
Klingbjerg sangen

Melodi: Lille sommerfugl

1. Her i nørreherred, tæt ved Nørreskov,

ligger vores landsby, ”med sin egen lov”

der er sol og varme, i et bakket land

og her er der dejligt, tæt ved skov og strand.

Klingbjerg, ja du er, bleven os så kær,

vi dig aldrig vil glemme, hvorend vi er.

Vi vil højt i sky, synge om dit ry,

være hilset, vor’ lille by.

2. Klingbjerg, er et fristed, rart at leve i,

brombærhegn og nødder, langs med vej

og sti.

Her er fred og hygge, også for de små,

tumleplads til alle, ned ad bakke skrå.

Klingbjerg, ja du er….

3. Meget har vort fristed, her at byde på,

dyr og fugleliv imellem græs og strå,

det vi rigt oplever, her ved vores vej,

vil med Jer vi bytte, nej, I kan tro nej.

Klingbjerg, ja du er….

4. Hvad vil fremtid bringe, for vores lille by,

kan mon sår og skrammer, rettes op på ny?

Lad os alle værne, om vor grønne plet,

så vil målet sikkert, være gansk let.

Klingbjerg, ja du er, bleven os så kær,

vi dig aldrig vil glemme, hvorend vi er.

Vi vil højt i sky, synge om dit ry,

være hilset, vor lille by.

Klingbjergs historie 1)

I 1604 tvangsflyttede Hertug Hans 11 bønder-

familier, der boede i byen, "Mellet".

"Mellet" lå nord for hertugens gods, Hjortspring.

Her i dette smukke, bakkede landskab opstod

så nybebyggelsen, som blev til byen Klingbjerg.

Senere kom yderligere 6 familier hertil og igennem de 400 år, 

som byen nu har eksisteret er der kun kommet ganske få nye 

bebyggelser til.

Klingbjerg, som er den mindste af de 5 byer, der udgør 

Svenstrup Sogn, har ændret sig fra et bondesamfund til beboelse 

for folk i fx industrien.

Byen har 2 gange været hjemsøgt af voldsomme brande. Første 

gang i 1781, hvor der nedbrændte 5 ejendomme og igen 1918. 

Den gang nedbrændte 3 ejendomme.

Her i jubilæumsåret 2004 er der 21 huse og ejendomme i byen, 

som har 37 indbyggere.

1) Uddrag fra skriftet Svenstrup Kirkesogns Historie 

"Klingbjerg 400 år”, Bind 3 2004. Udgivet af  Lokalhistorisk 

Forening for Svenstrup Sogn.


