftelsen 

paa Jorderne 331.972 Rbd., paa Tienderne 70.596. 

paa Bygningerne 6030 Rbd., B r. Assurancen 73,550 

Rbd. Folketal 1801: 1038, 1634: 1364, 1840: 1478.

T il Sognet höre folgende Byer og Steder:

1. K u n d b y e  j M .  s. for Landeveien mellem Hol- 

bek og Kallundborg med en hoitbeliggende Kirke af en 

temmelig Storrelse fremfor de soedvanlige Landöby-Kir

ke bygnknger, med en Middagsforstjel af 4̂  13" sildigere 

end Kbhvn. Formedelst sin hole Deliggenhed kan den 

seeS i temmelig Afstand og derfra ovrrskueS den störst« 

Deel af Mioerlose- Tusse- Skippinge-, samt den syblige 

Deel af Odsherred. For sin hole BeliggenhedS Skyld 

bcrrer den og Navnet af den s yn l i ge  Kirke, hvorimod 

Dutterups Kirke, der er taarnlos og lavtbeliggende, Heber 

den usynlige Kirke. Kirken har et anseeligt kamgavlet 

Taar forhen med 3 , nu kun med 2 Klokker, den ene 

med Munkestcivt: Help Jesus, M aria , Susanne, hvil- 

ken Jndskrivt findes paa mange Klokker fra det 14 og 

15 Aarhundrede, og var vel en reciperet Formular til 

at bortdrive Doemonerne, som man troede ikke künde taalc
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de indviede og dobte Klokker- Lyd. De 2 andre vare 

yngre, fra 1552 og 1653. Den nedtagne Klokke skal 

i lang Tid have henstaaet paa Holbeks Kjobstads Skibs- 

broe, hvorfra den blev fort til Kjobenhavn for at om- 

stobes, hvorfra Almuen endnu forventer den tllbage*).

') Soin etBidrag til Klokkernes Historie bemcrrkcs: ot 1708 
blev allcne fra Fycns Stift, ei ibcrcgnct Langeland, Laa- 
land eller Falster, bortfort til Kjobenhavn 264 Klokker, 
der vciedc 642 Skpd. 1533 stod cn Deel af Kirkcrnc i

Klokker af Landsbykirkernc borttagnc. ^nn. ücl. I). 2, 
733, 3, 551, N. D. Magaz. 2, 257. Heraf lader dct sig
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sen under Altaret. Kicken har Orgel, givet af nuvoerende 

Godseier Kammerherre van DeurS. I  en Steen paa Fun- 

damentet af Een af de sydli'ge Stroebepillere finde- ud- 

hugget 3 KorS og Aarstallet 1588. Kkrken er nu intet

at have vcrret i B rug i det sidste ?larhundrede. Kirke- 

bakken asstyrter temmelig brat mod Best.

Proestegaard, noget neben for Kicken, 4 Lcrngder,

Ag. og E.Hrlk. 7 - 6  —  3 —  - —  56 Td. Ld. god mcn 

noget bakket Stroekning; Eng og Torvessjcer i Kundby 

Mose og i Svinninge Enghauge. Skalsbjerget og Soe- 

bjerget paa Pstgrdens Mark.

Skolen i Byen er den gl. Degnebolig, istandsat og 

kndrettet til sin Bestemmelse, BindkngSvoerk og Straae- 

tag med en god Have; de anord. Jndretninger og Ap

parat», c. 4 Tdr. Ld.; Skolebornenes Anral c. 160.

Desforuden i Byen 19 Äaarde, 26 Hufe m. I .  

og 1.7 Do. uden Jord. Deraf er ikkun Een og det 

den mindste en Selvriergaard med ncrsten 5 Tdr. Hrlkrn. 

3 Gaarde tilhore Eommunktetet, hver med ca. 7§ Td. 

Hrtk. Resten under Vognstrup paa 1^ Td. H. ncer, 

der tilhorer Frydendal og 3 Fr. 2H Alb. under AggrrS- 

volb. En  Gaard paa over 10 Tdr. Hrtk. er udstykket 

til 18 Hufe med forskjelligt Hartkorn fra 2 til 5 Skjep- 

per, som kaldes K o lo n ih u se n e .  De vorige Gaarde 

staae for noget over 7 Tdr. H. Hele Byens Harlkorn er
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nu. efter nt have afgivet 2 Skp. 3 Fr. Z Alb. til Lan- 

deveien, 147 —  1 —  3 —  1^ Hrtk. DeSudcn i Byen 2

Andet stiftet 1760 staaer under Biskoppens i Sjcelland 

hanS spe c ic lle  Destyrelse. See videre herom Hofm. 

Fund. 8. 325 fl. og Schaks Forts. 3, 64 fl.

2. M a r k e  B .  1 M .  S .  D .  f. Kirken ved Sv in -

gaarbe og 1 Borlsted, de forste hver pan 3, men Boel- 

stedet kun paa 2 Tdr. Hartkorn, de 13 Gaarde alle Fce- 

stere under Aggersvold med ca. 8 Tdr. Hartkorn. M o l

len staaec for 4 Tdr. Ag. og E. Hrtk. og 5 Tdr. M o l-

med Jord, deraf have 14 Hartkorn fra 3 til 7  Skpr. 

Byens hele Hrlkrn. 123 —  3 —  1 —  2H. derunder noget 

over 6 Tdr. H. Ki'rkejorb, der er udstykket til 11 af 

ovennoevnre Hufe. I  8. k . v . IV ,  397 ncrvnes Byen

Bye.
3. T h  o rS lu n d e  B y e  ^ M .  v. f. Kirken bestaaer

Katrinedal, derunder 4 Gaarde, hvorpaa 3 Boelssteder. 

A f diöse ere 2 Selveiere, 1 med 9/, og 1 med 8^ Td. 

H. Een Hörer under Communitetel. 5, hver med 8^ Td. 

H. under Frydendal og Resten under Kathrinedal. Hufe 

m. I .  31, hvoraf de saakaldte W b le m a e rS h u se  höre 

under Communikrtrt, de andre deelS under Kathrinedal, 
deels under Svinningegaarden, hvorunder oasaa 2 andre
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til Byen hsrende Gaarde cre tagte. Endvidere herlil 

Byen Bomhuset N r. 10 paa Kallundborgveien. A fH u- 

sene have 5 hver 1 ^  Td. H. og 2 hver 4^ Skp. Hele 

ByenS Harlkorn foruden Kathrinedal 74 — 7 — 1 —  

Byen noevnes t 8. H. l>. V H , 19, 30, 44, Thorslundoe 

og Thorthslundcr, og da derved ligger den temmelig an- 

seelige Thocslundebanke og paa Banken cn Levning af 

en Hedenolds Steensoetning, er det rimeligt at ThsrS 

Dyrkelse her har funket Sted. A f Lunden er intet lil- 

bage. Byen har en nye opbygt Skole med Have og 

Jord samt 80 til 100 Skoleborn.

4. S a n d b y  nordligst i Sognet 1 M .  f. Kirken 

ud mod Lammefjorden og den svdlige Munding af Svin-

eller Boelsteder, 18 Hufe m. I .  og 11 u. I .  6 af

Do. har noget over 5 Tdr. H. Een under Universitetet 

staaer sor 7Z Td. H. Under Byen regnes og de norden 

for Svinningegaarden beliggende M a g le b ie r g S h u s e  

neben for Drusebjerget. hvoraf de sandsynligen have de- 

res Navn, bestaaer af 5 Hufe med Jord. A f  samtlige 

Byens Hufe have 13 Hrtkr. fra 1ä til 7  Skppr.. nogle 

af Husene ere ogfaa Selveiere, der ligesom Selveiergaar-

der. Byens hele Hartkorn 132 —  6 —  2 — Byens 

Navn forekommer i 8. tt. v .  V I I.  44, I V. 38, 1384
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og 1497, ogsaa i S .  D .  H . 14, 131, og i D .  M a 

gazin 5, 82. 1570, mrd samme Navn, som nu.

5. T r o n n in g e  Bye, ostlig i Sognet ^ M . f r a  Kic

ken og  ̂ M .  fra Landeveien sydlig for Kongeveien, har 

12 Gaarde, hver fra 8/, til 8/<>, Td. Harlk., hvorunder

Avl med Harlk. 1 7 — 1 —  1 — 2z, 1 Voelsted, 12 Hufe

Aar 1382 ncrvnes den i S .  D .  H. 14, 115: Dagnsorp

Mandsnavn i Oldkidrn og Middelalderen. Allerede 

fra 1310 ere dens Eiere bekjendte. Den har deelt Skieb

ne med alle Danske Hovedgaarde i at have havt mange

strakte Loengder, tagte deelS med Straae dcrls mrd Tegl. 

Store Dandbeholdninger ved Gaarden, som nok forhen
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have voeret Grave. Priv. Ag. og E . Hartkorn: 78 —  

2 —  1 —  1; Skovsk.: 4 —  3 —  1 —  1, vidtloflige Enge 

og störe og fortrinlige Torvemoser; BonbergodS Ag. og 

E .Harlk.: 4 1 6 - 5  —  2 — -; Skov og Molleskyld: 4 —  

4 - -  —  -. Jordecne fortrinlige, lerede, mergelblandede, 

stade, side. Paa begge Sider af Gaarden lange og smalle 

Pilealleer, der hverken give gode Veie eller smukke Udfig- 

ter. For Tiden boer Amtmanden her istedet for i Hol- 

bek. Dette er og en Anomalie, som man burde onjke 

hoevet.

7. K a t h r in e d a l  oprettek for omtrent 40 Aar siden 

af 3de Bondergaarde i TorSlunde Dye, har senere saaet 

Tilvoext af flere nedlagte Bondergaarde, saa at den nu 

har Hartkorn upriv.: 40 — 4 — 2 — 1j. Den ligger i

og derved en Deel Plantning. Jorderne udmoerket, men

40 Tdr. 7 Skpr. er afgivet - -  2 —  1 —  2.̂  til Lande- 

veken, der paSserer over dens Marker. Arealet c. 240 

Tdr. Ld. i 11 Marker. T il Gaarden Hörer 3 Boelste-

bjerget a: TrueS-bierg, med 5 Tdr. 2 Skpr. Hartkorn, 

der er Arvefoeste fra Frydendal. Kathrinedal har dette ibe- 

regnet nu 45 Tdr. 6 Skpr. 2 Fkr.  ̂ Alb. Hartkorn.

anforte hver paa fit Sied.

Legaler foruden det foran undec Kundby B v  om- 

handlede af Provst E. Eh. Benzon ved FundatS af 6 

Juni 1760, constrmerel 15 Aug. s. A. til Hospitalet i
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Kundby givne Legat, hvis Kapital for Tiden er 2100 

Nbd., hvoraf 2000 Nbd. indestaae i Horbygaard og Gods 

og i en K. Oblig. No. 928, der svarer 3^ p. (?., op-

firm. 25 Octbr. s. A. til Skoleholderen i Thorslunde 

Skole, der indestaae i Aggrrsvolds Hovedgaard. See om 

bisse Legaler Provst Schacks Forts, af Hofm. Fund. 3, 

64 folg.

B j e r g b y  P as t ora t .

Bjergby.

Sognet og Vyen nsevnes i II. 0. 8. It. I). V!l.

er det rimeligt, at Vyarby maa voere et Ejenavn og alt- 

saa ikke Bjergels Vye, men V ia r 's-D y , Biarisb», der 

scnere er gaaet over lil Biargby og nn Bjergbye.

nere kom Byrn i de StigerS Eje og nu blev den da 

ul Forfliel sor andre Byer af s. N . kalbet Stigsbjerg-
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Kirke og i et utrykt Diplom cif 158l. Lccnge derefter 

forvexlede man StigSbjergby med Stigtsbjergby, og da 

man for en 80 til 100 Aar siden, ffrev Skigt istedenfor 

S t ift,  saa sik Byen og Sognet snart derefter sit nye 

Navn, StiftSbjergby. I  Lnum . 1'er». vsn . 8. II. v. 

V , 617 og V I I ,  630, samt i Noten derkil af Suhm  og 

Langebek ncevnes der et Stigsburh og Stigsburgh, der 

i den Orden Stedsnavnene deri forekomme maa lebe hen

eneste faste Punkt -  ligger 2 M .  S .  V . for ncrrmeste 

Kiobstcrd Holbek, begroendset i D . af Morke, i N. af 

Kundby, i D . af Jyderup og i S .  af Skamstrup S S .  

Overfladen er overalt jevn og flad, naar de 2 N . og 

D . for Byen af den flade Slctte opskudle, temmrlig 

hole og steile Banker undtages, hvoraf det Ene benccv-

Sidegrene af den Bankeryg, der stryger N . for Aaemosen 

vester i og forst ved Nefsnoes soenkcr iig i Beltets Ban

de. Jordbunden for det meste leret, dog sindes der og-
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s.w sandige Strcekninger. Underlaget stak vcere Leer. 

Torvestjoer haves. Endnu en Skovstrcrkning paa c. 60 

Tdr. L ., der er indtaget til Fredstov, og hvori findes 

adstillige ret smukke Spadseregange, Frihrden kalbet. 

Aaen, der passere S .  fra, N . efter og som falber ud i 

Svinninge Veile, tager sit Udspring i Naboe-Sognet 

Skamstrup. Ved Bennebo kaldes den simpelthen Boek- 

ken, her i Sognet Bjergbyaae og mere nord paa Sv in -

en Arm , der efter at have paSseret Skifteretsbroen paa 

Skovveien forener sig osten for Morke Skov med Fry- 

dcndalsaaen og gaaer derpaa toet vest forbi Morkegaard,

SognetS totale Areal c. 0,2777 ^  M ü l,  2785 

Tdr. L. med priv. Ag. og E. Hartkorn 46 Tdr. 5 Skpr. 

Skovsk. 1 - 5 — - — - —  matr. Kirketiende Hartkorn 22 

Tdr.; upriv. Ag. og E. Hrlkrn. 175 —  2 — 3 - -  —  

Mollest. 5 Tdr., matr. Konget. Hrlkrn. 22 Tdr., Kon

go og Kirketiende Hartkorn 1 7 1 - 6  —  - —  - - ,  Proeste- 
2*
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tienden af 177 5 —  2 — 1 —  med et Folketal 1801

cif 408 og 1834 af 463, 1840: 503; 1 Kirke. 1 

compl. Hovedgaard, 4 Selveiergaarde, 19 Foestegaarde 

33 Hufe med Jord, 22 Do. med nogen Jord. De fle- 

ste Veboere Foestere under Bjergbyegaard. Gaardene 

staae i Almindelighed mellem 6 og 7 Tdr. Hartkorn, 

kun 1 Gaard (Begravelsesgaarden) staaer lidet under 4 

Tdr. H. A f  Husene i gl. Vjergby have 13 Harlkorn 

fra 2 Fk. til 6 Skp. Alle de vorige Hufe have 2 til 

3 Tdr. Ld. Lodseierne rre Bjergbygaard med Hartkorn 

138 Tdr., Hagestedgaard i gl. Biergby med - -  2 — 1 

— 2—  og Selvekerne med 18 Tdr. A f  Foestegodsel er 

34.s Td. hoverifrit, men 122/, Td. hoveripligtigt, men 

betales med Penge, Bankheftelsen i Jorder, 149.161 

Rbd., i Tiender 19474 Nbd. Br.-Forsikkring 1834: 

92,520 Nbd. Off. Stistelser stulle af matr. Hrtkrn. 

af alle S la g s  eie i Sognet. 193H Td. og af Konge og 

Kirketiende 22 Tdr.

T il Sognet Hörer:

1. B je rg b y e ,  nu alm. gamlc Bj-rgbye, vcst hen 

i Sognet med Kieken, Taarnet kamsloifet, Kirken med 

Kamgavle, 2 Klokker, den mindste fra 1802, den storste 

fra 1804. Kirken hvoelvet, Lysckrone til 12 Lys, men 

Pengene til at anskaffe Lysene ere her som overalt hen- 

lagte til at oplyse Skolerne. Det kan neppe anseeS rig- 

tigt at berove Kirkerne sin Prydelse, Lyset vil ikkun der- 

ved blive svagere i Menigheden. De soedvanlige gamle 

forceldede og ramponerede Ornamenter haves. De have 

her som allevegne la>nge overlevet sig selv. I  Kapellet 

hviler den af sine Legaler til det Offentlige og sin 

Skjebne moerkelige M and, Eier af Bjergbygaard Iohan



>1

Adolf lle Clerqve, og Hans Hustrue Koren Werkmeister, 

begge dode 1729. Middagsforskjel sildigere end i Kbhvn. 

4' 21".

P ro e s te g a a rd e n  4 Loengder BkndmgSvoerk og 

Straatag tildeels ny opbygt af nuvcerende BenestciariuS

smukke Voerelser. De ovrige 3 Loengder 76 Fag. God 

og smuk Hove. Priv. Ag. og Engs Hrtkrn. 1 1 — 1 —  

1 — , 92 Tdr Ld. taxer. 87^.

Skolestue og 9 Fag tll Vo lig  for Loererne og 11 Fag 

nyt og godt Udhuus, Have, Io rd  c. 6 Tdr. Ld. og c. 

120 Skoleborn.

Ti'l Vyen Hörer 3 Selveicrgaarde med 6 Tdr. Hart

korn hver og 11 Foestegaarde. hver med 6? Td. H., saa 

noer som Een, der kun har 4 Tdr. H. paa li'det noer. 

Desuden Wilhelmsdal ogsaa med Hrtk. 6H Td., opbygt 

af Bjergbygaards forrige Eier Proprietai'r Lassen. Endnu 

höre n'l Dyen 33 Huse med Io rd ,  fra 1?s til 6 Tdr.

Skppr. Ld.

2. N y  B je r g b y  Z M .  N .  O. for gl. Bjergby,

bestaaer af 8 Foestegaarde hver med Hrtk. c. 6 Tdr. og 

5 Huse, hver med 2 Tdr. Ld. Derved ligger Kirkebjer- 

get, hvorom ovennoevnte Sagn .

Bjergby og er i stn forste Oprindelse opstaaet af forhen 

ueiet og uoptaget Io rd  eller og af nedlagte Bondergaar- 

de og sandsynlig det 8. II.  I). V , 117 noevnte Sn 'gs- 

burgh. Forst 1392 noevnes den som Hovrd- eller som
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Eier er m  Jacob Bille. Jmellem 1720— 30 eics den 

af A. Clerqve; 1787 af Proprietair Lassen. Han 

folgte den til Major Borneman, af hvem den nuvceren- 

de Hovedbygning er opfort med rel smukke og rumme- 

lige Doerelser, 1 Etage med Qvist foruden Kjoelder lin

der hele Bygningen, en ny anlagt Have, vidtloftige Ud- 

huse. Priv. Hartkorn 3 5 - 3  —  3 - -  — , Skovskyld 

Ijj Td., upriv. underGaaiden 19 — 4 — 2 — 2 — , Mol- 

leff. 5 Tdr., Areal 288 Tdr. Ld. og Skov 265 Tdr.

hver 41 Tdr. L. foruden 2 Enghaver. Vjergby Kicke

Hrtk. 256— 2 — 1 —  1, uprv. Skovffyld 3 — 5 — 1 —  2, 

Arealet c. 2900 Tdr. Ld., Jorbbunden paa Godset leret 

paa 30 L 40 Tdr. Ld. noec, der er krallet og stenet, 

37 Dondergaarde, 69 Hufe med 2 L 3 Tdr. Ld. Gaard 

og Gods kjobtes 1783 for 42.000 Rd. D .  C., 1787 

for 56,400 R d , 1803 for 115,000 Nd.

4. W i lh e lm s d a l  er opbygt paa en BondegaardS

Lod med upriv. Hartkorn Tdr. for en Famile uden

for Bondestanben, og drives af Vjergbygaards Eier. 

Det var en almindelig Bondegaardslod ved Udstiftningcn 

af 6-f Td. Hartkorn. M en da der ikke var en Eneste 

af Bonderne, der vilde modtage den eller udflytte sin 

Gaard derpaa, opbygte Propr. Lassen den selv. Dens 

hele Areal var uopdyrket og noesten Alt en EUemose. 

N u  er det en fortrinlig Gaard med ovenn. Hartkorn og 

et Areal af 157j Td. Land. For en Deel Aar tilbage
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L e g a le r :  Joh. Ad. <Ie Clerqves Gavebrev paa en 

G 'ard  til hanS Begravelses Dedllgeholdelse dal. lO  Decbr. 

1816 hos Hofman I. e. 8 , 324. N .  P . TeilmanS 

Gavebrev 6 Octbr. 1783, konf. 4 Iu n n  1764, til Op-

Gods. Om  bisse Legaler see Provst Schacks Fortsoel. af 

Hofm. Fund. 3, 47— 55. A f  er Notar, h. Hof. X .

M o r k e  S o g n .

Stedets Navn udtales og skrives snart Morke, snart 

Morkiob. A f  det Folgende fremgaaer, hvi'lket der er det 

rigtigste. I  8. II.  v .  V I I ,  123, som det celdste Sted, 

hvor jeg har truffet Navnet, hedder det Myrcekow s. St.,  

men >' den yngre Deel af B .  C . , fra det 14 Sec. S .  

34 Myrkow og endelig i S .  D .  H. 14, 115. Aar 1382 

Morkow.
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2  Gladsaxe So gn  ved Khvn. er og et Morkhoi, 

som i 8. 1t. 0. V H , 44, navnes !>I)iIto>v, s. S .  58

og i S .  D .  H. 8. 295 og i Oriz. Ilauu. 7: AIürI»özs, 

hvor da den sidste Stavelse troeder tydelig frem og viser, 

at dets rette N avn  er Myrkhow eller som vi endnu kalbe 

det sidste Sted Morkhoy. Allsaa enten Myres- eller 

Myrks-How, bekjendte Adelsnavne i Middelalderen, see 

I^ox. 2, 34. 8. 1t. I). V H , 76, 101. I). ä il.  V,

det 10 Aarh. Stederne Morke i Aarhuus S tift og 

Morkholt ved Fredericia ec sandsynlig af samme Oprin- 

delse, dog ffrives Morke ved 2larhuuS blot Myrke, 8. It.

0. IV ,  474. saa at Slutningsstavelsen er en anden. 

Navnet M ork io b  er sandsynlig oprunden enten af det 

Markcd, der forhen er holdt ved Kirkegaarden der i 

Sognet, eller og maaflee blot en seilagtig Udtale af 

Morkhov.

Sognet lkgger 2 M .  s. v. for ncrrmeste Kjobstad 

Holbek, omringet ostl. af N r. Jernlose, n. af Kundby, 

vest af Bjergby og syd af Skamstrup og Frydendals 

Sogne. Overfladen noesten overalt joevn, svagt afdalende 

mod N .  O ., hvor den tilsidst gaaer over i sumpede og 

torvede Enge, der tilligemed Kundby Mose og Lovenborg 

Sumpe i Oldtiden sandsynlig have udgjort en stör Znd- 

soe, der har havt Forbindelse med Holbeksstorden ved 

Tusseaaen og med Lammefjorden ved Gislingeaaen. 

Syd lig  i Sognet er Overfladen hoiere opstigende indtil 

den ved Venlved, Tveden og Bakkerup bliver Bolgefor- 

mig. D og  reise sig Bankern« ikke her af nogen Bety-
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dendal. Jordbunden er i det hele sandct, i den nordlige 

Deel torvet og sumpi'g, i den sydlige gruset. Dog giver 

den god Afgrode isoer i den nordlige Deel, hvor de vidt- 

loftige Torvemoser give en rig vegetabilisk Giodste, naar 

noget deraf tll bette Di'emed rigtigt anvendes. Endnu 

nogen Skov, saavel ved Msrkegaard som Skoven ved 

Ventved, samt ved Tveden en lille Lund, Tveden Eng- 

have. S .  v. gaaer en Doek ud fra Svinningeaaen, der

Sognets totale Areal 0,2137 O  M .  2149 T. L. 

priv. Ag. og Engs Hartk. 2 1 - 2 — 2 - 2  (efter Andre 

tun 1 5 - 2 — 2 - 2 ) ,  Skovskyld 3 - 4 - 1 — 1; Molleff.

4__3 - 1. uprw. Hartk. 1994 Td., Skovsk. 1— 3 —  

-— 2. matr. Kongetiende 17 Td., Kirketiende 18— 2 

— 2 — 2. , tiendeydende Kongetiende Hrtkr. 199 —  1—  

3 - 2 ;  Kirketiende dito 190— -— 3— -, Prcestetiende 191 

- 2 - 1 - - .  Folketal 1801: 436; 1834: 641; 1840: 

737. 1 Kirke, 1 Skole, 1 ucomplet Hovedgaard, 17

hele Bondergaarde, 6 halve dito, 4 Doelsteder, 59 Huse 

med Jord og 19 Huse uden Jord. Desforuden 1 B a -  

gergaard, et Krosted. Gaardene staae for meget forstjel- 

ligt Harlkorn sra 3 til 9 Tdr. Hartlorn og fra 30 til 

130 T. L. Huusmoendene have Harlkorn fra 1 til 7
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Skpr. og fra 2 tkl 11. Tdr. L .; Boelstederne fra 1 til 

2 T . H. og fra 3 til 16 T . L. Selvekerne 18 med 

forstjellkgt Hartkorn fra 21 til 9Z T. Fcestere af Gaarde 

og Hufe med Io rd  fra mindre end 1 T. til 8 T. L. 

og derover, 84 Stedec og 19 jordlose Hufe. I  Sognet 

mange Haandvoerkcre. Bankheftelsen af Jorder 87682 

Rbd., afTiender 21704 Nbd. Brandsorsikringen 74790 

Nbd. Off. Stiftelser skulle eie matr. Hartkorn af alle SlagS 

2161 T. og dito Konge- og Kirketiende 17 T. Lobs- 

eierne ere: Knapstrup med nprv. Ager og EngS Hartkorn 

1 0 4 - 3 - 2 - , ' , ,  Morkegaard med dito dito 35— 3 — 2 -

at berove dem deres oprindelige Form, 2 Klokker i Taar- 

net. E t Krusifix med en gammel Munkeffrivt paa Kors- 

bjelken, men som ei indeholder noget mcerkeligt. Foran 

paa Alterbordet 3 Qvindefigurer, en gammel katholsk Al- 

lertavle med Christus i fuld Storrelse, nogle katholste 

Helgener og et Skab til Monstranzen. Under Kirkens 

Gulv en Deel Begravelser. I  et Kapel hviler een af 

Morkegaards forcige Eiere, og i Sakrestiet staaer Frue 

Anne Parsbierg fod Brahe -j- 1633. Adskjelllge gamle
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Epitaphier, og deriblandt et over Kristine Bryske -j- 1570. 

Middagsforskjel sildigere end Khvn. 4  ̂ 11".

2. M o rk e g a a rd ,  H o v e d g a a rd M .  n.v. for K ic 

ken. Naar og cif hvem anlagt, vides ikke. Den celdste 

Morkegaard eller som den vist da bencevnedes Hovgaar- 

den i Morke eller Morke Hofgaard, har sandsynlig lagt 

i Morke B y  tcet ved Kirken; thi man har nylig ved at 

grave ved Kirkens nordre Ringm uur og flere Steder der-

Morkegaard. Den nuvcerende Hoveddygning er opbygt af 

Assessor Labors, M uur- og Bindingsvcerk 1 Etage, stör 

og god Have med Skov, og derimellem flydcr den oven-

men nn ncesten tilgrocde, Grave. Ladegaardsbygningerne 

Bindingsvcerk og Straaetag. Pr. Ag. og Eg. Hrlk. 

15— 2 — 2 — 2; Skovsk. 4 — 1— 1— 1 ; upr. Ag. og Eg. 

Hrlk. i Bjergby So gn  6 T d . ; VondergodS i Morke 

So gn  A. og E. Hrlk. 3 5 - 3 — 2 -.^  ; Skovsk. 4 Skp. 

3 Frk.; Mollefk. - - 4 — 3 - 1 ;  i Svinninge Sogn  Ag.
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og E. Hrtk. 18— 2 — 2 — 2. Morke Kirke og Kirketkenbe 

med tiendeydende Hrtk. 1 8 1 - 4 — 1 - 4 .  Tvede pri'v. 

Krostad paa Skovveien, Bagergaarden Magrethesminde 

i Morke Vye med Privelegkum paa Nug- og HvedebrodS. 

bageri samt Lysestoberi; en VandmoUe ved Gaarden, der 

dog ei er i Drift. Arealet af Markerne c. 400 T. L., 

der gjennemstrommes og vandeS af Frydcndalsaaen. God-

Aarcne 1798 og 1799. 1793 kjobteS Gaard og Gods

for 46000 Rd., 1795 for 50000 Nd., 1801 for 38500 

Nbd. og 1802 for 26200, men da var alt Godset fra- 

solgt paa en Neft af 5 til 6 Tb. Hrtk. Senere har 

den forblevet i samme Familie. I  den gamle Herreds- 

bog hedder den Morke Houffgaard. T il Gaarden Hörer 

Skovene: Hestehaugen 12 T . L.; Vcsierstov 64; Gran

Plantagen 6; Humlemose 7, og Nyskoven 5 Td. L., i 

A lt  114 T . L- bevoxet med Ceg, V o g ,  Ask og TElm.

M o r k e  Bye har desfornden 10 Gaarde af meget 

forfljelligt Harlkorn fra 2 ! til 5 Td. og derover, og fra 

27 til 50 Td. L. Voelsstederne, 3 i Tallel, have 1 Td. 

Hrtk. og fra 8 til 10 Td. L. Husene 34 med Hart

korn fra 1 til 6 Skpr. og med 2 til 9 Tdr. L>, desuden 

ubebygt og uborlfcestet Hartkorn 4 — 7 — 3 — Z. Hele 

ByenS upriv. Hrtk. A. og E. 6 4 - - — 1— 2. Skovskyld 

4 - 1 - 1 — 1. Molleskyld -— 4 - 3 — 1. A f Haandvcrr-

3. B ak ke ru p , i den gl. Herredsbog Baggerup. I  

gl. Dipl, har jeg ei fundet den, men at det engang var 

en Vagges Torp, og ikke Torpen paa Bakken, derpaa 

kan jeg ikke tvkvle, saameget mere, som der ingen Bakkc
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Hartk. og 40 til 45 Td. Ld., denn- 4 Td. Hrtk. r. 30 

Td. L .; 9 Huse med Hartk. fra 1s til 6 Skpr. eg fra

1.! til 3 Td. L. 4 Huse uden Jord. Jorderne lette. 

Hele Dyens Hartkorn 34 Td. 1 Skp. I  Vyen adstilr

Bakkerups Skole ialt 18 Fag Huus, hvoraf Skole 

og Sluehuset hver 5 Fag, Have Jordlod 5^ T. L. med 

6 Skpr. Hartk. Dornenes Antal 120— 130.

4. T veden  B y  -s M .  s. o. for Kirken med Tvede

giversted med Hartk. 3.s Td. og 22 Td. L. og nogen 

Skovskyld; en Heelgaard med 6 Td. Hartk. og 4 Skpr. 

Skovskyld, og dertil 48 Td. L., 5 Huse med Jord fra 5 

til 7 Skpr. Hrtk. og fra 5 til 11 Td. L., samtlige med 

nogen Skovskyld. Jorderne ere lette. 2 Huse uden 

Jord. Tvede Enghave: 7 Td. L. Byenö hele Hartkorn 

Ager og Eng 14/, Td. og Skovsk. 1^ Td. Haandvcer-

strevet i gl. Skrivter, men man feiler vist ikke meget om 

man oploser det i Wint-wed eller Wint-twed. Mands- 

navnet W ind  og Lilloegsordet twed eller wed bekjenbte. 

Vyen /, M .. s. o. for Kirken med 6 Gaarde, hver med 

8 Td. Hartk. og sra 45 til 46 Td. L.; endnu 3 Huse 

med 1 til 2.s Td. L. med paahvilende Hartk. 1 til 2 

Skpr. og rn Smedke med 5 Skpr. Hank, og 3 T. L.
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Byens hele Hartk. af A. og E . 61— 2— 1 -  1. Jortzerne 

bakkede og kette. I  Byen ere adffillige Haandvoerkere.

6. N okken ttve d  z M .  n. o. for Kirken med 2 

Gaarde fco 7z til 9z Td. Hartk. og 9 8 -1 3 1  Td. L.. 

en dito med 4 Td. Hartk. og 30 Td. L. og samtlige 

noget, ffjondt ubetydeligt, Skovssyld. 1 Vorlsted for 2 

Td. Hartk. og 16 Td. L. 10 Hufe med Hartk. og med 

2 » 3 Td. 2. til hver. 3 Hufe uden Jord. ByenS 

hele 5)artkorn er noget over 2z Td. og Skovsk. iz Sk p .  

Jorden fandet og gruset; i Byen nogle Haandvoerkere. 

I  den gl. Herretzsbog heder Byen Nyckendved, men 1382 

i S .  D .  H. 14, 115. Heber den Nylen Nethweth (?). 

Ved Byen en smuk kille Skov. Byen li'gger paa en 

Banke. Derved et Ellekrat med nogle andre Trcrer.

M c e rk e lig h e d e r :  Den gl. Munkeskrivt paa Kors- 

bjelken i Kirken. Syd  for Bakkerup ligge 3 Banker, 

der bencevnes Stork-Holm, Spiirholm og Kirkebjerg; paa 

hvilken Sitzste der i fordums Tid skal havc lagt en Kieke. 

Saavel Wankens Navn, som Muurstenene man der endnu 

sinder, stadfceste Sagnet, formodentlig dog kun el lille 

Kapel. Legaler ingen. —

S k a m s t r u p  Pa st or a t .

Dectil: Skamstrnp og Frydentzals Sogne.

II. I). V I I,  34, 123. bencevnes det Skamstorp; ligesaa 

i et Dipl, i Suhm s mindre Skrivler 9. 295, Aar 1199;
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saa og i 8. Ii. I). I V ,  473 med en tydskartet Skrive- 

maade Schamstorp. Oprindrlsen sandsynlig af det gamle 

i Middelalderen velbekjendte Navn Skammel, brr fore- 

kommet i S .  D .  H. It), 958. og senere ofte. Tradi

tionen noevner her endog besternt en Riddcr Pcder Skam - 

mel. D o g  findes ogsaa Navnet Skalm  tidligt, maaskee 

Nedstammelsen og deraf. En  Thuri Skalm  1188 i 

Lei. I, 455, og siden ofte.

Den storste Deel af Sognet er een af de bekydeligste 

Hokegne deromkring. Herfra afdaler Overfladen mod N .  

og N . O . med Bakkereisninger og Dale, indtil den 

scenker sig under Lammefjordens Dande. M en da So g-

ikke intereSserer nogrn ellec dog kun megetFaae, og som 

i sig selv sjcelden kunne have nogen Interesse for os.

Sognet ligger 2H M .  s. v. for ncrrmcste Kjobstad 

Holbek, paastoder Ondlose og Frydrndals Sogne i Ost, 

Morke, Bjergby og Jyderup i Nord, Holmstrup i Best 

og Aaemosrn i Syd , hvor den nu gjor Sljellet imellem

ningen ned ved Aaemosen undtages, hoi, banket, stenet, 

ofte stoerkt leret iscrr ved Skamstrup B y  og sydlig og 

ostlig hen ogsaa enkelte Steder fandet med mange Af- 

vexlinger, ned ved Aaemosen sumpet og torvet, nordlig
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ved Benneboe og S y v e n d e k jo b , leret. Mange smukke 

Egne, mange drilig« Prospecter fra SognetS mange hoke 

Banker i alle Retninger, hvoraf adstillige ere af saa be- 

tydeli'g Holde, at selv Odsherreds hole Banker, ja selv 

Vcerhov seet derfra, synes ikkun som en maadelig Banke. 

M en  der er overalt Tilfceldet i vort flade og bolgeformlge 

Land, at endog de hoieste Banker synes ubelydelige, naar 

man stiger rn 40 tll 60' i Dekret. Banken Knosen  

s. v. for Kirken er dog af saa anseellg Holde, at man

Stand toelle 72 Kirker med et godt Die. M an  seer 

derfra deSforuden Slagelse, Kallundborg, Ningsted, 

Soroe, Noeskilde og Holbek. S o r n in g e  Bye ligger saa 

holt, at den meget tydellgt kan sees strax uden for S la 

gelse Port. D a v r e h o i  er en Fortsoettelse af det Bakke- 

strog, hvorpaa Knosen ligger. G le r re b je rge t  strax s. 

v. for Kirken, er nagtet det ei er saa holt som Knosen 

dog saaledes, at selb de anseeligste Banker deromkrinq 

ligesom soenke sig î ed for det i Sletten. Derpaa er 

endnu Levningrr af tn Nedoute. der ikke synes at vcrre 

af stor2Elde. maafke» fia Krigen 1650 til 1660. Des- 

foruden: H a rp e b je rg e t  i Noerheden as Knosen med 

nogen Skov omkrino  ̂ Toppen, K u lb je r g e t  i Viin- 

floven, B u lle m o se b 'je rz e t  henkmod Droekjob, Ulke- 

bjerget i Skoven og N ce ststok k e b je rg  sammesteds. 

Net smukke Skove fuides endnu her i Sognet, nemlig 

Molleskoven, Vii'nlkovcn og Seieskoven, eller som den og 

inddeles i : Skamstrup, Tommcrup og Skiellingstcd Seje 

ca. 4 rr 500 Ldr. L. paa Skamstrup, Skellingsted og 

Sorninge Marker, der cfterhaanden er samlet af fm- 

ncrvnte Byerü og Benneboes, PrcrstegaardenS og Degne-
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stavens ved Udfliftningen under Hovedgaarden tnddragne 

Skovlodder. Nogen Buflvoext paa DankerneS^Sider og 

noget Elle i de lave og side Dale. I  den n. o. Udkant 

af Sognet krydse Kallundborg Skovvei og Nyrkjobi'ngs 

Landevei til Ringsted Hinanden.

Sognets totale Areal c. 0,4912 O M .  —  4928 

Tdr. Ld. med privil. Ag. og Engs Hartk. 17— 4 — 1— 1; 

Skovff. -— 3 — 1— 1; upriv. Ag. og E. Hartk. 363^ 

Td.; Skovsk. 6 — 6 — -— 2; matr. Kongetiende 31/, Td., 

Kirketiende 37— 1— 1— 1; tlendeydende Kongetiende 

363— 1— 1— 1 som og Kirke- og Proestetiende; et Fol- 

ketal 1801: 740; 1834: 859; 1840: 856; en Sogne- 

kirke, 1 Proestegaard, 2 Skoler, 52 Gaarde af forskjellig 

Storrelse og Areal, 62 Hufe med Jord og uden Jord 

24. Gaardene staae i Almindelighed mellem 4H og 7^ 

Td. Hartk. og have fra 40 til 70 Tdr. Ld. Husene, 

hvoraf 40 med Hartk. fra 2 til 7H Sk p ., have 4 til 8 

Tdr. Ld. og derover hver. HuusmoendeneS samlede Hartk. 

er: 12— 7 — 2 — 2. Lodseierne ere: Frydendal med 339 

— 1— 3 — 1.1; Eommunitetetet 7 — 6 — 3— - under Lind- 

holtsgaarden, der er Arvefoeste. For omtrent 40 Aar 

siden flal der have voeret 12 Arvefoestere. De vare som Arve

foestere i M anges Eie. 1830 vare der kun 7 ; og 1640 knn

5. Resten ere efter at Arvefoesterne have forarmer sig, faldne

Fcestere. 1830 vare der 4 Arvefoestere i Skellingsted, 2 

i Benneboe og 1 i,Syvendekjob. Efter Tabelvoerket var 

3941 nialr. Hartk. af alle S la g s  offentlige Stiftelsers 

Eiendom. A f Selveiergods var der 1 Sted paa 10I 

Td. Hartk. og 1 med 1/s Td. D o .;  5 Steder i alt med 

32K Td. Hartk.; 3 Steder med Hartk. under 1 Td. og
3
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2 Hufe uden Iord. A f  Fcestegodset var 344 Ldr. ho-

Jorder 1297460 Rbd., paa Timden 3954 Rbd.; Brand- 

forsikringen 84880 Nbd.

hvilkel naturli'gviis »folge dens Bygnlngsform har betaget 

den storste Delen af dens Anseelsc. Den ligger paa en 

Banke, har 2 Klokker, den storste fra 1646 med en vidt- 

lofkig Indflrivt, revnet og klinket, den anden med Jnd- 

skrivt i Munkebogstavec: C lar is, xratio plens.

fra 1488 er aldeles ffjult af et n»)t, hvis Tavle malet 

af Hoier forest,ller Christ» Opstandelse, ncrsten aldeleS 

ligt det i Frydendals Kirke. 2 ret stjonne kanelerede 

Soiler, Joniske eller Dorisse erindrer jeg nu ikke, bcere 

Gesimsen, hvorover et »' udmoerket Grad smaglost Engle- 

par holde Kalken. Derovec Trinitets Symbolet med 

Gloria. Sm ukt og tildeels prcegtigt ?lltarklaede af pur
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purrodt Flojel med Guldgaloner fra 1781. Prcestens 

og Degnens Stole, Een ved hver Side af Altaret —  

en hoist upasselig Placering ved Siden af Altarer, dog 

er den Stoel. der er den egentlige Degnestorl. paa soed- 

vanlige Sted. Daaden af Steen og malet, der udi 

det soedvanlige Dobefad, der her er af T in  fra B lyal- 

deren —  hvilket kun lidet passer sig til det stadselige 

Altar og Altartoi, —  og meget stört med halvkugle- 

formig Bund, hvorom der stgcS, at det ffal vcere fundet 

paa Marken i en Banke, hvilket dog neppe er troeligt.

der. Proedikestolen smaglos med Skrivt l 3de Linier. De  

2de deraf indeholde Bibelsprog, den 3die at 1591 blev 

Proedikestolen forfoerdiget af N .  Lauritzon i Skamstrup 

og O lu f Mogenson i Syvendekjob, da Hr. M .  Ander

sen Skaubo var Sogneproest. Desuden Dorthe Gjoes 

Navn og Vaaben. E t nyt smukt og godt Orgel med 

Jndflrivt: den 20 J u n i i  1788, som Minde om Stavns-

betvivle). Nogle gl. Vaabener paa Qvindestolene fra 1584 

og Bogstaverne X. II. X. »: Frue Anna Nosen

krands. Paa Kirkegulvet en Liigsteen over Henrik Han

sen Holm -s- 1745 med en Tavle derom paa Vcrggen; 

en D o . fra 16** med Jndskrivt paa Vers, hvoraf I n 

tel paa nogle Endelsesrüm ncrr künde loeses; en Do. i 

Gangen med Indstrivt om Randen: Her hviler den sa- 

lig Pige Darrte Nielsdatter, som er barnfod i Buchte- 
3*
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cop Proestegaard og dode i Skamstrop den . . .  Octbr. 

4itt»o 1669. Gud giffve hende en glcedelig Opstandelse. 

E n  Sleen i Choret, der pan Latin indeholder en Op- 

tegnelse paa Sogneproesten Wansteds der begravede Fa

milie fra 1666— 1671. Alle Kirkestolene malede og sym- 

metriske, paa hver Side 29. Paa Kirkegaarden 3 ind- 

hegnede BegravelseSpladse, hvoraf den Ene oder den 

sidst afdode Sognepnrst Herr Schonning. Paa Kirke

gaarden en graaelig Marmorsteen i Form af en Liig- 

kiste uden Indstrivt, hvoraf et Stykke er afbrudt. Ring- 

muur om Kirkegaarden, der nu er planeret og inddeelt 

til Familierne i Sognet. Der er ingen Gang bag 

Altarer, hvortkl der dog er Plads, naar Vedkommende 

kun havde havt nogen Kundffab om hvad der Hörer til 

en passende Kirkeindretning. Den hos Hofm. I. e. 

8, 313 anforte Steen med latinst Indstrivt af davoerende 

Sogneproest Wansted forefindes endnu ved den sydlige 

Kirkegaardsport, men overkalket. MiddagS Forstjoel fra 

Khvn. 4̂  17" sildigere.

God P ro este gaard  toet ved Kicken. Den Gamle 

afbrcendte for en Deel Aar siden. Stueloengden Bin^ 

dingsvoerk og Tegltag. De ovrige 3 Lcengder Straae- 

tag. S tö r  og smuk Have med stjonne Udsigter over 

de lavere Landstrcrkninger. Priv. Ag. og E. Hartkorn 

1 0 - 3 — 1— 2 ; Skovst. - - 2 - 2 — 2. Areal 88/r Td. 

Ld. til Taxten SO.

S k o le  maadelig Bygn ing, og Loererne maadeligt, 

stjont anordningsmceSstgt aflagt. Men bette synes at 

vcere Tilfoeldet overalt. Have, Jord ü Tdr. Ld., 80 til 

90 og fl. Skoleborn.

Desforuden 16 Gaarde, hvoraf 15 med c. 6H Tb. 

Ag. og E. Hartk. og 1 med 7^ T d . , nemlig Lindholts-
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gaarden, Arvefoester under Communitetet, med gode grund- 

murede Bygninger for en Familie uden for Bondestan

den, gode Vcrrelser, fljon Beliggenhed, smuk og god 

Have og god Skov. Gaarden er anlagt paa en tem- 

melig hol Banke og neben under i Dalen en fljon og 

klar Boek. Desforuden 21 Huse, hvoraf 15 have Jord 

og Hartk. Ag. og E . fra i z  Fkr. til 5 Skpr. med for- 

fljelligt Areal af 3 Tdr. Ld. Gaardene have c. 50— 60 

Tdr. Ld. Jordlose Huse 6. Der har tilforn vcerer 17 

Gaard-, men den 17 er nu nedlagt og indtaget til Skov  

og dens Jorder udgjor der Areal, man kalder Skamstrup 

Seje (hvad er det?). Nogle af Huuslodderne ere ube- 

bygte og af bisse ere nogle lagde under Diinhuset, et 

Skovfoged Huus under Skellingsted Bye med i z  Td. 

Ag. og E . Hartk. A f  Skamstrup Mack ligger et Areal 

af 4 Tdr. Hartk. under en Gaard i Ulvig, Unlose 

Sogn, Micerlose Herred, men hvoraf dog Tienden svares 

til Skamstrup Kirke og Prcest.

2. S k e l l in g s t e d  B .  har jeg ingenstedcr fundet 

ncevnet i de Diplomer og Skrivter som mig ere komne 

for Dje. SkriveS og Skellensted. Oprindelsen til Nav- 

net sandsynlig i et Mandsnavn Skclle, Skjelm cller 

Stelling, der forekommer i gl. Skrivter: S .  D .  H.

14. 301. Aar 1392; 8. II. v  I V ,  516; S .  D .  H. I I ,  

220. 8. k. 0. V I,  301. Byen z M .  s. s. v. for Kicken ned 

mod Aaemosens Enge, har nu kun 7 Gaarde, da den 

8de er indtaget til Skov, og hvis Jorder udgjore Skel

lingsted Seje. Den 7de Gaard er deelt til 3de Boel- 

steder, med forfljelligt Hartk. De ovrige have hver c. 5 

Tdr. Ag. og E. Hartk.; deriblandt 1 Arvefaster; 14 

Huse, 5 med Jord og Hartk. fra 2 Fkr. til 4z Skp.
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foruden Viinhuset, der har Jorder fra Skamstrup, Skel- 

lingsted og Sorninge Byer. D m  almind. Mening om 

NavnetS Oprindelse er den, at det stulde komme af Skjel, 

tvrm inos, fordi Byen liggrr i Skjellet mellem Micrr- 

lose, Love, Alsted, Skippings og Tusse Herreder og i 

Skjellet af HolbekS, Soebyegaards, Soroe og Kallund- 

borg Amtet. M en  Enhver seer nok, bette har ingen

3. S o r n i n g e  B .  j  M .  s. v. for Kirken, ligger

Slagelse SmedegadeS Port; har nu 7 Gaarde, hver 

med 4 )  Td. Hartk., den 8de udparcelleret og nu meget 

vel dyrket af 6 Huusmoend, hver med Ag. og E.Hartk. 

fra 1Z til 7^ Skp. og et Huus uden Hartk. og Jord,

50— 60Tdr. Ld. og for Husene fra 3 til 9 Tdr. Byen 

noevnes alt fra 1080 og 1199 i Suhm S Smaaskrivter 

9, 295. 1284; h. Thorkel; 1, 162 alle 3Steder: Sor- 

ningi, 8. k . v . IV ,  473. og Sorninge iliid. 522. 

M a n  udleder Navnet af Soren, men Byen er «ldre. 

Ligesom Sorslev, Sorby, Sorsum er Sors-Leif, Soors- 

by og SoorShjem, saaledes dette Soorsmge. En Ebbo 

So o r  M .  D .  1, 152.

4. B e n n e b o  B y  8. k . v .  V I I ,  46. 47. Bende- 

bothe og Aar 1315 og 1414. ilriä. IV ,  610. 522 

Bendebothe o. Bennes-bo. Mandsnavnet i Adels Lex. 

1, 40; S .  D .  H. 9, 297. 319. 374. 419. Byen z 

M .  s. v. f. Kirken med 10 Gaarde; hvoraf 9 hver med 

Ag. og E. Hartk. 6 Tdr. og 1 med 6.1. 4 Boelsteber 

med Ag. og E. Hartk., hver fra 2^ til 3 Tdr. Af 

Gaardene ere 2de Arvefoestere. Husene i alt 22, hvoraf
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14 med Jord og Hartk. fra 2 til 7z Skp. og 6 Huse 

nden Joxd. Herfra flal voere taget Jord og lagt til 

Syvendekjob, som Godtgjorelse for det, der af dereS 

bedste Jorder ffal voere lagt undet FrydendalS Hoved- 

gaard. Her begynde Bankerne at reise sig stedse hoiere 

sydvrst efler, ligesom og Benneboeaaen, der siden i sit Lob 

deels gaaer nord paa ad Svinninge til, deels ved en 

Biaae forener sig med Frydrndalsaaen og senere med 

TuSseaaen, her tager sit Udspring.

5. S y v e n d e k jo b  s :  Syvendes-Kjobing, M ar-  

kedS, Handelsplads, et Navn, hvoc underligt det end 

mueligen nu forekommer os, dog i Mi'ddclalderen ikke

Beinlson i Kyghringe, D .  M .  5, 300, lige Navn 8. U. 

v . VH , 50. IV ,  510 Aar 1315. S .  D .  H. 10. 648 

Aar 1270; og rllers ikke sjeldent. Byen ligger z M .  

N . f. Kirken med 8 Gaarde, hvrr med 7jf Td. Hartk. 

Ag. og E. 4 Halvgaarde og 22 Huse alle med Jord, 

men uden Hartk.. der ffal voere taget fra de 4 fornoevnte 

Halvgaarde. A f  2de Morkegaard frasolgte Hovmarker, 

der kaldtes Skamstrup Overdrev, blev Selveiergaarden 

L il le  M o r k e g a a r d  opreltet med privilig. og tiende- 

fril Ag. og E . Hartk. 6z Td. og 70 Tdr. Ld., en ret 

smuk Gaard med en grundmuret og teglhoengt Stue- 

loengde og smuk Beliggenhed ved Deien fra Frydendal 

til Skamstrup. Jordbunden Irret.

M oe rke lighe der: en Steendysse i Sonderflov 

ved Viinhuset, hvori et Gravkammer fra Hedenold; lige- 

saa i Viinhusrts Gaard et Altar paa 5 Opstandere. I  

den storste Sleendys imellem Skamstrup og Viinhuset 

findeS ingen af tilhugne Qvaderstene grundlagt Bygning.
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Det man tog for Fundamente! til en Bygning er en 

sirkantet Jndfatning til en eller flere Grave fra Oldtiden; 

der sindes derved Heller ingen tilhugne Stene. Dens 

hele Lcengde-er 64 Alen, Breden 12 Alen, Paralello- 

gram. omsat med 70 til 80 störe Stene, der deels 

endnu staae i deres Noekke, deelS ere omfaldne. Para- 

lellogramet synes at have voeret deelt i 4 ligestore Gravstoe- 

der ved Mellemrcekker af störe Stene; men nogle af bisse 

Afdelinger ere l en lang Rcekke af Aar saaledes opfyldke 

med Markstene, samlede af Agrene allevegne fra, at det 

er vanstelkgt nu at stjoelne mere end 2 Mellemrcekker og

findes endnu en temmelig stör Overligger, der, saavidt 

fees künde, hviler paa 4 til 5 Underliggere dybt i Jor- 

den, hvis Aabninger og Mellemrum ere fyldte med Hen

kastede Markstene, Bäutastene i Enderne fandt jeg ingen; 

men de kunne gjerne voere der omfaldne og ffjulte med 

Jord og Stene. Paa Bennebomark, paa Jens Ander

sens Lod, er et meget vel bevaret Gravstcd i en Hoi 

med en Doeksten paa 4 Opstandere. Paa Sorninge 

M ark ere 3 Bcgravelser fra Hedenold men, alle tre besta- 

digede og tildeelsomvceltede. See ^nn. 1, 139.

Banken Knosen 309^ over Havets daglige Vand- 

stade rettet i S yd  og Nord, langsomt opstigende, ei 

langt fra Byen i s. v., har en ikke ringe Hoide, thi 

Bceirhov i lige Linie 2^ M .  derfra i N . syneS fra dens 

Top ikke at voere af nogen stör Betydenhed, nagtet den 

fra alle de ovrige Banker i Herredet vifer sig meget an- 

seelkg. Den er paa Toppen og den vestre Side af N a
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turen besaaet med en saa stör Moengde Steen, at den, 

nagtet der ellers intet vilde voere hinderligt, ei kan plojes 

eller saaes; men deriblandt sindeS intet Tegn til Grav- 

kamre eller S l ig t  fra Hedenold. Paa Toppen er opreist

trigonom. Signalpost ved Bugges Opmaalingrr i Sjoel- 

land. -Se e  BuggrS Best, over Opmaalingsmaaden, der 

er brugt ved de geog. Korker 71 og 72 og Körtet der- 

ved. I  Fingt dermed og lidt Spd  hen liggrr Davrehoi 

og noget längere syd hen ligger Harpebjerg med nogen 

Buffvoext paa Toppen. S .  O . for Kicken og i selve 

Byrn eller strax derved ligger Girre eller Gierrebierget, 

hvis stade Top seeS tydeligt at voere bragt i sin nuvce- 

rende Form af Menneflehoender, og man flulde ncesten 

troe at hrle Banken var opkastet eller bannet ved Kunst. 

De l overste Voldsted inden for Graven er cn O  af c. 

600 m  A len ; deruden for en nu aldeles tor Grav paa 

hver af Sider c. 60 Alen og med en Brede af 12 

Alen. Denne Grav er igjen omgivet af en obre Bold, 

hvorigjennem 2de störe regelmoesstge Aabninger eller 

Udgange. Paa alle 4 Hjorner utvivlsomme Levninger 

af Nunddele eller Bastioner, kun er det n. v. Hjsrne 

eller Runddeel nu bortfort til Veifyldning. Ingen  Steen- 

soetning eller Rudera af Bygninger er der Spor til. 

Opgangene til Voldene ere meget steile og det synes som

en Mellemvold, hvoraf cndnu Spor fees. Den overste 

Flade eller Rum  er af omtrenllig lige Hoide med Kir- 

ketagrt og omtrent 5(V hoi. Det var at onfle, at der
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af Kyndige maatte blive anstillet Undersogelser over bette 

Forstes Anloeg og Bestaffenhed fsrend bet mueligen reent 

forsvinder; saa meget mere som bet ligger i en Egn, 

hvor man ei flulde vente Levninger af Befoestningsvoer- 

ker. D .  A ll. 6, 188. melder herom: „Ved Skamstrup 

Bye ligger i Navnebjergs Vang en hoi Banke, afstuk-

melkg Wallenstcins Leir ved Aarhuus, bog er bet en 

Deel mindre i Udstrcekning. M u lig t  er forstandset Leir- 

sted, som de i Sjcrlland i Krigen 1658— 1660 sig op- 

holbende afsondrede Svenfle KorpS have havt til deres S ta 

tion, da de ei künde ligge sikre i Byerne adsprrdte. Forstet 

ligger saalrdes, at bet aldeleS dominerer Kicken og Byen, 

og künde let blive Herre over enhver Bevoegelse der.

De l i Viinhusets Gaard staaende Altar hviler paa 

5 Opstandcre. Del Helder nu meget mod Dst, da de 

2de ostlige Opstandere have boiet stg ind undcr Doekste- 

nrn, medens de vestlkge Modstaaende have holdt sig. 

Det künde endnu med liden Moie rettes. Doekstenen 

ec 4.s Alen lang og 3^ Alen bred. Den indvendige 

Aabning er ogsaa her opfyldt med störe Stern, som er

vilde Doekstenen for loengst voere nedstyrret. Distop vr  

Müntec har paa sin sidste Visitatsreise voeret her og lyst 

Fred over Monumentet. Den har iovrigt intet Moerke-
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ligt, ei Heller nogen Jndffrivt; et Baand af Feldspat 

med noget Glimmer troekker rundt omkring den i sin 

stsrste Loengde. De paa Sorninge M ark omtalke 3 

Steensoetninger, have noget Moerkeligt ved sig. De 2 i 

Flugt med Hinanden ere Gravkamre, begge aabnede og 

fyldre med Marksteen og begge bedcekkede med rn stör 

Doeksteen, der paa den vestlige Side er fludt fra, saa at 

Gravkammeret er aabent og tilsyne. Den ostlige er nu 

ligeledes aabnet og en Marksteen er skudl undec Over- 

liggeren, for ar man i sin Tid künde komme n'l Grav-

den. Strax derved er den 3die Steensoetning, men den 

staaer frit over Jorden, hvilende paa 5 Opstandere, men 

her er den sstlige Opstander kommet udenfor Overligge- 

ren, i det de vestlige have forskudt sig og tildeels ere

svcerlighrd reifes op i sin sorrige Stilling. Omkring 

Hoien er der Spor af en steensat KredS. ligesom der og 

omkring de forstnoevnle Vegravelser er et steensat Para- 

lellogram af störe men nu omvceltede Stene.

L e ga le r.  E t jordlost Huus, der kaldes Hospitalet 

eller Stakkelhuset. er af Godöeieren opbygt i Skamstnip 

Bye til 10 L 12 Lemmer, der vedligeholdes uden Byrde for
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Menigheden, men hvorover ogsaa GodSeieren allene bis- 

ponerer. See Provst Schachs Fundatssamling 3, 70.

F r y d e n d a l s  S o g n .

Annex til foregaaende Skamstrups Sogn.

F r y d e n d a l er nu SognetS som HovedgaardenS 

Navn, men tun fra 1668, thi da befalede Fr. II I,  og 

lob der tinglyse, at Gaarden, under Straf, fluide bencrv- 

nes saaledeS. Kort forhen havde Han ladet den kalbe 

Frydensborg; men for den Tid og siden loenge efter har 

Sognet neppe havt noget soerflilt Navn fra Skamstrup, 

men Kirken vceret anseet som etKapel eller Filial derunder, 

tki det ncrvneS ikke som So gn  hos Ar. Berntsen, hvori- 

mod Torbenseld Gaard og B irk ncrvneS. Der har alt- 

saa neppe vceret noget egentli'g So gn  forend i de senere 

Tiber, da det har faaet sit Navn efter Hovedgaarden. 

Denne heb forhen og Torbenfeld, ikke efter den ulykke- 

lige Torben Oxe, som jeg Hörer mange mene, men efter 

ea meget crldre Torben, thi Navnet Torbenfeld havde den 

loenge for og ncrvnes alt 1346 som Hovedgaard under 

Skamstrup Sogn . Forst 1459 sik Gaardens og God- 

sets davcrrende Eier Engelbrecht Bydclsbach, der forme

delst Svagelighed ei künde komme til Skamstrup Kirke, 

og desaarsag sogde og sik Pavens Tilladelse til at bygge 

en Kirke veb sin Gaard Torbenfeld, hvortil, foruden Ho

vedgaarden Torbenfeld, ogsaa Byen Torbenfeld, der da be-
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nere blev der af Bistoppen tilveiebragt en Forening mel-

at hiin for at forrette Gudstjenesten m. v.. i Kicken ved 

Torbenfeld ssulde af Torbenfeld Gaard nyde 6.̂  Pd. Korn, 

foruden Tienden saavel af Gaardcn som af Torbenfeld 

og Simenfeld Byer, og saaledes blev da efterhaanden 

Torbenfeld et fra Skamstrup adstilt, men dog stedse der- 

tll anneckeret Sogn.

for ncermeste Kjobstad Holbek, omgivel af de paastodende 

Unlose, Sondersted, S .  Jernlose, Morke og Skam 

strup Sogne. Overfladen opstigende baade sonder og

det. D e l Areal, som fordum udgjorde de under Hoved- 

gaarden indlagne 12 Gaardes Jord af Torbenfeld Dye, 

kan ansees som meget god Jord. Det Areal, der laae 

under Simenfeld ByeS 3 Gaarde, ligesom og det, der 

for omtrent 50 Aar siden blev indtaget af Syvendrkjob, 

kan ansees som ret god Jord. Det ovrige er Skovban- 

ker og af samme Bestaffenhed som Jorden i Skamstrup 

Sogn. Skmrnfelds 2de sidste Gaarde ere afbrudte i 

den senere Lid  og 6 nye Huse i dereS Sted opbyggede,

der i Sognet, afbrudte. Omtrent midt i Sognet, liggec 

4 Smaasoer i ostlig og vestlkg Relning, hvoraf de 3
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ostlige ikkun ere som Damme. Den vestligr er den 

storste, kaldeS og FrydendalS Soe. Ved dens ostlige 

V ig  ligger Frydendal Hovedgaard. Fra Sven udsprin- 

ger FrydendalS Aae, som strax derester driver FrydendalS 

Molle, gaaer videre nordlig og ostlig for Syvendekjob, 

forener sig siden med Bcekken fra Bennebo'S og Syven- 

kjobS Enge, gaaer derpaa vest forbi Morkegaard ind i 

Kundby Mose, hvor denS ostlige Arm, som der er ledt

lingeaaen. Aaen barer i Sognet og for saavidt den 

paSser,r bette, Navn af Navebakken. NyekjobingS Ring- 

stedvei fra N .  D . til S .  O. passer,r noer forbi FrydendalS 

Kirke og Gaard, der begge, hver i stt Hensyn fortjene 

de Reisendes Opmoerksomhed. Egnen er meget smuk, og 

FrydendalS mange solide og anseelige Bygninger give 

Stedet Udseende af en Kjobstad. N u  da alle Gaarde 

ere nedlagte og indtagne under Hovedgaarden, indeholder 

Sognet intet andet eller mere, end Hovedgaarden Fry- 

dendal selv, en Dand- og en Veir-Molle, rn Birkedomr 

mergaard «den Dirkcdommer, samt rn Skole, de 3 sidste 

ved Landeveien. MidbagSforstjel stldigere end Khvn. 4' 12̂ '.

SognetS totale Areal circa 0,1395 O  M .  c. 1399 

Tdr. Ld. med privil. Ag. og Engs Harkkorn 77 Tdr, 

Skovskyld 10^ Td. Molleffyld 3^ Td; upriv. Ag. E. 

Hrtk. 24— 1— 1 —  1, Skovff. - - 4 - 2 — 2, tiendeydende 

Hartkorn for alle 3 Tiender 14— 1— 1— 1. Folketal 

1801: 160. 1834: 179, 1840: 161, med 1 Sogne- 

kkrke, 1 Skole, en complet Hovedgaard, 18 Huse med 

Jord af Hovmarkerne, 5 jordlose Huse, en Dirkrdom-
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tillceg. Foestegodsct 3A Tdr. Harlkorn fordeelt paa 21 

ovennoevnte Hufe, hvilket Hartkorn tillige er hoverigjo-

Rbd.; afTkender 1587 Rbd.; af Bygninger 11200 Rbd. 

Brandforsikringen 249660 Rbd.

T il Sognet Hörer:

1. Frydendals Kirke strax n. o. for Hovedgaarden,

fra 1262, den mindste med Munkeffrivt: sim o 2. 

M -f 6 V X 6  ^varto Alsrirr. Altertavlen forestillende 

Opstandelsen malet af Krock 1722, men foruden det, at

der synes at voere fra Kirkens oeldste Tiber 1459. D a a 

den med Messingfad fra Meöfingaldcren, med den sced- 

vanlige Jndffcivt; m ster X  virgo essla «v«! med 

Munkebogstaver af den paa Dobefondene scrdvanlige
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Form» et Doeksel derover af gjrnnemdrudt MeSsing, 

halvkugleformig fra 1723. S tör Herffabsstoel tned me- 

get hoie Vinduer oven over Gulvets Kirkestole. De 4

net udenpaa, som man gjerne maatte see aldeles bort- 

flaffet eller i det mindste dog anderledes indrettet. Paa 

Kirkegaarden et smukt soileformigt Monument over F. 

W . Borthig -j- 1805, et Dito af en anden Form over 

I .  T . Neergaard -j- 1820. Aaben Degravelse under 

Choret, men aldeles opfyldt med Vand. Levnkngrr af

1577, den stal for 1754 have lagt inde i Kicken. Ning- 

muur omkring Kirkegaarden med en smukStakilport og en 

scrrlig Jndgang til Kirkegaarden og Kicken for Godsejerne 

og Familie. Kicken er efter sin forste Bygning megel 

forandret. GlaSmaleriet paa Dindverne, der forestillede 

de Gioers og Rosenkrandsers Daaden, findes ikke mere.

2. F r y d e n d d a ls  Hovedgaard. DenS crldste Anlcrg 

vides ikke, men efter GaardenS crldste Navn at domme,

1382 og 1392 i S .  D .  H . 14, 115. 302. ogsaa i 

8. II. 0. I V ,  186. og hedder da Thorbernefelde og

brecht Bydelsbak Vcrbner D .  M .  3,229. Han riebe
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Gaarden 1452 og bygde Kirken 1459. Ester Hvitfeld 

ffal Gaard og Gods ved Reformationslidrn have tilhort 

Roeskilde Bispestoel og derfra ved stimme kommet under 

Kronen. M en  dette lader sig ikke forcne med de Fa- 

milieroekkers Ejetid, som opregneS i D .  Atl. 2, 388 og 

6, 199 fl. samt i Hofm. Fund. 8 , 314. Skorstedelen

derS Skik som fast Borg med Taarne. Paa den Tid 

blev Gaarden overdraget til Kong Fr. N I. som ejede den 

sra 1668 til 1671. Derefter er den gaaet igjennem

baade Billie og TEvne til at vise det. Med stör Drkv- 

tighed samlede Han alt det som Hans Formcend havde 

adspredt, indlsste Skamstrup Kirke, fik i Faddergave af 

Köngen til hanS S o n  Kundby Kirke, fik 1690 sammen- 

lagt Tollose og Frydendals Dirker, indrettede Fiskedamme, 

oprensede Ssen, ryddede Steen og Krat samlede og knd- 

fredede GaardenS Marker, anlagte Vekr- og Vandmoller 

med Stampevcerker, plantede, byggede og forfljonnede 

allevegne, -j- 1709. Ester Ham er Gaard og GodS atter 

gaaet igjennem mange Hoender; foc Tiden ejeS begge af 

Kammerherre von Deurs. Bygningerne ere anseelige og 

Beliggenheden ffjon, den mangler kun det aabne Hav i 

sin Noerhed. Den bestaaer af 3 Dele. Borgergaarden 

af 3 Floie, 2de Stokvcrrk, vel forsynet med mange Vce- 

relser og mange Bindver, alt Grundmuur og Steentag, 

omgivet af So rn . Paa en Mrllembygning Jndkjorselö- 

port og lige derfor en meget smuk Udsigt til et M onu- 
4
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ment paa en lille Holm i Soen (Kragholm). Den for

ste Ladegaard, 3de grundmurede Bygninger, men i en 

oelbre S t i l l  end alle de ovrige. Jgjennem Midterloeng- 

den Jndkjorselsport, derover Qvist med Slaguhr, Skive 

og Vindviser, og der paa Muren med smaae Bogstaver: 

öl. v . og v. 1'. a: Manderup Brahe og Birgitts Trol

le. Den 2den Ladegaard har störe stjondt ei hoie, men

der udgjor alene 7 Bygninger, Meieriet 4 Lsengder 

med Straaetag uden for Gaarden i Alleen, der gaaer 

derfra gjennem Skoven til KongSdal. Anseelige Lyst- 

Kjokken- og Frugthaver ved Gaarden; betydelige Skove. 

Priv. Ag. og E. Hartkorn 77 Tdr. Skovst. 10^ Tb. 

upriv. derunder 14— 1— 1— 1—  270 til 300 D>voegü- 

hovcder, 30 til 35 Heste. Fiskerie i Soer og Damme. 

Bondergods Ag. og E.Hartk. 5 2 1 - 5 - 3 - 2 ;  Skov- og 

Molleskyld 1 5 - 5 — 2 — 2. Frydendals, Skamstrup og

1774 solgtes Gaard og Gods for 84,000 Rd. sorudrn 

6 Bondergaarde og 7 Hufe, der kostede 4,599 Rd. 16 ß
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D . C. 1801 kostede 'bet Alt tilhobe 182.000 Rd. 

D .  C.

L ife  6 da l er en udflyttet Gaard med HuuSleilig.- 

heb for en Familie udrn for Dondestanden; den ligger 

egentlig i Unlose S . ,  men har sin nieste Jord fra Skam- 

strup S . ,  med upriv. Ag. og E . Hartk. 6/̂  T d .; var 

forhen Arvefoester, nu simpel Fcrster.

B ir k e d o m m  e rga a rd e n  for Enden af Alleen, 

simpel og indssrcenket, der ei kan ansees som passelig Bo- 

lig for vor Tids Justistsbetjente, Bindingsvoerk og Straae- 

tag, en Stuelcrngde med 2 Floie. M en Birkedommeren. der 

tillige er Herredsfoged i Mioerlose og Tusse Herreder, 

boer for Tiden i Holbek, hvor Hcrredstinget for begge

i en dertil indrettet Lcilighed.

V e ir -  og V a n d m o l le ,  den sidste ved Mollegaar

den strax ved Birkedommergaarden og drives af Vlrkken 

eller Aaen, der kommer ud fra Frydendals Soe. Den  

har tillige et Stampevcerk. Vaaningshuset og Vygnin- 

gerne meget simple. Veirmollen noget derfra strax ved

lerne er nogen Jord, uden hvad der kan erholdes til Leie 

af Hovedgaardens Marker.

S k o  len  liggec egentlig paa Syvendekjob Mark

c. 80 Skoleborn. Det var —  maa jeg bemoerke ved 

denne Leilighed —  ikke urigtigt, om vore Skoler i alle 

sine Jndretninger vare noget, ja jeg kan sige, meget pyn- 

teligere og reenligcre end de i Almindelighed, ja fast allê  
4*
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ferne k Skalen maa og vife at man selv har faltet dem 

.og har Eultur og lever i et cultiveret Land. En  ureen- 

lig Skole, urene og umalede Boenke, Borde, Vindver og

for Rcenlighed, Orden og Pyntelighed. —  M en det er 

ilde al det er saa ncesten alle Steder.

L e g a le r  ingen. Dog maa her —  nagtet det ikke

54 Pd. B y g ,  som, efter oprettet Forening ved KirkenS 

Anloeg 1459. Sogneprccsten i Skamstrup flulde have for 

Gudstjenestrns Forretning i Torbenfelds senere i Fryden- 

dals Kirke og som Han og ssal have havt indtil 1616, 

da Eiecinden Dorthea Gjoe dode, hvoceftec de 5j Pd. 

Korn bleve reducerede til 2 Pd. dito. Derefter blev de 

8 Gaarde i Torbrnfeld og senere de 4 vorige tagte under 

Hovedgaarden, og Tienden, som didindtil var givet af 

bisse ophorte. 1697 bleve de i Simenfeldt vcerende 2 

Gaarde tagte sammen og senere tilligemed den ene tilba-

men kmod Dederlag, thi for ovenncrvnte 2 Pd. Byg 

faaer Prcrsten 4 Tdr. R ü g  og 4 Tdr. B yg  af Frydendal 

og for de sidst nedlagte 2 SimenfeldlS Gaarde faaer Han 

13 Tdr. 2  Skpr. 1 Fdk. Byg, hvorimod intet Dederlag
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M cerke lkghede r: H . I .  Kong Fr. I I I.  stak 

nogle Gange medenS Han eiede Gaard og Gods have 

resideret her i nogen Tid og af Skjodet af 1671, hvori 

der tales om Prinds Jorgen og af et Voerelse, der lange 

efter blev kalbt Prinds Jorgens Voerelse, har man for- 

meent at Prinds Jorgen k nogen Tid ogsaa der har op- 

holdt iig. 1697 belob hele Proestetienden af Sognet sig 

ikkun til 15 Traver Korn, men da var og ikkun 4 Saa r

land ogsaa i de andre dansse Provindser usoedvanlige tyd- 

fie Endelse se lb  künde maaffee lebe hen paa de Tanker, 

at her har voeret bosat E n  af de af Biffop Absalon hid- 

bragte Vendiste Colonier, hvorover senere en Thorbjorn 

og en S im on  bleve Magthavere, og derfor bleve opkaldte 

efter dem.

J y d e r u p  P a s t o r a t

Side 214 folg^

J y d e r u p  S o g n .

Stedet forekommer som So gn  og Bye i 8. 1L. v .  

V I I ,  123. 33. 34. 47. 19. 46. og flrives da ö,.6orp 

og ^utlisetkiorp o: Juttes eller Juttas Thorp; bekjendt 

baade M ands- og Qvknde-Navn fra Oldtiden, som sra 

Middelalderen.

Stedet ligger 2^ M .  s. v. for noermeste Kjobstad 

Holbek, begrcrndses af Bjergbye, Hjembek og Holmstrup



54

Sogne. Overflaben, naar den beflues nord fra, forst lav, 

joevn, efterhaanden opstigende med strdse voxende Banker 

og til Slutningen derpaa Skov. Den sydli'ge Deel ved 

Thornved hoi, meget banket, fandet, gruset og strnet, den 

nordlige derimod joevn, deels fandet, deels leret. Hoibjerg, 

bevoxet med Skov og Krat, seeS allevegne fra som den 

hoieste Punkt der i Egnen, hvortil og denS flovbekrand- 

sedr Top gjor noget; dernoest Baunebjerg. Navnene 

hemnfe daade paa Anseelsen som paa Bestemmelsen. 

Om Am L 360 Tdr. Ld. er bevoxet med Skov og den syd- 

liM- og veMLge tilgrcrndsende Egn  er meget smuk. Den 

jsiMge Deel Putter sig til Hokegnene ved Skamstrup, Holm- 

strup eg til den swokke SkaritSsoe, den nordlige og nordost: 

lige til den vidtudstrakte lave og stade Slette der trcekker 

ud over Bjergbp, Morke, Vognstrup og Lovenborg og som 

herimellem ende stg i Vognstrup og Lovenborg Enge og 

Sumpe. Kallundborg mindre Landevei til Kjobenhavn 

paSserer Sognet ligesom og Nyekjobmgs Bei til Slagrlse, 

og fra den aabner sig et meget jkjont Prospect ud over 

SkaritSsoen til Astrup.

Sognets totale Areal c. 0,2991 O  M .  c. 3000 

Tdr. Ld. med pr. Ag. og E. Hartk. 9 - - — 1— Skovfl. 

4 Sk p r., up. Ag. og E. Hartk. 9— 1— 235^ Td.; 

Skovfl. 7 — 2 — 3 — 2; matr. Konge- og Kkrketiende 29Z 

Td. Hartk.; tiendeydende Hartk. til Kongetienden 235—  

7— 1— til Kirketienden 231— 4— 2— 1; og til Prce: 

stetienden 2 3 0 - 5 — - - 1 ;  et Folketal 1801: 535,1834: 

760, 1640: 621 ; 1 Kirke, 1 Skole, 26 Gaarde, 8 Boel- 

steder, 36 Hufe med Jord og 10 uden Jord. Gaardene 

staae fra 4z til 8z Td. Hartk. med 50 til 70 Tdr. Ld. 

Boelstederne fra 2 til 3 Tdr. Hartk. med 16 til 24 Tdr.
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Ld. A f  Husene have 47 Hartk. fra 1.V til 7z Skp. 

med meget forffjelligt Areal. De ovrige ei i Hartk. satte 

Huse have fra 3 til 6 Tdr. Ld. 3 til 400 Tdr. Ld. 

indtagne til Skov og tildeels dermed bevoxet. A f  Bebo- 

erne ere 10 Feester» under Aggersvold, 12 under Bjerg-

6z Td. Hartk. med 50 til 80 Tdr. Ld. og derover. 

Lodseierne ere folgende: Aggersvold i Jyderup og Thornt- 

ved, og Hoed; 8 8 — 6 — 1 -  Bjergbygaard i Jyderup 

og Thorntved 87— 1— 3 — 2; Communitetet i Jyderup og 

Thorntved 24— 3 — 2 —  2 — ; og Vognstrup i Thorntved 

1 ?llb. SelveiergodS 1 Sted med 9Z T d ., 3 Steder 

tilsammen med 15Z Td. Hartk.; Hoverifrit Hartk. 8Z Td. 

hoverigjorende 183 Tdr. Do. Foestegodset er 9 Steder 

med 64jf Td. Hartk.; 17 med 96z Td. D o .; 4 med 

27j; Td. Do. 6 med 7K Td. Hartk.; 51 Huse med 

14 Tdr. Hartk. og 5 uden Hartk. og Jord. Bankhef

telsen i Jorder 79,606 Nbd., i Tiender 26,072 Rbd.; 

Brandforsikr. 56,120 Rbd. 1 Teglvoerk, 1 Pottemagerie 

paa Jyderup Mark. A f Haandvoerkere haveS: Smed, 

Tommermoend, Bager og Skomagerc. I  Sognet 2 

Skove: Jyderup Skov og Lindebjerg Skov.

T il Sognet Hörer:

1. J y d e r u p  B .  Deri Sognets Kirke, fordum heili

get Sct. Nkcolaus, til hvem den siden blev heiliget vidste 

Ingen. Det er imidlertid sjeldent ved en ei ved S tra n 

den liggende Kirke at finde nogen der er heiliget Sct. Nic. 

da Han egentlkg var de Soefarendes Patron, hvorfore vi 

og finde at alle eller dog de fleste af vore Soestoeders 

Kirker ere helligede Ham. Hans Billedc med Aarstal 

1514 findes i Kirken ved Proedikestolen vel brvaret
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Kirken harTaarn og der, 2Klokker fra 1597 og 1631, 

Slaguhr men »den Skive paa Taarnet, hvilket dog maa 

ansees for en Hovedsag, og desaarsag endnu forvrnleS. 

Lpsekcone, men uden Lys, givet af N . Urs, den eneste 

Person jeg har truffet, der i sit Navn har bevaret «n 

LandsbyeS N avn ved Aallundborg, som forlcengst af Lin- 

denow er nedbrudt, og lagt under SlottetS Ladegaard 

der. Han var Raadmand i Kjobenhavn og hanS Hustrue 

var Anna Norkencrone. En  Liigsteen over P . S .  Merk 

-j- 1665; en over Hans S o n  F. P . M ark -j- 1691 og 

Hustrue Anna W ild-j-1711. Ester Liigstenen skuldeP.S.

Han var fod 1500, der vel er en Feil for 1600. I  

Begravrlset under Sacrostiet holler Propr. Selchou, for- 

hen Eier af Bentzonslund. Paa Dobefadet i Kirken 

den scedvanlige Jndstrift ^1. viego vast», »re. 

Altartavlen med adstillige Malerier i en egen Smag. 

Maleri paa Altarborbets Forside forestillende de Dode i 

Begreb med at staae op. Paa Foden af Altartavlen staaer: 

^v» sanotsm form» velit exornsrisr ars,

Vkristus,
tzv» seimus, «iroil sit potus et ara suis.

Korset med et sjeldent godt udfort Anstgt har paa Kors- 

bjelken folgende Jndstrift:

viota «Ist septem »fkxuy eru«:« keöemptor:
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Heus pvter, iZuotum ^vseso remitte vveluv!
Ooelo Iiväie mvcnm Istro 8pseislrvr!8, nstum
Leee tuum ßvnetrix, me siti8 urit, sit:

me, saerots /-eres Iiio, cur riskiert segrum,

8cin6untur templi vels, movetur Iiumuv.
Uagtet der ikke er noget udmoerket ved disse Vers, har 

jeg dog villet roedde dem fra den Forglemmelse, der Ven

ter dem. Middagsforfljel sildigere end Kjobenhavn 4^36".

P ro e s re g a a rd  strax ved Kicken; opbygt 1808; 

4 Loengdrr M u u r  og Bindingsvoerk, Straaetag, med rel 

gode Jndretninger. Stuehuset 20 Fog, de vorige Loeng- 

der tilsammen 67 Fag; rummelkg Gaardplads, stör og 

god Have, stör og temmelkg god Jordlod, taxeret 50, 86 

Tdr. Ld., Ag. og E . Hartk. priv. 9 ^  T d ., Skovfl. 4 

Skpr., 12 Tdr. Ld. med en meget smuk kille Skov, der 

meestbestaaer afUnderstov og Hessel, paa 3 Sider omgivet

uogle Sleder hoever stg med temmelig stoerk Stigen, gjen- 

nemffaaret i forskjellige Retninger med Spadseregange og 

Udsigter aabnede til Sven paa de sordeelagtkgst« Puncter, 

hvorfore den og meget besoges af OmegnenS Beboere. 

Enkesoede ved Proestegaarden med 6 Tdr. Ld. Om  Enke- 

soedet see Provst Schaks Fundatssaml. 3, 70.

S k o le  med god Bygning og de befalede Jndret

ninger, god Have, 6 Tdr. Ld. omtrent 150 Skoleborn.

B y e n ,  der ligger rundt omkring Kicken og hvock- 

gjennem Landeveien falber, har desuden 10 Gaarde med 

Ag. og E . Hartk. hver fra 5 til 5Z Ld. med 50 til 70 

Tdr. Ld., 1 Boelsted med 2^ Td. Hartk. og c. 24 Tdr.
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Ld.; 53 Huse med Jord, hvoraf 34 med Ag. og E. 

Hartk. fra H til 7.; Skp. og Areal i Forhold til Gaar

dens; 7 Huse uden Jord. Paa Byens Mark et Tegl- 

broenderi.

2. T h o r n lv e d  B .  ffrives og udtaleS almindeligt 

Taarnved. I  et D ipl, fra 1199 i Suhm s m. Skrister 

9 .  295 og 1316 i 8. L .  v .  V , 511 ncevnes det 

I'Ilvrn^ve^ og s. S t .  473 7'liorntlnvell, a: 1'Iiorn8- 

Nverl s :  'I'Iiorn« eller frorng-Boelig, af det allerede i 

det 5 Sec. bekjendt Adelsnavn froi-n, '1'Iiorn, see V. 

8im. I. c. En  af Harald Hildetands Kjcemper heb Thorny, 

S .  D .  H. I, 505. Byen ligger H M .  s. o. f. Kirken

4H til 4^ Td. Hrlk. og 60 til 80 Tdr. Ld. 4 Boelsteder, 

hver med 2H Td. Hartk. og 24 til 34 Tdr. Lv. 20 

Huse med Jord, deraf 5 med Ag. og E. Hartk. fra 2 

til 6Z Skp.; de ovrige uden Hartk., men med 3 til 6 

Tdr. Ld. 3 Huse uden Jord.

3. Hoed og H o b  B . , H M .  n. o. f. Kirken, med 

7 Gaarde, deraf 5 hver med 8.s og 2 hver med 6H Td. 

Hartk. og 55 til 75 Tdr. Ld. 17 Huse med Jord fra 

2 til 6 Tdr. og deraf 8 med Hartk. fra N  til 6H Skp. 

In ge n  sordlose Huse. A f  Byens Gaarde er forlcrngst 

4 afbrudte og lagde under Aggrrsvold. Dette Hoed el

ler Hob har jeg ingensteds fundet noevnet i gl. Dipl., 

men det samme Byenavn i Valsselille So gn  strives 1259 

Hotwith i S .  D .  H. 10, 396 og i 8. IL. I). V II,  54, 

og iliill. I V ,  498. 512 Aar 1233. Hotwid. Altsaa 

Analysen Llötlles-nitli. Mandsnavnet Hothe hos Saxo 

og i 8. It. v. IV ,  579. I  Aarh. S t if t  i Sonder 

Herred findes ogsaa et Hoed, men det har en anden
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Oprindelse og ffrives i I^ik. Lxorel. Osrse Inoulse 250 

og 263 IIageU»vve<I og IIsA«tI»>vset!» ligesom og D ia -  

lecten, hvorefter det i Tidens Loengde har formet si'g,

M c rrk e lig h e d e r :  uagtet det i 8. k . v . V I I ,  

fra Aar 1370 kndforte Bispecotaster noesten ved ethvert 

af de heri omhandlende Sogne giver rig Anledning tll 

mangehaande Reflexioner, saa maa jeg dog forbigaae dem 

formedelst bette Skrifts indffroenkede Rum . M en mcer- 

keligt er bet hvad der S .  46 og 47 berettes, at en Enke 

ffjodede til Roeskilde Bispestoel 6 Gaarde i Jyderup, 

hvoraf de 2 vare ode, og at hun i Skjodet forpligtede 

sig til inden 8 Dage i Enhver af de ode Gaarde at 

scette een Koe og naar da det var fleet, skulde Beboeren 

eller Fcesteren deraf svare H Td. Sm or aarligt.^ Dette

og det paa en Tid, da hele Landvoesenet maa have voerer 

i den elendigste Forfatning her i Sjcrlland.

L e g a le r :  ingen.
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Hjembek Pa sto ra t .

Hjembek.

Segnet og Byen navnes i 8. k .  I). V N ,  19. 

33. 34. 46. 123. stcdse Hembek s :  HemS- eller HomS- 

bork. Begge MandSnavne hos Saro.

Segnet ligger 2? M .  v. for ncermeste Kjobstoed 

Holbek, begrorndset af Kundbye, Svinninge, Scrrslev og 

Bjergsted Segne. Overfladen overalt hoi og bakket, 

fornemmeli'g med hole og langstrakte Aase isar i den 

vestlige og sydlige Deel ved Stokkebjerg og Hjembek; no- 

get joevnere og lidet lavere i den ostlige og nordlige, 

snart leret, snart sandig og gruset. I  den sydlige Deel 

ved Stokkebjerg endnu wegen Skov. De moerkeligste 

Banker ere Kildebjerget, hvorved Hjembeks Kildemarked 

holdes, Lysebjerget, Tyvsbjerget, Bastebjerget o.fl. Lande- 

veiene fra Nyekjobkng til Slagelse og fra Kallundborg 

til Rkngsted krydse Hinanden i Noerheden af Skarritssoe.

Sognets totale Areal c. 0,3560 O  M .,  3571 Td. 

Ld. med priv. A. og E . Hartk. 45— 7— 3 - - ,  Skovsk. 

4 — 3 — 2 — 2 ; upriv. 1 7 2 - 4 - 2 - 2 ;  Skovsk. 5Z matr. 

Konge- og Kkrketi'ende 21^ T d . ; Tkendeydende Hartk. til 

Kongetkenden 172— 3 — 3 — 2 ;  til Kirketienden af 172 

— 4 — 2 — 2 ; til Proestetkenden 172— 4 - - — 1; med et 

Folketal 1801: 435, 1834: 666, 1840: 679. 1 Kirke, 

1 Skole, 1 Prcestegaard, 1 Hovedgaard, 14 Gaarde, 19 

Boelsteder, 50 Huse med Jord, 35 D ito uden Jord. 

Beboerne ere deelS Foestere under forskjellige Lodseiere,
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deels Arvefcestere, deels Selveiere, men bette er destovcrrre 

kun de Foerreste. Gaardene staae overhovedet fra 4.z til 

8 Tdr. Hartk. Nogle af Husene have Hartk. fra 3 til 

8 Skpr., andre have fra 2 til 6 Tdr. Ld.; «den Hartk. 

En Deel af Husene ere indrettede til 2 Familier. Boel- 

stederne have fra N  til 2.z Td. Hartk. Selvekergodset 

bestaaer af 1 Sted med 8 f Td. Hartk.; 5 Steder til 

samme med 6 Tdr. 6 Skpr. Hartk. og 7 Steder med 

4^ Td. Hark., Arvefcestere 1 Gaard med 5 z Td. Hartk., 

2 Steder med 4Z Td. Hartk., Foestegodset i alt med 

136^ Td. Hartk., hvoraf 91K er hoverifrit, men 64?

119,343 N bd.; i Tiender 19,323 Nbd. Assurr. 1834 

67.890 Nbd. Lodsekerne i Sognet ere: Aggersvold i 

Hjembek og Stokkebjerg 111— 1— 3 — 1; Birkendeqaard 

i Stokkebjerg 22 —  5 — 2— 1; Communitetet i Hjembek 

7— 1— 3 — 1; Universttetet i Hjembek 2H Td. Hartk.; 

Selveieren af Arnakkegaard 4— 4— 2 -  1^, og i Hjem

bek 12— 4 — 1— og endelig Selveker-HuseneS hele 

Hark. I i z  Td.

T il Sognet höre:

1. H jem bek  Bye ligger i en D a l mellem hoke, 

sandede og flaldede Bakker. Kirken omtrent midt i B y -  

en, med et ret smukt kamgavlet Taarn, 2 Klokker, den 

storste fra 1634, hvad Jndskrivt kan fees hos Hofm. X ,  

75. Samtlige Ornamenter, Altar, Prcedikcstol, Pulpe- 

tur, Kirkestole o. s. v. have intet moerkeligt. Undcr 

Sacrastiet en hvcelvet Begravelse, hvori en stör Moengde 

forfaldne og bestovede Liigkister deels med deels uden 

Jndflrivtec, hvilke kunne seeS hos Hofm. 1. o. 8, 305. 

306. og X ,  75. som man maatte onjke enten nedsatte
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Jorden eller restaurerede. Ringmuur omkring Kirke

gaarden. MiddagSforfljel for Kbhvn. 4, 3 9" sildigere.

P ro e s te gaa rd e n , 4 Loengder, BindingSvoerk og 

Straaetag i alt 103 Fag. Gode og beqvemme Vtrrel- 

ser, stör og god Have med störe Alleer og aabne Pladse, 

samt en lille Lund der ved; priv. Ag. E. Hartk. 8 Tdr.

2 Fkr., 65 Tdr. Ld. til Taxten 62H.

S k o le  med soedvanlig simpel Bygning, de befalede 

Jndretninger og Apparater, Have og Skolelod c. 6 Tdr. 

Ld., henved 120 Skoleborn.

Desforuden har Bven 15 Gaarde, hvoraf 12 med 

8 Tdr. Hartk. hver, Godthaabsgaarden med 16 Tdr., de

3 ovrige fra 4H til 7^ Td. Hartk., 11 Boelsteder, 39 

Huse med Jord, deraf 21 med Hartk. fra 3 til c. 9 

Skpr. 26 Huse uden Jorde, adflillige af Husene ere 

indrettede til 2 Familier. Hele Byens Hartk. er 129

2. S to k k e b je rg  Bye H M .  s. o. for Kirken,

paa 5 Tdr. Hartk. 3te Boelsteder, 12 Huse med Jord

hvori de storste Lodseiere ere AggerSvold, AdlerSborg og 

Astrup. Nykjobings Slagelsevei gaaer igiennem Bven 

og Skovene. Jeg har kun truffet Stedet ncrvnt i D. 

M ag. 5, 33. 1407, hvor det strives Slokkceberg; de

analoge Navne Stokkoemarc W . I .  540. Stokkeeby, 

Stokkoetorp nri Stokkeby og Stokkerup, lade os ikke 

tvivle paa at Ordet er et Ejenavn: Staaghs-bjerg, Staaghs^ 

mark o. s. v. Navnet findes i 8. 11. I). V , 551 Aar 

1349 og fl. S t .
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3. A g g e r S v o ld  Hovedgaard, oprettet cif en ned- 

lagt Landsby i Kundby Sog,, i Ncerheden af Marke- 

bye. Byen navnes i 8. tt. I). V I I ,  19. 34. -Vcks- 

ttiorp og ^glietliori, s :  Ages, Aches-thorp, der dog 

ikke maa Hove vceret saa ringe en Landsby, thi den 

havde i Skattetaxten 10 Orer Io rd  og der vor alt en 

curis: ^rinvipsUs o: et S la g s  Hovedgaard, der af 6 

Dre Io rd  gav aarlig 6 Pd. Korn i Afgivt og desuden 

4 Landboer. A f  denne curia priuc. opstod Hovcdgaarden, 

der nu til Forskjel for Aggersthorp, blev kalbet AggerS

wold, der da laae mcd alle sine Hytter omkring sig, lig

Gaardens i Is la n d  ogsaa ,' Norge. med den Forskjel, at 

der ere Beboerne paa Tunet fcie Folk, men her vare de 

livegne Trcrlle. D a  der ingen Sikkerhed var i de Dage. 

maatle Hovedgaarden omgives med en Bold, i oeldre L i 

der kalbet en R ing  r>: en Iordvold med Grav foruden, 

for saa godt muligt at holde de bestandigt feidende Nce- 

veretsmcend ude. Denne Hovedgaards Eiere fandt det 

efterhaanden fordeelagtigere, at inddrage Torpens Io rd  

under Gaarden, og saaledes udvidede de denne, ligesom 

alle vore ovrige Hovedgaardes Marker, og som den ud- 

videdes forsvandt den ene Hytte og den ene Torp eller 

Hyttesamling efter den anden, indtil hele Hytternes Jord- 

tilloeg blev Hovmarker. Den forste Eier, som vides er 

en Capt. D ind, der dode 1633 og ligger begraven i 

Hjembeks nysncevnte Kapel. Gaardens Dygninger bleve 

da afbrudte og flyttede fra Kundby til Hjembek Sogn, 

hvor de nu ligge. Den gik derefter igjennem mange 

Hcender, hvilket kan seeS i D .  A ll. og i Hofm. Fund. 

8, 307. De senere have vcrret en Frost, Kammerherre
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strax derpaa langt bedre og solidere opbygt. Haven er 

anlagt sor en 20 Aar ftden, still fra Lyststoven ved en 

Kanal, hvorover en smuk Troebroe. Kjokken- og Frugt- 

haven med et nyt Drivhuus og Ferstenkasser. Priv. 

Ag.og E.Hartk. 3 7 - 4 — 1— 2; Skovfl. 4 - 3 - 2 - 2 ;

Ag. E. Hartkorn 6 - - — 1— 2; Kirkejord 8 - 1 - - — -. 

Agerlandet indeelt i 11 Marker, tilsammen c. 500 Tdr. 

Ld.; Engene c. 150 Tdr. Ld., hvoraf Enghaverne ud 

gjore 120 Tdr. 200 QvoegShoveder, 25 Hefte, 30— 40 

Faar, c. 700 Tdr. tiendeydende Harlk., Hjembeks og 

Jyderups So gn s Kirketiende. §U8. pstron til Hj-m- 

bek Kirke. Over- og Understov og Torvestj-er i rkgeligt 

M a a l;  og Fiflereltighcd i Skarritssse. Bondergods Ag. 

og E . Hartk. 377 Tdr. Jyderup Skov c. 70 Tdr. Ld. 

med Skovst. 1Z T d -; Bondergodsets Areal c. 3000 Tdr. 

Ld., 40 Bondergaarde, 56 Huse med Jord, 19 Dito 

üben Jord. Marke Molle. Hoveri, hvoraf dog Ejeren 

forretter en Deel imod Vederlag. Paa Jyderup Mark 

har Gaarden et Tegl og Pottevcerk.

1777 kostede Gaard og Gods 45,000 Nd. D . C. 

1791: 58.500 Nd. D .  C., 1805: 158,000 Rd. D . G  

1806: 163,000 Rd.

L e g a le r :  Noget Jnventarium, vurderet 3 Nbd. 

76 ß., givet af de «ldre Sogneproester i Kalbet og som 

flulle udbetaleS til Eftermoendene i deres Orden, see Hofm.

I. c. 304. Legatet er vel indfort i den gamle Herreds- 

bog, men ei betalt i mange Tiber. See og Hofm. I. o.
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aldet. Om  Provst Bechs Legat til Fattkge og fattsge 

Skoleborn i Pastoratet 1000 Nd. S o lv ,  der ,'ndestaaer 

i Adlersborg Gaard og Gods, og Madame SkankeS til 

en Skoleloerer Enke i Svknninge stört 50 R d . , see Provst 

Schacks Forlscettelse af Hofm. Fund. 3. 37 fl. Kam- 

merhecre Oberst Rothe har, af de indkomne Stadepenge 

ved Kildemarkedet oprettel, for 3 L 4 Aar siden, en 

Stiftelse for vcerdige trcengende Gamle af Aggervolds 

Gods, hvoraf etkvert antaget Lem aarlkg faaer foruden 

frit Huusly af Aggervolds Ejer, 2 Tdr. R ü g ,  2 Tdr. 

B y g ,  12 Rbd. S o lv  og 4 Loes Torv. For Tiden er 

ikkun et Lem, men Ect kan snart antages til, da en ny 

Portion flal uddeles for hver 1000 Rbd. Kapitalen

Godset.

vilde end deres forste Hcrrer vare, udgik dog den forste 

Rydnkng, den forste Agercultur og det forste G lim t af 

Lys og Formildelse i de vilde Menneskers Hjerter og 

Forstand. D e  hoieste og mcerkeligste af de for mig navn- 

givne Dakker har jeg sorhen omtalt. E t Par af dem 

nemlig Tyvsbjerget og Bastcbjerget have nok Hensyn 

paa Executionsvoesenet. Deres Navne ere af yngre og 

smcrtelig Oprindrlse. Kildebjerget derimod, som og bcerer 
5
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Navn af GunnildSbjerget, er derimod af en modsat Op- 

rindelse, thi det er Noeverettrns og Voldsomhedens Peri

ode de antyde. Det kaldeS nemlkg GunnildSbjerget, fordi 

derpaa flal i de Dage, da alt var begroet med Skov, 

voere blevet myrdet et Fruentimmer ved Navn Gunnild, 

og det kaldes Kkldebjerget fordi der paa det Sled, hvor 

Mordet blev begaaet, flal vsere opsprungen en Kilbe, som 

endnu fljondt i saare maadelkg Forfatning, er til. Det

som paa mange flere Steder i Landet combinerede som 

Aarsag og Dirkning. Tiden, da bette er fleet, maae vi 

söge i Catholkcismens tidlige Alder, da man stedse gik 

ud fra den Grundsoetning, at betale Ondt med Godr for 

ved Tingen viist i Gjerningen at formilde voce hedenfle 

Foedres grumme og vilde S in d  og standse selv Blodhcev- 

neren i sin vilde Voldsomhed. Det var Loeren om den 

milde Fader og den forsonede og forsonende Guddom i 

Modsoetning til Odin og Asa Thor. N u  har Stedet 

tabt det Ophoiede i Tanken og det oplivende og trostende 

for Hjertet i den alvorlkge Stemning. N u  holdes der 

i Dalen sidst i Jun i Maaned aarligt et ikke ubetydeligt 

Marked, der samler en endnu storre Folkemcengde end 

jeg har seet paa noget Marked i Sjcellands Kjobstoeder. 

Se lv  Modehandlerinder findes der flere af og i ovrigt 

alt hvad man troeffer paa de soedvanlige Markeder, Ondt 

og Godt. M en et Gjoestgiversted og nogle Beqvemmelig- 

heder for Reisende af alle Stoender, saavelsom og nogle 

ikke kostbare, men Culturen befordrende Forlystelser, der 

künde virke til at foroedle Almuens S in d  og tilfredSstille 

de mere dannede Classer maatte man onfle etablerede der 

under Kildemarkedet. Det var tillige at onfle, at delte
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Markeb künde forloeggeS fra bisse nogne, flaldede og san- 

dede Banker hen til de deilige Skovegne ved SkarritS- 

soen, hvor man dog da for intet künde have Skygge 

imod den broendende Soel og Loe for de stormende 

Binde. N u  er der intet andet Sted at tye til, naar 

man ikke finder det passende at besoge Teltene med 

deres Frembydelser, end tage ind til Proesten, der stedse 

med den oedleste og godmodigste Velvillke modtager og 

bevcerter dem, der ved kenne Leilighed besoge Ham og

ubekjendt modtaget med den bedste Villie. Hvor Haardt 

trykket end den Danffe Geistlighed har voerer i de sidste 

50 Aar, har den dog stedse bevaret den kristelige Gjoest- 

frkhed i hele sin Fylde og aldrig svigtet den oegte Fra- 

ternitet.

S v i n n i n g e  S o g n .

Annex til foregaaende Hjembek Sogn.

Stedet som So gn  og Bye har jeg forst fundet noev- 

net Aar 1312 i ^»n. Lcc l. I I ,  103 Sw^tkninAe, 

1381 i 8. U. v . IV ,  49. 514, Heber det 8^itkninAe, 

V II,  123. s. N .  og s. S t .  47, hvor det noevneS som 

Bye, Heber det 8uctin§ge. Navnet nedstammer altsaa 

ei af 8vein, 8«onei!, men af 8«etl», 8>ve«Ike, 
5*
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8netl»o, der ikkun er et Navn, hviS analoge Benoevnrl- 

ser forekomme i S .  D .  H. I, 447. 14, 60. 478. I  

et D ipl, af 1364 i ^nn. Lecl. I l,  211 heder Byen 

som ovenfor Lvetlm inge.

Sognet ligger 2^ M .  v. f. noermeste Kjostoed Hol- 

bek, groendser ostlig til Kundby, nordlig til Lammrfjor- 

den og den Deel deraf, der kaldes Svinninge Veile, vest- 

lig til Soerslev og sydlig til Hjembek. Svinninge Aae,

Lob, stedse rettet nordlig, passerec vestlig gjennem Bjerg- 

bye og Kundbye Sogne, troeder ind i Svinninge Sogn  

strax oft for Gudmandrup, gaaec igjennem Svinninge 

Bye, under Svinninge Broe paa Kongeveien, gjennem 

Svinninge Enge, hvorefter den falber ud l Veilen strax 

vesten for Landeveien. Den kan om Foraaret og i regn-

forbi Svinninge med vore soedvanlige fladbundede Baabe 

eller Eger. Dens Flademaal ec i ovrigt afhcengig af 

Veilen. Svulmer denne op, som den stedse gjoc med vest-

og under saadanne Omstoendigheder kunne ogsaa storre 

Baabe befare den. Men, naar Stormen ophorer eller de 

modsatte Binde afvexle med vestlige og nordvcstlige Stor- 

me, da falber Vandet lige saa hastigt, og endnu hastigere 

end det er steget. Uagtet den retter sit Lob i temmelig 

lige Linie nord hen; saa gjor den dog mange smaae 

Snoeninger, har mange smaae Falb og k sit Lob mange 

störe Stene i Bunden, hvorfor den selv i Hoivande 

maatte passeres med megen Forsigtighed. Dens Bredder
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ere overalt temmelig faste og joevne, saa at hen k nogen

lunde torre Sommere lader stg de fleste Steder overvade. 

Broen over Aaen strax vest for Svinninge er en hvcel- 

vet Steenbroe, 22 Fod lang, og 12' hoi, med 8 ' hole 

Opfyldninger paa hver Side. Paa hver Kant af Broen 

er en Rad Steendupper med Jernkjoeder for at forhindre 

Nedstyrtning. Paa alle vore störe for en 50 til 60 Aar 

siden paa Kongeveiene anlagte Broer kan man tydeligt

beholdningers Udgravning og Aaebundens og Skdernes 

Lilsoetning, decls af de med Strommen nedforte Jord- 

dele, deels og ved den torvede Bunds Opvoxning er sole

klart; men det synes og at en mere udstrakt Vkrksom- 

hed her har fundet Sted, og feiler jeg noeppe meget, 

naar jeg her som overalt i Sjoellanb formener, at selve 

Iordbunden i det Vide er i en uafbrudt ffjondt gjen- 

nem mange Aar fast umoerkelig Opstigning, ligesom den 

og i det vestlige Jylland er i en svag og langsom 

Daling.
Sognets Overflade er i Almi'ndelighed längs med 

Landeveien paa begge Sider af Aaen ostli'g som vester 

hen noget opstigende, men jcevn og neddalende langsom 

baade til Vest og Dst. Fra den oekonomiffe Side er 

Iordbunden ved Svinninge leret, med en Deel M u ld  

og bliver anseet som fortrinlig god Jord, lettere derimod 

hvor den asdaler ned imod Stranden, fandet og gruset 

henimod Hjembek. E n  Roekke Banker längs den nord-
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lige Skde af Landeveken, men, som det synes, opkastede 

af Mennefleh«nder og indeholde sandsynligen Gravkamre 

fra Hedenold, hvoraf vel en Deel ere floifede og hen- 

fsrte i Deren som F y ld , men nogle er endnu tilbage, 

der hvad dereS Jndvendige angaaer, synes urorle. De- 

rcs udvendige Pynt er her som andre Steder sprsengt 

og bortsort. Skov har Sognet forhen havl, hvormeget 

vides ikk«, men nu er det aldeleS flovlost.

Sognet. Nordlig i Svinninge B y  dreier Deien af ind 

til Odsherred og gaaer da j  M .  fra Svinninge Bye 

over Veilen paa den der anlagte Chausse. Denne Veile 

tagte forhen en stör Hindring i Deien for Samfcerdselen 

med OdS- og noget af SkippingS Herred. Om  VinlerS 

Tide, naar de ved vestlige Storme enten fyldede Veilen

Isen  ei künde boere Heste og V o gn , standsrde i flere 

Dage al Overfart eller og en lang og besvoerlig Omvei 

maatte paösereS. Der blev vel stedse foranstaltet Noget 

til at afhjelpe bisse Ulciligheder, og Vorder bleve opreiste 

for at anvise den stkkreste Vei; men Hoivandet og Isen 

fordoervede snart A lt hvad der var gjort og saaledeS hen- 

stode Sagerne i mange Aar. N u  er Herover lagt en 

ordentlig Chausse med Broe og Sluser og enhver Bei- 

farende, der af egen Erfaring ksendte noget til det baäde 

Besvcerlige og Farlige, der var forbunden med at paSsere 

Veilen Vinter og Efteraar, vil med Taknemmelighed mindeS 

dem, der have virket herfor, og tilendebragt bette hsist 

gavnlige Anloeg. Den finde« bestreven i bette D«rkS 

1 Bd . 165 fl. M en  jeg tillader mig hertil endnu at 

foie folgende, der forhaabes at ville voere Lsserne beha-
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geligt, iscer dem, der have kjendt og befaret Veilen for 
Veien blev lagt:

Dcrmnkngen, der er lagt over Veilen og hsit op 

paa Svinninge Enge og tillige, stjondt kortere sormedelst 

bet ophoiede Jordsmon, er fort op over de dybe Sum p- 

Huller ved den nordlkge Strandbred paa Weilebye Mark, 

er 10' hoi fra Bunden i Veilen; lang 2532', hvoraf 

dog de 1331', der udgjor Stroekningen over Strandbun

den, er stedse omgivet paa begge Sider af Vandet og 

uafladeligen udsatte for StrsmmenS og Bolgernes M agt. 

Fundamantet er i Gründen 88' bred og Veien ovenpaa 

28'. De ovrige 1200' af Doemnkngen ligge paa S v in 

ninge Enge, som ikke ved Hoivande overffylles. Hoiden

28' og Skraaningen o: Doseringen paa begge Sider saa 

langsomt afdalende som muligt. For at beftytte Doem- 

ningen mod Bolgeflagene er den nederste Deel af sam-

fraliggende, desto mindre Andeel havde de i samme. 

Dcrmningens Hoide blev deelt i 3de Afdelinger, hver paa 

3 Fod 4 Tommer til 5 Sogne efter Beliggenheden, saa- 

ledes at de 5 loengstbortliggende stk den overste, de 5 

nveste Sogne den mellemste og de 5 noermeste Sogne
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den nederste Afdeling. M id t  paa Dcemningen er en 

Broe af raae Kampestcne med 8 Sluser, hveraf de 4 

mellemste ere hver af 4, og de 2be ved hver af dens 

Sider af 2 Alens Brede, betagte foroven med udflakte 

Doekstene og 22 hugne Afvisere ovenpaa for at forhindre 

Feilkjorsel og Nestyrtning. Paa begge Sider af Brom  

er JiSbroekkere af Egetrcee, 7 paa hver Side. Paa Dcem

ningen er plantet en Allee af kanadiste Popler. Med

i Veilen sieget til 3 Alen og de under saadant Veir 

opvakte stcerke Bolgeflag have med en ikke liden Magt 

presset sig igjennem Aabningerne. D og har der ingen 

Bestadkgelse af Broen eller Dcrmningen derved voeret 

foraarsaget.

Sognets totale Areal: 0,2136 M .  —  2143 

Tdr. Ld. med upriv. Ag. og E. Hartk. 307— 3— 1 

matric. Kongetiende Hartk. 43 og Kirtetiende Do. 41 Tdr, 

Kongetiendeydende Hartk. 302— 7— 3 - - — ; Kirketiendc- 

ydende Do. 302— 5— 3 —  1— ; Prcestetiendeydende Do. 

3 0 2 - 3 — 1 - - - .  Folketal 1801: 421. 1834: 541, 

1840: 574. 1 Sognekirke, 1 Skole, 1 Gjoestgivergaard, 

ved Landeveien i Svknninge Dye, 2de upriv. störe Gaarde, 

nemlkg Svinningegaard og Arnakkegaard, 21 Dondrr- 

gaarde, 27 Huse med Jord, og 42 Do. uden Iord. De 

fleste Gaarde ere Arvefcesiere under Communitetet, der til- 

lige er storste Lodseier i Sognet; nogle ere Selvekere, de 

ovrige Foestere under Adlersborg og Aggersvold, samt 

noget lidet under Bjergbygaard. Gaardene staae fra 6 

til 13 Tdr. Hartk. med et Areal fra 40 til 70 Tdr. 

Ld.; Husene have et Jordtillceg af 2 til 3 Tdr. Ld.
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Lodseierne i Sognet ere:

1. Communitetet med 108— 1 - - — 2 i Svknninge.

2. Adlersborg . . 2 6 - 2 - 2 - 2  i Do.

3. Aggersvold . . 53— 5— 2 — ^ i Do.

- Do. . . . 10— 1— 2— 2H i Gudmandstrup.

4. Bjergbygaard . 8 — 3 — 3 — 2 i Svinninge.

5. Selveiere . . 32— 5— 2— - i Do.

- Do. . . . 38— 6 — 1— - i Gudmandstrup.

Ester Tabelv. er Fcestegodset 1.37^ Td.; Arvefce-

stegodset 118K Td. og Selveiergodset 53 Tdr. Hartk. 

Den oprkndelige Bankhoeftelse i Jorder 144,568 Rbd., 

i Tkender 33,902 Rbd. Brand-Assurancen 1634: 

46,429 Rbd.

T il Sognet Hörer:

1. S v k n n in g e  Bye, paa Kongeveken, med So g-  

nekkrken noget sydlkg hen i Byen, med et hokt kamgavlet 

Taarn, 2 Klokker med Indskrifter som kunne lccses hos 

Hofm. I. o. 8, 307. Uhrflive med Viser paa Taarnet 

og som Aarsag dertil naturlkgviis Uhrvoerk i'nden for. Kic

ken er her ligesom de fleste andre Steder paa Landet

den ostre med Choret. Taarnene ere senere Tilbygninger 

og endnu senere Tklbygninger ere Vaabenhusene. M a n  

seer her som flere Steder at Kicken i sin forste Bygning 

har vceret meget, ncesten det halve, mkndre end den nu

ringe som den var omtrent i det 13 og 14 Aarhundrede, 

og fslgelig og Folkemcengden i Forhold dertil og det op- 

dyrkede Land i lige Forhold. Paa begge Sider af Alta-
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ret har der vceret 2 gl. Catholske Altertavler med 2 

Flole, begge med Madonna og Barnet; paa den nordre 

en Halvmaane —  jeg erindrer ei om det var Nyet eller 

Noeet, men sandsynligt det sidste —  under dereS Fodder; 

paa den sondre Christus paa Korset og —  men natur-

ved Kirkens Reparation for nogle Aar Den borttagne 

tllligemed Korset og de paa Korsbjelken voerende 2 Figu- 

rer og Altartavlen med sine uloeselkge Jndffrifter overma

let. N u  staaer derpaa kun: S a a  elskte Gud Verden rc. 

Joh. 3. 16. med forgyldte Bogstaver og derover et KorS. 

Dette var rigtig nok nemt at flippe derfra. Paa Kirkestolene 

1577; Malerie under Altarbordet fra de smaglose Refor- 

mations Tiber. Paa Altaret Nadveren, hvor Christus 

roekker Judas en Kniv; samme aldeles uhistoriffe M a 

lerie ogsaa paa andre Steder og oste. Kirken har 

5 Hvoelvinger. Nye störe dobbelte Vinduer i Troerammer 

og störe Ruder, men ikke med de karacteristiske SpidSbuer. 

Ningm uur omkring Kkrkegaarden paa de 3 Sider, men 

Steengjoerde paa den fjerde. Ved VaabenhusetS Dor 

ligger paa Kirkegaarden en 3 Al. lang og 1 Al. bred 

Kampesteen med et Kors i ophoevet Arbeide. En  Tavle 

over Prcesterne ester Reformationen fra 1525 til 1583, 

der alle vare af een Familie og alle Provster. See Hofm.

I. e. X ,  75. Svinninge Aae flpder toet forbi Kirkegaar

den i mange Snoeninger. Middagsforfljel for Kbhvn. 

4 ' 2 6 "  sildigere.

S k o le  med soedvanlig Bygning og Jndretninger, 

rn Have og Jord 5 Tdr. Ld.. samt 70 til 60 Skoleborn.

S v i n n i n g e  K ro , Gjoestgiversted, ret poen Hoved- 

bygning, Straaetag. har en GaardSlvd paa 11 Tdr. Hartk.
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og en smuk kille Have, bekjendt for Billkghed og god 

Bevoertnkng.

Byen har desforuden 16 Gaarde, hvoraf 13 have 

hver 9Tdr. Hartk., 2 hver 10/j og 2de 3 til 14 Tdr. 

D o . 18 Huse med Jord, hver 2 lik 3 Tdr.; men 35 

ere uden Jord.

2. G u d m a n d s t r u p  Bye K M .  syd for Svkn- 

nlnge paa Nyekjobings Ringsted Bei med 5 Gaarde, 

som staae fra 94 til 104 Td. Hartk.; 9 Huse med Jord, 

7 jordlose.

3. H o v g a a r b e n e  ved Svinninge A a e , strax 

syd for Svinninge B ye , ere 2de Gaarde, hver med 

134 Td. Hartk., der ere Foestere under Adlersborg.

sider af nedlagte Gaarde i Svinninge og Sandbye, samt 

nogen Kirkejord fra Thorslunde B y ,  saa at Gaarden 

med Hensyn paa sine Jorder Hörer baade til Svinninge 

og Kundby Sogne. Daaningshuset saavelsom Udhusene 

alle Bindkngsvcerk og Straaetag; temmelig god Have 

med en Deel Frugttroeer. A lt ellers i storste Simpel- 

hed. Upriv. Hartk. Ag. E . 39— 7— 2 — 41, hvoraf 

12— 6 — 3 — 24 ligge i Kundby S o gn , 330 Tdr. Ld. 

Bondergods Ag. og E . 43— 4-— 2 ^ .  Den eier S v in 

ninge Kirke med 298 Tdr. tiendeydende Harlk. 1783 

kostede Gaarden med Ag. og E . Hartk. 48— 1— 5— - 

kun 8400 Rd. D .  C. 1804 med samme Hartk. og 

Svinninge Kirke og Kkrketiende 39,000 Rd. D e  senere 

Kjobesummer ere mig ubekjendte.
5. A rn a k k e g a a rd :  Oprindelsen afAreog Nakkes: 

AreS-nakke s :  et i Beilen, som da nok har staaet en
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Deel hoiere, udgaaende Noes, som en Are optog og der- 

paa bosatte ftg. D e l noevnes 8. k .  v . V I I ,  19 og

Veilen, lidt nord for Landeveien, har en Stueloengde, 

M u u r  og Bindingsvcerk og efter Branden 1824 fortrin- 

lige og vel indrettede Udhuse af Grundmuur, men med 

Straaetag. Haven, der er meget god, staaer i Forbin- 

delse med en lille Lund. Uprlv. Ag. og E. Harlkorn 

32— 6 — 2— IjZ ,  284 Tdr. Ld. Gaardens Marker om- 

gives af Svinninge Veiles Bande i Nord og Best. 

Besoetning 16 Hefte, 80 til 100 Qvsegshoveder, 50 ul 

60 Faar. Forhen har Jyderup Kirke Hort til Gaarden 

tilligemed en Bondegaard, Petersborg. 1796 kjobtes 

Gaarden med Jyderup Kirke for 12,300 Rd. og oven- 

ncevnte Bondegaard for 2,200 Rd., men 1805 kostede 

Gaarden 24,000 Nd. E t andet Arnakke i Aagerup 

So gn  ved Bramsncesfjorden har Historist Moerkelighed, 

hvorom dette Voerks 2 B inds 2 Hefte vil meddele det 

Fornodne.

L e g a le r :  fee Hjembek.
M o e rk e ligh e d e r: Den ovennoevnte Kampesteen 

med Korset ved Kirkedoren. D a  Fundamentet til Sv in 

ninge Bros blev lagt, opfprang der uformodentlig i det 

nordre Hjorne af Graven en Kilde, der strax afgav en 

betydelkg Moengde ganste fortrinlig Band, beregnet til 

nogle 1000 Tdr. dagligt, men foraarsagede Arbeiderne
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störe Uleiligheder. Kilben blrv afledet, men flyder end- 

nu uafbrudt med samme rige og fortrinlkge VandmaSse, 

saa nt man i de torre Somre 1826 og 1834 havde 

Dand der i Overflodighed, da storste Delen af de andre 

Vandsteder vare udtorrede. A t der i oeldre Lider har 

voeret Skov i Sognet, seer man af et D ipl, af 1311. 

^nn. kce l. 2, 103. hvor V1 l Skilling Jord k Skatie-

Arnakke.

Hagested Pa sto ra t .

Dertkl höre Hagested og Gislknge Sogne.

Zageste d S o g n .

Sognets og Byens Navn forekommer i 8. k .  v .

stati»«, i Aar 1230 ligesaa 34, 128. hvor det strkves 

H s^ D stse tliso  og 1IsgIlD8ta?6Ii6 a : Hakes ellec Ha- 

ghces Sted, begge bekjendte Mandsnavne fra Oldtkden og 

Middelalderen.
Sognet ligger 1H M .  n. v. for ncermeste Kjobstoed 

Holbek, begrcendset i Dst af Horby So gn  i N .  af Lam

mefjorden, vestlkg stiller Gislingeaaen det fra Gislinge 

S .  og i S .  Tusse Aae fra Tusse-Sogn, dog ikkun for
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den Deel deraf henimod Holbeks Fjord, den ovrige Syd- 

groendse stsder umiddebart til Tusse Sogn . Tusseaaen, 

hvis Lob igjennem Tusse So gn  er rettet nordostligt, 

boker sig her, hvor den paastoder Groendsen, ostligt og 

falber med en temmelig bred men udyb og stenet M un- 

ding ud i Holbeks Fjorden. Var Aaen ei saa opfyldt 

af störe Stene i Mundingen, vilde i Hoivande temme

lig störe Baade kunne passere op i det mindste til Tusse 

Broe, for saavidt de ved Broen anbragte Jisbroekkere ei 

deri lagde Hindring i Veken. Jmidlertid torde det maa- 

skee dog engang blive af Vigtkghed, om denne Aae 

künde gjores seilbar for Pramme ind i Vognstrup, Ls- 

venborg og Kundbye Enge og til Morkegaard, for at 

fore noget af den Moengde Torv, der ved en bedre Til- 

beredelsesmaade end den nu nyder, vilde blive fortrinli- 

gen, ud til ISsefjordens forstjellige Steder som behove 

den. Det vilde afgive en vigtig Nceringsvei for den 

Moengde givte Tjenestefolk og jordlose Huusmoend, der 

nu kummerlig friste Livet. Paa en Stroekning af  ̂ M .  

gjor Gislinge Aae Skjellet mellem begge Sogne, gaaer 

under Proestebroen paa Veien mellem Gislinge og Ha

gested og falber derpaa ud i Lammefjorden.

Sognets Overflade er i Best fra Gislingeaaen og 

i S y d  fra Tusseaaen siid og sumpet og har her vidtud- 

strakte af Tusseaaens Dande ved Vintertide tildeels over- 

svommede lave og knollede Enge; men herfra n. o. og ost 

oprekser Landet stg og hen over Gurede og Audeboe M ar

ker, forvandler Landet sig til hoie sandede Bakker, men 

derfra igjen nordvest ud imod Lammefjorden afdaler det 

hastigt og gaaer over til en lav, fandet og stenet Eng- 

stette Hagested, Gurede og Audeboe Strandenge. Im el-



79

lem Audeboe og Gundestrup i Grevlnge So gn  i Ods- 

herred har allid voeret et S la g s  Foergested. I  den senere 

Tid har man talt om en Trcekfoerge, der künde overscette 

Heste og Vogn. Troekviden, de paa Hegge Skderfor-  

nodne Broer uberegnede, vilde vel neppe blive 1000 

Alen. Forhenvoerende Borgemester i Holbek Cancelliraad 

Bierfreund ffal engang wegen have taget sig heraf, men

Grevlnge, der tilligemed V iig  Sogne i OdsherredS der- 

ved i Holbek vilde have fundet et godt Afsoetningssted 

for deres Korn- og Fedevarer. Jblandt Bankerne 

N . O . for Hagested Bye paa Audeboe og Gurede M a r 

ker maa iscec moerkes Hagested Bogebjerg, der i Forhold

ud over Jsefjorden til Horns Herred; ostlig feer man 

Roeskilde og sydlig hen noesten hele Mioerlose og Tusse 

Herreder. Nordvest ligge de lave Strandenge og de saa- 

kaldte Hagested Der, 3 langstrakte lave og flade Holme, 

der vel ikke beenge sammen, men dog tillade, at man 

kan vade fra den ene til den anden. Ncrstved Hagested 

Bogebjerg lkggec Audeboe Bogebjerg, der dog ikke er 

fuldt saa holt, Mollehoiene, hvor der sandsynlig for- 

hen har staaet en M olle, om det ei fkulde have vceret 

Hagested Molle selv, thi den har ikke i celdre Lider 

staaet paa det Sted, den nu staaer. Raabjerg og Hol- 

kenhoje, 2de noerlkggende Steensoetninger fra Hedenold 

foruden flere navngivne Bakker og Hoie paa Gurede 

Mark. A f  Soer kun 2de og dertil begge noesten til- 

groede, saa at de nu ei kunne ansees for andet end M o 
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ser, nemlig Gammelsoe nord for Hagested Bsgebjerg, 

og Nyesoe noget derfra nordligt. Fra Gammelsoe gaaer 

en naturlig Rende ud ril Stranden, der efter SoenS 

nuvoerende Storrelse synes meget for viid til at aflcde 

dennes Band, der ikke nogentid synes ar have vceret be- 

tydelig. Jmidlertid kaldes den dog endnu gamle Soe- 

renden. A s Moser bemcerke vi kun Kabussemosen, mere 

.for denS selsomme Navn, end for denS Storrelse. Bed 

Stranden paa Audeboe M ark  er en god Kilde, Lottes

Dage ere forlcengst forbi. Den anden Kilbe ved M o l

len ogsaa ud til Stranden paa Hagested M ark Heber 

Snogekilden, der engang i fjerne Tiber, da Stedet var

I  oekonomisk Henseende er Jordbunden sydlig i 

Sognet ved Mossoe og ved Hagested leerblandet, men 

nordligere hen og nordost i, sänket, gruset og stenet, saa

strakte Aaser og stade Hoiegne, hvor Lverfladen er Rod

sand, med en rigelig Moengde Smaasieen, der i torre 

Aaringer giver liden eller stet ingen Afgrode.

Sognets totale Areal c. 0,2506 O  M .  s : 2.514 

Ldr. Ld. Pciv. Hartkorn Ag. og Eng 59— -— 3— 2. 

Skovsk. 4— 7— 3 — 2.; matr. Kkrkeliende 25 Tdr.; upriv. 

Ag. og E. Hartk. 357— 6— 1— 1; Skovst. 5 Skp.;

1— 1; l Prcrstetiende 357— 5 - 2 — -. Folketal 1801: 

589; 1834: 602; 1640: 630. 1 Kicke, 1 Prcrstegaard,
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Boelsteder, 48 Huse med Jord, 18 Do. uden Jord, 1 

Holl. Vcrirmolle; Gaardene staae i Almmdeli'ghed for 3 

til 9 Tdr. Hartk.; Husene have 2 til 3 Tdr. Ld. Selv- 

eier: 1 S led med 6Z Td. Hartk.; 81 Fcestere have i 

Forste 341,s Td. Hartk.; deraf er 11Z- Td. hoverifrit, 

men 330^ Td. hoverigjorende. Lodseierne i Fcrstegod-

1. Hagestedgaard. s. i gl. Hagested . 88— 3 — 2 — 11

b. i nye Hagested . 77— 4— 1— -2

c. i Gurede . . . 48— - — 3 —  2

<!. i Audeboe. . . 33— 4 — 3 —  2

2. Dognstrup . e. i Mossoe . . . 9 2 - 5 — 2 —  2

Tilsammen —  340— 3 — 1 —  2. 

Den oprindelige Bankhoeftelfe i Jorder var 169,487 Nbd., 

k Tiender 40,062 Nbd., og i Bvgninger 4,340 Nbd. 

VrandforstkkringSsummen 1834: 140,700 Nbd. S .

1. H a g e s te d  Bye paa en noget over den syd fra op- 

sti'gende Slette ophoiet Flade, hvorpaa Kirken, med en 

Mi'ddagsforfljel sildi'gere rnd Kbhvn. 3' 48", der, stjondt

I .  Krog 1709. Altartavlen fra CatholiciSmens oeldre T i-

fcrhen oegte og stoerk forgyldt; derpaa Fremstillingen for 

Pilatus, KorSfcestelsen, Hengangen til Golgatha, Nedloeg- 

gelse i Graven, Opstandelsen m. m. alt uden AarStal.

6
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Paa det nederste Feld er malet Christus og alle Apost- 

lene i fikn Form og smuk S t iil,  og de have paa et -Par 

Personer ncer vel vedligeholdt stg. Foran paa Altarbor

det ligeledes et Malerie: Barnets Tilbedelse af de 3 Kon- 

ger, deriblandt en Mohr, mcerkeli'g ved sin ridderlige Ge

stalt, alt uden Aarstal. Gittervoerk om Altarfoden med 

den noget underlige Jndstrivt: ,,-^nno 1722 givet af 

GudS-Born k Hagested Sogn ." E t  meget gammelt og 

formedrlst det soerdeleS dybt nedhcrngende Hoved mcerkeligt

Daaden, de FriserS og Bilders. Moerkeligt Messing

lceseS V IL ^ iV V I  Prcrdkkestolen uden Aarstal

med de Thottiste og Putbufliffe Vaabener. Sacrastiet 

forvandlet tkl en Begravelse for 3 Lüg af den Brink 

Seidelinste Familie. See Hofm. 1. o. 8, 316 folg. 

Under Chorets Gu lv den hos Hofm. ovenmeldte Begra

velse med den lille Beenkiste, hvork Levningerne af den 

ulykkelige Admiral Gallhen, som Chr. IV .  1644 lob of- 

fentlig halshugge, fordi Han havde ladet den svenste 

Flaade stippe ud af Kielerfjord. Det var sandt, at Fei

len for en Admiral, naar Han havde M agt til at hin- 

dre det, var stör, men Straffen var ogsaa grum i hoieste 

Grad. Indflrivten paa Hans Kiste for Branden l. c 

hos Hofm. og i Ik srm . v sn .  1, 204. Paa Kirkegaar

den en stör med et ret kjont Stakilvoerk indhegnet De- 

gravelsessted for Hagestedgaard. E t lidet, men smukl 

Minde over Sogneproesten M artin  Smikh 1828. Ring- 

muur omkring Kkrkegaarden og her som de fleste Steder 

vel bevoxet med Groes og Neider, bog er den senere hie

vet planerer 1840, og siden noget bedre holdt i Orden.
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P roestegaarden  strax ved Kicken, ny og vel op- 

bygt efter Branden 1336 den 16 Aug. med gode Byg- 

ninger og smukke Voerelser, passelkgt Gaardsrum og god 

Have, med prkv Ag. og E. Hartkorn 6— 2 - 2 — -, 36 

Tdr. Ld. taxeret 87^. Fra Haven og den derved lkg- 

gende Kkrkegaard syd og sydvest hen et smukt Prospekt 

hen over de lavere og flade Egne ned imod Tusse-Aaen 

og videre ud over Lovenborg Enge til det opstigende med 

störe Skove ved Frydendal og Skamstrup stg reisende 

Land.

Hange, samt 5 Tdr. Land, som Skolelod. 80 til 100

med Ag. og E . Hartkorn 8 — 2 — 3— l.l-, 13 Huse med 

Jord, 11 Dito uden Jord. Under Hagestedgaard ere 2 

Bondergaardes Jorder forlcengst indtagne med Hartkorn 

1 6 - 5 — 3 — -. Hagested Holl. Doeirmolle ned mod Lam

mefjorden med Ag. og E . Hartkorn 2 - 2 — 2 — -, samt 

Daaningshuus og ovrige fornodne Bygningrr. E t B in -  

dingsvoerks Hospital.

2. H a g e s te d g a a r d ,  komplet Hovedgaard. Om  

dens Oprindelse sindes Intet antegnet, men at den ec 

opstaaet af en Vondegaard i Hagested Vy, hvortil senerc 

efterhaanden kom flere, kan ikke paatvivles. Kun veed 

man ikke naar og ved hvklken Leilighed. Det forste An- 

loeg man kjender, flal forst voere fleet 1655, altsaa i lige 

Alber med Sjoellands S t ifts  Klemmebrev og efterat Re

volutionen af 1536 havde overleveret Alt i den davcr- 

6 '
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rende Adels Hoender, og dens Bygning var opsat af 

den lcerde CanSler Johan Fris, som da var dens Ejer 

og i hviS Familie den forblev i adffillige Aar, udvidedeS 

den stedse mere og mere. Fra 1661 til 1680 eiedes den af 

den lcerde I)r. Thom. Bartholin. I  Hans Tid 1670 d.

Floke af nyere Bygning. Mellemlcengden gammel og 

gammeldags i alle Maader. Vidlloftige Ladegaardsbyg- 

ninger, M u u r  og Bkndingsvcrrk og Straatag. De for

en ikke ringe Dandbeholdnkng. S tö r og udmcerket god 

Have. Prkv. Ager og Engs Hartkorn 51— 5 — 3 — 2. 

Skovflyld 4— 7 - 2 - 2 ;  Bsndergods 4 7 1 - 3 — 3 - - ;  

Skovsk. derpaa 5 Skpr.; Hagested Kirke og Kirketiende, 

Gislinge D ito . Udby Konge- og Kirketiende. 1769 

kostede Gaard og Gods 48.000 R d . ; for en Snees 

Aar siden blev den ved offentlig Auction folgt for 56.000 

Rbdr. Forbemeldte vr. Th. Bartholin har efterladt

vel Gaarden som Egnen, saavelsom Itdebranden, der for- 

tcrrede Hans Bibliothek, omstcendeligen beskrives. Men 

bette Skrivt har jeg ei kunnet overkomme og deSaarsag 

ei Heller kunnet benytte.

3. G u re d e  Bye, ikke Gurrede, som dct almindelkg 

flrives, ^ M .  n. o. for Kirken ud imod Lammefjorden 

imellem hoie, sandede og stenede Bakkec med 5 Bonder- 

gaarde, hver med 8^ Td. Hartk., 7 Hufe med Jord og 

4 D ito  uden Jord. Byen noevnes i 8. k . 0. V II,  19. 

L u rc t liD  o. 6urit.I»es-t>vLlI. Navnet Gyrithe hos
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Saxo, men Gyurceth som Mandsnavn 8. k .  0. V I I,  

525. og en Guttorm Gyrilhcrsum i S .  D .  H. II,  

16. Aar 1287. Navnet altsaa som Mandsnavn

flaffenhed, som forrkge Bye, med 4 Gaarde hver med 8^ 

Td. Harlk., 2 Huse med Jord og 3de D ito  uden Jord. 

Noevnes i 8. I I  0. V II,  19. 46. ^uetliebotlirv s :  

AuteS-bo. Au te , Aucte, Aucti, Ander og Audun, 

bekjendte Navne i Hedenold og Middrlalderen. S .  D .  

H. 1, 115. 417; 7, 332; 10, 759. 948; 8, 545.8. 

k . v .  I V ,  579 fl. Paa Audebo M ark ligger Sm or- 

bjerg o: Smors-bjerg. Sm o r  som Adelsnavn hoS Ve- 

del Skmonsen i del 7 Aarh. t Adels Lex. 2, 179. 8. 

II.  v .  V ,  557 fl.

5. M o s s o e  Bye. Navnet har jeg ei fundet i 

saa gamle Diplomer at derpaa kan bygges noget om

den ligger, ffulde have voeret en See. Egnen derved er 

joevn og opstigende. Byen ligger ^ M .  s. o. for Kie

ken ned mod Holbeksfjorden, har 11 Bondergaarde, hvor- 

af hver 8 Tdr. 5)artk. 8 Huse med Jord.

6. N y e  H a ge ste d  Bye, Alle Udflyttere fra det 

egcntlige Hagested, ligger  ̂ M .  s. v. for Kicken, 

har 7 Gaarde, hver med 9^ Td. Hartk. og 18 Hnse 

med Jord og lkgesom noestforegaaende Bye, ingen jord- 

lose Huse. Det er ellers en moerkelkg T ing, at. naar 

nye Lande, Byer eller Steder skulle navngiveS, da har
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Forlegenheden klirr og Aandsarmoden hos de Navngivende 

vceret saa uendelig stör, at de ei vare istand til at ud- 

finde et passelkgt N avn , men maatte i Forltgenheden 

gribe det gamle N avn og scette „Nye" foran og det 

selv der, hvor det gamle Navn vakte ubehagelige Erin- 

dringer. M en til Undstyldning herfor maa man ikke 

forglemme, at de forste Navngivere sjeldent vare Folk af 

Kundskab og Sm a g , og at det Navn, der engang var 

givet et Sted, vilde man sjeldent, for ikke at vcekke nye 

Forvirringer, forandre.

Le ga le r: 1. Sogneprcesten Jens KraghS Legat til 

de Fattige i Sognet: 100 S l .  Daler, der kndestod hos 

Sogneprcesterne en efter den anden, er gaaet tabt ved 

forhenvserende Sogneprcest Herr Uldals Dod. M an  

torde dog vel her mene, at et Legat Sogneprcesten havde 

modtaget som perpetueret hos Ham, maatte haveForlods- 

ret i Hans Boe frem for alle andre Creditorer. Billig- 

hed synes i det mindste at tale stcrrkt derfor. 2. Ju- 

stitsraad Legaards Legat til Hagested Byes Fattige stört 

600 Nbd. indestaae i Hagestedgaard. 3. Cancelliraad 

Niels M unks og Frues T . Soph. Ostenfelds Legat, 

stört 400 Rbd. Legatet bestyres af Provsten over Micer- 

lose og Tusse Herreder og indestaaer i en Kgl. Obliga

tion No. 1519 stör 500 Rd. S o lv  bat. 13 Febr. 1768.

4. Proprkelair Sim on-Grolh Clausens Legat, stört 600 

Nbd., hvoraf de 400 Rbd. ifolge Fundatsen bat. 15 

J u lii 1828 stulle anvendes til at opbygge et Fattig- 

huus for G iS lk n  ge S o g n ;  de ovrkge 200 Rbd. knde- 

staae k Gislinge Gaard og anvendes til at betale Brand

stätten af Bpgningen og andre forefaldende Udgivter.
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See om alle bisse Legaler Provst Schacks Fortscettelse 

af Hofm. Fund. 3, 55 folg.

M o e rk e ligh e d e r:  Den af v r.  Th. Bartholin i 

Hans B o g  ä s  incenilüo Ubrorum 1672 omhandlede 

störe Steen paa Hagested Mark, Maglrstenen kalbet, som 

Han med folgende Ord anbefaler til Efterkommerne: 

„8»xum koo ingen8 ßi§snte! corporio, sck msr>8

pootlioo glebseoit »äocriptum , com m en6svit,"  har 

NU Efterfloegten efter Hans Dnsse sat t Bevoegelse i det 

den for en 20 Aar stden omtrenl blev sproengt og hen- 

fort til Fundament for Alkalde Broe over Tusseaaens 

Mundkng. Paa Gurrede M ark henad imod Lindebjerg 

i Horby So gn  lkgge 2de HedenoldS Altäre noer hinan, 

den. Paa det Ene ere alle Boererne 5 i Tallet paa Een 

noer nedsjunken t Jorden, saa at Overliggeren hoelder 

meget og vil vel om foje Tid nedglide. Overliggeren 

har en trianguloer Skikkelse, men störe Stykker ere i 

Tidens Lcengde affaldne. Det ander Altar strax derved 

har ligeledes 5 Boerere, men deraf er Dcekstenen alt 

nedgleden og ligger paa den stade Mark. Ingen  af dem 

ligger paa nogen Hoi eller Bakke, men paa stet Mark. 

Rundt omkring ere derimod meget hoie Banker. Hol- 

kene Hoje paa Audebo M ark ere 2de Begravelser, sam- 

menhoengende uden Steens«tningec. Navnet oploses vel 

lettest i HelgheS eller Helghenes Hoie, og altsaa Begra- 

velse for nogen af Familien Helghe, almindelig be- 

kjendt Navn i Oldtiden og Middelalderen.
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G i s l i n g e  S o g n .
Annecteret Hagested Sogn.

G i s l i n g e  S o g n .

Baade Sognrts og Byrns Navn forekommer i 8. 

IL v .  V I I ,  123. 19. 33. og i Tork. Diplom., 1, 100 

ved Aar 1223 og strives da som nu Gislinge, GySlinge 

Gyslinge s: Gkslesenge. GkSle og GySle bekjendte Mands 

og Qviadesnavne i Hedenold og Middelalderen, S . D . H .  

2 , 497. 14, 87. Dedel S .  antager det alt i det 

forste Aarh. som Adelsnavn. Stedsnavnene GiSlum, 

Gisselfeld, GiSlev, Gksselore vise tilstroekkeligt, at Nav- 

net ei var ualmindeligr.

Sognet ligger 1?, M .  n. v. fra ncermeste Kjobstad 

Holbrk ned mod Lammesjorden, der er Sognets nordlkge 

Grcendse. Gislinge-Aaen stiller Sognet i Dst og Syd  

fra Hagested og Tusse Sogne, vestlig har det Svknnin- 

ge og Kundby Sogne. Overfladen joevn, leret, mergel- 

blandet ned mod Fjorden sandblandet, gruset og stenet 

med langt ud i Fjorden gaaende Flakker. Sognet er 

nu aldeles flovlost. Om  Gislingeaaen see foran Over- 

sigten over Herredet. Over den er her i Sognet 2de 

Broer, Asserhale Broe paa Kongeveien og Prcestebroen 

paa Sogneveien fra Hagested til Gislinge.

SognetS totale Areal c. 0,1779— 1785 Tdr. Ld. 

Priv. Ag. og E . Hrtk. 1LH , matr. Konge- og Kirketien- 

de 19j Td., upriv. Ag. og E . Hartk. 252H T d ., tien- 

deydcnde Kongetiende Hartk. 262 Tdr., til Kicken 268, 

til Prcesten 259 Tdr. Folketal 1601: 317; 1834:
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441; 1940: 500. 1 Sognekirke, 1 Skole, 1 Hoved-

gaard, 22 Bondergaarde, 15 Boelsteder eller Huse med 

Jord, 16 Huse uden Jord. Gaardene staae overhovedet 

fra 7^ til 9.̂  Td. Ag. og E . Hartk. Boelstedene og 

Husene, der have Jord fra 2 til 12 Tdr. Ld. og der- 

over. Beboerne ere Fcestere paa ubetydeligt ncer. under 

forskjellige Lodseiere saaledes:

1. Gislingegaard med Ag. og E . Hartk. 148— 4 — 3— 1^

2. Hagestedgaard....................... 2 7 - 3 - 3 — 2
3. Communitetet ................... 27— 1— 2— 1̂
4. Universitetet....................... 14— 7— 2— 1.
5. Vognstrup ....................... 7— 5— 2 — j
6. Selveiere........................... -— 1— -— 2^

Alle i Gislinge Bye. Deraf 8 med 46 Tdr. Ag. 

og E. Hartk. A f  Fcesterne ere 54Z Td. Hartk. hoveri-

Bankhceftelse i Jorder var 110,103 R b d ., i Tiender 

26.417 Rbd., Brandforsikkringer 1834: 55,770 Rbd.

Kbhvn. 4  ̂ 6", som uagtet den er litte dog alligevel har 

Taarn, den Ene med Ar. Hvitfelds Vaaben og Navn  

1601. I  Kirken nogle Spolker og Mindesmoerker af 

udtjente Krigere, saasom 2de Kaarder, nogle Levninger 

af en Fane og en Trompel med sine Qvaster ere op- 

hoengte paa Vceggene. Stolene med Lcegter og uden 

Dorre. E t  udmoerket hcesligt Blpe- eller Tinfad oven- 

paa et MeSsingfad til Daaben. En  aaben Begravelse i 

Taarnet. E n  stör Kirkegaard med Ningmuur og rundt 

om beplanket med hoie Astetrcrer, der yde et mrget
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smukt Syn . Kicken er Een af de yngre i KatholkclSmenS 

Dage, da alle M ure paa Fundamentet noer ere af 

broendte og ikke af Marksteen. Kun l Tarnet ere nogle 

Markstene kndmurede. Endnu er der nogle gamle M a- 

linger dag Altarrt fra de oeldre Tiber.

S k o le  ny opbygt 1830, med de befalede Jndret- 

nlnger og Apparater, en lille Hauge og et Jordtillceg af 

5 Tdr. Land, samt c. 80 Skoleborn.

T i l  Byen Hörer een Gaard under Gislingrgaard 

paa 5^^ Td. Ag. og E . Hartk., Lundegaarden paa 9Z 

Td. D o ., een Do. paa 9Z Td. Do ., 16 Do. hver paa 

6^ Td. Hartk., 5 Do. hver paa 7^ til 8 Td. Do., 4 

Boelsteder, hver med 2 til 2H Td. Hartk., 11 Do. 

hver med c. 1H Tb. Hrtk., endnu 6— 5— 1— §  Td. Hrtk. 

fordeelt paa de ovrige jordhavende Hufe og 16 jord- 

lose Do.
2. G i S l i n g e  Hovedgaard, oprettet 1725 af nogle 

nedlagte Gaarde i Gislinge Bye. Den var forst opbygt 

i Gislinge Bye, men den har tit fristet Jldsvaade, sidst 

1773. Derefter blev den udflyttet fra Gislinge Bye 

til det Sted, hvorpaa den nu staaer. Hovedbygningen, 

der ikke staaer i Forbindelse med Udloengerne, Grund- 

muur og Tegltag. Udhuscne Bindingsvcerk og Straae- 

tag. Megek gvd Frugt- og Kjokkenhave. Gaarden har 

en vel simpel men smuk Anseelse fra Landeveien og ud- 

moerker sig ved fit ordentlige Anloeg og Pyntelighed i 

en joevn dog noget nedtrykt (6epre88s) Da l, omgivet af 

fortrknlige, men foren storDeel lave og sideMarker, der paa 

en Moergelgrund indeholde en stör Deel vegetabilst Gjod- 

fle. Priv. Ag. og E . Hartk. 2 0 - - — 1— 2, upriv. Do. 

10— 4 — 3 — 2, c. 250 Td. Ld. Markerne inddigede med
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levende Hegn. Bondergods 233— 6— 3 — 2. Ag. og E. 

Hartk. Hoveri af GiSlinge og Sandby (Kundby Sogn). 

Fiflerke i Lammefjorden af S ild , Aal og Flyndre. 1771, 

da der i alt var Ag. og E . Hartk: 30— 5— 1— 1, og 

Bondergods 244— 5 — 1— 2.4; solgtes Gaard og Gods 

for 18,700 Rd. D .  C . ; 1794 kostede det hele 57.000 Rd. 

D .  C.z 1805: 96,500 Rd. og 1806: 120.000 Rd. 

D .  C- Gaarden har 11 Hufe med Jord og 8te Do. 

»den Jord.

L e g a le r :  S im . Grolh Clausens Legat til Gislinge 

So gn s  Fattigvoesen, see Hagcsted Sogn .

M o e rk e l kg Heber: Kirkens Gavl og VaabenhusetS 

Frontespids have nogel Usoedvanligt i Udziringen. Kicken 

er meget lav og mork, hvi'lket Sidste storre spidsbuede Vkn-

Den forrige Proestegaard, der var, da Sognet var eenligt, 

blev ved Revolutionen af 1536 forandret til en Annex- 

gaard, som Proesten dog !n natura et pro oMe!o  be- 

holdt, men senere blev den med al Herlighed afhoendet 

til Hagestedgaards Eiere for et Vederlag af 24 Tdr. B yg  

aarlkgt. Det var en for Sognet, her som andetstedS, stör 

Ulykke, at bisse Annexgaarde ikke bleve bevarede, thi naar 

de endnu havde vceret til, havde der dog voeret Udfigt til 

at ethvert So gn  igjen, som det var under Catholicismen, 

künde faaet sin egen Proest. M en  nu', da alle Annex- 

gaardene ere blevne et Rov for Hovedgaardene, er al Ud-
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sigt dertil ulykkeligviiS for evigt afffaaren. Gaarden havde 

rndnu 1666 nogen Skov, ligesom og Sognet forhen 

men vel noget lilbage i Tiden, maa have havt endog 

saa betydelig Skov, at Svii'n deri kunne soeltes paa O l

den. N u  er der aldeles intet. See Hofm. Fund. X, 

77. 78.

H o rb y e  Pa sto ra t.

H - r b y  S o g n .

Sognets og Byens Navn allevegne, hvor jeg har 

fundet det i gl. Brevskaber og trykte Diplomer, ncevnes 

stedse Horby, 8. 11. 0 . V I I ,  123. 34. 18. IV .  290. 

D .  M .  5, 43. bekyder altsaa Hordhs, Hordurs Bye. 

Harde Knuds Svkgerfader heb Hordh, S .  D .  H. 2, 165. 

N .  Tidst. 2, 96. Foruden Ham flere, ligesom vi og 

have mange Steder med dette Eienavn, saasom Hordum

o. Hords-Heim, Horsted, Horup, hvilke ikke lade os tvivle 

om SagenS Rigtkghed. Horby og Horby Fang forekonn 

mer 1392 i S .  D .  H. og Horbygarth 1411 i D .  M .

5. 43.

Sognet ligger 11 M .  n. v. for noermeste Kjobstoed 

Holbek, men kun ^ M .  i lige Linie for Holbeks Skibs- 

broe, begrcendset af Udby S .  paa Noesset i Lammefjorden 

nordlkg, af Hagested i Best og af Holbeksfjord i Syd, 

stoder altsaa til 2 Fjorde og har folgelig megen Leilighed 

til Fisterie, som dog ikkun lidet benyttes. Overfladen er
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meget bakket med hoie og hastig opstigende Banker og 

snevre Dale, hvor i Torvemoserne findeS her som overalt 

lige fra Bramsnoesfjorden vester hen til Svinninge Veile 

foruden Ege og Hessel samt Nodder og Lov, af de sidste 

ogsaa betydelige Fyrre, Granne og Birkestammer med 

sine afbrudte og forraadnrde Grene. men Rodder af bisse 

Trceer og Buske har jeg ingensteds Hort i denne Egn deri 

at voere fundet. A f  Bankerne udmcerker sig iscer Bavne- 

bjerget 192' strax N .O .  for Kicken. Derpaa kan toelles 36 

Kicker i de omliggende Herreder og sees Jcrgersprils, Fre-

dens og en stör Deel af Jsefjordens Omegne. Endnu 

blusser herpaa Toppen hver Sct. Hans Asten Jlden 

ligesom paa flere Banker i de omliggende Sogne. Strax  

vest derfore, men ved en moerkelig flad D a l derfra ligesom 

adskilt, ligger Kulbjerget 163'. der bestaaer af3  til4  vesterud 

sig stroekkende vmtrent lige hoie Banker, hvorpaa der for

en Moengde Krat. Ligesaa er Favrebjerget paa Horby 

M ark, Hoftenü Bjerg paa Lindebjerg M ark, Langebjerg 

paa Kastrup Mark, Dorebjerg ellerDaarebserg, Rokleban- 

ken og Lude- eller Lade-Skov paa Lindkbjerg M ark, me- 

get anseelige Banker, med dybe og snevre Dale, hvori 

som ostest Torvemoser og Steen. Hertil kommrr endnu 

Billebjerget, hvorpaa Bille^ups Molle staaer, samt Linde- 

bjergct strax derved. Alle disse Bakker have vceret begroe- 

de med Skov og Levninger deraf som Krat findes allevegne 

ved Vakkernes Fodder og paa de brätle Sider.
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I  oekonomifl Henseende er Jordbunden ved Horby 

noget leerblandet, men mere nordostlig hen er det hole 

sandede og grusede Flader og Bakker, med nogen Muld- 

blanding, da alt hvad der af Gjodske opkjsres paa de 

höre og tildeels bratte Bakker, snart ved Regnen nedskylles 

i Dalene. Soerenden er en Boek, der udspringer ved et 

Mosedrag fra Mofegaardene k Udby Sogn, retter sig forst 

vestligt og siden nordligt, optager derpaa en Bcek fra et 

Mosedrag vel) Uglerup, passere samlede oft forbi Kastrup 

og falber derpaa nordlkg ud i Lammefjorden. Baunebjer- 

get var trign. Si'gnalpost for Bugge ved Hans Opmaa-

saa for Eleverne af den milktakre Hoiffole ved deres Op- 

maalinger i Egnen ved Holbek 1834. Fra Markeslev 

Bye er et Foergelob over Holbeksfjorden til Holbeks 

Skibsbroe, men ikkun for Perforier med deres Gods og 

smaae Kreature. Ded Horby en meget smuk Skov.

Sognets totale Areal: c. 0,2883 M .  o: 2892 

Tdr. Ld. flyldsat for priv. Ag. og E. Hartk.77— 2— 2, 

Skovff. - — 2 — 2— 2, matr. K. og K. Hartk. 44 Tdr. 

upriv. Ag. og E . Hartk. 3 60 — 4 — 2 — 2. Tiendeydende 

Hartk. til alle 3 Tkender 413— 6— 2— ; med et Folke- 

tal 1801: 606, 1834: 643, 1840: 718. 1 Sogne

kkrke, 1 Skole, 1 Hovedgaard, 43 Bondergaarde, 51 Hufe 

med Jord, 19 D o . uden Jord, 1 Doei'rmolle. Gaardene 

ftaae fra 7 til 9 Tdr. Hartk., Husene have i Alminde- 

lighed fra 2 til 6 Td. Ld. Lodseierne Hsrbyegaard i 

Horby, Uglerup, Kastrup og Marketslev i A lt 327— 4 —  

3 — 1; Hagestedgaard i Lindebjerg 19— 2 — 2— -— , Gis- 

lingegaard > Uglerup 8 — 4 — 1— -— , Unlversitetet i 

Uglerup 7 — 6 — 1 — 2. DeSuden regnes hertil Sognet
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i Tiendeydelse og offentlkgt Arbekde TuSselundegaarden 

med Ag. og E . Hartk. 7 — 5— 2 — 2j. Selvekere ingen. 

Arvefoestere 3 med 7S Td. Hartk. Foestere 98 Gaarde 

og Huse med 363Z Td. Hartk., hvoras 13^ Td. erehove-

Bankhoeftelse i Jorder 225,755 Rbd., i Tiender 46,347 

Rbd. og i Bygninger 3980 Rbd. Brandforsik. 1834: 
91,750 Rbd.

T il Sognet Hörer:

1. H o rb y ,  burde nok flrlves Hordhsbye, i det s. v. 

Hjorne af Sognet i Loe for N . V .  Binden af nysnoevnte 

hske Banker og Hagested Skov ned mod Holbeksfjorden og 

med fri Udsigt til Sam m es Havn, Fjord og Kjobstad. 

Landeveken der gäaer ud fra Kongeveien nordlkg passerer 

gjennem Byen og derfra videre over Udby til Foergestedet 

ved KiSserup Bye, hvorfra oversoettes til Kongsore i OdS- 

Herred. I  Byen er Sognekirken med en Middagsforfljel 

senere end Kjobenhavn 3 '3 6 " ,  et noget lavt men tem- 

melig svcert Taarn med Kamgavle, Uhrvcrrk, 2 Klokker 

fra 1627 og 1643, Altartavle fra 1595, en Billedstotte 

nederst i Kicken, maaskee fra Catholkcismen, bog feer den 

noget yngre ud, der fremviser Faderen med stn mkshand- 

lede S o n s  Legeme, en noget phystfl Forestilling, som man 

dog nu og da ogsaa stnder i andre Kicker, som Malerie. 

Enten havde Dedkommende ikke selv noget aandeligt Be- 

greb om kenne S a g ,  eller og troede man ved den 

flarpe phystske Forestilling derom desto stärkere at künde 

virke paa Sandselkghrdens Bei til sit Dkemeds Opnaaelse. 

Herflabsstoel som man snarligst maatte onfle forandret, 

da den deler Kicken i 2de Dele og gjor at de nederst i 

Kicken Siddende hvecken kunne fee eller höre Proesten. Liig-
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capel paa Kirkens sondre Side: den 2de Eptiaphier mcd 

Potraitter, hvoriblandt Admiral Span  -j- 1695. De ov- 

rige kunne sees hos Hofm. I. v. 3. 308, hvor man ril

lige loeser et umaadeligt langt Vers over fornoevnte Ad

miral Sp a n , der giver en tydelig Forestilling, hvorledes 

et TErevers over saadan en Mand ikke bor vcrre. I  

Choret en stör Liigsteen over Mogens Godffe og Frue 

Kanne Blomme og deres Datter Ckcel (Cicilia); over 

dem en Tavle med Jndffrift, der kan loeses hos Hofm. 

I. o. Ningmuur om Kirkegaarden, hvorved en Roekke 

hoke Troeer. Kirkegaarden holdes smuk og reen for al 

S la g s  Udkrud.

Kirkemuren Landveken passerer, Bindingsvoerk og Straae- 

tag, en god Have og en Jordlod priv. Ag. og E . Hank. 

1 2 - 6 - 2 — 1, 89 Tdr. Ld. til Taxten 87.1.

med den deri indrettede Skole blev for en halv Snees 

Aar siden nedbrudt og Skalen tilligemed Degnen flollet 

op paa en af de hoieste Banker ved Uglerup, hvor der 

er en viid Udstgt, frisk Luftlrcrk og tillige dertil en god 

Motion for Skolebornene, hvorved de desto lettere ester

at have gaaet en saadan Vei kunne, naac de komme til 

at stdde paa Voenkene. falde i Sovn, thi saadanne lange 

og anstrcrngende Skoleveie have hersom allevegne ganstena-

saadan en Tour endnu stulle staaende practiscre den ind- 

byrdeS Exercits i hele Timer, maa en lang Skolevei 

have en endog physifl fladelig Jndflydelse. Men naar 

en ny Kirkeindretning og Kirkeoppasning, hvori da vel 

og de crldre Skoleborn bor tage Deel, med en paSselig



97

Li'turgkes Jndforelse, Kirkens passelige Prydelse og For- 

stjsnnelse under den fremffridende aandelige Kultur igjen 

vorder tillagt den tklborlkge Vigtkghed, vil maaste Degnen 

blive flyttet ned til Kicken igjen og en nye Skole af en 

anden Natur end en blot Bondeffole flyttet ind igjen mcd 

Ham. Del er destovoerre en sorgelig Erfarkng, at de fleste 

af de Indretningec, uagtet de ffee i den bedste Hensigt, 

men dog fkee i en revolutkonakr og Mennejkegemyttet op-

Sognet end forhen er vist nok, thi nu faaec. Ingen  saa 

kort til Skolen som for.

H o r b y g a a r d  compl. Hovedgaard, strax ved Kicken 

med Hovedbygnkng deels af Grundmuur deels af Bkn- 

dingsvcrrk med Tegltag, 2 Etager, vidtloftige Udloenger, 

M u u r  og Bindkngsvoerk for det meste med Stcaaetag,

og E . Hartk. 6 2 — 6 — 1 — 2, Skovsk. 6 — 5— 1— 1̂  upriv. 

Ag. og E . Hartk. under Gaarden 15— 3 — 1 — IjH  —  

468 Tdr. Ld. Den forste Ejer, som videS, var en N .  

Tueson 1316. 1411 blev Gaard og Gods overdragen

til Bistoppen Peder Jensen (Jacobsen Jernffoeg) D .  

M ag. 5, 42. Sidst i det 17 Aarhundrede kom den lin

der Kronen, hvorefter Admiral Span  blev dens Ejer end- 

til 1695. Decefter maa den attrr voere kommet under 

Kronen, thi fra Kronen blev Gaard og Gods fkjenket til 

Geheimeraad W . A. v. d. Lühe og Han folgte den til 

Frue Kastenstkold, hvorefter den tilfaldt hendes Arvinger. 

i hvis Besiddelse den endnu besindes. Gaard og Gods 

kostede 1760: 26,040 Rd., senere tilkjsbtes Jordegods for
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26,602H Rbd. D .  C. Kjobesummm altsaa 52,642z R d .; 

senere har intet S a lg  fundet Sted. Ded Jndkjorselen 

til Gaarden staaer en 3 Alen hoi over Jorden oprei'st 

Steen, der sandsynlig har vceret en Bautasteen paa en 

HedenoldS Degravelse.

Desforuden höre til Byen foruden Proestegaarden, 

Mollen og de 2 Gaardsjorder, der drives under Horby- 

gaard, 9 Gaarde, hvoraf 7 hver paa 8z Td. Harlk., 2 

paa 7,1 Td. og 5 Boelsteder fra iz  til 2s; Td. Hank.

Harlk. og 6 saakaldte Favrebjergshuse med s. Hartkorn; 

8 Huse uden Jord. T il Byen regnes og Bkllerups 

M olle, en god Stubmolle med VaankngshuuS, Grvn-

Mollen ligger meget hoit, saa den sees vidt omkring. 

Billeberg i Tuzcehoeret noevneS 1373 i Suhm s D . H. 

13, 716. der sandsynligen er Batten hvorpaa M o l

len er bygt.

2. Foergehusene lige over for Holbek med et 

Foergelob paa z M .  Brede over Holbeks Fsord, bestaaer 

af 1 HuuS med formentlig Rettighed til Gjoestgiveri med 

21 Td. Hrtk. og et andet Huus noesten med 1 Td. Do. 

Ved Foergestoedct er en litte Gangbroe, hvortil Fcerge- 

baadene kunne loegge an. Foergelobet har 2de Seilsfar- 

toier og en Baad, herfra oversoettes Reisende, der ei sore 

Heste og Vogn med sig, til Holbeks SkibSbroe.

3. M a r k e s le v  Bye z M .  oft for Kicken, har 7 

Gaarde, hver Med 7z Td. Hartk og 7 Huse med Jord 

og Hartk. c. z Td. hver. 2 Huse uden Jord og deri- 

blandr en Smedie. Byen ncevnes i 8. k .  0. I. 491. 

Marckihleff og 1392 k S .  D .  H . 14, 302. MarkeSlef.
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Paa forstmrvnte Sted berettes i Petri O la i Annaler: 

1328 den 24de April druknede 30 Mennesker mellem 

Holbeks Skibsbroe og Landsbyen Markeslev*). Under 

hvilke Omstoendkgheder siges ikke.

4. L in d e b je rg  Bye H M .  n. o. for Kicken i en 

dyb D a l mellem hoke og temmelig steile Bakker med 2de 

Gaarde, hver paa 9— Ü— 1— - Ag. og E . Hartkorn og 

3 Hufe med nogen stjondt ikkun liden Jord. Stedet noev- 

neS i 8. k . 0 . V I I ,  19. Lyndebjery; Navnet sandsyn-

som og Krybdyr derved eller deri f. Ex. Lindorme.

5. U g le ru p  Bye H M .  n. o. for Kirken, har 11 

Gaarde med Ag. og E . Hartk. mellem 7Z og 9H; 14 

Hufe med Jord og Hartk. fra 5 ti'l 7.f S k p .; 9 jordlose 

Hufe. Byen noevnes alt 1279 i S .  D .  H. 10, 786 Ugle- 

thorp. Den fra Kirkebye herhid forflyttede Skole med 

Have, Jordlod og ovrige Jndrctninger, hoit oppe paa 

Bankerne. I  Uglerup et anseeligt HedenoldS Altar, der 

nu Kruges til andre Säger. Nord for Byen en Strem  

dySse, der er et ChaoS af störe sv-ere og brustne Steen, 

blokke, og nord derfor igjen en anden af samme Beskaffen- 

hed og i lige odelagt Tilstand. Hensigten i hvilke bisse M o-  

numenter ere odelagte er ikke let at opdage, thi alle Styk- 

kerne lkgge endnu paa Pladserne.

6. K a s t r u p  Bye H M .  n. for Kirken mellem hole 

sandede Bakker ned mod Lammefjorden med 8 Gaarde

')  1326 0,--s,inn Ot-ni-xü->uiin,e, üi lin-i iinl 30 s,t!i «nn.l: ini,-,

,.c,n.°rn o
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deraf 7 hver med 8H Tt>. Ag. og E . Hartk. og 1 med 

9Z Do. 2 Hufe med Hartk. hver omkrent 5 Skpr., 2 

Huuslodder med samme Hartkorn, men uden Bygning. 

Stedet noevneS i 8. IL. v .  V I I ,  19. Kastorp o : KarS 

eller KaSserS-Thorp, Hegge bekjendte Navne i Oldtiden 

og Middelalderen. See Ad. Lex. 1. 258. 8. k. v . V II,  

102. S .  D .  H . 1, 155, 30. 40 fl. Der var og den 

L id  «n Veirmolle, nu findeS den ikke.

7. M o se g a a rd e n e ,  der ogsaa kaldeS Mosemarke- 

gaarde og Mosebp, hvorom noermere ved det folgende Ud- 

hy So g» . Deraf henhsre 3 Gaarde her til Sognet 

med Ag. og E .  Harlkorn hver 7 — 5— 2— 2 §, da dereS

fentlige Anliggender. undtagen i Kirkelige.

L e g a le r .  A f  Sogneproesten Herr L. RaSmuSsen 

er til Proestegaarden givet noget Jnventarium for 1625, 

der er vurderet til 19 Rd. 4 M k., og som den rne 

Praest skulde aflevere til den anden, men deraf er nu 

intet tilbage. Hofm. I. v. 8 , 324. Mensalqodset, 

hvormed Kalbet var benesieeret, og som omtaleS h. Hofm. 

X ,  77. har senere undergaaet adffillige Forandringer. 

Mensaljorden i Kastrup af priv. Ag. og E . Hartk. 5A 

Td. er ved Udstiftningen henlagt under Proestegaarden, 

men da Proesten ei erholdt J o r d  nok i TEqvivalent —  

hvorledes künde det gaae til? —  saa belales til Ham af 

Horbygaard aarlig 2 Rbd. for det manglende —  en vist 

ikke overdreven Refusion. —  Ligeledes erholdt Prastcn i 

Godrgjsrelse en Udhuusbygning, som flal have staaet paa
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Proestegaardens nuvoerende M ark indtil den ikke künde 

staae loengere, hvorefter den ffal voere nedbrudt og bort

fort. Mensalgaarden i Kisserup, Udby So gn , er folgt 

til Horbygaard imod en aarlkg Rrfusion af 8^ Td. B yg  

og 3Z Td. Rüg. Den stob styldsat for 15 Tdr. Hart

korn. Frue Oberstinde Holsts Legat nemlig et nyt Fat- 

tighuus opbygt for hendeS Regning i Hsrby 1832 og 

fljenket til Stedets Fattkgvoesen. Gavebrevet confirmeret 

20 Septbr. 1830. See Eollegialtidenden 1830, L65.

eller Levnknger derfra. E t  ZNtar nord for Velen fra 

Horby til Markeslev. Strax Vesten uden for Uglerup 

ligger en Hoi, langstrakt og omsat med störe Steen, og

i Jorden, thi ovenpaa bisse hvile endnu den svoere brust- 

ne Overligger; toet derved paa samme Hoi et Do. A l

tar lige toet op dertil, hvis Overligger er hecl og hviler 

ligrledes paa 4 Underliggere, der staae meget dybt i Jor- 

den. De ovrige mange störe Stene, der bedoekke den 

anden Ende eller Halvparten af Paralellogramet ece i en 

saadan Norden og have fleet saa wegen Overlast, at man 

kun kan flutte sig til at de ogsaa have tjent til 2  eller 

3 Altäre; saa at det synes som der paa bette Sted har
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staaet 5 Altäre lige tcet op til Hinanden paa een og sam- 

me Ho i, der dog ikke er af nogen betydelkg Storrelse. 

Jblandt alle Steenscetninger jeg har fundet her i S o g 

net udmcerker det Altar sig fortrknlkg, der staaer i Dcenr 

get ved Jens Pedersens Gaard i Uglerup, der endnu 

barer sig saa hoit og anseeligt frem, at enten maa B a -  

rerne staae ualmkndelig dybt i Jorden eller og maa Grün

den voere umaadrlig fast. Det hviler lkgeledeS paa 4

staaer inde i et Dange ved Gaarden og kan fees fra 

Gaden; men stod det frit for Djet, vilde det vise sig 

meget anseeligt. D a  saadanne velbevarede Minder nu

svinder efter det andet, var det at onske, at bette maatte 

bevares og om muligt fremstilles frit for Diet. N u  

tjener det til SvinehuuS, men skal det vare ved, saa rode 

vel Svinene saa lange derved at bette anseelige M onu

ment fra Hedenolds Dagene synker sammen og udflet- 

tes da saaledes af Erindringen. Se lv  om det var fuld- 

blodS Sv iin , kan jeg dog ikke unde dem kenne Leilighed.

Udbye Pa sto ra t.

Dertil Hörer allene Udbye Sogn.

U d b y e  S o g n .

Sognet og D y m  navnes i B .  C. 8. k .  v . V II,  123. 

18. 34 ogsaa i S .  D .  H . 13, 716. Aar 1373 og da
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skriveS bet Wtby og Utby, der sandsynlkg betyder det sam- 

me som det Navn Sognet og Byen endnu boerer, nemlkg 

Udby den yderste Bye paa Noesset. Dette har den n,li

ttst voeret i de meget oeldre Tiber i sit forste Anloeg. 

Senere opstode flere end yderttgere beliggende Byer; men 

da den nu havde faaet bette Navn og var bleven Kirke- 

bye og man ingen Grund fandt til at forandre Navnet, 

da den ligefuldt forblev den yderste Kirkeby paa Noesset, 

beholdt Stedet det oeldre Navn. Jmidlertid kan det og 

betyde UthaS ellec Uthes B y ,  da vi have flere Byer as 

dette N avn i Jylland. K. FrodeS Dronning heb Utha. 

S .  D .  H . I ,  146. og efler som for hende Flere.

Sognet ligger M ü l  n. v. for noermeste Kjobstad

dog over Audebo Noes og Gundestrup Hage soetter sig 

i Forbindelse med Bankerne i Grrvinge So gn  i Odsherred. 

Denne Hokegn indeflutter isoer ved Lindebjerg og Uglerups 

Huse de hoieste Puncter og de dybeste Dale, men synes 

egentlig ikke at staae i umiddelbar Forbindelse med det 

her omhandlende Udby S o g n ,  thi imellem bisse Banker 

og det opstkgende hoie og bakkede Land, der begyndec ost
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for Udbye og trcekker sig oft og nordost hen forbt Udby, 

Loserup og Kisserup og derved scrnker sig i Sundet mel- 

lem Tussencrs-Pynt og Kongsore Nebbe, drager der sig fra 

S .  O . ved Bogncrs og hen over Udby, Uglerup, Mose

mark og s. v. nordligt en aldeles flad og joevn Slette, 

hvorpaa man kun mcerker faae og svage bolaeformige 

Ujcrvnheder, naar nogle faae lave Bakker og nogle lave 

Skroenter ved Ouroesund og ved BogncrS undtages. Men 

strax N .  O . for Udby begynder Landet ligesom opstigen- 

de af Stetten at drage sig i stedse fugende, men lang- 

somt hen ostligt og nordostligt over Loserup og vifer her sine 

storste Holder i Bogebjcrget (3 Hoie, hvoraf den midderste 

dog er den hokeste), Baunen eller som den og kaldes Laas- 

bjerg Baun, fremdeles i Trehsiene og opnaar endelig sit 

hoieste Punkt i Dalbanken, det lkgger nordostlig i Rcrk- 

ken og eenlig. Det er mcerkeligt, at man i denne lange 

Rcekke af opstkgende Bakker 3de Gange sinder 3de hatte- 

formige runde Knolde ligesom forenede, nemlig paa V s-  

gebjerget, Trehoiene og ved Baunen. Pderst paa Nces- 

set ligger Svallebjerg s :  Svales-bjerg. Mellem BogncrS 

og Loserup gaaer en B u gt ind fra Ouroesund, lavvan- 

det, stenet og dyndet, som i lave Bande kan vades over, 

opfyldt rundl om paa Bredderne med en uendelig Mcrngde 

middelstore Steen. Den indelukkes i Dst af en lav, flad 

og krum Odde, der «i her, som andre Steder, Heber Al- 

buen, men HonsehalSodde. Hele Overfladen af Sognet 

er i Midten let, men vel muldet, hen ad Bognces san

dig og ved Strandbredderne begroet med der saakaldte 

Sultegrcrs. Betydelige Enge haveS ved Kisserup, hvori 

ligger Bakken Engbjerg, Navnet sandsynlkg af Engen 

det ligger i. Skov er der ingen af, og Torvestjcrret er
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ubetydeligt. Om  Soerenden er talet ved det foregaaende 

Sogn .

Sognets totale Areal —  0,2848 O M . —  2.857 

Tdr. Ld. med priv. Ag. og E . Hartk. 1 1 - 6 — 3 — -— . 

matr. Konge- og Kirketiende 46 Tdr.; upriv. Ag. og E .  

Hartk. 378— 3 — 3— -— , tiendepligtigt Harlk.: Konge- 

og Kirketiende 35L— 2 — 1— 2, Prcrstetiende: 355— 2—  

1— 1; Folketal 1801: 483, 1834: 637, 1840: 662; 

1 Sognekirke, en Skole, 41 Bondergaarde, 4 Boelsteder, 

61 Huse med Jord, 8 Do. »den Jord. Beboerne ere 

storstedelen Foestere under forskjellige Godseiere. Lodseierne 

ere, som folger: Horbygaard i Bogncrs, Udby, Mosegaar- 

dene, Loserup og Kisserup 259— 3— 2 — 1 ^ :  Hagested- 

gaard i Starslunde og Kisserup 43— 5— 3 — 2 ; Gislin- 

gegaard i Kisserup og i Udby 18— 3 — 2— 11; Univer- 

sitetet i Udby og Kisserup 18— 7— 1— -— ; Communi- 

tetet i Loserup 3 — 3 — 2— 2 ; Det Kongelkge Odshcrredfle 

Gods i Kisserup 16— 5— 3 — 2 ; Selvrkere i Kisserup 

16— 6 - 1 — -— . er for omtrent 9 Aar slden overgaael 

til Fcestegods under Horbygaard. Den totale S u m  379 —  

3 — 3 — 1HZ. A s  det Hele ere 112H Td. hoverifrit og

der med 343 Tdr. Hartk. Gaardene staae for 4 — 9 Tdr., 

Husene fra 1 Skp. til 1 Td. Ag og E. Hartk. En  

Gaard i Bognoes har 15 Tdr. Hartk. Arealet t i l i  Td. 

Hartk. kan regnes fra 7 til 9 Td. Ld. Ag. og E. Hartk. 

Bankhoeftelsen i Jorder var oprindelig 132,088 ,Rbd., 

i Tienderne 39,798 Rbd. Brandforsikkringen 1834: 

25,490 Rbd. Selveiendomme ere senere aftaget her som 

flere Steder. De fornodne Haandvcrrkere haves.
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T il Sognet Hörer folgende Sleder:

1. U d b y  paa en joevn fra Strandbredden af opsti- 

gende Flade. Deri SognetS Kirke aldeles i denS gamle 

Form, temmelig lav, udzirede Hvoelvinger, ^psi« bag 

Choret. 2 Klokker, den storste fra 1739, derpaa et Vers 

som kan loeseS hos Hofm. I. c. 8, 310. Den mindste 

med latinste Uncialer: 8i. Deus pro nobis, con

tra nv8 ano 1^93. Kas-Iöa k l '  A l l '  Del

er sandsynlig Een af de oeldste Klokker i Landet. To- 

tallet er formet ligesom dek her er flrevrt og er aldeles 

ligt det Arab. M ia  linsle ligesom og 3-Tallet har Formen 

af det Arab. L in  opreist. Altaret med den davoerende 

Lehnsmand F. Pachs Vaaben, saa og Prcrdikestolen. 

M en  den hele M a lin g  og Staffering ved Tidens og 

FugtighedenS A lt fortcerende Tand aflost. Paa Kirke- 

gulvrt en Liigsteen over Herr Jens Olufsen kalbet til 

Prcest i Udby 1654 og dod 1632. Choret meget snevert.

flrivt. B a g  Altaret et muret Scede foc Prcrsten. Daa- 

benhuus, og et fordums Kapel paa den nordre Side, der 

nu er Materialhuus. Paa Kickegaarden en Mcengde 

Gravtavler og Kors over Afbode, der give et ret tcrkkeligt 

S y n  og stemme Sinket til vemodige Folelser. Ring- 

muur omkring Kirkegaarden. Middagsforssjel fra Kbhvn. 

3 ' 28^' stldigere.
Prcestegaarden tcrt op til Kirken, med scrdvanlig 

ProestegaardS B y g n in g , Bindingsvcrrk og Straakag. 

Stuelcengden med gode og beqvemme, samt hoie Dcerel- 

ser, en god Have med endeel Frugttrcrer. Priv. Ag. og 

E. Hartkorn 13? Td. til Taxten 87Z, men det Halve ^



107

M .  sydost for Prcvstegaarden ned mod Bognoes og S tran 

den, og der er Jorden let og fandet.

Skole og Degnebolig, 4 smaa Loengder med de for- 

nodne Voerelser, en lklle Have, en god Jordlod med holt 

Hartk. 3 Tdr. 2 Alb. privl. Ag. og E . — 15 Tdr. Ld.,

ninger der end maatte fkee med vort Skolevcesen. 

Anmcrrk. Nu (1841 26 Mai) Hörer jcg, at det Halve dcraf 
er bortsolgt til Fordeel ikke for Skolclcrren, men for 
Skolelccrer Hjelpekassen.

T il Byen Hörer desforuden 13 Bondergaarde, som 

have fra 5 til 9Z Td. Hartk., 10 Hufe med Jord, 

hvoraf 3 have hver 1 Td. Hartk., de ovrkge Hufe no- 

get mindre, 8 Hufe ere jordlose.

T il Udby So gn  höre fremdeles:

S t a r S lu n d e  ostlkg for Udby henkmod Loserups 

Noret, 11 Hufe, alle i en Rad i oft og vest, hver med 

Ag. og E . Hartk. 7 Skpr. 3 Fkr. Navnets Oprindelse 

er Stars-lunde. E t  Mandsnavn, der ikke er sjeldent 

i Middelalderen. Saaledes forekommer en Tucho S ta r  

1259, en Ogge S ta r  1377, en Anders S ta r  1496 S .  

D .  H . 10, 397, 14, 40. Ad. Lex. 2, 190. M a n  feer 

deraf, at herpaa Stedet i NavngivelsensDage maa have 

voeret en Lund. N u  er der aldeles ikke noget Spor der

af. StarSlunds totale Hartkorn er 15— 3 — 2 —  1 Ag.

^ M in k e m a r k ,  med Hartk. i alt 12— 4 — 2— 2, 

har 3 Boelsteder fra 2 til 3 Tdr. Hartk. Det ovrkge 

Hartk. er fordeelt paa 3 Hufe.
L o se r  up Bye  ̂ M .  n. o. for Kirken paa det op-
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stlgende Land mellem temmrlig hoie Banker, f.Ex. Tre- 

hokene, Bogebjerg, der ogsaa har 3 Küpper, men mln- 

dre regelmoesstge end Trehoiene. Nordlkg derfor stige B an 

kerne endnu noget mere, og dervrd ligge Dalbanken 

og Baunehoien, som nok ere de hokeste af dem alle.

til 10 Tdr. Ag. og E . Hartk., et Boelsted med 3?, Td. 

Do., 11 Huse med Jord, deraf 5 hver med 6 Skpr. Do. 

og Resten af 4 — 3— 2— 1 er fordcelt paa de ovri'ge 6 

Huse. Stedet noevnes i 8- II.  v . V I I,  18: Lyfthorp, 

og i S .  D .  H. 1. 672 Aar 1271 Luftoekhorp. M en da

og stilles ved denne fra Ouroesund. Noeret har kun 

ringe Dybde, ved Landbredden fast, men i Dybet opfyldt 

med Mudder. En  stör Moengde middelstore Stene fin- 

des rundt omkring ved Strandbredderne og paa Strand- 

enqene. Byen har temmelig god Torvestjoer, hvilket de 

ovrige Sognebyer mangle.

K is s e r u p ,  nordligste Bye paa NoeSset  ̂ M .  fra 

Kicken og omtrent ligrsaa langt fra Noessets Pynt, har 

13 Gaarde med Ag. og E . Hartk., fra 6 til 15 Tdr. 

Den sidste er Mensalgaardrn, der dog er udstykket i 4 

Parcellec foruden Hovedparcellen, der forblev ved Gaar

den. Desuden 21 Huse med meer eller mindre Jord 

eller Hartkorn, dog ingen over 1 Td. Ved Kisserup be- 

tydelige Enge. ByenS Navn har jeg ei fundet i gamle 

Skrifter. M en et ander Kisserup i Voldborg Herred
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fkreveS 8.11.0. V I I ,  120: Kyzhorp og Kyshorp. Stam - 

navnet er da iiok enten Kid ellec Kyt, begge gcmile Adkls- 

navne, see S .  D .  H . 10, 477. 11, 255. 405. Ad. Lex. 

1, 282. Foergefart til Kongssre k Odsherred for Perso

sin Slorrelse velbekjendte Holmersteen, en Granitblok, 3 

Alen hoi og 20 Alen i Omfang, hvilken en Kjempe ester 

Traditionen ffal have kästet sra Egeberg Banke i Ods

herred over Fjorden for at odeloegge Udby Kirke —  thi 

bette er den almindelige Gang i bisse Fortcellinqer, der 

nok flrive sig fra de Tiber, da Kristendommen laae i ved- 

varende Kamp med Asa Thors og Odins Tilhcrngere. 

E n  Nidse tvert over Stenen, som 3 andre Ridser bleve 

af Almuen anseete for Spor af Kjempens Slynge og 

Fingre. See Hofm. I. e. 8, 310. Samme Steen blev
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i Aaret 1828 sproengt, og denS Jndhold 1913 Kubik- 

fod —  137 Loes, blrve paa Isen henforte til Svi'nninge 

Veile, for at tjene som Fundament for Broen over 

Samme.

4. B o g n c e s  Bye s. o. ned mod Stranden H M .  

fra Kicken med 5 Gaarde, hvoraf Een paa 15^ Td. 

Ag. og E . Hartk.; de vorige 4 staae fra 5^ til 6Z Td. 

Hartk., 5 Huse med Hartk. fra 5 til 8 Skpr. Hele

er en joevn ncrsten vandret Slette, der fortsoetteS videre 

ud over Mosemark og saa videre n. v. lmellem Kastrup 

og KiSserup, og som jo mere den ncermer sig Stranden

med Lyng og M o s ,  og ved Strandbredden besaaet med 

Stene. Om  Navnet, der er meget almindeligt paa Derne, 

har sin Stamme i Mandsnavnet Boge, Boke, Buge —  

thi i Hedenskabet tog man sig oste Tilnavne as Troeer 

Stene, D y r m. m. —  eller det skal udledes af Beffaf- 

fenheden eftec hvad det engang mulkgen har voeret be- 

groet med, nemlig Boge, vil jeg lade voere uafgjort. 

Noesset eller den derved voerende Hage viser hen imod 

Kirsebcerholmen, paa den anden Eiden Fjorden, saa at 

man feer i hvilken Netnkng de oploftende Kroefter have 

virket.
I  Noerheden heraf ned mod Ouroesund og ncer ved 

Mundingen af Noeret staaer den saakaldte A lta rs te e n ,  

hvorved i KatholicismenS og langt ind i LutheraniSmens 

Tid, ja lige indtil Aaret 1717 —  det er dog aldelcS 

utroligt —  skal voere blevet forrettet Gudstjeneste afUdby 

Sogneproest under aaben Himmel for —  flaansteFistere, 

som betalte dette med at give Proesten en Ret Fist. At
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Stenen er der og at den boerer det opgivne N avn, er 

vkst. Den staaer paa Gaardmand Johan PedersenS Lod 

ved Stranden, aldeleS eenlkg, er en fiirsidet Granitblok, 

med Kanterne afrundede paa de 3 Sider, der vende mod 

Land, men flad paa den 4de Side, som vender m odSun- 

det. hvorfra den omrrent staaer 20 Skrkdt. Dens storste 

Holde paa den hoieste Side er 2 Alen 4 Tommer, denS 

mlndste Holde lldet over ZAlen. Dens Omkreds 4Alen 

11 Tommer. Dens overste Deel er afbrudt under ,n 

Vinkel af 2 0 " mod Horizonten, men det afbrudteStykke 

finde- ingensteds. Stenen har hervrd faaet Udseende af 

en Pulpet, hviS Holeste Kant vender mod Nord. Den  

stade Side er uden al Tvlvl gjort ved Kunst, men de

Hvorfra den har faaet bette Navn vldes ikke, den om- 

tales i Hofm. Fund. 8, 310 folg., og saavidt jeg erkn- 

drer ogsaa i antiqvariske Annaler, og i en paa 4 Ark 

af Sledets forrige Sogneproest Hr. Kattrup til det an- 

tlqvarifle M u ssu m  forfattet Beretnlng om alle Oldsa- 

ger i Sognet. Den Figur, som den i fornoevnte Skriv- 

ter afbildeS med, har den ikke mere, og det er ikke sand- 

synligt, at dermed i Henseende til Formen er ffeet nogen 

Forandring. Den bestaaer af 3 joevnsideS og det Vcrg 

mod V s g  satte runde Steenkredse af temmelig smaae
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Stern, naar man sammenligner dem med de scrdvanlige 

Steenscetningers svoere Granitblokke. Den midterste KredS 

maalte jeg 10 Skridt, de 2 minder, Een ved hvec Side 8 

Skridt hver. De greb med deres yderste Segmenter aldeleS 

ikke ind i Hinanden og synes ikke at have nogen anden For- 

bindelse end deres Naboskab. D og  höre de vist alle 3 

ril en samtidkg og samme Gjenstand, betroeffende Steen- 

soetning. I  Midten af enhver Krebs var en Huulhed, 

hvorover maaskee et Altar har voeret, men deraf var ikke 

levnet den mindste Steen. Hvad jeg ved at betragte 

Beliggenheden fandt mserkeligt, er, at bisse Krebse ligge 

paa et Sted, en stör ret steensaaet Strandeng, hvor 

Stranden k Hoivande gaaer over og det er derfor 

neppe sandsynligt, at de skulle vcere Begravelser, da der 

ei Heller er Spor til noget forhoiet Jordsmon paa det 

Sted de ligge, som dog findes ved alle Begravelser, 

forsaavidt de ikke alt maatte vcere floifede. Den 

Forklarkng, som StedetS forrige Sogneprcrst gav mig Her

oin, var saalehes: over Hulen i den midterste Kjempekreds 

skal der have lagt en stör Steen, ligesom over de andre 

Huler i de stdestaaende mindre Kjempekredse, paa den 

midterste HuleS Steen skal Köngens Scede have 

vceret, den störe Steen skal have lagt i den ostre KrcdS, 

hvor Scrdct foc Dronningen og hendes 3 Terner og paa 

Stcnen i den vestre KredS skal den Sagsogte have staaet, 

for at voere kjendelig forMoengden. Hvad Hjemmel der 

var for denne Forklarkng, erholdt jeg ingen Efterrel-

ü. M o s e  m ark  A M .  n. for Kirken bestaaer af 3 

Gaarde hver med noget ovor 7^ Td. Ag. E. Harikorn 

og 3 Huse, höre -genttig hertil Sognet, men i Tiende-
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voesen og offentlig Arbeide til Horby Sogn. Dette Sted 

var Hovedsoedet for det i Bispecatosteret i 8. H. 0. V H ,  

18. noevnte I^ooseleen. Gaarden blev da kalbet vui-is 

Alosae og var efter de Tibers Fornodenheder anlagt paa 

en Holm  i en So e  rller Mosedrag, og forsynet med 

dybe Grave, hvoraf sees endnu tydelige Spor. Pladsen

omtrent af 2 Tdr. Ld. Udstroekning. M od Syd  og Vst 

ere Gravene endnu temmelig dybe; paa de andre Sider 

er Jorden nu icevnet til Plsieland. Efter 1536 kom 

Gaard og Gods til de Godster og senere til de Pachser 

og endelig kom det alt under Horbygaard. Omtrent 

midt i forrige Aarhundrede bleve Gaardens Marker ud- 

udstiftede af Foellcdstabet med Bonderne, inddeelte i 5 

Kobler og indhegnede og en Ladegaard derpaa opbygt, som 

heb Mosegaarden, mcd priv. Ag. og E. Hartk. 18— 5—  

-— 2. M en  Aar 1772 blev det tilladt Eapt. Easten-

maatte Han opbygge de 3de Mosegaarde og nuvcerende 

Tusselundegaarden, hvilke da tabt« deres Frihed og bleve 

baade statte- og tiendepligtige til Horby Sogn.

L e g a le r :  Degnen Popps Legat stört 100 Rbd. 

perpetuerede i Proestegaarden. Renterne tilfalde Udby 

So gn S  Faltige. See herom Provst Schachs Fundats- 

samling 68— 70. I  Henseende til Sognkaldets Men- 

saljord maa eftersees Hofm. 1. c. 10, 78.
M o e rk e lig h e d e r .  DiSse ere bemcerkede hver paa 

sit Sted. Kun i Almindelighed med Hensyn paa He

denold bemoerkes, at dette i Oldtiden for det meste fra 

Fastlandet afsondrede NoeS, sandsynlig har voeret Bopoel 
8
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for een eller flere Hovdinger, der herfra -Ncesse og Vige 

have foruroli'get Fjorden heromkring og staaet rnten i 

Opposition eller Eonjunctton med de Hovdinger der be- 

herstede Odsherred. Derfor endnu her saa mange Lev- 

ningec fra Hedenold, lig de Odsherredste og de flere Sagne

der stedse gaae ud paa at odelcrgge Kirker og Slotte. 

Se lv  Nwssets Formation, dets hoie Banker og snevre 

Dale, de mange navngivne Vakker, de mellem bisse B an 

de mcrrkelige Spo r paa Landets snart Hoinelse snart 

Scrnkelse give rkgeligt S to f  til wegen Reflexion. M an  

kan godt see paa det at det er Softer til Odsherred, der

E t Par S a g n  af en anden S laqS  og hvorom jeg 

har bemcerket noget ved Bognces, tor jeg ikke lade forbi- 

gaae aldeles urorte, nagtet de ere notorist uri'gtige k sin 

nuvcrrende Form. Det ene Sagn  angaaer Messeloesnin- 

gen i Katholicismens og Gudstjeneftens Forretning i Luthe- 

raniSmcns Tiber lkge ned til Aaret 1717 ved den oven- 

for omlaltc Altarsteen. M a n  maae dog herved bemcrrke, 

at den katholste Prcrst ikke loeser Messe ved andet end 

et indviet Altar, og at den lutherste Prcrst ikke uden Re- 

gjeringens Tilladelse künde forrette Gudsljeneste der og 

det —  ikke for en Meni'ghed men for nogle Skaanste Fi-
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ffere, der ikke havde mere end 4 M .  li'l Klrken, hvorhen 

det stod dem frit for at begive sig, om de onffede at 

bkvaane Gudstjenesten. O g  Skaanffe Fiffere i Ourosund 

paa en Tid ha man ved Skaanes Kyster künde gribe 

Skldene med Hcrnderne? Nei dertil ffal en stoerk Troe. 

E r  der noget sandt deri, da maa Sagnet i de nedlobende 

Tiber have undergaaet en aldcles urigtig Udpyntning. 

Det samme ec Tilfceldet med det ovenfor omtalte Joette- 

tl'ng. Det 3die og fidste S a g n  —  jeg har dem alle 3 af 

Sogneproesten nu afdode Herr Kattrup —  om den Maade

Enge. Det Hörer ligesaa meget som de foregaaende tkl 

det Vidunderlige. Christian IV  ffal —  saa fortcelles 

der —  paa Een af sine Soerei'scr til Norge —  andre

ll'gviis drog til Kirkebyen Udby, hvor man da vare saa 

flikkelige at modtage Ham. Dagen derpaa. inden Han 

drog dort, begav Han sig til Kisserups Enge, besieg den 

forhen omtalte Holmersteen, der desaarsag ogsaa ffal voere 

kalbt Kongesteen, og for at belonne Udbycrnes imod Ham 

udviste Gjcestfrihed, anviist dem til rvig Eiendom en be- 

tydelig .Deel af Kisserups Enge, og som Deviis paa bette 

S a g n s  Nigtighed anfores, at Udby endnu den D a g  i 

D a g  er i Bcsiddelse af en betydelig Deel af bisse Enge. 

M en  —  destovoerre —  Skiebnen har villet. at Byen 

ved Udffiftnknger ffal have mistet en stör Deel af dem, 

da Adkomstbrevene ere bortkomne og —  Engene dermed.—  

Jeg kan kun tilfoie det jeg anseer for det Forunderligste
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herved er det, at Nogen har kunnet ferste Lid til flige 

Sagn . Om  alle bisse og flere mcerkelkge S a g n  i S o g 

net har den nu afdode Sogneprcest Herr Kattrup gjort 

Jndberetning til Musret for Oldsager paa hele 4 Ark.

D a  den nye Matticul fra bette Aar ffal trcede 

isteden for den gamle; vedfoker jeg en Oversigt over det 

gamle Matriculs Hartkorn i Forbkndelse med det nye, 

det privilegerede som det uprkvklegerede, hvert soerstilt, 

Bye og sogneviis, ligesom og en Generaltabel over 

Herredets Hartkorn baade efter den gamle som ny M a -  

tricul. M a n  vil derved bemoerke en betydelig Simplisi-

end man sinder i den gamle Matricul, der nu efter saa 

mange Omvoeltninger i Landvcesenet, og saa betydelige 

Forandringer paa Jordfladen, ikke meec kunne erkjendes 

passende. Ligeledes, da jeg ved en Fekllagelse har ansat 

Taxationen til Bankhcrftclsen, istedetfor Bankhceftelsen 

selv, vedfoier jeg en Oversigt over den oprindelkge Bank- 

hcrftelse i Jorder og Tiender sogneviis og over enkelte 

Steder i Sognene.
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