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Adelersborg s-rhm Dragsholm.

^ e n n e  Gaard Hörer uden T v iv l t il de allercrldste her i Landet —  om end 
ku» endeel af de ydre M ur«  er tilbage fra Fortide» —  og man feiler maaflee 
neppe ved at antage denS Opftrelse for at have fundet Stcd i det 12te ellrr13de 
Aarhundrede, altsaa for oder 600 A a r siden; den ligger i Holbeks Am t, netop 
paa den Tunge, som forbinder OddS Herred med det svrige Sjoelland og som 
her ikke er stört mere end ^ M i i l  bred. M id t  paa Sletten, som tildeels er 
Eng og endnu kaldeS —  hvad den for 300 A a r siden var —  S se rr ie , Homer 
sig en aldeleS isoleret Bakke, paa hviS Top Borgen er anlagt og altsaa for hin 
T id  har havt en ganske ualmindelig Fasthed, ligesom den endnu med Fordcel künde 
anvendes for at standse en i Odds Herred landet Fjendes Marsch. Balken er 
omgivet af Grave og Volden meget steil paa de tre S ider, medens den 
fjerde er anvendt t il Haveanloeg. T i l  Haven stsder en lille  Skov, som endnu 
boerer fit gamle Navn F ru e r lu n d , thi faaledeS kaldtes i Fortiden ncrsten ved 
alle Herregaarde hvad v i nu med et fremmet O rd  benowne „P a rk ,"  det Sted, 
hvor Damerne spadserede, men som i Rcgelen var indhcgnet, saa atde ikke vare 
altsor udsatte for at bortsnappes paa en saadan Tour. Jgjennem Engen gaaer 
der et Bandlsb ud t il Nerels Bugten; for 300 A a r siden var dette en Back, 
som stod i Forbindelse med Borggraven og noer havde givet Anledning til at 
Borgen var bleven overrumplet i  Feidetid. Gaardens Beliggenhed imellem to 
störe Bande foraarsager isvrigt megen Kulde og Blast, der dvg nu noget brydes 
ved de imod Best plantede Trceer, som begynde at dcekke Hovedbygningen og 
som tildeels indtage det Sted, hvor for Galgen stod, t il Skroek og Advarsel for

! Borgens Besirtning, men et kunS lidet tiltrcrkkende dagligt Skue, iscrr paa en 
! T id , da man lod Ligene hoenge indtil Benene falvt ned a f sig selv. Den nuvoe- 
! rende Hovedbygning, som hosftaaende Prospekt vifer fra den ostlige E id e , be- 
! staaer a f tre Floie, hver paa tre Etager og Kjcrlbcr; dertil flutte sig mod Vest to 
 ̂ mindre Huse paa to Etager; den ligner faaledeS kunS saare lidet de gamle Teg- 

ninger a f Dragsholm S lo t , der havde tre störe Taarne , tildeels forsynede med 
hine smaa Udbygninger, som efler deres Form benownes Svalereder og ligesom 
disse syneS klinede paa Murene, endvidere en Mcengde stsrre og mindre Spid« 
ser og S p ü r, med takkede og tindede Gavle og alle andre ved en gothisk Byg - 
ning nodvendige Forsiringer; men af alt dette er kuns det ene Taarn  med 
sine nylig opsatte takkede Tinder tilbage, thi de Svenfle satte 1658 J ld  paa 
Slottet og brcendte A lt af, hvad brande künde, saa kuns Murene bleve tilbage, 
ovenpaa hvilke der blev opfort nyt Tag , men uden at man fornyede Taarnene. 
Borgens Hovedstyrke, det nordostlige Taarn —  paa Prospectet vet H jsrne, som 
har saa faa V induer, —  blev alt i  en tidligere Bc lc iring  i  Aaret 1535 saa 
stärkt medtaget at Muurvcerket paa nogle Steder var aldeles borte og blev 
udfyldt med en BindingSvcrrks M u u r ,  ligesom paa andre en Forskallingsmuur 
blev klinet op foran Hullerne, hvilket man endnu tydelig kan fee den D ag i Dag.

Omtrent en halv M i i l  Nord for Adelersborg ligger den bersmte v e irh s i,  
hvorfra man nyder den meest imponerende Udsigt, der findes her i Sjoelland, 
saa at man paa samme T id  feer RoeSkilde, Holbek, Mollerne ved Kallundborg, 
Sam so, Jy lland og SjoellandS Odde, ja under soerdcleS heldige Omstoendigheder,
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sigeS der, endogsaa FrederikSberg, FrederikSborg og Hesselsen; lcrgger man nu 
dertil at hele det rigtbebyggede Land imod Syd  er en jcrvn S lette, hvor man 
seer tre M ile  ind i Landet, indtil de störe Skove ved Skarrits S s ,  Frydendal, 
Knapstrup og Lsvenborg begrcendse Horizonten, og at Forgrnnden i dette herlige 
Panorama danneS af den gamle Borg  med sine blaae Tage og hvide M ure, 
som trceder saa stolt frem iblandt fine Omgivelser og syneS at ligge lige under 
BestuerenS Fodder —  saa v il man nok sande mine O rd , at man her i Sjcelland 
ikke let trceffer paa en saa imponerende Udsigt.

Dragsholms Oprindelse gaaer tilbage t il den fjerncste O ldtid. E n  stör 
Lindorm eller D rage, som man bencevnede disse frygtede S lange r, havde ester 
Sagnct leiret sig paa den Bakke, hvorpaa AdelerSborg nu staaer, og gik dag
egen ud ester Fsde, til stör Skrcrk for alle Omboende; Stedet kalvtes derfor 
D ragesho lm  eller (Drmeholm, og endnu hedder den V c i (Vrmeveien, som forer 
imod S yd  over Engen. M a n  anvendte det scrdvanlige M iddel: opfsdte med 
Flsde og Hvedebrsd to Tyrekalve, hvilke ogsaa lykkeligen drcrbte Uhyret, men 
tilrededes saaledes a f dens G if t ,  at de lagde sig til at dse paa et Forbjcrg, 
omtrent en M i i l  derfra, hvor man i  taknemmelig E rindring opbyggede Faare- 
veile Kirke. Hvad der isvrigt gjsr dette ellerS temmelig almindelige Sagn  
interessant er for det Forste Bencrvnelsen Ormeveien, som vidner om at vir- 
kelig en O rm  har vcrret indviklet i Stedets Historie, og for det Andet den faste 
T r o ,  hvormed Almuen Hanger ved Sagnet, saa at man for nogle Aar siden, 
da der i en Mose bleve fundne et P a r  uscrdvanlig störe og smukke Urorehorn, 
bragte Gaardens Besidder, Baron Zp tphen -A de le r, dem med det alvorligt 
meente Spsrgsm aa l, om det ikke künde vcrre Hornene a f den ene a f de Tyre, 
der drcrbte Lindormcn.

Det maa nu staae Enhver fr it for at troe paa Sagnet, eller ikke, at 
forklare det ester Orden« eller deri at sage en dybere Betydning, som om Lind- 
ormen egentlig kuns stulde betyde en vendifl Ssrover, der her havde sat sig 
fast og hcrrgede Omegnen med sine Folk, medenS det vendiske Banner med Lind- 
ormen vaiede fra Banken: det er i alt Fald det ZEldste, der sortcelles om S te 
det. Naar den Borg er opfsrt, som har opbevaret Stedets Navn til de stldigste 
T ider, veed man ikke; men rimeligviis er det steet i det 12te eller 13de Aar
hundrede ; Bygmesteren fla l have vcrret en Geistlig ved Navn Byrge , og Stedet 
har allerede dengang tilhsrt RoeSkllde Bispestol, saa at det ikke maa tages lige 
ester Ordene, naar der fortcrlleS at D ronning M argrerhe  i Aaret 1395 for- 
crrede Slottet t il Bispestolen; dette kan kunS gjelde om een eller anden kongelig

Restighed, som Kronen endnu havde beholdt, thi allerede 1370 ncrvneS DragS- 
holm som eet a f BispestolenS anseligste Lehne, hvortil laae en stör Mcrngde 
JordegodS i A rts , Skippinge, OddS og Meerlsse Herreder, deriblanbt 13 Hoved- 
gaarde foruden Slottet, samt deSuden Bispetienden a f 45 Sogne; det er klart 
at Stedet lcenge har tilhsrt Bispestolen, fsr der blev underlagt det et saa bety- 
ligt Lehn. Foged eller Lehnsmand var dengang 8rende Iacobsen, hvis Embeds- 
indtcrgt bestod i  to Hovedgaarde med tilliggende GodS i  Breininge og Bjergsted 
Sogne i Skippinge Herred. Ester Ham blev formodentlig Benedict B i l le  Lehns
mand paa D ragsholm , hvilket Han var indtil 1395; 1418 var peder 8 » lin g  
Lehnsmand, 1480 H r. Axe lLagesen  (B ro ch ), 1481 Henrik Jensen —  rimelig
v iis  den Samme som 1470 kaldtes Forstander paa Dragsholm  — 1496 Herlu f 
Skave; 1527 blev Ande rs Iacobsen Reventlov til Ssbo det, 1530 E ile r  
Hardenberg til Bedtofte. Lehnsmanden deelte forresten Mag ien paa dette Bispe- 
stolens Hovedflot, som'det bencrvnes, med provsten paa D ra g sh o lm , saa at 
de i  Forening aflagde Regnflab; flulde Bispen dse, var det LehnsmandenS P lig t  
at holde Slottet for Prcrlater og Capitel ved Roeskilde Domkirke og ikke for 
nogen Anden.

Med det geistlige Herredsmme lakkede det imidlertid ad Enden, og i en 
voldsom, blodig og sdelcrggende Borgerkrig gik det under. Den saakaldte G re 
vens 8eide var udbrudt i Aaret 1534, Sjcelland med Smaaserne, Skaane, 
H a lland , Fycn med Langeland, Jy lland Nord for RanderS paa Vstkysten og 
Nord for Barde paa Vestkysten vare gaaede Grev Lhristoffer a f G ldenborg og 
de Lybfle til Haande i  den fangne Christian den AndenS N avn , da Bladet 
vendte sig, de seirende Bsnderflarer dreveS tilbage ved Stormen paa RanderS, 
og fra dette Oieblik af den a f Jy lland samt den fyenfle Adel udvalgte Christian  
den Tredie vandt det ene Land tilbage ester det andet.. SjcellandS B iflop , 
Joach im  R sn n o v , havde maattet fskge Strsmmen og hylve Greven, men. da 
denn« ikke vilde eller künde hindre sine Tilhcrngere i at plyndre Adel og Geist- 
lighed, da Skaane faldt fra Ham og Hans Säger toge en uheldig Vending, be- 
mcegtigede Han sig alle de Adelsmcrnd, Han künde faae fat paa, som G idsler for 
en tilkommende Fred. Bifloppen lykkedes det at undkomme til Dragsholm —  
hvorhen flere Adelsmcrnd freiste sig, blandt hvilke den Ansetefte var Riddercn 
L n u d  R u d  til Vedbygaard, HsvedSmand paa Korsser S lo t, og derfra over 
Se iers til J y lla n d , hvor Han hyldede den udvalgte Konge, medenS Greven 
indtog Hans S lo t ,  Hjortholm ved Fuurss, og angrcb Dragsholm med en be- 
tydelig M a g t,  hvoriblandt 10 svcrre Kanoner, som bleve opplantede Ost for
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Slottet, i  den nuvcrrende Have. E ile r  Hardenberg med de vorige AdelSmcrnd 
forsvarede sig kjcrkt, nagtet det störe nordostlige Taarn og hele SlottetS sstlige 
E id e  leed meget af den fjendtlige J ld  og Provianten tilstdst begyndte at stippe 
op, saa de Beleirede greb til det KrigSpudS, hver Dag at fsre dereS Koer, 
Faar og S v ii»  hen til Volden og der at stikke og knibe dem, indtil de streg, hvoraf 
Beleirerne stuttede at der var en meget stark Bestellung og Qvcrg nok, da man 
hver Dag flagtede. Greven af H oya , som commanderede Beleiringshcrren, lod 
sig noie med at opfere et B lokhuus, for at afstjoere Tilferselen, og drog til 
Kallundborg, som Han indtog og overgav Greven af Oldenborgs nagte Sen , 
den lange Hermand, en virksom og tapper M a n d , som havde indtaget Trane- 
kjar S lo t og hele Langeland ved List og nu gjorde sig wegen Umage for at 
ovcrrumple DragSholm. B landt hanö Anflag var det Farligste at Han en R a t 
i  Baade roede op fra Nerclsbugt ad den lille  A a ,  som forbandt Slotsgravene 
med Havet og lagde sig nnder S lotsporten, i  Haab om at trange ind igjennem 
denne, naar den efter Sadvane blev aabnet ved Dagens Frembrud, men de 
Beleirede vare for aarvaagne og fik tidsnokOie paa Fjenderne t il igjen at faae 
Porten i, og nu hilstes de ubudne G jafter saa alvorligt at de maatte skynde 
sig dort. S lotlet holdt sig, —  saavidt vides det eneste i S ja lland , —  og Kong 
Ch ristians Landgang i  J u l i  Maaned Aar 1535 ophavede Blokaden.

Kjobenhavn blev overgivet den 29de J u li  1536 efter forfardelige Lidelser 
sor de ulykkelige Borgers, og Köngen greb nu strar til at afskaffe den catholfle 
Religion over hele R iget, i  hvilken Anledning alle Bistopverne bleve fangslede. 
Joach im  R sn n o v  traf denne Skjabne i Kjobenhavn de» 12te August, og samme 
Dag scndte Köngen et alvorligt Brev t il D id r ik  Heminingsen, —  som i E ile r  
Hardenbergs Fravcerelse maa have havt Befalingen paa DragSholm, —  at Han 
stulve overgive Slotter t il B ru n  Buck og A rved  U lfftand , der havde O rdre 
til at modtage alle Bispestolens Slotte og Gaarde i Sjcelland, ledsaget a f en 
Befa ling  til alle LehnetS Bonder og Tjcnere, at voere dem behjelpelige heri nnder 
haard S tra f. Dette har dog ikke vcrret ansect for tilstrcrkkeligt, og den bersmte 
General Jo han  Rantzau blev derfor sendt til Bistoppen, som sad fangen i det 
blaae Taarn  i Kjobenhavn, sor at opfordre Ham til at overgive Köngen D rags- 
holm. Bistoppen undflyldte sig med at dette var det eneste af KirkenS Slotte, 
som ikke var indtaget og brcendt i den sidste Feide, men da Han derester blev 
bragt op t il Krogen S lo t, —  nu Kronborg, —  hvor Jo h an  Rantzau var Be- 
falingömand, indvilligede ha» den 14 August, rimeligviis dog fsrst esterat have 
vcerct paa Pinebcrnken; 5 Dage efter modtoge paa Köngens Vegnq Thom as

S tu re  og A rved  Ulfstand DragSholm og optoge en Jnventarieliste, som 
endnu haves, over alt hvad der fandteS paa samme.

F ra  nu a f var DragSholm et kongeligt Lehn, og Slottet benyttedeS til 
StatSfamgsel; de forste Fänger vare Bistopperne (Vve B i l le  og Joach im  R sn n o v , 
hvilken Sidste en Maaned tidligere havde vcrret SlottetS Herre. A f  andre 
Statsfanger, som have siddet paa DragSholm , mcrrkes Folgende: E r ik  M unch  
til Hjorne, Lehnsmand i Nedences i Norge 1556; Han blev for M ishandlinger 
mod LehnetS Bonder domt t il Fcrngsel sin Livstid. Grev B o chw e ll, M a r ie  
S tu a r ts  bekjendte Gemal, blev optaget som Sorover i Nordsoen af et danfl 
Krigsstib og fort til DragSholm, hvor Han dode 1578 og blev begravet i  Faare- 
veile K irke; Jacob  den S jette saavelsom Dronning Elisabeth fordrede Ham 
stadigen udleveret, den Sidste endogsaa med alvorlige T ruds le r, men Frederik 
den Anden vcrgrede sig standhaftigt herved, da Han vel vidste at det var at 
bringe Ham uhsrt paa Skafottet, hvorimod Han tilbod sig at lade Ham domme 
i  Danmark, naar man der vilde anklage Ham; tilsidst syncS det ncrsten som om 
Köngen, for at blive fr i for Dronning E lisabeths Overhoeng, har udgivet 
Fangen for dod, flcre Aar for denne Bcgivenhed virkelig indtraf; endnu seer 
man i Fcrngflet, der kaldes B o th w e lls  R je ld e r, to Jernboiler i M u ren , een 
foroven og een forncden, hvorved Hans Lcrnke stal have vceret fastgjort; den 
har vcrret saa lang at Han künde gaae omkring dermed. E ile r  Brokkenhuus 
til Ssndergaarde blev 1584 fcengslet for sit utecrlige Levnets Sky ld ; siden gik 
Han fra Forstanden og beflyldte Rigsraadet for at have myrdet Frederik den 
Anden og ligeledcö at ville myrde Christian den 8jerde, hvilket Englene havde 
aabenbaret Ham i Fcrngflet; Han sad der endnu 1607. S ig v a r r  Friherre  von 
Reinschatt til Herningsholm blev 1609 bragt til Drarholm  for M ishandlinger 
imod sin Fm e og sine Bonder. Den 1613 for Feighed astatte Lehnsmand i 
Trondhjem, S teen D ille  t il B illesho lm , blev ligeledes bragt t il Drarholm , og 
samme Aa r Isaak pedersen M aaneskjo ld , Lehnsmand i Bahuus, der var 
beflyldt for Forrcrderi og M ytteri. 1615 blev Hans L indenov t il Orslovkloster 
domt til Fcrngsel for L iv s t id , anklaget for S s rsve ri i Öftersten og Kattegat, 
hvilket dog mcre var Kaadhed i Marqvisen a sw a re rfo rd s  Sm ag; Han bragteS 
til DragSholm, men benaadedes 3^ Aar efter mod at tjene 7 Aar paa Ceilon 
og i Ostindien paa Erpeditionen nnder (Vve Gjedde. 1655 blev H1,ip. N ic o 
lau s Ch ron ich iu s , en Soeinianer og nrolig Geistlig, inddomt paa Livstid, 
men efter tre Aars Forlob befriet af de Svenste.

A f  kongelige Lehnsmand vides: W o b is la w  w ob itze r 1536; A lbe rt
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G sye  til ClauSholm, Krenkerup og GunncrSlevholm 1540; det er dog uvist om 
bisse to virkelig nogensinde have tiltraadt Lehnet, peder U ud  til Vognstrup. 
H r . M o g en s  Gyldenstjerne t il Stjernholm og Tomnierup i Skaane, Ridder 
og R igsraad , 1542— 49. O tto  R u d  til Megelkjcrr, den beromte Adm iral, 
der saa tapprrt kjccmpede mod de Svenfle, men dog dode som Fange i Sverrig , 
1549— 51. H r . E ile r  Hardenberg t il Mattrup og Vedtoste, Borgens tappre 
Forsvarer i  Grevens Felde, siden R idder, RigSraad og Rigets Hofmester, 
1553— 65; Han faldt i Unaade og gik i det sidstncrvnte Aar af fra alle sine 
Embeder; i Faareveile Kirke findes endnu en gammel S to l fra Hans T id  og 
med Hans Vaaben, et M inde om Slottets meest fortjente VefalingSmand. I  
flere Aar ansattes nu ingen Lehnsmand, men Slotsfogden, 8 rand s Lauridsen 
—  der siden blev Borger i  Helsingser —  bestyrede Lehnet. 1578 og 1583 
var J v e r  V in d  t il Gründet LehnSmand paa D ra iho lm ; 1591 Herman Ju e l 
t il Aabjerg; 1595 Cbristoffer Pa rsbe rg  t ilS o d a l;  1597— 1 6 0 8 A r ild  Hvikfeld 
t il Overöberg i  Skaane, RigSraad og Rigens Cants le r, den beromte Historie- 
siriver, som her sirev endeel af sin Danmarks Krsnike; 1609 H ans L indenov 
t il Gauno, Hundslundkloster, JversnceS etc., Ridder og RigSraad; 1610— 24 
O lu f  Uosenspar til Skarholt i  Skaane, R igsraad og sidste M and  af Slcrgten, 
med hvem Vaabenet blev lagt i Grave»; 1624— 41 C la u s  D aae til Raunstrup, 
Holmegaard, Borreby etc., Rigets Raad og Adm iral; 1641— 44 Jö rg en  v in d  
t il Gundestrup i Skaane, ligeledeS R igsraad og Adm ira l; 1645— 58 Christoffer 
U rne  til Aasmark, R idder, R igsraad og Rigens Cantsler; 1658— 61 Hans 
Broder, S iv a rd  U rne til Raarup, —  nu Cathrinebjerg, —  Ridder, R igsraad, 
og Rigens Staldmester. I  S iv a rd  U rnes T id  oversvsmmede de Svenfte Lan
det og indtoge DragSholm , som de afbrcrndte, maasiee ved Besiydningen; tl>i 
Slottet syneS at have forsvaret sig en T id . Fjenderne have under Beleiringen 
rimeligviis havt deres Leir i Egemarke B y ,  der ved denne Leilighed blev 
afbrcrndt paa een Gaard ncer, ligesom ogsaa de ovrige B yc r S yd  for Slottet 
havde lidt saare meget, hvorimod Godsct Nord for D ragsholm , som maasiee 
forst blev besät efter Jndtagelsen, siap nogenlundc taaleligt dcrfra. D a  nu 
Dragsholm var afbrcendt paa Murene ncer, tog den Overstcommanderende for 
den her stationerede Troppeafbeling, Fyrst Im m anue l af Anha lt, Qvarteer i 
Vindekilde B y  i den saakaldte Rodegaard, der var opfert meget anseligt af 
Ridefogden, Christen pedersen p sd e r;  i  Byen laae Hans Garde, 100 Ryt- 
tere, og de ovrige Troppcr rimeligviis rundtomkring. E n  dansi Capitain, 
Robberr, som laae paa Sam so , forenede sig med en M and der fra Landet,

! E ile r  Hansen i Nordby, tog endcel Soldater og Bonder med sig og seilede ti
 ̂ Se icro , hvor de sik flere Folk med, saa at de, ia lt 68 M and  starke, en Aften

sildig landede ligefor Vindekilde den 22. A p ril 1659, lode endcel Bonder blive 
ved Baadene og med 46 M and  droge op t il B yen , nedsijsde Vagten, brode 
ind i Rodegaard og fangede Fyrsien, som bod 20,000 Rd l. for sin Frihed, 
men som de —  uden at agte herpaa —  med Hans 8 Tjenere forte dort og 
lykkeligen ombord, uden at miste een M and ; a f de svensie Ryttere kom kunS 
12 til H eft, af hvilke een blev siudt, de Andre undflyede; Fyrsien og hanS 
Folk fortes t il. Odense, hvor Han blev overleveret til Feldmarschal Schack, som 
laae der med den dansic Heer, og forblev Krigsfange indtil Fredsflutningen. 
Efter Freden boede S iv a rd  U rne  i Vindekilde, hvor Han dode 1661; HanS 
Enke, Carhrine Sehested, D ronning S s p h ie  A m a lie s  N nb ling , crgtede den 
beromte Generallieutenant H ans von Ahlefeld til G lornp og Anhof, der havde 
udmcerkct sig meget i denne K r ig ,  og medbragte Ham R aa rup , som efter hende 

> sik sit nuvcerende Navn, Cathrinebjerg. H an  blev ogsaa Lehnsmand eller Amt- 
! mand paa Drarholm  og boede endnu 1664 i Wndckilve, men efter Ham var 
! der ingen kongelige LchnSmcend, da Dragsholm og Scebygaard med tilliggende 
! Ämter for under Krigen ndlagte Penge blev overdraget den bekjendte Rente- 
l mester og EtatSraad Henrik M ü lle r ,  som bencevneö t il Drarholm  1669 og blev 

adlet 1674. H an  sial med kongelig Tilladelse have nedlagt storste Delen af 
Vindekilde B y ,  som underlagdcs S lo tte t, og begyndte igjen at opfere de 

 ̂ afbrcrndte Bygn inger, dog blev i Hans T id  kunS Slottets sondre F ls i beboelig, 
j hvis vestlige Deel bcerer Aarötallct 1675; parallel med denne blev der inde i 
i Gaarden opbygget et andet H u u s , som man endnu seer tydeligc Sp o r af. De 
! Regjeringen forstraktc Penge havde M ü lle r  laant af den portugisisie Jode M a -  
! noel Teixera, D ronning Christines Resident i Hamborg, hvorfor Han pantsatte 

Ham Scebygaard og Drarholm  med tilliggende Gods. D a  M ü lle r  senere 
maatte gjsre Opbud, indgik Han 1688, efter lang P roces, Forlig  med denne 
sin Hovcdcreditor paa det V ilkaar at Drarholm  S lo t  med tilliggende Herre- 
gaarde —  nemlig Anncbjerggaard og Ellingegaard —  Ladegaarde og Gods —  
hvorunder hele Odds Hcrred og endeel a f Skippinge Herred — ' ia lt 6,265 Td. 
2 Fdk. 2^ A lb. Hartkorn, siulde udlcrgges Te ire ra  for 316,792 Rd l. 47 Sk. 
lybsi, hvilket var 50 Rd l. for Td. Hartkorn. Herved lced Teirera et stört Tab, 
thi 1694 fandt Han sig foranlediget t il at scrlge Drarholm  S lo t  med tilliggende 
Bondergods i Faareveile, AsncrS, Hoiby, Vallekilbe, Hsrve, Folleslov, Scerslsv, 
og Holmstrup Sogne, ia lt 1,293 Td. 2 Skp 1 Fdk. Hartkorn Ager og Eng,
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12 Td . Mslleskyld, 3 Td. Skovstyld og 136 T v . 5 Skp. matr. Kongetiender 
—  af Faareveile, Asnoes, Holmstnip og Vallekilde Sogne —  cller 1,445 Tv . 
Hartkorn a f alle S la g s , indbefattende 211 Gaarde og B o l, —  hvoraf rigtignok 
41 eller omtrent ^ laae sde, —  50 Hufe og 5 M ö lle r, t il Kammerjunker. Ade ler 
fo r kuns 20,000 R d l.  eller l4  R d l. for Td. Z a rtko rn , hvilket ncrsten maatte 
ansees for utomkeligt 34 A a r efter KrigenS O phor, men dog forholder det sig 
saaledes, ligesom lignende Tilfcelde kunne paavises; de svaere Skatter, somdennye 
Regjering paalagde og lod inddrive ved m ilita ir Erecution, uden Hensyn t il om God- 
set laae ode, —  da det Bebyggede svarede for det Forarmede, —  fremkaldte slige 
sorgelige Resultater; en anden nsdvendig Folge var at mangfoldige ode Gaarde 
lagdes sammen til Hovedgaarde, A v is - og Ladegaarde, hvoraf der i Lobet af 
et Aarhundrede efter Souverainitetens Jndforelse oprettedes en stör Mccngde, da 
der ikke künde staffeS Fcrstere tilveie til at besoette Godset med.

8rederik Christian Ade ler til D rarho lm , Egemark, Bradsberg og Gjemss- 
kloster, dengang Kammerjunker, siden Geheimeraad og R idder, var den bersmte 
To rr Ade le rs yngste Sou  og gift med Henriette M arg re the  Lente, —  en 
D a tie r af Geheimeraad Lenke til Fresenburg, Cantsler i Hertugdommerne, —  
som medbragte Ham en betydelig Formue. H an  modtog Drarholm  i en saare 
maadelig Fo rfa tn ing , baade hvad Slottet og Godset angik, men forbedrede og 
opbyggede overalt, nedrev det inde i Borgegaarden opfsrte H uus og bragte 
derimod igjen hele den ostre og en Deel af den nordre F lo i under Tag, saaledes 
som den endnu staaer, med Benyttelse af de gamle M u re , der vare forskaanede 
a f Branden; mau finder derfor inde i Gaarden Hans og Frues Navne med 
Aarstallet 1697. Den gamle —  af de Svenste afbrcrndte —  Ladegaard i 
Dindekilde B y  blev erstattet ved en anden ved Foden af den Bakke, hvorpaa 
Slottet staaer, Egemark B y ,  som var ode, indrettet t il en Hovedgaard, B sn - 
dergaarde opfsrte, saavidt saadant var muligt, samt mere Gods indkjsbt, deels 
a f Köngen deels a f P r iv a te , saaledes Faareveile, Asnoes, Vallekilde, Horve, 
Svlnn inge og Holmstrup Kirker og Kirketiender, 178 Td. Hartkorn Bondergods 
i  Rorv ig , Faareveile, Vallekilde, Svinninge, Rsrby og Holmstrup Sogne, der- 
iblandt den saakaldte Rodegaard med Hovgaarden —  Levninger af den tidligerc 
Ladegaard —  og 2 M ö lle r , Arvefcestegods i  Faareveile S o g n , samt Asnoes 
Veirm ollc, en Arveftrstemolle, som Geheimeraadcn igjen bortfoestede til Torr 
Ade lers Tjener, en BaadSmand, der havde fulgt Admiralen paa en Moengde Tog.

Geheimeraad Ade ler dsde 1726, og Aaret efter folgte Arvingerne —  Frederik 
og Theodor Ade ler samt L a rs  Bentzon t il Soebygaard —  Drarholm  S lo t

med tilliggende Bondergods og Tiender —  Egemark ikke medregnet —  for
76,000 R d l. t il deres Medarving, Kammerjunker Christian Lenke von Adeler, 
Stamherre t il Fideicommis Lente, siden Conferentsraad, der 1731 lod den gjen- 
opforte oelvgamle Kirke paa Slottet indvie og med Proesten i Faareveile fluttede 
en Contract om Afholdelse a f GudStjenestcn sammesteds, hvilken ikke havde 
fundet Sted siden 1658, da de Svenste afbrcrndte S lottet, saa at Menigheden 
—  Beboerne af Hovmarkerne og de saakaldte Bjerge, nü 50 Huse, —  i Mellem- 
tiden havde sogt Faareveile Kirke. Conferentsraad Len te -Ade le r folgte 1753 
Gaard og GodS til Oberhofmesteren ved So ro  Aeademie, Geheimeraad Grev 
Henrik Reuss, hvilken Handel dog igjen gik tilbage, hvorefter Han ved sit 1755 
oprettede Testament bestemte at Dragöholm med underliggende Gods og T ien
der, ia lt 1,448 Td. Hartkorn a f alle S la g s , ffulde voere et Stamhuus og til- 
falde Hans Broderssn, Lon rad  V ilh e lm  A de le r, celdste S s n  af Conferentsraad 
og Stiftamtmand Frederik Ade ler til Bradsöerg, Gjemsskloster, Gundetved, nn 
Selchovsdal, og Egemark, der 1735 havde oprettet Mestrup af ncdlagte Bon- 
derjorder, hvilke to sidste Gaarde ved Hans Datters Wgtestab med Generalmajor 
Helmuth G othard  von B a rn e r kom til denne Fam ilie , som beholdt dem 
omtrent i 60 Aar. Conferentsraad Christian Lenke- Ade ler dsde ugift 1757, 
og Kammerherrc Conrad v ilh e lm  Ade ler oprettede ifolge Onkelens Testament 
Drarholm  til et StamhuuS under Navn a f Adelersborg, hvortil horte: Slottet 
med underliggende Ladegaard, Derne Inders og de tre Lammeser i Lammefjor
den, samt Hesselsen i Kattegat, ialt f r i  Hovedgaardsraxt 109 Td. Hartkorn ; 
B ondergods, beliggende i Vallekilde, Horve , Faareveile, Asnoes, Grevinge, 
Rorv ig , S v inn inge  og Holmstrup Sogne, ufrit Hartkorn 1,198 Td. 5 Skp. 
1 A lb .; T iender: Konge- og Kirketienden af Faareveile, Asnoes, Vallekilde og 
Horve Sogne, samt Kirketienden af Holmstrup Sogn , matriculerede for 330 T v . 
1 Sk .; Skov- og M s lle sky ld  20 Td. 6 Sk . 2 Fdk. 2 A lb ., ia lt Hartkorn af 
alle S lagS  1,658 Td. 5 Skp. 3 Fdk. —  Dette Stamhuus blev feuere noget for- 
mindstet, idet der med Köngen blev indgaaet et Magestifte for saaledes at op- 
hoeve Foelledsstabet med det kongelige GodS i O dds Herred; fra AdelerSborg af- 
stodes efter lange Forhandlinger, som varede fra 1781— 90,325 Td . 4 Skp, 
1 Fdk. Hartkorn i Asnoes, Grevinge, Svinninge og Rorv ig  Sogne, ia lt 47 
Gaarde og 52 Huse, dertil Hesseloen, hvorpaa künde grcesses V inter og Som 
mer 28 Hopper, Fifleriet i alle Jndsser i  OddS Herred, navnligen i Dybx, 
Flynder, Hoiby og Svinninge S se r, samt en Eng ved Kjelstrup i V iig  Sogn, 
hvorimod Köngen afstod 280 Td . 3 Skp. 2 Fdk. 2 Alb. Hartkorn i Vallekilde,
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Hsrve og Faareveile Sogne, talt 29 Gaarde og 27 Huse, samt for det M ang - 
lende 12,000 Rd l. I  Aaret 1785 blev Stamhuset ophsiet til Baron i og Aaret 
iforveien Kammerherre Conrad v ilh e lm  Ade ler t il Lehnsbaron, hvilket Duste 
rimeligviiS har gjort Ham fsieligere med Hensyn til Betingelserne ved Mage
stiftet, end Han ellerS vilde have vcrret. Han dsde den 28 A p ril 1785, endnu 
korinden BaronietS Oprettelse, hvilken fandt Sted den 9. Septbr. 1785 til 
Fordeel sor Hans crldste S s n ,  Baron 8rederik A de le r, dengang Kammerjunker 
og Committeret i  det vestindifl-guineiste Rentekammer og Generaltoldkammer, ! 
fiden Geheimeraad, Overprcesident i  Kjsbenhavn, Storkors a f Dannebrog og l 
DannebrogSmand, som 1790 sik KongenS Skjsde paa det afstaaeve Gods; ! 
Baroniet bestod altsaa a f det Ovenanfsrte med Fradrag a f 45 Td. Hartkorn i 
BMdergodS samt Hesselsen ̂  hvorimod der kom en Fideicommiscapital paa
12.000 Rd l. til.

Geheimeraad Ade ler indlagde sig störe Fortjencster af Gaard og GodS 
ved atudstifte og tildeelS at udflytte Bsndergaardene, indfrede Skovene og bringe 
dem under en ordentlig C u ltu r, lcegge to Bsndergaarde i Bjerress under S lo t- ! 
tetS Avling imod Jord  i Bjergene, samt overhovedet' ved at bestyre Eiendommen 
med F lid , Jve r og Duelighed. D a  Han ikke havde nogen Ssnner og Hans 
eneste Broker stet ingen B s rn , anssgte Han 1810 efter Overeenskomst med kenne 
om Tilladelse til istedetfor Baroniet at oprette en Fideicommiscapital paa 300,000 
Rd l., der fluide indestaae i AdelerSborg, hvilket ogsaa blev bevilliget, og Ade- 
lerSborg saaledeS overdraget Ham som fuldstcendig Eiendom. H an  dsde 1816, 
hvorefter Fideicommisset —  der ved Pengeforandringen var smeltet ind t il
120.000 Rbd. S s lv ,  —  tilfaldt Hans Broder, Kammerherre Christian Leute 
Adeler, Amtmand i  Flensborg, og ved dennes D sd i Aaret 1843 S a n s  M a 
jestät Longen  som hjemfaldet Lehn. Adelersborg Gaard og Gods beholdt 
derimod Hans Enke, Geheimeraadinde Be rtha  Ade ler fsdt ComteSse M o ltke , 
som senere tilkjsbte BenzonSlund,. men derimod folgte det Familien ved Testament 
tilfaldne Bradsberg og Gjemsskloster i Norge. 1843 oprettede hun og Datieren, 
Kammerherrinde S o p h ie  Zedevig Lovenskjsld, fsd Baronesse Ade le r, as 
Adelersborg og Benzonslund med tilhsrende GodS et Baron i for den Sidstes 
Datier, B e rtha  8rederikke Lsvenskjold, og dennes M and, Kammerjunker, B a - ! 
ron G eorg  8rederik (vtto Zytphen, som antog Navnet Baron Zytphen-Adeler ? 
og allerede siden 1839 havde bestyret Eiendommene, i hvilket Aar Han selv over-  ̂
tog begge GaardeS D r if t ,  afstaffede Hoveriet —  89 Hovninger —  for en A f- 
gift a f'41  Rbd. pr. G aa rd , foruden Gjodniiigskjsrsel, samt anlagde et Tegl-

vcerk og Kalkbrcenderi ved Skarreklint,  ̂ M i i l  S yd  for Adelersborg. Bsnderne 
eftergaves betydelige Restantser for at scrtte M od  i dem, og de drive nu ncrsten 
uden Unvtagelse dereS Gaarde med saa stör F lid  og Om hue, som man endnu 
ikke seer det paa mange Godser her i  Sjoelland. Hovedgaardens Marker ere 
fiden 1839 alle overmerglede paa to ncrr, overalt udgrsftede og behandlede med 
stsrste Omhyggelighed, ligesom Teglvcerket i de saa A a r er bragt t il tre Tegl- 
ovne og een Kalkovn her, samt een Teglovn i Delhoved Skov i Holmstrup Sogn ; 
der udfsres aarligen 5 — 600,000 Steen, som ere bersmte sor dereS udmcerkede 
Bestaffenhed, og bestjceftigeS nu 80 Menncster paa det samme Stykke Jo rd , hvor 
fsr en lille Bondefamilie med Vanstelighed kom ud af det; paa den nsgne Kyst 
landede tidligere ikke engang en Fisterbaad, nu seer man hyppigt paa eengang 
tre Skibe ligge for Anker for at indtage Steen. Fo r HoverietS Afstaffelse har 
Baron Jytphen-Ade ler Tilladelse t il at nedlcrgge 5 Gaarde i  O rd rup , hvoraf 
de tre allerede ere fcrsteledige, saa at her alt i Aar v il blive begyndt paa O p- 
fsrelsen af en AvlSgaard med 4 —500 Td. Land.

H s . Majestcet Köngen har i de senere A a r  flere Gange paa sine Jagtreiser til 
Krongodset i OddS Herrev behaget at opholde sig et P a r  Dage paa Adelersborg; saavidt 
vides har ingen anden Konge bessgt dette Sted siden det blev afhcrndet fra Kronen.

T i l  Baroniet Adelersborg hsrer nu: Zovedgaarde, Adelersborg med 98 
Td. 3 Fdk. 1 A lb. privilegeret Hartkorn og 14 Td. 2 Fdk. 1 Alb. uprivilegeret 
Hartkorn; Benzonslund med 30 Td. 7 Skp. 3 Fdk. H A lb. privilegeret H art
korn og 3 Td. 5 Sk . 1 Fdk. 1 Fdk. uprivilegeret D ito , ia lt 146 Td. 6 Skp. 
2 Fdk.  ̂ A lb .; B snde rg sd s , hele Faareveile, Hsrve og Holmstrup Sogne, 
ncrsten hele Vallekilde Sogn, to Gaarde og fire Huse i Svinninge S o g n , ia lt 
133 Gaarde og 276 Huse med 950 Td. 1 Skp. 1 Alb. upriv. Hartk. Ager og 
Eng, 7 Td. 5 Skp. 3 Fdk. 2 A lb. priv. D ito  og 22 Td. 4 Skp. Skov- og 
Msllestyld; T iender, Konge- og Kirketiendcn af Faareveile, Vallekilde og AsncrS 
Sogne, Kirketienden af Hsrve og Holmstrup Sogne, ia lt matr. for 294 Td. 
1 Skp., hvilket tilsammen udgjsr 1,621 Td. 2 Skp. 2 Fdk. H A lb. a f alle 
S lagS  Hartkorn. Arealet as hele Baroniet er 13,100 Td. Land, deraf Slottets 
Marker mcd underliggendeRsdegaard 1,342 Tdr. Land, nemlig 661 Td. Ager- 
land, 420 Td. Land E n g , 119 Td. Land Overdrev (Derne i  Lammefjord), 
142 Td. Land Skov; dertil Benzonslund, 412 Td. Land, samt Skovene i Holm 
strup S o g n , 761 Td. Land; paa Adelersborg holdes der 300 Kser. Jorde- 
godsindtcrgterne ere 8,063 Rbd. 79 ß. 86 Td. Rüg, 1,189 Td. B yg  og 214 
Td. Havre, foruden Tienderne og Jndtcrgten a f begge Hovedgaardene.




