Fortidens minder.
Ad markvejen mod Eskildstrup ligger en lille lund.
Ifølge Thorkild Winthers meddelelse: ”Eskildstrup har været en
hovedgård, som afbrændte 1744; den har vistnok ligget på ”Bagvænget”
syd for den lille lund på bakketoppen. Her har der i mands minde været
rester af stensatte kældre. Muligt har det ældste Eskildstrup ligget i selve
lunden, hvor der aldeles umiskendelig findes en gammel borgplads, en ret
høj bakke, omgivet af en cirkelformet grav”.

”Den gode historie”.
Tur nr. 41. Til fods ca. 5 km.
Søndag d. 7. april 2019, kl. 14.00
Mødested: Gårdspladsen ved avlsbygningerne.

Bonderup

Denne lokalitet kalder på vor fantasi. Borgplads eller gammel hovedgård?

Hellekisten ligger på toppen af en bakke nær Klarskov.

Bonderup Hovedgård.
Opført 1862

Fortidsminderne ligger i privat mark. Kun adgang efter aftale.
Bonderupkorset blev tillige med 2 halskæder af sølv, samt en del mønter
fundet i 1854. Korset hang i en bærering med dyrehoveder.
Korset og den øvrige skat, er blevet nedgravet ca.1060-1070 e. Kr.

Landsby og herregård.
Klarskov og Hellekiste.

Landsbyen Bonderup

Avlsgården

I 1722 var rådmand Peder Jensen af Slagelse ejer af landsbyerne Hulby
og Bonderup. På det tidspunkt var der 8 gårde i begge landsbyer.
Gårdenes tilstand har været dårlig, men det var vigtigt for landets ve og
vel, at gårdene blev fæstet og drevet af flittige landmænd, der også kunne
levere karle til militærtjeneste.
Peder Jensen havde imidlertid andre planer, - han ønskede at oprette en
herregård i Bonderup, og så lovede han til gengæld at opbygge og udvide
landsbyen Hulby med jordtilliggende og huse.
Efter nogle erklæringer frem og tilbage med amtmand Frederik Rostgaard
på Antvorskov Slot, lykkedes dette forehavende.

De gamle avlsbygninger lå sydøst for den nye hovedbygning.
I en storm d. 4. april 1871 blæste kostalden om, hvorved mange kreaturer
blev dræbt. Disse bygninger har vi ikke billeder af, men til gengæld
brandtaksationsprotokol, med angivelse af de gamle og nye bygningers
placering

I de følgende år skiftede såvel landsbyen Hulby som herregården
Bonderup ejer adskillige gange.
De fleste fæstegårde blev solgt til selveje i midten af 1800-tallet.
I 1825 blev Bonderup købt af Statsminister Otto Joachim greve Moltke til
Espe, - og i denne families eje er godserne siden bevaret.
Bonderup og Espe er ejet af Adam Carl greve Moltke-Huitfeldt og dennes
børn.
Efter en brand i 1912 opførtes nye avlsbygninger vest for
hovedbygningen. Den østligst beliggende fløj med magasin og mejeri står
endnu tilbage, medens de fleste øvrige bygninger brændte i 1978, eller
blev nedrevet senere.

Herregården Bonderup er på 281 ha. = 510 tdr. land.
Pladsen for landsbyen Bonderup kan ikke med sikkerhed påvises, men
den skulle have ligget øst for den i nærheden af gården beliggende lille
lund: ”Frederiksskoven”.

Herefter opførtes den nye, moderne vinkelbygning. Bonderup 1990.

