
EN VANDRING GENNEM TJUSTRUP 
SOGNS SYDLIGE DEL

Af
J. V. Christensen.

Gadestævnetræet i Vindstrup.

For den, der i sin Barndom kom ind mod Egnen 
omkring Tjustrup-Bavelse Sø fra det sydvestlige Sjæl
land, var der en egen Stemning over det Landskab, 
der aabenbarede sig for
En fra Højdedraget om
kring Lynge-Eskildstrup.

Endnu i min Barn
dom var der Humlehaver 
i Eskildstrup. De gav et 
för os ukendt Billede af 
Landsbyhaven. Mod Syd 
snoede Hulvejen sig un
der høje Bakker ned mod 
Kellerød. Lige for laa 
den dybt nedskaarne 
Landevej til Sorø. Paa 
Bakken knejste den gamle 
Kongskilde Vejrmølle, og 
længere fremme brusede
Vandet gaadefuldt i Vandmøllens Møllehus. Gaarden 
Frederikskilde og end mere den gamle Frederikskilde 
Kro med den af svære Kampesten opførte Rejselade, den 
karakteristiske Tjørnehæk paa begge Sider af Lande-
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vejen, Møllesøen med dens Aakander, for den nordre 
Ende af Vejen det hvidkalkede nu forsvundne „Bjer
ringshus“ , der laa saa ensomt — alt i Forening 
dannede et Billede, hvis Skønhed understregedes af 
Tjustrup-Søens blanke, blaanende Flade og Skovene 
paa Søens Sider. I Skovene paa Søens Østside anede 
man Næsbyholms røde Tage, og højt paa Søens Vest
side hævede sig Tjustrup hvide Kirke, Stedets ældste 
Vartegn.

Vi, der havde faaet vor barnlige Fantasi næret 
ved Anton Nielsens Bondefortællinger, henlagde uvil- 
kaarligt, da vi blev større, en Del af de i Fortællingerne 
skildrede Optrin til disse Egne. Vi vidste, at han 
var født i en Landsby Syd for Omraadet (Sneslev), 
og at han havde haft sin Gerning Nord derfor 
(Munkebjergby).

Navnet „den sjællandske Humleegn“ fyldte os 
med en egen Stemning. Vi havde lige netop anet 
den hjemlige Ølbrygning, ved hvilken Tilsætningen 
af Humle spillede en stor Rolle. Nu at se de grønne 
Humleranker paa de høje Stager var en Berigelse i 
Viden. Jeg husker, at da jeg i „Sorø Amtstidende“ 
begyndte det lokalhistoriske Arbejde, som jeg siden 
har videreført i større Omfang i „Ringsted Folketidende“ 
og andre Steder, var mit Udgangssted netop Pon- 
toppidans „Danske Atlas“ , hvor Humleegnen ogsaa 
omtales. Her saa jeg første Gang paa Tryk noget 
om det, som jeg havde medoplevet som Barn.

EGNEN 1 KUNSTEN

I 1807 var der 91 Humlehaver, hvoraf 75 tilhørte 
Gaardmænd, 16 tilhørte Husmænd. Jeg vil imidlertid 
ikke komme ind paa en Omtale af Humledyrkningen.
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Den er skildret i Sorø Amts Aarbog 1921 (af N. P. 
Larsen). Men noget af den samme Stemning, som 
jeg havde følt i min Barndom, greb mig, da jeg 
siden kom til at staa Ansigt med Johan Frederik 
Vermehrens Billeder med midtsjællandske Motiver, 
og det var ikke saa underligt. Thi ganske vist har 
Vermehren hentet vel nok de fleste af sine førsteMotiver 
fra Ringsted og Omegn. Men meget tidligt er han 
blevet paavirket af Egnen omkring Tjustrup Sø. Han 
kom jo til Skolen i Sorø og fik sin første Undervis
ning af Tegnelæreren Harder. At han følte sig stærkt 
knyttet til Egnen öm Tjustrup Sø, har man i alt Fald 
ét Vidnesbyrd om fra ham selv.

Da han i 1893 fyldte 70 Aar, fejrede han Dagen 
med en Udflugt til sin Ungdoms Egn, hvor han 
gæstede Rasmus Andersen, Vindstrup, og efter at 
have færdedes hele Dagen paa de gamle Steder var 
Maleren ikke mere træt, end at han, da Rasmus An
dersen tilbød at køre for ham til Sorø Station, ud
talte, at han ønskede at gaa Vejen tilbage. Han 
vilde dog gerne have Rs. A. med som Ledsager, og 
da de skiltes paa Sorø Station, sagde Vermehren: 
„Det har dog været en dejlig Dag“ . Vermehren 
havde Fødselsdag den 12. Maj — altsaa paa den 
Tid, da Egnen omkring Søen staar paa Springet til 
at gaa over i Sommerens frodige Fylde.

Et af de Billeder, som Vermehren selv sætter 
højst — „Konen, der bælger Æ rter" (nu paa Galle
riet) — angiver han at have hentet Motivet til fra Vind
strup. Paa sin 80-Aars Dag fortalte han: „Jeg har 
haft megen Fornøjelse af mit Liv ude mellem Bøn
derne, men ogsaa meget Besvær. Da jeg havde 
malet „Konen, der bælger Æ rter“ var jeg næstendels



40 J. V. Christensen:

Krøbling af at sidde i et fugtigt Rum, hvor jeg havde 
holdt ud lige til November Maaned. Det var for
færdeligt sørgeligt; men det er der ingen Mennesker, 
der kan se, naar de ser Billedet, hvad man har lidt, 
naar man har malet det, og det skal de heller ikke“ .

Under sine Studieophold paa Vindstrupegnen 
boede Vermehren hos Rasmus Andersens Fader. „En 
Gade i en Landsby“ er vistnok ogsaa fra Vindstrup. 
Det giver et udtryksfuldt Billede af det stille Liv: 
Børnene ved Stengærdet, iført solide grønne Hver- 
garnsskørter og røde Hovedklæder, endvidere Malke
konen med Spanden paa Hovedet og Bindehosen i 
Haanden, „Syssel i en fattig Bondestue“ skal stam
me fra Anders Jensens Gaard i Vindstrup.

Mange andre prægtige Billeder er prægede af 
den lyse Lunhed, der altid synes at møde os i Eg
nen omkring Tjustrup Sø.

EGNEN 1 LITTERATUREN

Egnen har saaledes haft sin Kunstner. Ogsaa vort 
Folkelivs digteriske Skildrere har lagt Vejen over 
disse Egne. En Sommerdag i 1808 gik to Ungdoms
venner, begge 25 Aar gi., nemlig Chr. Molbech og 
Qrundtvig, over Bakkedragene ved Tjustrup Sø — 
„over det dejlige Bakkeland ved Tjustrup Sø“ , skriver 
Grundtvig selv — med Standsning ved et af de 
gamle Voldsteder til Gunderslev Skov, hvor Grundtvig 
fik en Slags Indvielse til sin Gerning som Historiker 
ved det ærværdige Oldtidsminde — „det virkelig høj
tidelige Oldtidsminde“ .

Han skriver sit mærkelige Digt, uklart, uhistorisk, 
hedensk i sit Præg, men „hellig Andagt opfylder 
hans Bryst“ :
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Sig mig, o Skov, hvad Du slutter saa tæt, 
hvad Du knuger saa fast i din Favn, 
sig mig det, Vind, Du, som svæver saa let,
Du, som svæver saa tæt 
over Egene hist.

Saa er det da Eder, I knudrede Ege, 
som hegne om Kredsen, hvor Luerne stege 
og Offeret blødte paa hellige Steder.

Her mellem Egene bo 
Nordens hensovne Guder.

Her hører Grundtvig „Stemmerne fra Nord“ . Og 
vel hører Stendyssen i Gunderslev Skov ikke til dette 
Sogns. Historie; men den slutter sig saa tæt ind i 
Kredsen af det, der giver Tjustrup-Bavelse Sø dens 
særegne Plads i vor Historie, at det er naturligt at 
tage nogle Linier med her til Belysning af hin Som
mervandring fra Sorø over Tjustrup—Vindstrupegnen 
til Gunderslev.

Ogsaa vort Slægtled — og vort Slægtled i langt 
større Omfang end hint, der levede kun 20 Aar efter 
Stavnsbaandets Løsning og Bondefrigørelsen — fatter 
den Andagt, der griber os alle ved Synet af og Min
det om Fædrenes Virke.

Mindet taler til os fra den gamle Kirke, Sognets 
ældste Bygningsværk, opført som den staar delvis af 
utilhuggen Kamp, taget fra Markerne heromkring. 
De murstensopførte Dele er af nyere Dato end Kir
kens Kampestenskærne, selv om ogsaa disse Ud
videlser er gamle, Vidnesbyrd om Folkets Væxt i 
i Tal og om Sans for Udnyttelsen af Materialet.

Mindet taler til os fra de gamle Voldsteder, 
til hvilke Navne paa Mænd, som en Gang har øvet 
Indsats i Landets Historie, er knyttet.
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Og endelig taler Mindet til os fra den ældgamle 
Navneskik, der er knyttet til denne Egn som til alle 
Dele af vort Land — den Skik, der gav hver Krog 
og hver dyrket Stribe Jord sit eget Navn — et af 
de mest talende Minder fra det primitive Markfælles
skabs Tid.

DE SYNLIGE MINDER

Oldtidens ældste synlige Minder er de mange 
Stendysser, der navnlig i den nordlige Del af Sognet 
er bevarede, omend adskillige i mere eller mindre for
styrret Skikkelse. Trap nævner i sin sidste Udgave, 
at der skal være ialt 15 Dysser i Sognet. Man burde 
være hensynsfuld mod disse ærværdige Minder. En 
af dem, der ligger højt paa Bakkerne til højre for 
Vejen fra Kellerød til Tjustrup er vel tildels bevaret, 
men noget skæmmet af en Stensamling. I Egede 
Jensens Have i Vindstrup ligger en velbevaret Sten
dysse (Trondysse). De mange Stendysser tyder paa 
en tidlig og livlig Bebyggelse af Stedet. Det er der
for for- saa vidt mærkeligt, at ingen af Byerne i 
Omraadet har Navne, der hører til de ældste eller 
ældre Navnegrupper. Begge Sognets Hovedbyer er 
Torpbyer — Tyufstorp (1370) og Vinstorp*) —, 
Kellerød er en Rydningsby i Skovland. Navnene 
tyder altsaa paa en Bebyggelse ud fra en ældre, 
større Landsby. Navnet Tjustrup er enestaaende 
som Bynavn i det nuværende Danmark. Derimod 
findes der i Ingelsted Herred i de skaanske Provinser 
en Landsby, hvis Navn skrives som Tjustrupnavnets 
gamle Form Tyufstorp (1613).

*) Stavemaaden med eller uden „d “ bruges her i Plæng, som 
hver Tid har brugt.
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De andre gamle Minder er Voldstederne, og om 
dem har man ogsaa i de ældre Dokumenter nogen 
Underretning. De er alle knyttede til Vindstrup Om- 
raade, hvilket kunde tyde paa, at denne By i visse 
Maader har været den betydeligste, selv om den 
aldrig har været Sogneby.

Der har i Middelalderen været en Herregaard — 
Vindstrup Qaard — ved Vindstrup. Dens Beliggen
hed er nu godt kendt. Muligvis har den til forskel
lige Tider ligget paa to forskellige Steder. Helt fra 
1382 har man Navne paa Mænd og Kvinder, der har 
ejet denne Vindstrupgaard. De ældre Ejere har været 
aim. Storbønder for den Tid og har rimeligvis 
dyrket deres Jord i Fællesskab med Byens øvrige 
Bønder. Slægterne Impe, Banner og Drefeld har 
efter hinanden ejet Vindstrupgaard og muligvis ogsaa 
Hovedparten af eller hele Landsbyens Jord. Den 
sidste Ejer af Vindstrup var en for sin Tid højt an
set Mand, Rigsraad Bjørn Andersen, der i 1573 solgte 
sin Qaard til Kronen, og derefter kommer en Tid, 
i hvilken Vindstrup er Len. Om de sidste Ejere af 
den gamle Gaard vides der kun lidet. Men Bjørn 
Andersens Navn er indskrevet i den større Historie 
som Kongens Tillidsmand og sluttelig Kommandant 
paa Københavns Slot.

Et Notat, der vistnok nævner Navnet paa hans 
Ætling, er bevaret og lyder: „1556, 21. Marts, fødtes 
Anders O luf Bjørn og var det sidste Barn, der blev 
født paa gammel Gaard“ .

Bjørn Andersens Tilknytning til Egnen omtales 
egentlig kun en eneste Gang i Forbindelse med prak
tiske Formaal, og det er først efter hans Død.
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Da indsendte d. 5. Juli 1584 Kronens Bønder i 
Vindstrup By en Klage. Det fremgaar heraf, at Ho- 
vedgaardens Jordtilliggende har ligget mellem de 
øvrige Marker, men at Bjørn Andersen, da han solgte 
Godset, har indelukket Hovedgaardens Marker, men 
har gjort det paa den underlige Maade, at han tog 
al den Bønderne tilhørende Jord af Ager og Eng, 
som laa blandt hans egen Jord i alle tre Marker. 
Han lovede ganske vist Bønderne Fyldest for det, de 
saaledes mistede, men Bønderne fik  ikke nær saa 
megen Jord, som de mente tilkom dem. Der blev 
paa Anledning af denne Klage givet Lensmanden 
paa Antvorskov Paalæg om at lade uvildige Mænd 
fastsætte en rimelig Landgilde i Forhold til det for
mindskede Jordtilliggende.

VINSTRUPGAARD LEN

Lenene er de gamle administrative Enheder, i 
hvilke Landet var delt — altsaa Forløbere for Am
terne, men skiftende af Omraade og i Antal. Hoved
lenene i denne Del af Sjælland var Sorø Klosters 
Len (senere Akademiets Omraade) i Nord, Antvorskov 
Len i Vest og Korsør Len, der bl. a. omfattede store 
Dele af Flakkebjerg Herred. Til skiftende Tider, 
særlig i det første Hundredaar efter Reformationen, 
var der oprettet forskellige mindre Len i det nu
værende Sorø Amt, saaledes Braade (nu Holstein
borg), Stervede og Raade (d. e. Sterrede og Rude), 
Oimlingetorp, Venslev med Arløsetorp og endelig 
i Tiden fra 1574 til 1597 Vinstrupgaard Len. 1 8 af 
de 23 Aar, i hvilket Lenet var til, var det dog hen
lagt under Antvorskov.

Det synes oprettet som Lønning for en Tjeneste-
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mand under Kronen, Laurids v. Nürnberg, efter 
Navnet at dømme en Tysker; han var „Enspænder“ , 
d. v. s. Kongens Kurér. Men 1577 overdroges det 
til Eggert Ulfeldt af den berømte gamle Slægt, der 
saa tragisk ebbede ud med Christian den Fjerdes 
Svigersøn, Leonora Christines Mand, Forræderen 
Corfitz Ulfeldt

Hvor stort Vinstrupgaardens Len har været, ved 
vi ikke; men et Fingerpeg har vi i Størrelsen af den 
Afgift, som Eggert Ulfeldt skulde svare. Denne Af
gift var paa 300 Daler. Daleren paa den Tid havde 
en Værdi af godt 4 Kr. Det vil sige, at Afgiften var 
1200 Kr. Men det siger ikke noget, før vi ved, hvad 
der kunde købes for Beløbet. Værdimaaleren er Kor
net. Og Kornet havde omkring Aar 1600 en Værdi 
af 3 Kr. i Nutidsmønt pr. Td., hvilket altsaa vil sige, 
at der af Vinstrupgaards Len svaredes ca. 400 Tdr. 
Korn.

I Tiden omkring Overgangen fra 1500- til 1600- 
Aarene, har man nogen Viden om Forholdene paa 
Omraadet. 1 1593 er der saaledes Strid om, hvorvidt 
Vindstrup Bønder skal være med til at „oprette Gær
derne omkring Rugmarken, Abildhaven og de andre 
Marker omkring Vinstrupgaard; det ender dog med, 
at Bønderne faar Paalæg om at „møde og hugge 
Tjørne t i l  a t gøre Gærderne i  Stand“ .

Skovene i Sognet omtales jævnlig i disse Aar. 
Saaledes udstedes der strax efter Lenets Overgang 
til Kronen Paabud om, at der i 1598 skal hugges 60 
Knæer (til Skibsbygning) i Vindstrup og Antvorskov 
Skove; de skal føres til Hørsløes Havn (Hørishavn, 
nu Bisserup). Omtrent ved samme Tid (1595) an
vises der Brændeved t i l  Hugning  i Vinstrup Skov
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til Borgerne i Slagelse og Bønderne i Antvorskov 
Len, og der sælges to Egetræer til Fru Kirsten Bølle, 
Basnæs, hvis Qaard er brændt. 1619 gentages Brænde- 
spørgsmaalet med ny Begrundelse: Da Korsør Skov 
forhugges, skal „Vinstrup Skov komme den til Hjælp, 
saa begge Skove kan forskaanes saa meget som 
muligt“ .

Et meget interessant lille Uddrag til Forstaaelse af 
„Fællesdriften“ mellem Broderrigerne har man i nogle 
Kongebreve fra 1620’erne. Kongen vil da have rejst 
et Gærde mellem „Vinstrup Skov“ og „Kastrup Fang“ . 
Men da der ikke kan skaffes Egestolper nok i Ant
vorskov Lens Skove, anbefaler Lensmanden, at de 
tages i Sorø Klosters Skove. Det er dog aabenbart 
ikke blevet til noget. Thi det følgende Aar faar 
Lensmanden Besked om at fragte en Skude, der kan 
løbe op til Akershus Slot ved Oslo og der medtage 
400 Lægter, som behøves til Vinstrup og Kastrup 
Fang“ . Man har altsaa faaet norske Egestolper til 
Hegnet. Forøvrigt viser ikke alene disse Meddelelser, 
at Skovene ved Vindstrup har været et værdifuldt 
Aktiv. Af en Henvendelse til Christian IV i 1625 
fra Frederik Parsberg til Harrestedgaard ses det, at 
han ønsker at tilhandle sig „et Stykke a f Vinstrup 
Skov". Kongen har ikke noget imod Handelen, 
„hvis han kan faa ligesaa godt Qods“ .

Den sidste Lensmand havde Lenet fra 1593—97; 
han hed Preben Bille. Han fik Lenet frit det første 
Aar mod at bygge for 200 Daler eller for Værdien 
af 266 Tdr. Korn.

Det giver en lille Forestilling om Arbejdets Om
fang; det har ikke været saa helt lidt.
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Byggeforetagenderne har dog ikke kunnet redde 
den gamle Gaard.

Dens Skæbne er beseglet, inden 1500-Aarene 
ebbede ud. Dens Borgplads har ofte været omtalt. 
Man har fundet Murbrokker hist og her.

1921 tog Skyldraadsformand Rasmus Andersen, 
Vindstrup, sig for at henlede Nationalmuseets Op-

Murrester al Vinstrupgaard.

mærksornhed paa Murlevninger, der var kommet 
frem ved Pløjning og andet Arbejde paa Husmand 
Christen Madsens Mark i de saakaldte „Kildehaver“ 
ned mod Søen. Nationalmuseet udsendte Dr. phil. 
Poul Nørlund, der foretog en Undersøgelse, hvorved 
fastsloges Omrids og Levninger af en sentmiddel- 
alderlig Gaard. Bopladsen har paa de tre Sider været 
omgivet af Vand. Bygningen har været rektangulær —
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30,5 m lang, 9,75 m bred, Murtykkelsen kunde fast- 
slaas til fra 1,23 til 1,32 m. Af Murene stod kun 
enkelte Skifter; de var opført af Munkesten. Funda
menterne var af Kampesten. Et Kælderrum tømtes til 
Bunds, men viste intet Gulv.

Her hvor altsaa en dog vel efter Tiden ganske 
anseelig Borg har knejst, blev der en Tomhed, som

Rester af Fundamenter nær Søen.

først Undersøgelserne i 1921 midlertidig brød. Og paa 
det Spørgsmaal, hvor naar Gaarden forsvandt, kan 
der gives yderligere Svar i Tilslutning til det foran 
meddelte.

Den 4. Juli 1584 fik Sten Brahe til Knudstrup 
(Tyge Brahes Broder) Tilladelse til at nedbryde det 
murede Taarn paa Vinstrupgaard. Og 13 Aar 
senere mødte Gaarden sin endelige Skæbne, idet et 
Kongebrev af 16. April 1597 paalægger Lensmanden
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paa Antvorskov at lade „Husene paa Vinstrupgaard 
nedbryde“ og føre det af dem, der kan bruges, til 
Antvorskov. Resten skal Lensmanden — hedder 
det — lade Bønderne faa for en rimelig Pris, saa 
de dermed kan forbedre deres Gaarde. Jorderne til 
Gaarden skulde fordeles mellem Kronens Bønder for 
en rimelig Afgift, og der skulde ikke svares Indtast
ning. Fra 1597 har Vindstrup altsaa været en ren 
Bondeby. Naar de sidste Rester ikke forsvandt, skyl
des det vel, at Stenene var sat for dybt i Jorden til 
at fjernes.

HOVGAARDEN

Det andet konstaterede Voldsted har ligget i den 
saakaldte Hørhave paa Næsset i Søen. Det nævnes 
Hovgaard. Paa Tryk omtales det første Gang af 
Chr. Molbech, der nævner det i sine „Ungdomsvan
dringer“ fra 1809 og aabenbart nøje har undersøgt 
Stedet og skildrer de stedlige Forhold godt. Vold
stedet kan paa den Tid erkendes om end ikke særlig 
tydeligt. „Graven har været bred og dyb, og jeg 
fandt ogsaa her Spor til, at den paa sine Steder har 
været opmuret med Kampesten“ . „Stedet udenom 
Graven er trindt omgivet af høje, tildels skovbegroede 
Banker, der ganske have skjult det. En Hulvej fører 
dertil gennem Skoven, og længere oppe finder man 
paa Marken betydelige Levninger af en gammel, 
meget smal Vej, der fører op til Vinstrup By og har 
været brolagt, med store, utildannede Sten, saaledes 
at det synes, den aldrig kan have været Kørevej.“ 
Skoven var, fortæller man mig, svær Egeskov, hvis 
sidste Rester er ryddede i Mands Minde.

4
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Den 23. September 1878 undersøgte Amtmand, 
Kammerherre E. Vedel, Sorø, Stedet og fandt et Kæl
derrum, 11 Alen i Kvadrat. I Hjørnerne var der smaa 
højtsiddende Vinduer, endvidere fandtes Resterne af 
en smukt bygget Vindeltrappe.

Nu ligger der paa Næsset et Parcelsted, kaldet 
Hovgaardshus (nuv. Ejer er Emil Hansen).

Det er et af de skønneste og mest maleriske af 
de mange skønne og maleriske Steder, der er ved 
Bredden af Tjustrup-Bavelse Sø.

Naar man drejer af fra Vejen og kører ud mod 
Hørhaven, hvor to Gaarde ligger, og derfra gaar frem 
mod Søen, aabner der sig pludselig et pragtfuldt Ud
syn. Bakkerne falder brat af ned mod Søens For
strand. Helt ude paa Næsset ligger de hvide Byg
ninger til den nuværende Ejendom.

Her har altsaa Borgen ligget en Gang. Alt tyder 
paa, at det har været et anseeligt Anlæg. Næsset 
har i svundne Tider været „skaaret af“ ved en ca. 
halvfjerde Hundrede Meter lang Grav, der — skønt 
dens Sider er udjævnede og hele Terrænet nu dyr
kes — viser sig i hele sin Udstrækning. Ejeren husker, 
at endnu i 1890’erne stod Graven med stejle Ler
skrænter. Bunden er endnu ikke højere over Søens 
Overflade end, at Grundvandet sine Steder kan staa 
over den ved Vintertid.

Endnu i den sidste Snes Aar er der foretaget 
betydelige Rydninger her, saaledes er optaget Kampe
stens Fundamenter til en Bygning, der har været 
ca. 12 Alen lang, 8 Alen bred. Fundamenterne 
havde en Højde af ca. 3 Alen. Munkesten, enkelte 
glasserede, og forsirede Sten er fundet i Jordsmonnet. 
1 selve Hovgaardshusets ene Længe sidder der mange
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Munkesten, som er taget op af Jorden, da Husene 
byggedes for et halvt Hundrede Aar siden. Rester 
af den omtalte Vindeltrappe er fjernede i Mands 
Minde. I Marken indenfor Graven har den nuværende 
Ejer endnu i de sidste Aar optaget Kampesten i ord
nede Stensætninger. Paa en lille Holm i Søen S. 0. 
for Næsset skal der have staaet et rundt Taarn, som 
endnu for 100 Aar siden kunde erkendes. Sagnet 
om en Løngang fra Borgen til Taarnet, der altsaa 
skulde være Beboernes sidste Tilflugtssted i Tilfælde 
af Urotider, har levet nær op mod vor Tid.

Nu er det hele veldyrket Agerland, og den nu
værende Ejer har løst et Problem, som Middelalderen 
ikke kunde løse, ved at lede Vandet fra en rigt 
givende Kilde i en Bakkeskrænt ned til sin Gaard, 
ligesom han ogsaa har Vandingssted i Marken. Nu 
er det altsammen en henrivende Idyl. Men svundne 
Tiders Mennesker har her i Læ af Bakkerne og dæk
ket af Søen skabt sig et trygt Tilholdssted. Dejligt 
er her ved Sommertid, lidt ensomt ved Vintertid. 
Men Læ er der fra alle Sider, fra Bakkerne til den 
ene Side, fra Næsbyholms Skove til den anden Side. 
„Jeg ved aldrig om det er Blæsevejr, før jeg kommer 
op til Vindstrup“ , siger Ejeren.

DOBBELT-VOLDSTEDET HAMMERSVOLD

Paa Vindstrup Bymarks Omraade, men Syd for 
Kastrup Storskov, ligger det tredie — og langt det 
anseeligste — af Sognets Voldsteder, nemlig det 
saakaldte Hammersvold. Selve Gaarden Hammers
vold er en tidligere Skovridergaard; nu ejes den af 
Hans Pedersen. V. f. denne Gaards Have paa et 
Terræn, der i gammel Tid antagelig har staaet delvis

4*
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under Vand, ligger der to mægtige Voldbakker, delt 
ved en Grav. Om den utvivlsomt meget anseelige 
Borg, der har staaet her — med Borggaard paa den 
ene Bakke og Ladegaard paa den anden — véd vor 
Historie intet somhelst at fortælle. Den mundtlige Over
levering (gengivet i Boths Beskrivelse fra 1870’erne) gaar 
ud paa, at Gaarden i sin Tid skal være opstaaet ved 
Sammenlægningen af to Byer, Hammer og Vrang
strups Jord. Hammer skal have ligget mod Nord
vest, Vrangstrup ned mod Bavelse Sø.

Paa det ældste existerende Kort (1798) over 
Sognet findes Navnet Hammersvold slet ikke. Der
imod findes Navnet paa en, delvis af Skov omgivet 
Gaard, hvis Jord ligger indkilet i Skov, angivet som 
Hammershus. Og aller sydligst i Sognet — ud til 
Fuglebjerg Marker — laa Hammers Mølle.

Om „Hammershuus“ staar der i Matriklen af 1664, 
at dets Jordtilliggende er „nogen Jord indtagen af 
Overdrevet“ . Brugeren hedder Oluf Pedersen. 1682 
hedder Manden i Hammershuus Valdemar Bentsen, 
og Stedet nævnes da som „en Fæstegaard paa Vind
strup Mark.“

Hammers Mølle har samme Bruger baade i 1664 
og i 1682; han hed Hans Clausen; Møllen har under
falds Kværn, og ellers er den „en Hestemølle, som 
altid bruges.“

Voldstedet ved Hammersvold gør et stærkt Ind
tryk paa Beskueren. Den søndre Bakke er høj og 
dens Sider stejle. Voldgraven staar tydeligt og med 
skarpe Kanter. En Del af Voldgraven bruges nu til 
Køkkenhave. Antagelig har Uddybningen af Hule
bækken bidraget til at udtørre Omraadet. Begge 
Voldbanker er stærkt bevoxede, tildels med gamle,
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mægtige Ege, en Del Bøge samt en Mangfoldighed 
af Hassel. Enkelte Murrester er fundne paa den 
søndre Voldbanke.

I en Indberetning til Nationalmuseet fra 1896 
hedder det, at Bankernes Længde er ca. 79 Alen paa 
den nordre og ca. 70 Alen paa den sydlige Side. 
Den mellemliggende Grav er 13 Alen bred. Adgangen 
til Borgen menes ifølge denne Indberetning at have 
været fra den vestre Sides nordre Del.

Fra Voldbankerne er et smukt Udsyn over det 
omgivende Land og over mod Storskoven. 1 denne 
kan man endnu hist og her erkende Rester af en 
gammel Vej, kaldet „Valdemarsvejen“ . Gaarden 
„Valdemarsminde“ har muligvis hentet sit Navn af 
dette Naboskab.

Paa det gamle Kort findes dette Vejnavn, der 
lever i Folkemunde, ikke. Derimod er der mange 
Navne paa Steder i Skoven. N. V. for Hammershus, 
saaledes Stueholms Enge. Avle Banke, Smede Knol
lene, Quogens Mose, Eisvangs Mose og Slette, Ege 
Mose, Leerbjerg og Raahvaads (Raavads?) Mose. 
Saa sent som sidste Vinter har man forøvrigt paa 
Gaarden Hammersvolds Mark — op til Vejen til 
Gaarden, ca. 300 m fra denne — gjort et Fund, 
Rester af et Bygningsforetagende af Munkesten. 
Hans Pedersen fortæller herom: „Da vi i Efteraaret 
pløjede, var Hjulet gaaet løs paa Ploven, hvorfor 
den sank dybere i; pludselig rev den Munkesten op. 
Karlen, som var interesseret, foretog en Udgravning, 
og det viste sig da, at der under Jordsmonnet laa en 
3—4 m bred noget længere Murstensætning. Kort 
efter faldt det ind med Regn, siden med Frost, og 
da Tøbruddet kom, styrtede en Del af Murværket
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sammen.“ Det mærkelige er, at Murværket gaar mere 
end en Meter ned i Jorden under det nuværende 
Jordsmon, og at der ikke er fundamenteret med 
Kampesten. Jorden er helt rødlig af forvitrede Mur
sten. Mærkeligt nok — formentlig som et Udtryk 
for Tilfældigheder, maaske ogsaa som Spøg af en 
svunden Tids Teglværksarbejdere — indeholder flere 
af Murstenene Aftryk, en af en menneskelig Fods 
forreste Halvdel, en af en Pote af en Hund, af Klov 
af et Faar osv. Nationalmuseet har ikke undersøgt 
Fundet. Men Ejeren mente at ville skrive til det om 
dette.

FLINTØXEN — EGETRÆSBAADEN 
AUDES SIGNET — SØLVFUNDET

Hvis vi nu fra det, vi kan kalde Storgaardsom- 
raadet, gaar over paa det egentlige Bondebrugs Om- 
raade, befinder vi os paa det Grundlag, som er det 
oprindelige. De mange Stendysser er det stærkest 
talende Vidnesbyrd om Slægtens ældgamle Bebyggelse 
af dette Omraade mellem Skov og Sø.

Men ogsaa fra Jordens Skød er der fremdraget 
Minder om Fædrenes Færden. Et af de ældste Min
der er en stor, pragtfuld og derfor værdifuld Flint
økse, der i 1917 fandtes paa Søren Sørensens Mark 
i Vindstrup og af Finderen overdroges til National
museet. I 1913 gjorde man i det lavtliggende Om
raade ned mod Søen et Fund, som fortalte om tidlig 
Færden paa Søen. Det var en ældgammel Egetræs- 
baad udhulet af en Egestamme, men saa medtaget 
af Tidens Tand, at det var umuligt at bevare den 
for Eftertiden. Saa gik en Dag i 1921 en Ordonnans 
ved 8. Bataillon paa Marken nedenfor P. Andersens 
Gaard N. f. Tjustrup Kirke og kom til at sparke til
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en Genstand, som — da han fik den op — viste sig 
at være et Signet. Det er i længst svundne Tider 
tabt — formentlig af en datidig Herremand —, og da 
man fik Seglet befriet for Snavs, viste det sig, at 
der stod i det følgende Ord: Dette er Segl fo r  Autus 
Knuds-Søn. Undersøgelsen kunde godtgøre, at denne 
Aude Knudssøn var en Herremand af den længst ud

Baad, fundet i Tjustrup Sø (Undersiden).

døde Slægt Snubbe eller Drukken. Om Navnet har 
Hentydning til, at der stod to Horn (Drikkehorn) og 
et Bæger i Signetet, skal lades usagt. Slægten Druk
ken havde i hvert Fald dette Vaaben.

Fra en langt senere Tid er antagelig det Fund, 
der i 1911 blev gjort af Ledvogter Rasmus Petersens 
lille Datter i en Brink i Piessens Overdrev. Det var 
7 smukke Sølvskeer fra Renæssancetiden. Deres An-
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bringelse i Brinken nær en stor Sten tyder paa, at 
de er nedlagt i en Urotid for at skjules for Ransmænd. 
Om Ejeren er blevet dræbt eller senere ikke har 
kunnet finde Værdisagerne, eller disse er gravet ned 
af en Røver, som siden er forsvundet, ja,'derom kan 
man kun opstille Formodninger.

NAVNE PAA MÆND OG MARKER

Hver af disse Genstande giver Bidrag til For- 
staaelse af Menneskers Færden. Andre direkte Bud 
om Slægtens Færden har vi ikke. Men indirekte 
møder der os i den gamle Navngivning et Vidnes
byrd om Slægtens Lyst til at give Navne. I en Tid, 
hvor Markerne laa hen som Strimler eller Agre og 
hvor hver Mands Jord var spredt ud paa Snese for
skellige Steder i Agermarken, var denne Navngivning 
af Jordstykkerne en praktisk Nødvendighed. Mange 
af disse Navne er for os ret uforstaaelige. En træ- 
bevoxet Høj 0. f. Vejen til Tase bærer Navnet Bar
net. Muligvis er det en Omdannelse af Navnet paa 
en gammel Baunehøj — „Baunehøj“ kendes fra 
næsten alle vore Landsbyer — ; i hvert Fald laa der 
Syd for „Barnet“ en Aas (Samling af Agre), der 
kaldtes Bauneagre. Vest for Vejen til Tase hæver 
Dunebjerg sig over Stejlemose. S. V. for Vindstrup 
fandtes et Buskebjerg, og ikke langt derfra laa et 
Omraade, der betegnedes med det uklart skrevne 
Navn Braaevehauge, der maaske betyder Brohave 
(se senere). Lige Syd for Byen tæt ved den vest
lige Vej laa Korshøj, et Minde om, at her har i den 
katolske Tid staaet et af de Kors, der i hine Tider 
(ligesom endnu i sydlige Lande) ofte fandtes paa 
Marker eller Veje. Og fortsatte man ad Vejen ud
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til Lindekrogen, kom man til Tyrens Led, et Navn, 
der endnu er bevaret i Tyreledshuset. Sydvest for 
Vindstrup laa Qalboe Agre. N. f. Vindstrup laa ud 
mod Søen Sømaen og langs Vejen til Tjustrup’ nogle 
Markstykker, der kaldtes ved Navne som Ormagre, 
Pibbens Hule og Stejlemoseagre (ned mod Stejle
mose, der i de Tider stod under Vand).

Et Navn, som er meget sjældent paa vore gamle 
Bymarker, har Hentydning ^Hvededyrkningen. Hve
den dyrkedes først sent i Tiden paa de sjællandske 
Marker. Men i 1797 fandtes der S. f. Vindstrup 
Hvedeagre og paa Præstegaardsmarken i Tjustrup 
Hvedelands-Agre. Navne, der tyder paa, at man ret 
tidligt har begyndt at dyrke Hvede paa denne Egn. 
Hvedeagrene laa paa Jord, som ved Udskiftningen 
var blevet tildelt Bymændene Jens Jensen og gi. 
Jørgen Hansen i Vindstrup. Ser vi derimod tilbage 
paa de første Gang (i 1682) optegnede Agernavne, 
har man ingen Hvedeagre, et Vidnesbyrd om, at 
paa den Tid er der hverken i Tjustrup eller Vindstrup 
dyrket Hvede.

Hvis vi tager Agernavnene i Vindstrup Bymark, 
faar man ikke Indtryk af, at de er af særlig høj Ælde 
eller særlig karakteristiske saaledes som i mange 
andre gamle Landsbyer. Navnene paa de 3 Vange 
var: Korshøjsmarken, Møllemarken og Kirkemarken. 
Hver Samling af Agre (en „Aas“ ) havde sit Navn. 
Disse har næsten alle Hentydning til Beliggenhed 
eller Beskaffenhed. Et Par Exempler fra Korshøj
marken: Oade Aas (nær Byen), Bag Mogens'es 
Oaard (en af Bymændene hed i 1682 Mogens Lar
sen), De Agre quer Castrup Stien (Agrene, der kryd
ser Stien til Castrup), De smaa Agre som højder
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paa Castrup Vej (støder op til Castrup Vej med den 
ene Ende?), Krog Agre, (de krogede Agre eller Agre 
ved en Krog ind i Skoven eller i Byskellet), Elle
mosebjerg Aas, Vods (rimelig Vaade) Agre, Sneige 
Aas, Dams Agre, Korshøjs Aas, Tange (eller Lange) 
Agre, Stavmose Agre, Præste Huse (?), Stykker 
ved Storkereden, Tojtestens, Brohave og Hørhave 
Agre. Navne som Velling Agre kan have Hentyd
ning til Væld, men kan ogsaa være Betegnelse for 
en ældre Bebyggelse „Vellinge“ , Ravneholts-Aas 
kan hentyde til en Skov, et Holt, hvor der har været 
mange Ravne.

Navnene i Møllemarken er af lignende Beskaffen
hed. Det morsomste Navn er Monsies Holm, der 
kunde tyde paa, at det er den samme Mogens, som 
vi hørte om ovenfor, der er paa Spil. Saa er der 
Vellum Vangen, Hørhave Aasen og Søe Vangen 
samt Lunnes Bjerg (formentlig Lundebjerg) og Styk
kerne ved Kilden.

Endelig i Kirkemarken: Tron Dys, Lettekær, 
Ormens (?) Aas, Grønnebens (?) Aas, Stejlemose 
Stykker, Langemose Homper, Stolpe Aas, Barebjerg 
Aas, Kongens Vej Aas og Tronnemosebjerg Aas.

Alle saadanne Betegnelser er gaaet ind i den 
daglige Tale paa en Tid, hvor hver Bymand havde 
en eller flere Agre i hver af disse Aase. I den ældste 
Matrikel (1664) er der forøvrigt det mærkelige For
hold, at hver Qaards skyldsatte Jord er delt i to Af
delinger, nemlig dels Gaardens oprindelige Tilliggende, 
dels „en Jord t i l  Vindstrupgaard“ -, det er sidste 
Gang, man ser den gamle Gaard officielt anført. Vi 
har Fortegnelse over Gaardmændene i Vindstrup 
baade i 1664 og 1682. Der er 18 Gaardmænd begge
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Aar. Saavidt man kan skønne har i Løbet af de 18 
Aar mellem 1664 og 1682 ialt 15 Qaarde skiftet 
Brugere. Kun tre Brugere er de samme. I nogle 
Tilfælde ser det ud til af Navnene, at der er skiftet 
fra Fader til Søn, som f. Ex. Niels Christophersen i 
1664 er Christopher Nielsen i 1682. Navngivningen 
er meget ensformig. Kun enkelte Navne udskiller sig, 
saaledes Ole Jørgensen Skødte, Jørgen Olufsen Skødte 
og Thomas Postrider, alle i 1664, og alle er for
svundne i 1682. I 1682 er der Anders Lerche og en 
Hans Boemand.

Gadehusenes Indehavere er 5 i 1664, 7 i 1682. 
Navngivningen er den samme ensformige. I 1664 er 
der en Peder Nielsen Jyde, i 1682 en Hans Fynbo, 
i 1664 en D irik  (Diderik) Henriksen, i 1682 en Am
brosius Mortensen. I 1682 har to Mænd Tilnavnet 
Skræder, nemlig Søren Skræder og Niels Skræder; 
det kan betyde to Skrædere; det kan ogsaa betyde 
et arvet Tilnavn i det ene Tilfælde.

Omkring Aarhundredskiftet finder Udskiftningen 
Sted, og fra 1807 har man en fuldstændig Fortegnelse, 
der kan have sin Interesse, fordi visse Slægter kan 
her finde deres Forfædres Navne.

Der var 15 Gaardmænd i Vindstrup, og de hed:
Jørgen Pedersen, Thomas Pedersen, Rasmus Clau

sen, Ole Sørensen, Rasmus Pedersen, Hans Pedersen, 
Peder Jacobsen, GI. Jørgen Hansen, Jens Jensen, 
Peder Nielsen, Unge Jørgen Hansen, Jens Jensen, 
Jens Arildsen, Peder Pedersen og Hans Jensen.

Der var 11 Husmænd, som hed: Niels Jacobsen, 
Hans Jensen, Peder Jensen, Niels Christiansen, Hans 
Pedersen Smed, Niels Pedersen, Lars Christiansen, 
Lars Olsen, Lorenz Christiansen, Ole Pedersen og 
Ole Jacobsen.
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Sluttelig skal der siges et Par Ord om Tase Mølle. 
Ved dette Navn har man jo i de sidste Menneske
aldre betegnet det yndede Udflugtssted ved Thevands- 
huset eller „det røde Hus“ . Tase Mølle er en meget 
gammel Vandmølle. Navnet skrives i 1664 Taase 
Mølle, i 1682 har man forbedret dette Navn til Taadt- 
søe Mølle, men Tase er sandsynligvis det rigtige 
Navn. Møllesøen har tidligere været meget stor, men 
er ved Uddræning blevet delvis udtørret. 1 1664 hed 
Mølleren Laurids, han opføres kun som Laurids Møl
ler. 1 1682 hedder Mølleren Christopher Mortensen, 
og det hedder da om Møllen, at den har „en oven- 
falds Kværn og bruges altid“ — et Vidnesbyrd om, 
at den har haft rigeligt med Vand.

SLUTNING

Vi har hermed endt vor Vandring gennem den 
sydlige Del af Sognet. De naturskønneste Egne hører 
som Regel ikke til de frugtbareste. Til Gengæld kræver 
Jorddyrkningen Anspændelse af sine Udøvere. Land
brugerne omkring Tjustrup Sø har — ved Siden af 
at dyrke deres Jord — med stor Kraft sat ind paa 
Kvægavlen, og deres Gerning paa dette Landbrugs- 
omraade har bragt Egnens Navn ud over hele 
Landsdelen.


