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den nordre Bred af Beile Fjord ligger l  een af Daiimarks smnkkcste 
,  H^kgaarden Rosmvold ved en lille Vugt, som ftembyder eir ret god An- 
kerpladS for mmdre Skibe; Gaarden indefluttes af hole, ffovkwdte Bakker, saa 
I . " "  " " 1 . . ^  ft« Udstgt over det bevagelige Hav, saavel Veile Fjord -  
. -  ue ahnende, s„art skovbevtrkkede, snart nsgne Kysier og de holde Sand« 

Gaarölev Sogu sou, Kattegaltet, der nlller sine Balger imod den 
. Gaarden ligger, og over denne til FyenS hole Kyst, som

ngttgnok er 2g Mile borte, men dog i Regele« altid seeS tydeligt. Med ost- 
g og nordnge Storme bruser og stummer det oprorte Hav lige uden forDln« 
«erne og kaster sine hole Böiger langt op paa Kysten, men for Oversvammel- 

>er yqr man her mtet at frvgte> dettll ligger Gaarden for holt. Den bestaaer 
Hovedbygnlng med et rundt Taarn ved hver Ende, af samme 

H e  som Bvgniligcns Tag , alt af den massiveste Grunbmnur, saa at denne 
ovenover de^ansclige Kjeldere er tre Alrn tyk og alle Blndner betydellgt udvl- 
dche fo- at stzffe Lys ind i Bcrrclsenie. Jndtll 1817, da Gaarden igj-n blev 
e or af et Herstab, stod den ganile ffnmle Hovcdbygnina endim aldeleS ufor- 

andret l»ge,om dm blev opfert i Aarei 1Z8ö, med sine smaa Buevlnduer, som 
maadellgt Lys og mere synteS besiemte til at holde dette ude end 

Ikaffe det Zndgang. Fora» Dorren var der dengang e» Udbygning lige- 
s-m Baabeuhniet paa en Kirke, og flere — nu tildeels tilnmrede — smalle Mndel- 

apprl forte ned i  Kjeldern», der vare besiemte tü F«ngfler og oste nok havde 
«re »rügte som saadanne; paa BvgningenS ene Halvdeel vare der kunS lo 

uer og i Taarnfangsteme hverken Biuduer eller Aabninger, hvorfra der 
m e trmige Lyö eller Lust ned til Fängern«, og «n Mangde ubekjendte Red« 

M  er og störe Hille Stene, som dengang endnn forefandtes, antsg man almin« 
e lgen for Marterredstaber, men om dette pirkellg var dereS Bcsiemmclse ka» 

nu uke godt afgiores, da de alle ere forsvundne. — I  et Kammer i  det son- 
^  dmgang ogsaa endnu störe Blodpletter saavel paa Gulvet som
a t^  ' ^'bneriie om et Drab> som en Tjener imod sin Billle — for

begaaepaa sin Her-re. Denne, en Grev Rantzau og 
r «1 Gaardens E ie r, holvtcS for Ässtndighed mdesparret i dette B«rels«

og blev beständig bevogtet af cn Tjener, som dog engang forsomte al lukke Dar
ren omhpggelkgt- da Han et Oieblkk gtk dort; den Afsindige kom ud i en ari
den Stue og fandt der en Bosse, som Han tog med sig, hvorester Han laasede 
Dorren; da Tjeneren kom tilbage, ttuedc Herren hanr med oieblikkelig Dod, 
dersom Han kom ind, og, da haii desuagtet sprcengre Dorren, opstod der m 
Kamp, hvis ncrrmere Omstcrndigheder ikke videS, men hvoraf Resrrltatet blev at 
den Assinvige blev drarbt ved Skuvdet af den DoSse, Han havde hentrt; Tjene- 
ren paastod rkgtignok at den af sig selv var gaact af, men formodentlig har Han 
ftavristet den Afsindige Gevceret og siderr, da den Anden blev Ham for over- 
mcegtig, stuvt Ham for at srelse stt eget Liv ; den Doendes blodige Ungre havde 
esterladt sig tydelige Spor paa Vceggen, og störe Blodpletter fandteS paa Gut- 
vet; nn er Dwrelset ganffe forandret og alt Sligt forsvundet.

At cn saa uhyggelig Bygning maatte vone rig paa Sagn om Spogeri vil 
Enhver tet indsee. Z  den afsindige Greves Vcerelse pudsleve og Mmlede det 
hver eneste R at; hver Jnlenat stode alle Husets Dorre aabne og man horte da 
en Dogn med Musik kjsre ftem foran Hovedtrappen og paa samme Lid Lo
den af tre hule Drsn fra en Dor i den ene Kjelder, hvor engang et Menneske 
ffal vcrre indmuret eller vel snarere cn Fange sultct ihjel. 2  Gaarden saae man 
nnvertiden en rod Heft lobe omkririg, og, naar Folkene forsogte paa at gjenne 
den ind i Stalven, viste den sig ogsaa villig, men forsvandt i det Meblik den 
kom over Dortcerstelen. Gaardhunden tudede hele Natten og tevede aldrtg lcenge, 
indtil man endelkg faldt paa at stytte Hundehuset, da man jcevnltgen saae en 
hvid Skikkesse gaae fra det Sted, hvor Hundehuset havde staaet, og til Jnd- 
gangen paa Hovedbygningen, hvor den forsvandt. —  Ogsaa i Skovene udenfor 
Gaarden var der Spogeri. I  en lille Skov ttl Venstre, naar man fotger 
Belen längs Stranden, Hortes oste Barnestrig; en Pige stulde der have stDt et 
Barn i DolgSmaal og derester drcebt der. — I  Grunde Skov stulde der i Ncrr- 
heden af Fjorden ligge cn Skat, som Flere havde provet paa at hcwe, men, naar 
de gravede ester den, viste der sig pludseligt en hör, stank Jcrger i gronne Klce- 
der, ledsaget af en Skytte og en uendeltg stör Mamgde Hunde, der ligesom myl- 
rede frem alle Sider og overalt bedcekkede Jorden ; Herover bleve Skattegraverne 
altid forfterdede og toge Flugten, men Ärgeren kaldteS Grev Gero — var alt-
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saa, imedens Han levede, en Grev Rantzau — og jager paa hcle Böller GodS 
og i alle RoscnvoldS Skove med Hujrn, Raaben og Hunveglam, ester NogleS 
Sigende fordi Han — ligesom valdemar Aklerdag — ikke snskrde sig »oget 
andet Himmerkg, ester Andres fordi Han engang ffcil have taget Brsdet fta 
Alteret og ladet det i sin Bosse for derved al erholve Friskud og altsaa äldrig 
at W e feil.

Ravnet Rosenvold er ikke celdre cnd den nuvocrende Bygning, men Gaar
den kaldteS tidligere Srarevold og iaae oprindeiigen i Barrit Sogn Bjerre Her
red, nu i Veile Amt, ved Byen Starerode, vmtrent j  W ill fra Stranden, hvor 
man endnu i Skoven flal kunne fee Spor af den crldgamle Borg. Den til- 
hortr en nuegtig og anseet Familie ved Navn L a if  eller Lnsb , der iscrr spilleve 
en vigtig Rohe i det 14de Aarhundrede, men dog allerede tidligere var bosat 
her i Landet. En Riddcr paa Starcvold gav, som Sagnct v il, ved sinDegjer- 
lighed Anledning til d«nS Odelcrggelse, idet ha» for sin Nabo, Djergmandrn i 
StecnShei, yttrede stör Lyst til ak see dennes Rigdomme, hvorom der var saa 
mcgen Tale. Djergmanden tillod Ham dette gjerne, men advarede Ham tillige 
imod at stjale nogct deraf, thi dertil vildc Fristelsen vcrre megct stör og saadant 
sideil bekomme Ham ildc. H r. L a lf meentc at det ikke havde nogen Nod, og 
Bjergmanven aabnede nu Forstueir til Hoien, hvor der laae störe Dynger af 
Guld og Ssiv. Allerede nu künde den mandhaftige Riddcr ikke modstaae Fri« 
stclsen, men stak hemmeligt en Guldsto til sig, ester hvilkcn Folk siden altid 
kaldte Ham H r. L a lf Guldsko,*) men Straffen udeblev ikke, som Trolden havde 
sagt, thi Gaarden brcendte af, eller blev, efter Andres Fortoelling, nedrevet af 
den opbragte Bjergmand, og H r. L a lf  Guldsto opbyggede da der nye Srare
vold i Stouby Sogn ved Stranden paa det Sted, hvor nu Rosenvold staaer, 
og befcrstede det vel med Mure og Grave.

Dette künde ogsaa nok gjoreS Bchov, thi da Borgens Beboere, formodent- 
lig i Grev G ĉrtS og Valdemar AtterdagS Tid, plyndrede og fomroligede de 
omboende Bonder, ester hiin Tids sirdvaillige Skik, vare disse ikke merr taal- 
modige her end i andre Dele af Landet. De samled« sig da til et alvorligt 
Angreb og stormrde fra alle Sidcr los paa Borgen, men denneS Besietning for- 
svarede sig tappert og gjorde Belcirerue stör Skade sta Skydehullerne, samt fan- 
gede endelig ved et Udfald en stör Mangde af dem, hvorefter de Ovrige ad- 
spredte sig; Faugrrne kastedes i Taarnf«ngslerne og bleve Haardt piinte paa al-° 
lehaande Maader. — Bcleiringen gjentoges imidlertld siden, om af Bondcrne 
alene, eller om tillige af KongenS etter HanscstarderneS Folk, — for at straffe Bc- 
soetningen for denS Ssroveri i Kattegat og B e lt,—  videS nu ikke, men vist er det

') Et temnielint lignendc Sâ n fvritrlle» om dn »«iliggende Gravcngaard ved Stouby 
Lirle, -vor Ravnet Guldsto till<rgaes Hr. Lrland Limbek; Fsrnaviict Erlaub »ar ior» 
rigt new» almindelig« i Familien Lais, men forckommer cUers alrriq i Familien Limbek.

at Beleiringen denne Gang blev drevct ined storre Kraft, og, da Borgherren 
ikke mere havde synderligt Haab om at undslippe, «edgravede Han sine bevste 
Skattc etstedS paa Gaardeit og blev kort ester, da Fjenden med stormende 

> Haand krängte ind i Borgen, nedhugget tilligemed Beseetningen. Man har 
! derfor Heller aldrig siden kunnct finde den »edgravede Skat, hvor tidt der ogsaa 

er sogt ester den, men at den endnu ligger etstedS paa Gaarden, dcrom tvivler 
mau der paa Siedet siet ikke.

Borgen blev nedbrndt og stod som Ruin i et Dar Aarhundrcder, indtil 
den berommelige RigSraad og Marsk, Folger Gttesen Lofenkrands til Doller 
og Stjernholm, Statholver i Norrejykand og HövrdSmand paa Skanderborg og 
Bygholm, sattede den Bcflnming at gjenopbygge Gaarden og gav den fit Navn; 
denne Beslutni'ng fik Han dog ikke udfort, med mindre Han har ladet fig noie 
med en uanselig Bygning, hvilket n<rsten syneS rimeligt, du man hyppigt sinder 
Ham beiuevnt til Rosenvold, hvorimod hanS Enke, Fr« Laren Gvldenstjerne, 
1585 opfsrte det nuvoerende Rosenvold, som man seer af folgende Jndsirift paa 
en Steen over Dorren ud til Haven:

Anno . 1585 . lod . feg Laren . Gpllenstjern .  sättig . Zolger. Loszen- 
l krantzis . thil . Doller . dete. HvsS. opbygge. i . m it. Encke. Seed'e. th il. mine - 

tho. Sonncr. ivrre . Lhrestoffer . LoszenkranS. och . 8rederik . Loszenkran» . 
Beste. Gvd. Alnuegtigste. bevare. öS. a t. v i . inaa . lefve. wdi. Gvdtz. Fröcht . 
Amnen.

Ester Fm Laren» Dsd deelteS Gaardene saaledcS at den «ldste Son, 
Gtte Lbrestoffer, fik Doller, den yngste, 8rederik, derimod Rosenvold og det 
ubechdelkge Stjernholm ved HorsenS, der kunS var en Lystgaard, saa,at sige 
ude» Jordtillceg. Lrederik Lofenkrands blev Kammerjnnker hoS Kong Lhrl- 
stian den Sferde og var 1602 forlehnet paa LivStid med Stouby Sognö Kon- 
getiende; Han havde dm Ulykkr at m Hofdame, Ligborg Lrokkenhuus, ved 
Ham blev Moder til en Son, og den endnu storre at hendeö Fader, LauridS 
VrokkenhnuS til Egeftov, paa ingen Maade vilde Made et Wgteftab imellem 
dem, da Han formodede at egentlig Kongeu var'den Schldige. Efter de da 
bestaaende strirnge Love dsmteS den 15de Octbr. 1599 8rederik Lofenkrands,
— som var flygtet, men bleven udleveret af Magistralen i Hamborg, — til at 
miste fine to Fingre og vom cerelsS, Frokenen til at indesparrres sin Livstid, 
hvilket man i hiin Tid kaldte at indmures. Lofenkrands fik Tilladelse til at 
gaae i keiserlig Tjeneste og stride imod Tyrken, for saaledeS at afsone sin Brode,
— e» dengang ganste almindelig Bod, — blev 160l af sin Oberst anbefalet til 
Benaadning, i Betragtning af at Han forte sig vel op og kjmnpede tappert mod 
ChristmhedenS Fjrnver, men erholdt et Haardt Svar af Köngen den 22de Aprll

! 1602, hvori Ansogningen afsiaaeS og Han kalves: »offenbarer zu Recht über
wundener Schelm," »an Ehren gescholten," »seiner hochsträflichen Bcrbrerhung
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wegen öffentlich zu Recht von Ehren erkannt"; endnu sa»»»me Aar dsde Han i 
Mähren af et Saar i Haanden. Der forteelles rigtignok at 8rederik Rose»u- 
krands'S Ssn ved Köngens Medvirkning arvede FaderenS JordegodS, men bette 
beroer vistnok paa en MLSforstaaelse; Rosenvylv faldt i det Mindste til Hans 
Broder, (Drro Christoffer, der ifo»vcieu riebe Böller og ligcledeS var Kammer- 
junker hoS Christian den 8jerde Han aegteve 1592 Gissele MauridS Dauer 
p-debusk, men ester dereS Dsd var der saa stör Gjcld at Ssnnen Zolger 
Mrresen Rosenkrands og Svigerssnnen Zairs pogvisk nt Damsbo folgte 
baade Böller og Rosenvold efter Borgens og de ncrrmeste Fremder- Raab, thi 
Folger Rosenkrands var endnu kuns 20 Aar gammel. Den destcndte Fru 
Ellen M arsviin, Christian den 8jerdes Svigermoder, stsbte begge Dete den 
24 Oct. 1621 og betalte for Byguingerne paa Rosenvold 1500 Rvl. Species, 
for A v l, Enemcrrke og Enemcerke Skov 5,500 Rdl. Speckes, for Iorbegodset 
60 Rot. Speckes pr. Tve Hartkom, for Guld, Sslv og LsSsre paa begge 
Gaarde 20,000 Rdl. Speckes. Den 10 April 1624 tog hun ester behsrigt 
Proclama Köngens Laasebrev paa begge Godserire, men maatte deSuagtet i Aaret 
1631 udholve en ProceS om Venne Handel, idet Rosenkrands paastod denS 
Ugyldighed paa Grund as at Han havve vcrret ntinvreaarig, men hun labte 
awelcs sin Sag ved HerredagSdommen af 15 Juni 1631.

Dengang denne Dom faldt havde Frn Ellen Marsviin allerede nraattet 
asstaae begge Gaardene til sin Datier, Lirstine Munk, KongenS Gemalinde, 
som derfor af RosenkrandS er indstownet tilligeined Moderen. Köngen havve, 
som bekjendt, denne sin Gemalinde mistcrnkt for Utrostab og befatede hende 
1630 for Frenukden at opholde fig paa Bolle»-, hvilkcn Gaard tilligemcd Roscn- 
vold Han lod Fm Ellen afstaae til Dat.eren, med hvad Ret er vanffeligt at 
indsee, da det var Moderens Eiendem, som hun selv havde stsbt, betalt og 
faaet Skjsde paa; men t sin Egenstab som Bcrrge si)r de Dorn, Han havde 
med Lirstine M unk, tillod Köngen sig »nere end een Gang saadanne markc- 
lige Iltvgreb i Vennes og hendes Moders Raadighed over dereS Gods. Frn 
Ellen Marsviin afstod hsist ugjeme — og fsrst ester gjentagne Paamindelser— 
Gaardene og bortfstte saameget som nwligt af Losoret og Husene, forirrdcn 
lM  overleveredc dem til Datteren. Lirstine Munk tilbragte nu her sin vorige 
Levetid, udmcerkede sig ved sin GudSfrvgt og störe Godgjsrenhed, »nen forte 
tillige en pragtsuld Husholdning ,  saaledes so»n det ssmmede sig for en Kongos 
Gemalinde; ester Moderens Dsd var hendeS Titel, saatevcS som den opla'steS i 
hendeS Ligpradiken: Grevinde til Slesvig Holsteen, Frue til Taasinge- Voller, 
Ellensborg, Rosenvold, Lundegaard, Beilegaard, Lellinge, Tybrsnd og Turs. 
Da Kong Christian var dsd, forbsd hanS Eftersslger hende at kalde sig Grev
inde til Slesvig Holsteen, hvortil hun Lngen ander» Hjen»mel havde end at 
Christian den 8jerde i sine Breve kalvte hende saaledes, men dctte Forb»»d

agtedeS ikke. U»»der Krigei» mod de Svenfle var herrdeS GodS fmaget for 
Indqvarterillg, en Folge af Lorfitz Ulfelds Jrrdflvdelse hoS Carl Gustav, og 
de Omboende benvttede denne günstige Omstandighed til at flvgte dechen med 
dereS bedste Säger. Denne Herlighed varede dog ikke längere end til Po
lakkerne tramgte de Svensie dort, thi disse Benner huserede som bekjendt varre 
e»»d de arrigste Fjender og sparede naturligviis ikke Rosenvolds Bonder inere 
end alle andre; endnu for faa Aar siden visteS » Skoven ved Gaarden en h»»ul 
Eeg, hvori en Kone i hin» Trcrngselstid havde sin Bolig; i Starervde Skov i 
den saakaldte Orendal sinder ma»» et andet Mindesrncerke fra de»»»»e Periode, 
nemlig en dyb Grmbe, som bena'vneS polakhullet, hvor Bonderne nedgraveve 
en stör Mcrngde af dem »hj'elstagnc Polakker.

Fru Lirstine Munk dsde de»» 19ve April 1658 og blev begravet i S t. 
Kn»»dS Kirke i Ode»»se med stör Prägt. Böller og Rosenvold bleve efter hendeö 
Dsd folgte og den Sidste uverr Tvivl stobt äs Gelreimeraad Henrik Rantzau 
til Schoneweive, Aagaard, Mogelstoer og Jensgaard, RigSraad, Ridder af Ele- 
pha»»tei», Assessor i Statscollegiet og Hsiesterct, Stiftarntinaird t AarhrmS og 
Amtmand over Stjernholins A»»»t, ester hv»S j»arnlsse Dsd i Aaret 1674 det 
tilfaldt ha»»s Droderss»», Kanrnrerherre Zenrik Rantzau til Estildstr»»p og der 
halve Hamelinose, som dode ugist 1637 og arvedes af Broderen, Grev Grro 
Rantzau til Asdal, der »alt eiede 8 Eodser, nemlig: Alleslov, Asdal, Au»»S- 
bierg, Bollerup, det halve Ha»»»cl»nose, MarsviinStund, Rosenvold og Vedby- 
gaard, var Gehetmeraad, Kam»nerherre og hvid Ridder samt bleve»» optaget i 
den danfte Grevesta»»d 167t; Han dsde i sit 87de Aar 17l9. Han er uden 
at Tvivl den vceldige Jceger, der e»»dnu fcerdes i Skovene ved Rose»»vold den 
Dag i Dag og strcekker Skattegraverne saavelsom Skovchvene. — Hans Ssn, 
Grev 8rederrk Rantzau til Rosenvold, var Generalmajor og tog Deel i alle de 
Danstes Felttog, »»de og hjemme, i det 16de Aarhundredes Begp»»delse; Han 
dsde ngift 1726, hvorefter Rosenvold faldt til HanS eneste Broder, Grev Christian 
Rantzau, der blev Geheimeraad, Bicestatholder i Rorge, Kainmerherre, Ridder 
af Etephanten og Ordencn de l̂ union parkaito, og »alt eiede 9 Godser, nemlig: 
ASval, Barlsse, BraheSborg, Gundestedgaard, j  Hamrnclmose, K»-astr»»p, Rosen
vold, Skovgaard og Voldberg; som Modscet»»ing til sin Fader var Han, ser
ielles der, en saa stör Elster af Bidenskrberne at Han endogsaa paa Jagte»» 
bestjeeftigedc sig dermed, og i Besiddelse af et udincerket Bibliothek; Han dsde 
1771. I  Aaret 17Z6, den 10 Septbr., oprettede Han med kgl. Tilladehe et 
saakaldet Grevelrgt 8orlods eller Prarcipum»» af endeel af si»»e Eie»»do»»rn»e; 
dette Rantzauske Grevelige Pr«cipuu»n stal arveS med agnatist-cognatist 
Succession i den Rantzauske Familie, paa Mands- og Qvindelien, saalwnge 
den er til, samt ester denS Afgang falde til Köngen; det bcstod opriildeligen af 
3 Godser med over 1285 Tv. Hartkorn, nemlig:
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1. Rosenvold i Stouby Sog», Bjerrc Herred, udgjorde:
8 ri Zovedgaardsrarr, Ager og Eng . . . 25 Td. 7 Sk. 2 Tdr. 2 Alb.

Skovflyld. . .  . 3 -  5 — 2 — 1 —
Ciender, Stouby SognS Kirkrtiende matr. for 39 — 4 — „ — » —

Hörnum Sogns Kirkettende og Kirke-
jord, matr. fo r......................... ...  . 8 — 5 — 2 — 2 —

Bondergods, Ager og Eng .......................... 301 -  ,, -  3 -  „  -
Skovffyld................................. 3 5 — 2 — /, —
Msllefkyld ........................... ... 6 3 — ,,
Ja lt Hartkom af alle SlagS 389 Td. 2 Alb.

2. Asdat i ASdal Sogn, HornS Herred i Dendsyssel, udgjorde:
8 ri Aovedgaardsrart, Ager og Eng . . 148 Td. 4 Sk. 2 Fdk. 1 Alb.

Skovffyld . . . . . 3 -  4 — 1 _ _  1 —
Mslteffyld............... 1 -  4 -  3 -  „  -

Ciender, ASdal SognS Kongetiende. . . 12 __ „  — „  —  ̂ ^
dito Äirketiende . . . 12 — ,, —  ̂ » »

Hörne SognS Rirketiende . . . 1 3 - « - „ — „ -
Ssndergods, Ager og E n g .......................... 333 — 1 — 3 — z —

Skovffyld......................... ' 3  — 4 — 2 — 2 —
Mollefiylv . . . . . . . . . 1 -  « -  2 -  „  -

Ja lt Hartkorn af alle SlagS 523 Td. 4 Sk. 2 Fdk. 1 j Alb.
3. D «  halve Zammelmose i Thise Sog» Venneberg Herred i Dendsyssel

udgjorde:
8ri Zovedgaardsrart, Ager og Eng .  . . 30 Td. 3 Sk. 1 Fdk. j  Alb.

Msllefkyld . . . . 8 — 4 — „  — » —
Ciender, Torslev Sogns Kongetiende » . 52 ,, ' — //
BondergodS, Ager og E n g .......................... 181 ^  Z — 2 — 2 —

Ja lt Hartkorn af alle SlagS 245 Td. 2 Sk. 3 Fdk. 2 j —
4. voldberg Srrsgods i Ringkjabing Amt udgjorde:

BsndergodS. . . . . . . . . 43 Td. 3 Sk. 1 Fdk. 1 Alb.
5. Der sja'llandske Srrsgsds i KjsbeichavnS og Sors Ämter udgjorde: 

Bondergods . . . . . . . . .  29 Td. 2 Sk. 1 Fdk. 1 Alb.
Landgilden af det hcle Fideicommis belob sig til: 13 Td. 6 Sk. Rüg, 

453 Td. 6 Sk. 3 Fdk. Byg, 106 Td. Havre, 52 Td. Meel, 14j Fjerd. 18 
Lpd. Sm sr, 2 Faar, 14 Lai», 45 Gjces, 146 HsnS, 400 Flynder og 1098 
Rdl. 2 Mk. i Peiige; hrraf svarede Rosenvold alene 16 Td. M g, 50 Td. 2 
Fkr. Byg, 52 Td. 4 Sk. Havre, 12j Fjerd. Sm sr, 1 Faar, 2 Lam, 54 HsnS

! og 441 Rdl. 2 Mk: 3 ß i Penge; detS Bsndergovs laae oinsprcdt i del NU- 
! vcrrmve Beile og Skanderborg Ämter.
l W er GehkiineraadenS Dod tiltraadte Hans Ssnneson, Grev LlMstian 
> 8rederik Rantzau, FideieommiSgodset, og ester dmneS Dsd i Aarer 1782 Hans 

Farbroder, Grev Carl Adolph Rantzau ttl Drahesborg, Kammerherre, Stift« 
amtmand og hvid Ridder, som dsd« barnlsS 1814, og derester dennes Vroder, 
Grev 8rederik Siegfried Rantzau til Frederikslund, BraheSborg og Skovgaard, 
General, Kammerherre og hvid Ridder; Venne dsde 1822- hvorrster Hans «eldste 
So » , Grev Christian Jens Rantzau ül Ellegaard, M ajor, arvrde Fidei« 
commiSgodset og bosatte stg 1817 paa Rosenvold, den forste Eier af denne 
Familie, som hävde ftestet B« paa den gamle Gaard, der n« blro forandret 
overcenSstemmende med TidenS Fordringer, hvilket efter GrcvenS Dsd Hans Enke 
fortsatte; dereS «eldste Son, Grev 8redorik Christian Rantzau, Prem. LIeut. tLivs- 
vagten, er 'miveerende Bestdvcr og beboer side» ModerenS Dod llgeledeS Gaarden.

Ved Äncttonen over Skjerrildgaard t Äarel 1789 tilkjsbte Grev Carl 
Adolph Rantzau stg 39 Td. 1 Sk. 1 Fdk. 1 Alb. Hartkorn t Bjcrre Herred 
for 4934 Rdl. og stk Aaret efter kgl. Bevilliiig til at l«egge det ind ander 
Stamhuset og derimod at scelge 55 Tv . 3 Sk. 2 Fdk. 2 Alb. af det Strs- 
godö, som laae »beteiligst. 1793 erholst samin« Bestdder Tilladctse til at af- 
hcende ASdal og Hamelmose imod at deponere Kjobrsummen — 77,180 Rdl. — som 
Fiveicommköcapiial, og denne blev 1815 ved Salzet af noget StrsgodS forsget 
til 86,000 Rbd. S slv . — Rosenvold, som er det eneste tilbageblevne Tods, ud-- 
gjor nu ester den gl. M atr. fti Hsvedgaarvsrarr 25 Td. 7 Sk. 2 Fdk. 
2 A lb , Skovff. 3 Td. 5 N . 2 Fdk. 1 A lb .; Stouby SognS Rirketiende, 
inatr. for 39 Td. 4 Sk. af 420 2 L . Hartkorn; af Hörnum SognS ttendo- 
ydende Hartkorn Kirketitnden af 54 Td .; Bondergods 261 Tv . 7 Sk. 2 
Fdk., Skov- og Msllcffyld 8 Tv 6 Sk. 2 Fdk. 1 A lb ., beliggende i Bjerre,

 ̂ Hatting og Rim Hrrreder, hvoraf Landgilden 1838 var 792 Rbd. 4 Mk. 2t 
ß, 3 Td. 6 Sk. Rüg, 49 Td. Byg , 4 Td. Havre, 4 Fjerd. Smor, 6 Lam, 
10 GjeeS, 76 HonS, 440 TEg, 36 karte Reiser, 6 lange Reifer, 21 Brevreiser, 
42 Ssreiser, 952 Ugevage. — Stouby SognS Tiendr var accorderet meget for- 
ffjrlligt, men belob stg i almindellge Aaringer til 10—11 Mk. pr. Tdr. Hartk., 
Hörnum SognS Kirkctlende til 14—15 Mk. Pr. Td. Hartkorn. — W er dm nye 
M atr. har Rosenvold 33 Td. Hartkorn HovedgaardStart og 305 Td. Hartem  
Bondergods. — Gaardens Areal er over 350 Tv . Land Ager og Eng, 500 Td . 
Land Skov, samt paa Bondcrjorderne 600 Tdr. Land Skov Bramdet bliver n«rstm 
aktiv folgt ved Auktion paa Roden, og da der aarligm afhcrndeS et meget be- 
tydeligt Qvantum, have «ndeel Trcrhandlere etablcret stg i Sognet, hvilke da 
indstobe Trcret paa Stedet og fiden felv scelge det til Kjobenhavn eilet til Donderne.




