Kornerupgård

Kornerupgård ligger øst for Kornerup Kirke ned til Kornerup Sø.
Kornerupgård var tidligere en herregård med mange fæstegårde. Ved lensafløsningen
blev Jorden fra Kornerupgård udstykket. Nu er Kornerupgård en almindelig gård på 25 ha.
Den ejes af Ole Hansen som driver gården med planteavl.

De sydvestlige længer brændte ved et lynnedslag i 1947. Det er til højre i billedet.

Stuehuset er fra 1856. Under stuehuset ligger et munkestensfundament fra 1700-tallet

Kornerupgårds historie:
Navnet kommer af ”Kornæthorp” ~ Kornerup
- rup = torp. Det er en udflytterbebyggelse fra vikingetid og frem
Ejerforhold:
1184

Kornerup er en del af det gods biskop Absalon forærer Roskilde Domkirke

1257

Vor Frue Kloster i Roskilde, beboet af forskellige lensmænd

1536

Reformation Kornerupgaard tilfalder som andet kirkegods kronen

1588

Kongelig Jægermester Adam Normand har Kornerup og Lindholm i forlening
Hans navn findes på prædikestolen.
Forskellige lensmænd.

Prædikestolen i Kornerup Kirke
1631
1663

med lensmand Adam Normans navn.

Karen Pax til Eriksholm
Henrik Müller, rentemester overtager Kornerupgård som pant, for nogle af den
mange penge han har lånt kongen.

Døbefonden af smedejern har på
overkanten indskriften: Henrich Müller,
Sophia Hansdatter Anno 1665

Ca. 1665

Dr. Jur. Caspar Bartholin gift med Henrik Müllers datter Anne Cathrine

Dette kort fra 1682 viser
hvem der ejede gårdene.

Kornerupgård er markeret
som en gul firkant.
Gårdene der tilhører
Kornerupgård er gule.
Man kan se at alle gårde i
Herslev og Kornerup plus to
i Glim og en i Gevninge
tilhører Kornerupgård.
Kornerupgård ejede også
gårde i Svogerslev.

1690

Borgmester Chr. Andersen

1697

Kaptajn Jens Leegaard

1745 - 1926 Grevskabet Ledreborg.
Grev Johan Ludvig v.Holstein på Ledreborg køber Kornerupgård med 373 tdr.
htk for 50 rd. pr. td., i alt 18.650 Rd,
Kornerupgård bebos 1769 – 1880 af 3 generationer af fiske-mesterslægten
Berg. Forpagtergård under grevskabet Ledreborg med 144 td. ld og 40 køer.

I 1787 har man den første folketælling i
Danmark. Man kan se at Chr. Stockfelth
med sin familie bor på Kornerupgård,
mens han tegner kort over egnen,
som skal bruges til de nye veje.
Den nye vej til Holbæk går lige
nord for Kornerupgård.
Chr. Stockfelth har tegnet dette kort
over Kornerup.

1919

Lensafløsning
Fidekommisgods overgår til fri ejendom. Ved overgangen betales 20 % af
værdien til staten, og der stilles indtil en tredjedel af jorden til rådighed for
staten mod erstatning.
Grevskabet overgår til fri ejendom I 1925. Kornerupgård og dele af
Skullerupholm afgives til udstykning.

1926

Kornerupgård udstykkes i 13
statshusmandsbrug som ligger på
Niels Frederiksens vej, plus
to tillægspaceller og
en stamparcel på 10 ha.
Mindesten for Niels Frederiksen,
Som var fortaler for
Statshusmandsbrugene.

To af statshusmandsbrug som ligger på Niels Frederiksens vej.

Det ene som de blev bygget i 1926.

Det andet er som de fleste stærkt ombygget.

1931

Thorvald Hansen køber stamparcellen, Kornerupgårds bygninger og 10 ha
jord af staten for 28.000 kr..

1991

Ole Hansen

Kornerup kirke og Kornerupgård ved Kornerup sø

Kornerup Kirke er bygget som kapel til Kornerupgård eller som landsbyens kirke.

Kornerupgård ved Kornerup Sø.

