Bidrag
til

Boslunde Sogns
Historie.
Af Gaardejer Jens Andersen, Neble,

Det gaar med Historie, som med Geometri, der
horer to Ting til.
For den sidstes Vedkommende: Linier og Vink
ler, for den forstes: Land og Mennesker.
Er der Lighed, er der endnu større Ulighed.
Efter Pythagoras berømte Opfindelse og LæreScGtning: I en retvinklet Trekant er Kvadratet paa
Hypothenusen lig Kvadratet paa begge Katheter,
— kan Geometrien altid, med usvigelig Sikkerhed,
ud fra to kendte Størrelser finde den tredie ube
kendte.
Noget saadant lader sig ikke altid gøre med de
Værdier og Størrelser, det er Historiens Opgave at
arbejde med.
Vel er det saaledes, at Mennesket pneges af
den Jord, det lever af og paa; ikke mindre rigtigt
er det, at Menneskene ved deres Snille og Arbejde
paavirker og forandrer den omgivende Natur, men
Styrkegraden af denne Paavirkning er fin og mang
foldig.
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Historien maa folge, iagttage, sammenligne og
kan forst derudfra drage sine Slutninger.
Historien faar derfor, som det Liv den omfatter,
Prøget baade af det sammensatte og det bolgende.
Geometrien sætter faa, Historien mange af Men
neskets Evner i Bevarelse; den bliver for den
menneskelige Aand, hvad Latinerne kalder Alma
mater: den ærværdige, nærende Moder.
Med Ønsket om, at der uagtet de smaa For
hold og det ringe Antal beskrevne Blade dog maa
være Noget af det, der med Rette kaldes Historie,
— udsendes disse Linier.

I.
„Venner ser paa Danmarks Kort,
Ser, saa I det aldrig glemmer.
Til hver Plet har faaet Stemmer,
Thi det Fædreland er vort.“
('hr. B ieh n rd t.

Størrelse og Jordbunds-Forhold.
Kunde man tage en Passer, give den en Spænd
vidde af godt en halv Mil, sætte det ene af dens
Ben ved Store Bælt, lidt syd for Espe, medens det
andet beskrev en Bue fra Vest mod Øst, fra Klar
skov ikke langt fra Korsor Skov til Bleghuset ved
Skelskor Overnor, saa vilde derved Boslunde Sogns
Grændser i alt væsentligt være trukne op.
Nabosognene ere: Taarnborg, Vemmelev, Hemmeshoj, Egeslevmagle og Skelskor. Endelig sætter
Store Bælt i en Længde af en Mil, Grænsen fra
Sydost til Vest.
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Sognets Storrelse er 5376 Tdr. Land med 90
Gaarde, 240 Huse. Hartkornet er 584 Tdr. Folke
tallet var for en Del Aar siden 1728, men er efter
de senere Tællinger aftaget, saa det ved sidste
Folketælling kun var 1597.
Langs Bæltet eller nær derved findes en Kække
kønne smaa Skove: Bredager, Hestehaven, Trolde
hoved, Aspager, Skyttevænget, Græsvænget og
Dyrehaven. En ottende lille Skov er plantet for
70—80 Aar siden paa Overdrevet ved Lindeskov.
Jordbunden er af god Beskaffenhed, overvejende
Skørlér med ret rigelig Indblanding af Muld.
Brinker og Dale, Høje og smaa Moser vexler
mellem By og By.
Efter saavel den gennemsnitlige Højde over
Bæltets Vande som det bagved liggende langt
højere Landskab imod Slagelse maa Sognet kaldes
et Lavland.
Det har som Følge af dette Forhold og Store
Bælts Indflydelse et udpræget Kystklima med min
dre Forskel, op imod 2 Grader, mellem Dag- og Nat-,
Sommer- og Vintertemperatur end Slagelse-SorøRingsted-Egnene.
Den aarlige Regnmængde er mindre, henved et
Par Tommer, end i Midt- og Nordsjælland.

Bakker og Højdedrag.
Nord og Syd for Boslunde skyder to store
Banker: Grisebjerg og Borgbjerg, deres brede, buede
Rygge til Vejrs.
Begge er meget anselige, og trods det. at der
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fra hver af dem er bortfort i Tusindvis af Læs
Grus og derved frembragt slemme Skaar i den op
rindelige, smukke og egne Form, fylder de godt i
Landskabet den Dag i Dag.
For Borgbjergs Vedkommende skrider Ødelæg
gelsen Aar for Aar videre, og det er et meget be
tydeligt Parti, der mod Sydost er sløjfet, saa stort,
at der er god Plads til et Hus med Have.
Borgbjerg har sikkert haft en ret enestaaende
og ret mærkelig Betydning, længe for Kristendom
men kom til Landet.
Gamle Folk, fodte i forrige Ilundredaars forste
Del, har fortalt, at Banken, — der fylder en Grund
flade af omkring fire Tdr. Ld. — dengang rundt
om paa sine ret stejle Sider havde trappetrinlignende
Afsatser.
Banken har sandsynligvis været Tempelplads,
maaske Offersted og tillige en Slags Fa'stning, et
Fristed mod Overfald.
To Gange er paa denne Banke fundet sjældne,
smukt forarbejdede Guldkar.
Forste Gang hændte dette ved Plöjning i 1842.
Den daværende Fæster af Boelsstedet ved Bankens
Fod, Jeppe Karstensen, og hans Kone arbejdede
paa Banken. Konen plojede, og Manden gravede
Sten op. Ploven skurede mod noget i Undergrun
den, en underlig formet Genstand blev skudt op af
Jorden. „Jeg tror, jeg plojede Troldens Hat op,
Jeppe,“ sagde Konen til Manden, der straks kom
og tog Genstanden i Øjesyn.
Han fandt saavel Formen som den skurede
Stribe, Plovjernet havde efterladt sig, meget under
lig. Ved straks at grave i Jorden fik han ved An-
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vendelse af stor Forsigtighed ubeskadigede en lille
Stabel af Kar frem; de havde vieret nedsatte det
ene inden i det andet.
1 1875 fandt den daværende E jer af Boelsstedet,
Rasmus Sorensen, ved Plejning et lignende Antal af
Guldkar.
Værdien for begge Fund androg godt 2000 Kr.
Begge Funds Guldsager kan nu tages i Øjesyn
paa Oldnordisk Museum.
(Som Sidebemærkning kan anfores, at Folketings
mand Borgbjerg er fodt ved omhandlede Banke og
har taget Navn efter den).
Talrige Kæmpehøje, storre og mindre, ligger
spredte i Sognets vestlige Del, paa Neble og Gryderup Marker. Mange er i Lobet af godt halvtred
sindstyve Aar sløjfede eller mishandlede ved delvis
Udgravning og Bortkorsel.
Fra Nord mod Syd lober en Højderyg, indehol
dende mere eller mindre ublandet Grus. Paa Neble
Mark, længst mod Nord, fandtes den lille Thingbakke med en af de bekendte Opstillinger af store
i en Kreds satte Sten og med en Kæmpesten i
Midten. Af Stenene er nu kun faa tilbage, de øvrige
findes som smaa Skærver paa Vejene.
I mevnte Højderyg er mangfoldige af Landets
gamle Beboere stedte til Hvile i Gruslaget, hvor
Hovedpandeskaller og Laarben er opgravede i
Mængde.
Af Navne, hvor storre Bakker er eller har været,
skal nævnes: Langebjerg, Budsebjerg, Raalshojene,
Rovbjerg og som sydligste Udlober: Elverhøj paa
Torpe Mark. Den er krat- og skovbevokset.
Skønt der ogsaa paa den for en Del Aar siden
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er foretaget et Angreb ved Gravning efter Mergel,
er den trods dette, fredet og velbevaret, som den
nu holdes, Sognets, ja Egnens smukkeste Bakke.
Gaar man en skon Sommerdag op ad dens slyngede
Sti og ser man fra dens Top udover Egnen, dukker
uvilkaarligt Strofer af Sangene i J. L. Heibergs
Skuespil: „Elverhøj" frem for Erindringen.
„Store Raalshoj“ er sløjfet, og derved er blottet
et stort Gravkammer.
Overliggeren, der hviler paa syv store Sten, er
12 Fod lang, 7 Fod bred og 4 Fod tyk.
Dette Oldtidsmindesnnerke er nu fredet; det er
synligt for en ret stor Omegn.
Fra Boslunde Marker og den sydligste Del af
Sønderup Bys Jorder skyder store, høje, brede
Brinker sig frem. Gamle Kæmpehøje og gamle
Begravelsespladser er Sognets østlige og sydlige Del
derimod fattig paa.
Syd for Tranderup, Egerup og Lindeskov findes
under Navnene: Tranderup Rørmose, Egerup øg
Lindeskov Overdrev et større, fladt, sumpigt Jords
mon, som i ældre Tider, da Vandafledningen ikke
var saa god og Jordens Hævning ejheller saa langt
fremskredet som nu, maa have indskrænket Jords
monnet vest for Dyrehaven til Krukkeborg Bankens
Grund.
Paa mange Steder, fra Høje og Brinker er der
god Udsigt i milevid Afstand, saavel indad Landet
som udad Søen til. Fra Borgbjerg ses Øerne Eg
holm, Agersø, Omø, Lolland, Fyn og Langeland.
Fra Sønderup er der Udsigt til Skelskør over
Marker, Skov og Vand.
Betragter man Omegnen af Thingstedet paa
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Neble Mark, kommer Tanken til at beskæftige sig
med, at Vandvejene i den Tid, her har været Sam
lingssted. har været af aldeles overvejende Betyd
ning. Egnen er til begge Sider lav og har for blot
et Par hundrede Aar siden helt (dier delvis staaet
under Vand. Dette har været Tilfældet vest paa
bag om Gryderup og Hulby og ost paa over Neble
Lung langs Stude Bæk og Vaarby Aa.
Der har været Lejlighed til i fladbundede Far
tøjer at befordre sig til Thinge fra et ikke ubetyde
ligt Opland.

Byerne og deres Navne.
I Sognet findes elleve Landsbyer, hvoraf adskil
lige altid har været smaa og, som Tiden er rundet,
er bievne endnu mindre.
Til de større maa regnes: Boslunde, Neble,
Sonderup og Gryderup. Til de mindre: Torpe,
Atterup, Øster og Vester Bøgebjerg, Tranderup,
Egerup og Lindeskov.
Hvornaar Landsbyerne ere byggede og Jorden
omkring dem opdyrket, kendes der intet om med
Sikkerhed.
Saa meget vides der dog, at de ældste Byer ere
meget gamle, langt ældre end Købstæderne, og at
Forskellen mellem ældre og yngre Byer er meget
større end almindelig antaget; saa stor er sikkert
Forskellen, at det i mange Tilfælde ikke blot drejer
sig om nogle hundrede, men om nogle tusinde Aar.
En gammel Arkæolog fortalte for en Del Aar
siden til Nedskriveren af disse Linier, at saavel

122

Jens A ndersen:

andres som hans egne Undersøgelser havde fort
ham til den Antagelse, at nogle af de addste Lands
byer var dem, hvis Navne ender paa „lev“.
Denne Endelse betyder slet ikke, hvad Folk er
tilbojelige til at tro: Lov, mim derimod „det ned
arvede“, det, der stammer fra en bestemt Mand
eller hvad der i sin Tid har været overladt ham.
Byer med denne Endelse har da ogsaa altid faaet
Navn efter en Mand.
Undersoger man Omgivelserne ved Byerne med
nævnte Endelse i deres Navne, vil man finde, at
Jorden er „sort“, idet den er muldrig og frugtbar.
Foruden „lev“-Byerne regnes ogsaa de med
Endelsen .,inge“ til de meget gamle.
Ud fra disse Betragtninger skal fremsættes
nogle faa Bemærkninger om Sognets Bynavne.
Efter et stedligt gammelt Sagn skulde der paa
Marken lidt Syd for Kirken have ligget en Borg,
som Kæmpen Bo havde bygget, og hvor han boede
i mangi* Aar.
Navnet Borslunde skulde da stamme fra ham;
Navnet er gennem Tiderne omformet fra sin oven
for angivne Form til: Borslund, Borslunda*. Boeslunne, Boeslunde, og senere, da Udryddelsen af det
saakaldte stumme e stod paa, til Boslunde.
— Af flere Hensyn er der Grund til at over
veje, om det ikke var rigtigere at vende tilbage til
den gamle Form: Boeslunde.
Paa ovennævnte Mark er der endnu Bygnings
rester paa en ikke meget stor firkantet Plads.
Rundt om denne lober en Fordybning i Jords
monnet, som træder kendeligt og stærkt frem efter
stærkt Snefald og pludseligt indtraadt Tovejr. Den
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firkantede Plads bliver da til -en O indenfor et
Badte af Vand paa en Snes Alens Bredde.
Nogle faa Hundrede Alen Nordvest for Bos
lunde ligger Neble.
Navnet skrives endnu noget forskelligt. Trap:
Næble; Generalstaben: Næbele.
I Aaret 1533 blev Dom afsagt ved Slagelse
Herredsthing ved Hjadp af en Del „Syvningsmendt“
og uvildige“ Vidner i en Strid mellem Skelskor Bor
gere og Ejerne af Espe og Eskildstrup angaaende
Gra'sningsret langs Stranden.
Blandt disse nævnte Mænd var der fire fra
Nobolle, det er: Neble.
Navnet betyder i Virkeligheden Nyby og betegner
den som nyere end en anden By; denne ældre By kan
næppe være nogen anden end det saa nærliggende
Boslunde.
En Udvandring derfra har sandsynligvis fundet
Sted paa et tidligt Tidspunkt; Neble Bys muldrige
Jord peger i hvert Fald paa, at dens Alder næppe
er meget ringere end dens saa ualmindelig nærlig
gende Nabos.
De ovrige Byer med deres: rup, dr up og strup,
er sikkert af langt nyere Oprindelse.
Jordbundmi har for Rydnings- og Opdyrknings
arbejdet gik for sig været mere' eller mindre be
vokset med Skov, stærkest i Sognets sydligere,
mindre sta?rkt i den nordligere Del.
Ved „Skov“ maa man dog ikke forestille sig
noget aldeles tilsvarende til, hvad nu hedder Skov.
Det har overvejende været Krat og Underskov
af Pil, Elle, Slaantjorn og Hyben, over hvilke spredt
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stauende gamle Egetræer har rakt deres knudrede
og krogede Grene til Vejrs.

Hcrrcgaardc.
Af sterre Gaarde fandtes fra gammel Tid kun
to: Espe og Eskildstrup.
Om den sidstnævnte kendes ikke meget. Den
har ligget paa højre Side af Vejen, der fører til
Stranden, over Eskildstrup Mark paa den Del af
Sognets Jorder, der nu horer under Herregaarden
Bonderup.
For blot en Snes Aar siden fandtes Ruiner af
Gaarden.
I 1533 ejedes Eskildstrup af en Mand ved Navn
Niels Hansen; 1553 af Dr. med. Eskildstrup. Han
døde af Pest nævnte Aar, blev begravet i eller ved
Boslunde Kirkes Ligkapel, hvor et saakaldt Epita
fium fandtes over ham.
1744 afbramdte Gaarden. Dens Ejer var da
Chr. Toksverdt.
Gaarden blev ikke opbygget igen, og dens Jor
der deltes efter nogle Aars Forløb mellem Espe og
den ny Ilerregaard Bonderup.
Espe Hovedgaard ligger smukt mellem tre kønne
Skove, kun et lille Stykke fjernet fra Store Badt.
Indtil for hundrede Aar siden var Gaardens Jordtilliggende ikke meget betydeligt, hvad der fremgaar af, at Hartkornet kun udgjorde 28 Tdr.
Fra Byerne Boslunde, Torpe og Vesterbøgebjerg er senere indlagt saa meget Jord, at Hart
kornet nu er 58 Tdr.
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Espe har indtil for hundrede Aar siden i ual
mindelig Grad va»ret Genstand for Handel og Ejer
skifte.
Indtil 1(560 vides intet om Gaardens Historie
eller dens Ejere. Derefter ejedes Gaarden af fol
gende:
1666 Dorthe Daa.
1667 Borgmester Anders Mogensen, Skelskor.
1700 Anders Hansen.
1703 Gerlaeh Thigilius.
1719 Marie Kirstine Thallau.
1729 Fru Mette Rosenkranz. Kobesum: 5260 Kigsdaler.
1740 Kobmand Paul Schnabel, Soro. Kobesum ube
kendt.
1749 Fru Biilow.
1755 Chr. Schvermann.
1760 Peder Christensen.
1772 Folmer Danchel.
1773 Regimentskvartermester Thibeu. (Han skod
sig paa Gaarden en af de sidste Dage i forannajvnte Aar).
1/74 Justitsraad Morten Quistgaard. Købesum: 18,000
Rigsdaler. (Quistgaard var tillige Ejer af
Lvngbygaard ogGjerdrup; han tog ikke Bo
pæl paa Gaarden).
1789 Premierløjtnant Johan Rehling Quistgaard.
Kobesum: 36,000 Rigsdaler.
1798 Kaptejn Cosmus Bornemann. Købesum: 62,000
Rigsdaler.
1804 Simon Groth Clausen. Købesum 88,000 Rigs
daler.
1805 Kaptejn Hans Frederik Uldall. Købesum:
110,000 Rigsdaler.
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1(808 Hansen. Købesum: 135,000 Rigsdaler.
1810 Greve Otto Joackiin Moltke. Købesum: 155,000
Rigsdaler.
Godset blev i sidstnævntes lange Besiddelses
tid sta?rkt forøget, blandt andet med Ilerregaarden
Bonderup og det tilhørende Bøndergods.
I denne Slægt har Gaard og Gods siden været.
Den nuværende Besidder, Hofjægermester, Greve
Adam Gotlob Moltke, er Sønnesøns Søn af 0. J.
Moltke.
Prisen for Gaard og Gods er fra 1729 til 1798
— et Tidsrum af kun 69 Aar -- steget med ikke
mindre end 56,740 Rigsdaler.
Det er en Stigning saa stor, at den vanskelig
lader sig forklan» paa anden Maade, end ved at
gaa ud fra, at Prisen i 1729 maa vivre et Udtryk
for den Elendighed, ikke mindst økonomisk, der
var en Følge af de gentagne Krige.
En anden Omstændighed har rimeligvis ogsaa
været medvirkende til Prisstigningen henimod Aaret
1798. Tiden, der ligger mellem nævnte to Aar er
jo det ubegrænsede Hoveris gyldne Tidsalder.
Paa en Gaard som Espe, der i Løbet af knapt
150 Aar har 19 Ejerskifter at opvise, deraf i de
ovenfor nævnte 69 Aar 10 — paa en saadan Gaard
er det ubegrænsede Hoveri en Citron, der er til for
at presses og bliver dette efter de forskellige Ejeres
Evner og Tilbøjeligheder.
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Kirken og dens nærmeste Omgivelser.
Ost tor den store Banke Borgbjerg ligger paa
et lille Højdedrag Kirken og Kirkegaarden.
Delvis, om ikke helt, antages det, den er bygget
i det tolvte Ilundredaar. Kolossen Borgbjerg tager
Synet fra den mod Vest, og det samme gør Grise
bjerg mod Nord. Fra Syd og Øst kommer den
anselige Bygning forst til sin Ret for Beskueren.
Taarnet er 50 Alen højt. Kirken 48 Alen lang, 16
Alen bred og 11 Alen boj under Hvælvingerne.
Den er bygget i Spidsbuestil, har 10 Hvælvinger,
<l(*r foruden af Sidemurene bæres af fritstaaende
Piller. Taarn, Skib og Kor have samme Brede*.
Murene i Taarnet have en Tykkelse fra P/i til
3 Alen.
Foruden to Tilbygninger imod Nord: Vaabenhus, med Indgang til Kirken, og Sakristi findes
imod Syd en ret anselig Tilbygning, hvoraf en Del
bruges til Oplagsrum, den sydligste til Lighus.
Kirken havde i den katolske Tid elleve Altre.
Efter Reformationen blev disse ikke brugte som
tidligere: de henstod imidlertid i lang Tid og blev
forst nedbrudte og brændte ved en Istandsættelse
og Omamdring af Kirkens Indre.
Det gamle Alterbord er bedækket af Malerier,
der nu ere skjulte under Alterklædet.
I Alteret findes et Relikvigeinme. Dette blev i
1799 aabnet og den egentlige Relikvi indsendt til
København.
Hvori denne bestod, vides ikke, ejheller hvor
den nu opbevares.
I 1867 blev Relikvigemmet atter aabnet: der
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fandtes da nogle Stykker forkullede Ben samt Strim
ler af Bly, alt indsvobt i linnede Klude.
De forkullede Ben er rimeligvis af Kirkens Hel
gen, en eller anden Martyr.
1 det hoje Taarn, der kan ses viden om, indad
Landet som udad Soen til, hænger en større og en
mindre Klokke, hvis Lyd stemmer godt sammen.
Den store Klokke er efter en Indskrift paa den
omstobt 1665. Paa dens overste Kant staar føl
gende Linier:
„Aus Ehrts und Feur bin ich geflossen,
Nicolaus Jürgens aus Callundborg hat mich gegossen.
Anno a Christo MDCLXV.
Konge i Danmarca Friederik dend Tredie oc Sogne
præst i Boeslund Hr. Iver Hansøn/
Neden under:
,,Der jeg blev qvit af Munkechor
Jeg raabte Folch til Sandheds Ord.
Da kom jeg strax i Fräsers Magt.
Der de til Jorden var nedlagt,
De Daar antog mig arffveli,
De mig forsorged christelig,
Thi der min Alder tyngte mig,
Jeg kund ej klinge leudelig,
Da blev jeg gjort af gammel ny
Af Herrer to til Borreby.
Oluf Daa.
Volder Daa.“
Den lille Klokke bar oprindelig Aarstallet 1570;
den holdt ud, til der i 1839 og 1840 blev ringet
over Kong Frederik den Sjette. Klokken slog da
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(Mi Revne, (len blev omstnbt og atter bragt paa
Plads i 1842.
Den stor«' Klokke skal i sin oprindelige Skik
kelse have vieret betydelig ældre end den lille.
Den store Klokkes dybe og stærke Malmrest
liar sikkert sat mange Sind i Bevægelse i hojtidelige Øjeblikke, især ved Jordefærd. Mangfoldige
Slægter har den lydt for i de 250 Aar; Tusinder af
Mennesker er stenket i Gravene under dens Toner.
I Kirkens Kapel henstod i aaben Begravelse
indtil 1808 10 Lig. De blev da, efter en Resolution
fra Kancelliet, nedsat paa Kirkegaarden.
Der findes en Fortegnelse over disse 10; det
var Kirkens Ejere og deres Slægt i Tidsrummet fra
l()70 til 1710.
Forannævnte Fortegnelse rummer meget vidtloftige og for Tidsalderen betegnende Gravskrifter
og Vers.
Her skal blot gengives et Vers, der findes under
(Mi lang Gravskrift over Magister Diderich Grubbe,
der var gift med en adelig Dame: „Velbaarne Jom
fru Anna Elisabeth Vind.“
Magisteren er dod „udi Herrens Aar 1702 den
27. September i hans Ægteskabs 12te, Embeds 16de
og Alders 47de Aar.“
„Saa slap Du Endelig til Roelighed og Ilviile,
Forlost fra al Fortræd og alle Modgangs Pile.
Du Eje Fromme Sjæl, Hvis Engletunges Lyd
var Herrens Menighed til Lærdom Trost og Fryd.
Har Nogen Avind haft, Paa Tungen Dig at slide,
Kand den i Stenene og Jordeklumpen bide.
Den Jord, der skjuler Dig, skal ligge tæt paa Dig,
Thi aid Din Adfærd var Retfærd og Sædelig.
9
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Sin hulde og Nu si. Ven til Kjerligt æreminde
sættes dette Lidet af
Lauritz Thura?*
I Kirken findes en Altertavle, der er baade
sjælden og kostbar.
Den er indrettet til at kunne fremvise tre for
skellige Sider.
Saaledes benyttedes den ogsaa for en 70—SO
Aar siden.
Til Kirkeaarets almindelige Sondage er der
Malerier over bibelske JEniner. Til Fastetiden
Malerier, forestillende Optrin af Lidelseshistorien,
og til de forskellige Festdage Billedskærerarbejde
i ægte Forgyldning.
Midterdelen fremstiller Jomfru Maria med JesusBarnet, begge med Straaleglorie om Hovedet. Under
Marias Fødder ses en Klode, formentlig Jorden.
Til begge Sider findes en Række udskaarne Bille
der af de tolv Apostle, af Kong David og Set.
Georg. I en andern Række er Fremstillinger af
Frelserens Liv.
Forgyldningen maa være meget god. En Jede
fra Kobenhavn skal engang i det forrige Ilundredaar have budt 1000 Rigsdaler og ny Forgyldning
for at faa Lov til at skrabe det gamle Guld af.
Mellem Kirken og Præstegaarden er der en
gammel Kilde, Hellig Kors Kilde, der baade i den
katolske Tid og senere blev sogt som LægedomsKilde.
Der skal dengang have været en fast BonForskrift, som brugtes ved Benyttelse af Kildens
Vand til Lægedom. Den lod: „Hjælp nu Gud og
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Hellig Kors Kilde.“ Der er endnu særdeles godt
og rigeligt Vand — Andelsmejeriet faar sit Vand
derfra — men som Medicin bruges det ikke mere.
Kirkens Døbefond staar i Koret, den er af Gra
nit, foroven smukt prydet med Udhugning, den saa
kaldte Rebsnoning.
I Koret findes ældgamle, i mørkt Egetræ udskaarne, bekvemme saakaldte Munkestole. De er
et Vidnesbyrd om den gamle Tids lige saa fortrinlige
Arbejde som Valg af Materiale til Kirkebrug. De
danner en velgørende Modsætning til de i den
nyere Tid indsatte stilløse, umagelige, men ganske
billige Fyrretnesstolestader.
De gamle hikkede, stilfulde, bekvemme Sæder,
— med Døre, forsynede med kunstsmedet Beslag —
blev nedtagne omkring 1850.
Af tidligere Begravelser under Kirkens Gulv
findes nu intet Spor udover en smuk Mindetavle for
Sognepræsten Herman Dominikus Bechmann, der er
jordet under Taarnhvælvingen.
Paa den store, velholdte, men ikke heldigt an
lagte og alt for lidt beplantede Kirkegaard findes
en større Familiebegravelse for Espes Ejere, Fami
lien Moltke.
Tre af Godsets tidligere Besiddere og forskel
lige Familie-Medlemmer er stedte til Hvile her.
Paa Kirkens østre Gavl er anbragt et Arbejde
af Billedhuggeren Viedevelt, udført i hvidt og blaat
Marmor.
En Kvindeskikkelse sidder paa en Plov, hol
dende i sin Haand sindbilledlige Tegn for Ager
dyrkning.
I Forhøjningen er begravet den tidligere Ejer
9*
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af Lyngbygaard og Gjerdrup Godser samt Kirke
ejer af Boslunde, Justitsraad Morten Quistgaard med
Hustru og flere af Slægten, blandt andre Peter Chri
stoffer Quistgaard, falden i Slaget ved Koge 29.
Juli 1807; ogsaa Carl Julius Rehling Quistgaard,
den sidste mandlige Beboer (Herremanden paa
Jægerhus), ligger begravet her.
Paa en smuk Tavle ved forannævnte Mindes
mærke er indhugget folgende saavel for den Tid
det stammer fra — 1798 — som i og for sig ejen
dommelige Vers:
„Synk o Livets Soel
Ned bag rodmende Vesten.
Hisset boer renere Fryd,
hisset er blivende Fred.
Hisset naar Dyden sin Lon
Og der skal vi samles igen.“

Grænsestridigheder.
Medens der intet fortælles om Stridigheder angaaende Grænser der, hvor det maa forekomme
lettest for saadanne at opstaa, ved Vandlob og
sumpige Stnekninger inde i Landet mellem de for
skellige Landsbyer og Sogne, saa opkommer en
Strid melhun Skelskor Borgere og Ejerne af Espe
og Eskildstrup, om Store Bælt danner Sognets Grænse
mod Syd, eller der langs dette tilhorer Skelskor
By en Strimmel Jord af forskellig og ubestemmelig
Brede.
Skjelskor, der i det 12. og 13. Hundre daar var

Hid ray til Hostande Soyas Historie.

133

en langt betydeligere By end de fleste af de
ovrige sja-dlandske Kobstauler, paastod af Kongerne
Erik Menved, Erik Ponimerinke og Kristoffer den
Forste at have faaet Ret til Græsningen langs Stran
den til Korsor Marker, saaledes, at Skelskor Kvæg
kunde gaa „Horn om Horn“ med Kva'get fra Korsor.
Som ikke underligt var, syntes Espes og Eskildstrups Ejere ikke godt om denne besynderlige og
for dem meget ubehagelige Fordring.
Gærder blev anbragte hojt oppe,fra paa Marken
og ud i Bæltet. Dette vilde Skelskor Folk ikke
finde sig i, og Strid og Retstrætter opstod derfor
og fortsattes gennem tre hundrede Aar.
Den forste af disse, der foreligger skriftlige
Vidnesbyrd om, fandt sin Afgorelse ved en Dom,
som faldt ved Slagelse Herredsthing i 1460.
Det gamle Aktstykke lyder saaledes: „Alle
Mænd dette Breff see, eller hore læse, helse vi
Lasse Bagge, Herritz-Foged i Slagelse Herred; Niels
Lauritzen, Sognepræst i Sorterup; Jepp Nielsen,
Sognepræst til den Hellig Aands Kirke i Slagelse:
Peder Jensen, Borgemester; Jesper Jensen, Henning
Jensen oeh Jes Nielsen, Byemænd i sammesteds,
kierligen med Gud, kundgior vi alle Nærvanænde
oeh Kommende, at Aar efter Guds Byrd 1460, dend
Taarsdag mest for Set. Bartholomei Dag var schiched
for os oeh flere gode Mænd paa vor Herreds-Thing
i Slagelse Erlige Mand oeh becheden Olle Jesper
sen, Borgmester i Skj elskor, oeh frembar eet vor
Naadige Herres Könning CHRISTIANS aabne Bref,
hvilket som bydende at Skjelskore Borgere skulde
haf ve deres sær Overdrift oeh Græsgang indtil
Corser, uden nogen Hovedmands Giensigelse, paa
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forbenefnte Corsoer, eller nogen andensteds, som
det haver tilforn værit, baade i Kong Erichs Tid
ogsaa i Kong Christoffers; Item samme Dag oc Tid,
paa forbenefnte Thing, opstod Velbyrdige Mænd
Ilrr. Folmer Mortensen, Ridder, i Kragerup, og
Morten Schinchel i Borreby, hvilke som tilforn
stefnte var under deres Falsmaal; noch Hr. Peder
af Antvorschov oc Jes Hvaas af Pebringe, for
benefnte Overdreff oc Gnesgang til Rette Bods at
spørge oc at adskille, som de bekiendt va*re ville.
Hvilke foreskrefne gode Mænd efter vor Naadige
Herres Konge Breffs Lydelse, da tilmeldte, og til
funden forbenefnte Schelschor Borgere deres Over
dreff og Græsgang, indtil forbenefnte Corsoer, uden
hver Mands Hinder eller Gientagelse i nogen Maader,
og afmeldte de ulovlige Gierder ved Espe som
Trætten afkom, at de skulde sætte i dend Stæd,
som de tilforn stoede i Könning Erichs Tid og Kön
ning Christoffers; forbenefnte Schelchør Borgere
uden Skade eller Vedder Villie i alle Maader, at saa
gich oc foer for os oc fleere gode Mænd, Det vid
ner vi fremdeles med vore Indseile hengende neden
for dette Breff, gifvet Aar, Dag oc Stæd, som for
er skrefven“.
Denne Dom synes jo egentlig at give Skelskor
Borgere Medhold i deres Fordringer og er sikkert
ogsaa af disse opfattet saaledes.
Afgørelsen maa dog ikke have været udtøm
mende eller overbevisende for Folkene i Boslunde
Sogn, Striden fortsættes, og over 70 Aar efter, i
1533, falder den anden, meget omstændelige Dom
ved Hjælp af 6 „Synings-Mænd“, bilagt af Vidnes
byrd fra 12 „uvillige“ Mænd.
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Dommen lyder dennegang saaledes:
„Vii effterskrefne Sofren Persen, Ileretz-Foged
udj Slagelse Herred, Niels Aagesen, Things-Skriver
og Jens Persen af Gryderup, evindelig mit Gudt,
gi or vii vitterlig med dette vort obne Breff, at Aar
efter Guds Byrd MDXXX1II Mandagen nest efter
Dominquafimodag po Slagelse Herritz Thing tha
var beskikket for os og meenigha Almua, som then
Dag fornævnte Thing socth havde, beseheden Mand
Jorgen Smedt, Borger udj Skjelskor, og haver hand
Rætt her til Tinge 4re samfelde Tinge obenbar
udj laut lydt haver lath læsth Skjelskor Byes Pri
vilegier och Friheder, som gifva og stadfesta ere
af mange Christen fremfarne Konger udj Danmark.
Item iblandt andre theres Friheder haves thi et
Breff af Iloybaarne Første? og Kongelig Mayest.
Konning CHRISTIAN haver them naadtig, gunstelig undtog gifvet, — Meenige gandske Almua
Borgemester, Raad og Meenigheden i Skjelskor,
som nu er og hereffter kommendes vorder skulde
nyde, bruge og beholdes fritt Overdreff, Fellit og
Fægang til deris Faar og andet Queg mellem Skjel
skor og Corsoer uden hver Mands Tiltale, forbudt
alle Fogeder, Embedsmænd og alle? Voldmestre,
som Corsoer Slott og Land udj Befahling og Forlehning kender at fange, at de ei Mothæ eller Umage
gor eller Forfangh then gotha Almua udj Skjelskor
po fornevnte Overdreff og Fægangh; Hvilket samme
Breff och andre theres Friheder ad fuldbvrda som
vidna og stadfæsta af mange villige fremfarne
Konger her udj Danmark. Item thesligeste haver
formeldte Jorgen Smedt Rætt hertil Tinge 4re
samfelthe Tinge paa Meenighedens Vegne udj for-
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nevnte Skjelskor, at klage og kiere po et Gerde og
ny Ilæft, som Niels Hansen af Eskildstrup haver
lugt og sadt formeldte Skjelskor Mend til Skade
og Forfang oeh utlucht udj Stranden, saa at theres
Faar og andet Queg ey kand saa endelig komme
al sit Vand og Græs, mod saadan Kongelig Mayest.s
Breff og Stadfæstning, tiltog Fogden nogle Syv
nings-Mendt heraf Tinget, som var Oluff Baadt af
Bonderop, Oluff Torbensen af Boggeberga Oster,
lians Ohlsen oe Oluff Nielsen af Himinesoe, Niels
lleinmingsen og Niels Hansen af Ormitslov inedt
andre fleere Dannemæendt there. Hvilke benefnte
Dannemendt, som skulde see, overveja og forfare
om saadan Gerde og ny Ilæfdt stod skellige og
ustraffelige eller ei, tha udj Dag fremginga thesse
fornevnte Dannemendt po fornevnte Ting som tagen
var af Fogden til Tinge og Syvnings-Mendt om
dette Gerde og ny Heft alle samtlig med een Best
som og safde bade them Gud vil liielpe og hvandtat
the ey rettere udj Sandhed kunde forfare efter theres
Fornuftighed, end saadan Gerde og Nyhefd ei læn
gen’ her burde staaende blive men afbrydes, hvilket
som er satt mod Kongelig Mayests. Breff og Be
faling, og loflig sættes hver Mand skadeslos, og
safde the Dannemamdt saa og meenige TingMændt the ikke er gode for at domme* modt Konge
lig Friheder og obne beseilte Brefve saa thesse
Orel og Artikle, bedende fornefnte Jorgen Smedt at
uvilligt Tings-Vidne theroin tilmelles skeden Mandt
Oluf Andersen af Gierlof til sig at tage XII DanneMænelt, som er dernæst Niels Eskesen, ibd„ Jens
Olsen af Himinesoe, Sofren Pedersen, ibd. Lille,
Oluf Hansen af Stude, Niels Andersen, Per Ander-
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sen, Laurs Jensen, Niels Olsen Nobolle, Hans Fyndboe af Gryderop, Per Hansen af Himinesoe, Niels
Hansen af Orinitslof, hvilke fornefnte XII DanneMændt ofginge bort og snarligen modte, indkomme
po fornefnte Ting alle samtlig Vidnlia, som og safde
bade them Gud vil hielpe og hvandt at the hore og
safve, at fornefnte Jorgen Smedt ladt hese tlieres
Privilegier og Friheder til Skjelskør, og hore the
Tings-Mændt som safde til om saadan Gerde og
Nyhefdt som forskrefven staar. Thetts saa vittna
for os thett beviiser vii met vor Indsegla ligende
po the tte vort obne Breff.
Datum Anno die exloeo ut.“
Stridighederne vedvarede imidlertid ogsaa efter
denne Dom.
I 1746 siger Skelskør Historieskriver, Præsten
Peter Friis Edvardsen: „Nu i disse nyere Tider,
Anno 1746 den 28. Nov., samlede Espe og Eskild
strup Ejere deres Magt og foraarsagede en kostbar
og langvarig Proces med Schielschor, i Anledning
de indtoge et Stykke Jord fra Overdreved.“
Processen var vidtløftig og langvarig; den* blev
taget „Syn“ af 8 Mænd, nyt Syn af 16 og tilsidst
af 32 Miend.
Dommen faldt i Aaret 1753, og dens Hovedind
hold var: „at Espe og Eskildstrup Ejere skulde værv
fri for Skjelskør Borgeres Tiltale. Overdrevet bliver
i den Stand det af Arilds Tid og med fuld Hævd
haver vieret, enhver Andeel efter Land-Maalingen
og lovgyldige Beviser kan tilmaales og udsees:
Processens Omkostninger ophæves paa begge Sider.“
Efter denne Dom, som Afslutning paa Grænse
stridigheder gennem tre hundrede Aar, synes det
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som Boslunde Sogns Grønse mod Syd uantastet og
upaatalt har været sat af det salte Vand.
Store Bælt, fra hvis Kyst er frit Udsyn til Øer
og sejlende Skibe: Bæltet med de skiftende Vande,
undertiden et Spejl for Himlen, — hvor Maane og
Sol bygger skinnende Broer; — Bæltet med de
muntre, kvikke Bolger, dem, det til Tider sender
imod Kysten, — om end ikke som en af dets store
Slægtninge „Med Brask og med Bram“, saa dog
som denne: „Med solvspættet Byg og med funklende
Kam“; — sender dem saa Suset af Brændingen, der
til Tider lyder henved en Mil ind i Landet; — dette
Store Badt er nok værd at have til Nabo. Det er
en Kraft i Naturen med Evne til at vække Opmærk
somhed og ove Indflydelse - ogsaa hos Mennesker.
— Anden Del af dette Bidrag kommer i Aarbogen for 1913.

