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^ a a  «n Hsiflrtte t Meerlose Herred, Holbeks Amt, omtrent 3 ! M ile Best 
for RoeSkilde vg U  M i«  Syd for Holbek, liggrr i Sognet af samme Navn 
Herregaarden Tollose, som nu er Hovedsadet i Da roniet Zeuthen. For» 
medelst GaardenS hsie Bcliggcnhed nyder man en rel fr« »g viid Udsigt, der 
dog er sor eenSfvrmig ttl at Kinne kaldeS «nten smuk eller malerist; 1 en W and  
af t  M i«  imod Best derimod finder man en Bakkerad, som banner et Ypperligt 
Overdrev ved Navn Grontved, hvor GaardenS Kreaturer graSsr om Somme, 
ren, og fra diSse Dakker er Udsigte» virkelig ,neger smuk og ganfie egen i sit 
SlagS. En Deel af Overdrevet er bevoret med udnnrrket Bsgestov, hoor man 
endnu finder hine imponerende gamle Stammer, som nutilvagS blive fjeldnere og 
sjeldnere; Resten er GraSland med en saa yppig og kräftig Vegetation at man 
snart stulde holde det for et Alpcland, hvilken Forestilling iscrr bliver rtt levende 
idet man til alle Siver seer Sjalland som en Sletle ndstrakt for sine Fodder 
og Bakkerne overalt bedakkede af talrige Qvceghjorder; ved Dsergctü Fod et 
Par smilende Indsser, af hvilke den stsrste kaldeS Magleso og allered« for ^̂  
Aar stden tildeelS horte »»der Tollose, hviS vava-rende Eier, RorSkld« Distop, 
havde Ret til hvert Aar at drage t» Gange Bod i Maglesto.

Paa en af diSsr Dakker, Msrkemosebjerg kaldet, har GaardenS »»Mrrnde 
Eier ladet opfore et SlilladS, som er omtrent 40 Fod hoi«, saa at man da 
Banke» sclv er 340 Fod —  staaer ncesten ligesaa hsit over Havet som paa 
Beiihsi eller OverdrevSbakke» ved Besteregrde, hvilke allrrede öftere er« onna te 
som SjallandS h-iest- Punker. Fra dette StilladS seer man med blotte Sine

R-eSkilde, Holbek, Slagelse, Ringsted, ja FrederlkSborg og Rykjobing k Od« 
Herred og med Aikkert Hoiderne ved Kjobrnhavn saavelsom Skibene i Kattegat 
ud over Rorvig, saa der vcl neppe i hele Sjalland v« Kinne sindeS noget 
Punk, der frembydrr en saa viiv Udsigt.

Hovedbygningen paa Tollose bcstaaer af et stört grundinnret HunS paa 
tre Etagrr, som i sin nuvier-nd- Skikkrlse ikke tager sig synderlig godt ud , men 
tidligere bestod af to Huse, opferte ved Eide» af hinanden og hvert med fit 
Tag , —  saaledeS som man endnu undertiden trerffer det paa gamle Gaarde, 
>s«r i Holland, —  samt derhoS et Taar» med Spiir. Gaarden blev saaledeS 
opfort af de» beromte Peder O re , men, da den var ganste forfaldr», tildeelS 
ombygget i Aaret 1773 af Caucelliraad Neergaard , som forenede begge Hnsene 
linder eet Tag, —  hvorved Bygningen fik en til sin Loengde, 36 A lrn, ufor» 
holdSmeeSstg Drede, 34 Ale», og det Hele noget saa Uformeligt, og ncdrev 
det gamle Taarn, der saa vmsentlig bidrog til at forstjonne Dyguingen. 3»d» 
vendig er Huset hverkeu spmmetrlst eller beqvemt indrettet, men dog forsynet 
med sniukke, anselige Boerelser, i hvilke findeS en Sämling af gode Maleiier, 
for storste Delen af nulrvende bekjendte Mestere, saaiom D i unck, Ea tel, D a  h , 
Cons tan t ia  Hansen ,  K i ich ler ,  Rorby  og Flere. —  T il Hovedbygningen 
stod« to Sidefisie, hver paa een Etage; Ladegaarden er meget stör og Uohuftne 
rnmmelige; omkriug Gaarden vare der Grave, som dog nu er« ttlkastrve und» 
tagen ud imod Häven. 3  een af Ajeldorae fandleS en nu '«murrt Nedgang 
til e» uudrrjordist Gang, der efter Sagnet stulde fore til GiSselfeld, hvilket
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naturligviiS er en Umulighed, men som rimeligvits forte ud i Skoven, — der 
vengang har liggct narmere ved Gaarden, — for saaledeS i Nodstllfalve at 
rjene Borgherren og Besatningen til sidste Redningsvet. Jndtil for omtrent 
100 Aar siden fla! denne Gang have varet aaben, inen, da en Mand gik der- 
ind for at understge den og aldrig Lgjen kom for DagenS LyS, — rlmeligviiS 
qvalt af den usunde Lust, hvilker saa oste er fleet ved lignende Leiligheder, —  
blev Indgangen titmuret og Stedet betegnet med en stirkantet Steen, som mgn 
dog senere har bortraget, saa at nu Ingen veed at angive, hvor egentlig Ned- 
gangen har varet. Ester et anvet Sagn flal denne Gang fore til Balle og 
endnu stadigen benytteS af Kong B o lm e r  —  V a l d e m a r  A t te rdag ,  —  
som har er eget Varelst paa Tollost, ja lidligere boldtes der endogsaa en PLge 
alene til hanS Opvartning, der vil fige til at rede HanS Seng og feie Hans 
Stue; intet Under at Köngen ikke vil tillade Rogen at bessge fin Longang og 
verfor nden Darmhjerlighed dreiede Halfen om paa den Nysgjerrige, som vilde 
trange ind paa HanS Enemarker.

Tol lose tilhorte under CatholiciSmen RoeSkklde Bispestol og havde et saa 
betydeligt Tillkggende at det udgjorde to Lehn, nemlig To l lose Lehn og 
T s l l o se  S t rand lehn .  Det forste bestov af Hovedgaa rden  T s l l o s e  
med en AvlSgaard og et meget betydeligt GodS, iatt ikke mindre end 271 Bvel 
Jord og —  saavidt man kan blive klog paa de forvtrrede Beregninger i 
Bisperneö gamle Jordebog —  106 Gaarde og Hufe med Jord samt 8 jordtsst 
Huse og endeel sde Gaarde, alt beliggende i Tollest, ASminderup, Ovandlest og 
Tostrup Sogne, foruden Dispetienden af Tollest, Uggerlose, Ondlost og Ssnder- 
sted Sogne; dertil horte allerede dengang Overdreve t Grontved,  som benav- 
neS Kjcer(8ta<»ttum); det andet, To l lose S t r a n d l e h n ,  bestod meest af GodS, 
som havde tilhort J enS  Mögen sen til Skkerss/ der levede 1343 og folgende 
Aar, hvorefter Fru I n g e r  til Skierso pantsatte Bispestolen det for 60 Mark 
So lv ; det laae imod Rorvost ud ad Stranden til og udgjorde ialt 1 AvlS- 
eller Bryriegaard, 14 Gaarde, 4 bygte og nogle ede Huse med 81 Boel Jord, 
men uoiere at speeificere Äfgifterne kan j-g her ikke tndlade mig paa og bemar- 
ker blot, at de varierede i h-teste Grad t de forfijellige Byer, ja at de enkelte 
Gaarde l Byerne vare af holst ulige Afgister ligefom dereS Jordttllag künde 
variere betydeligt. —  Hovedgaarden Tsllose stkv künde aarligen saae 9 j Mark 
Sad etter 456 Td. Byg , hvilket stemmer nsiere end man flulde troe med

Gaardens Udsad ester 450 AarS Forlsb, thi naar man for Jordenö Hvile fra- 
drager det Halde, —  da de Gamle gjerne regnede som om alting blev til- 
saaet, — faaer man 228 Td. Byg og i Aaret 1800 saavelsom nu anflaaeS 
den scrdvanlige Uvsad paa Tottost til 220 Td. S a v ; Avlögaarden i Skimmede 
havde et Jordtillag af ncesten 2 Boel og dertil 4 Huse; den svarede 1 Td. 
Smor. —  Tottsse blev af Biflüpperne forlehnet dort, som dereS meste svrtge 
GodL, men senere henlagt til Fadeburet og Kjelderen tittigemed det saakaivte 
FadebuurS lehn,  hvorfor der blev sar en Geistlig til at bestyre det som For- 
valter og aarligen at aflcegge Regitstab, mcdenS Lehnsmcendene blot lndbctakte 

 ̂ dereS bestemte Afgtft og stittede et vist Antal Tropper, men forresten intet 
! Regnflab havde at aflcegge.

SaaledeS gik det med Tsllose indtit Reformationen, da Köngen lnddrog 
dette tittigemed GeistlighevenS ovrkge Godser. Der var imibiertid paa Gaarden 
kngen Hovedbygning, hvor en LehnSmand kuilde boe, og derfor forblev dette

> betydelige Lehn ikke samlet, men flere Byer saavelsom det saakalvte S t r a n d l e h n  
strar flkltr derfra, medenS de ncermeste Byer blcve under Tollsstgaarv og tittigee 
med denne 1538 overdroges den forijenre gamte Biflop O ve  B i l l e ,  der Aaret

> iforveten var fluppen ud af det DaretagtSfangsel, hvori Kotigen strar ved Re- 
formationenS Jndfsrelst satte Ham saavelsom RigetS andre Biflopper, og bleven 
forlehnet med Skovkloster etter det nuvcerende Hcrluföholm. 1546 blev Tollost

! Lehn, som Han hivtll havde havt paa Köngens Raade, tilstaaet Ham paa Livs- 
tiv og indbefattede da Tottsse Gaard og By , Ssndervattingerod (nu Skov- 
vallingersd), Truedstrup (?), Ubberup og Qvandlsse og svarede i aürlig Land
gilde: 3 Lcester 51 Pd. c-- 166 Td.) Byg,  1i  Leest 2 Pl>. 66 Td. 4 
Sk.) Rüg, L Last t--- 40 Td.) Havre, 14 Td. Smor, 10 Lider Flefl , 1 
Faar, 36 Lam, 68 G jas, 96 HonS og 4 Kser. Derimod overdrogeS 1547 
tre af LehnetS Byer —  RsrvMngerod, Lunderod og Torent (Tjornede) — ril 
Are l  Urne,  og rimeligvtiS bleve de forst kgjen forenede med de andre da den 
storste Deel af det forrtge Lehn blev bottbyttet til Peder Ore.

Ove B i l le  havde stt Lehn med den i hiin Tid ingenlunde almindelige 
Ret, at Han der maatte udsve Jagten, og over denne fin Ret holdt Han 
strängt, som man feer af et meget atvorligt Brev fra Ham , dat. Hellkgtre- 
kongerSvag 1542, til LehnSmanden paa Roeskilvegaard, MogenS Godske, 

! som tittige har varet forlelMt med den<Veel af det gamle Tollost Lehn, der siden
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blev overdraget A r  e l Urne.  Der vor bleven bereitet Btstoppen ar M ö g e n -  
GovskeS Svende havde fat ->Se1t̂  (Garn) igjennem Tollsse Skov og „bedet̂  
8 til lO Raadyr, ŝom vi have fredt -c hoidct udi Fyrm"; en saadan „Hov- 
mod og Ustiel" har endnu ingen af HanS Naboer, hverken her eller i Jyllanv, 
nogensinde gjort Ham, og Han Heller ikke enten formodet stg det eller forstyldt 
bet af M ogenS  T  od ske, fortanger verfor al vide, om det er skeet efter HanS 
Dillie og Befaling, eller Ikke. MogenS Tod  ske svarede mcd al den Hsiagtelse, 
fort, Cnhver var en saadan Mand fiyldig, bad om Forladelse for sine TsenereS 
Korfeelse, thk de havde jaget paa den Ham forlehnede (Ror-1 Vallingersv ByeS 
Marker og Moser, ved hvilkcn Leilighed Hnndene joge igjennem Tollsse Skov, 
hvortll Karlen« troede de vare berettigedd, men Garn vare der ikke satte og det 
Hele var ffeet aldeleS imod HanS Dillie. —  Biskoppen dode 1555, hvorester 
Köngen endnu samme Aar overdrog ril sin Hofsinde"), Peder Christkernsen 
til Hjelmssgaard, Tollsse Lehn med Bonder og Tjeuere, estersom Hr. Ove 
B i l l e  der sidst i Bcrrge havde, uden al Afgist, indtll Köngen anderledeS derom 
titsigendeS vorder; dog sial Han holde Timern« Bonderne) ved god Ret, 
ikke besvwre dem med noget nyt HuSbondshold eller Jndfoestirlng, ikke jage eller 
jage lade Hjort eller Hind, Raaer eller Harer, ikke forhngge Skovene, ikke scelge 
eller afhcrnde de vordnede Ssnner.— SaaledeS beholdt Peder Chr i s t ie  rnsen, 
— der ikke brugte noget Farntiienavn, me» forte D y  rer nes Baaben og var af 
samme Slcegt, —  dette Lehn indtil 1558, da Han af Jorgen G rubbe  ril 
Sandby blev anklaget for at have frarsvet Ham en Dreng, hvilket Han rigtkg- 
nok fraiagde sig ved sin Eed, men flden blev overbeviist om dog at have be- 
gaaet, samt tillige forfort flere Andre til ligeledeS at asicegge falst Eed; Han 
blev derfor dsmt til Fcengsel sin LivStid og indsat t Blaataam, hvorfra dog 
Aaret efter Frede r ik  den Anden iod Ham stippe ud imod en Mulct af 2000 
Rdl., samt den Forpligtelfe alrid at blive boende paa Hjelmsogaard; af Tak- 
nemlighed overdrog Han 1567 Köngen imod frit Ophold i Sorskloster alt sit 
ArvegodS, da Han aldeleS ingen noere Paarsrende havde og det aitsaa efter 
HanS Dsd alligeve! vilde tilfalde Kronen.

Tollsse Lehn inddrog Köngen alterede ander Sagen og dortbyttede der

Hofsinder kaldles det Corps af Adelsmaend, som Konzerne brugte til Livgarde og som 
man nu vilde kldr Nobelgarde eller M-elgarde; i Vfterrig existere endnu ligümve Corps.

med mere GodS til den bersmre RigSraad Peder  Ore  til GiSseifeld for Fanr- 
holm ved Hiller-d med tilliggendt 44 Gaarde, 5 Hüse og 2 Möller; til Tollsse 
horte da efter Skjsdet, der er dat. den 9r>e —  lkke 19de — Januar 1553, 
Tollsse Dy, 23 Gaarde, 2 Gaardsceder samt den Gaard, der er udtagt til Praest 
og Degn; HellcrupSmark, hvoraf det Halve brugeS til Tollsse Gaard, det 
HalvL til Tollsse By; i Nsrrevallmgersd 11 Gaarde samt Heiiigheven äsen 
Kirkegaard; Ssndervallingerod 8 Gaarde; Lundersd 8 Gaarde; Tjsrnede 9 
Gaarde og en ode Jord; Thrudstrup (?) 3 Gaarde; i Ubberup 2 Gaarde og 
Herttgheden af en Kirkegaard, i Qvarmlsse 1 Gaard — kalt 65 Gaarde og 
2 Gaardsceder; dcSuden i Tybjerg Herred —  nu l Praests Amt, altsaa GodS, 
der ikke horte til det gamle Tollsse Lehn, —  10 Gaarde, 1 Molle og 2 ove 
Jordcr i Torvoerd Sogn og B y , samt 4 Gaarde og Herligheden af en Kirke, 
gaard t Boserup By. — Der syneS imidlertid i Venne Periode at have Hvilet 
et soert Üheld over Tollsse, thi ogsaa den nye Bestv-er Hang Ulykken allerede 
truende over Hovedet. KunS lidet over en Maanev cfterat Han havde til- 
byttet sig Tollsse faldt Peder  O r e  aldeleS i Nnaade, —  hvortll den sidste 
Handel vel ikke har bldraget saa lidet, thi i den blev Köngen dog lovlig stcrrkt 
fonrrettet, som det syneS, — maatte traede ud af RigSraadet, mistede alle sine 
Lehn og opholdt sig nu i nogen Tid paa sin Gaard GiSselfeld, i det Haab at 
Uveiret maasiee ftmde trcrkke over. ForgjcrveS! Han blev lndstaevnet til at mode 
den Ute Juni 1558 paa Herrevagen i Ryborg for at aflcegge Regnstab for 
den Maave, hvorpaa Han havde bestyret sine Lehn, men vovede ikke at indstnde 
sig og undvecg hemmeligcn af Riget, medenS Dommen faldt at hall havde tabt 
sin Sag, indtll Han selv vil move og v«re udi Retten. —  HanS Brover og 
Svogre toge sig med stör Jver —  men uden Birkning —  af denne Sag der 
oiensynkigen blev behandlet yderst partistt, og hvsr de fleste mod Ham opstilleve 
Klagepunkter saavelsom hele den brugte FreylgangSmaade mere vidnede om HanS 
FjenderS onde Dillie end om HanS Skyld; overhovevet er vellne Sag et nioerke- 
ligt Beviis paa den störe Magt, en Kvlige i htin Tid var i Besivdclse af, 
naar Han vilde bruge den, thi een af RigetS dygtigste, meegtigste, ansetefte og 
rtgeste AdeiSmcrnv, som selv var RigSraad og bestattet med LandetS forste 
Familter, blev ene og alene fordi Han fa ld t  i KongenS og Dronn lngenS  
Unaade nodsaget tll at forlave Landet, der blev gjort Jndfsrsel i Han- Gods, 
jal da Han blev bvrte, — fordi Han ikke künde vove at vende tilbage, — blevs
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envogsaa alle HanS Eienvomme confiSqverede, hvortll man fandt Grund nok i 
en Forstrivning, Han tldligere havde maattet udstade, at Han ikke vtlde forlade 
Landet »de» Köngens Tilladelse; de danste Konger vare sandeligen dengang 
fact isk langt fra ikke saa indstreenked« som man i Almindeltghed troer! — Blandt 
de confiSqverede Godser vvr da ogsaa Tollose, der blev forlehnet dort ligesom 
de ovrlge Krongodser; der eristerer endnu et saadant LehnSbrev fra 1565- ved 
hvilkel Köngen paiuscetter Admiral H e r ln f T r o l l e s  Enkefrue, den beromte 
Dk rg i t te  Gjoe,  Tolles« Lehn og Capellegaarden (i Thune Herred, Kjoben. 
havnS Amt) for 2,100 Jochimödaler, som HendeS afbsde HuSbonde efterhaanden 
havd« forstrakt Krone» med.

Een af Peder O i e S  ivrlgste og virksomste Modstander« syneS den be- 
kjendte Admiral He r l u f  T r o l l e  at have vcrret, og denneS Dod i Aaret 1565 
har uden al Tvivl veeret af stör Jndflydrlse paa hanS Sag. Hvorom alting 
er, saa fik Han samme Aar Tilladelse til at vcnde tilbage, hvilken Han strar 
benyttede og allerede den 24 April 1566 fik alle fine Godser tilbage; senrre 
kom Han igjen inb i RigSraadet, blev Hofmcster og spilte nu indtll st» Dod 
den bekjendte glimrende og for DanmarkS Finanlser saa yderst gavnlige Rolle, 
som vi her ikke iimmer« behsve at omtale.— -1567 giftede Han fig med Steen 
RosensporS Enke, Fw  Met te  RosenkrandS til Bal ls, og dsde barnlos 
1575. —  Paa Tellose opbyggede Han 1575 eller samme Aar Han dodc den 
uuvcerende Hovedbygning, som folgende Jndflrift over Havedsrren underretter 
Lssere» om:

Anno. 1575. lod. erllg. velbyrdig.Mand.Per. O r r . til GiSselfeld. K . M . 
oc. DanmarckS. R ig iS . Hof. Mester. som. vor . H e r . J  o Ha n . O r i S . Eon . t i l. 
Nielstrvp . oc. hanS.Hvstrv.Frve. M e t t e .R o s e n krantzeS.Her.Ol lvff .Ro-- 
se n k r a n tz i s . Daatter. t i l . B a lls . bygge. dette. H vS . her. paa. Tollose.

Gvd . vnd«. dem. saa. at bygge. oc. boe.
At.d« .maa.faa.den.evigr.Ro.
Der forialleS at Peder O r e  paa Tollose indrettede ligesaamange Bcrrelser 

som AarctS Maaneder, nrmlkg l2, ligesaamange Dorre som AaretS Uger, nemlig 
52, og endelig ligesaamange Vinduer som AaretS Dage, nemlig 365, men deS- 
lige Cagn ere sjeldent brgrundede og her vel neppe mere end andetstedS. — > 
Hofmesteren havde 1569 udstirdt til fin Frue et LivSbrev eller Tilladelse til for 
LivStid at beholde tre af HanS Gaarde, nemlig Tollose, GiSselfeld yg Logis- I

mose, hvitke derfor bleve i HendeS Brstddelsr lndtil HendeS Dod stdft t Aaret 
1587 eller forst i 1588, hvorefter Tollose saldk til HofmrstrrenS roeste levendr 
Softer, Fru S i d f r l  O re  til Hjelmssgaard, som var Enke rster RigSraadea 
E r i k  Podebusk  til Bistrup. Ester HendeS barnlose Dod i Aaret 1592 arvedeS 
Tollose af HendeS to Ssstersonner, J o h a n  Dernekov til Melstrup og C h r i s t i a n  
Dernekov til Blrkholm, eller maaskee snarest blot af den Sidstr, som er saa 
bekjendt af stne UdenlandSreiser, der varede i 16 Aar og kostede 20,000 Rdl.; 
Han besegle i den Tid «ersten alle «uropaifle Laude og deSuden Lillrafien, Pa- 
leestina, -Egypten og AbySstnien, takte foruden Danst, Tydst og Latin ogsaa 
Jtalienst, Spanst, Franst og Engelst og blev efter sin Hjemkomst meget brugt l 
diplomattste MlSsioner. Ch r i s t i an  Dernekov — efter hvem et Srrcrdc i 
Kjobrnhavn endnu barer Navn — faldt de» 21 Febr. 1612 i Halland og 
freiste i fin D-dSstunv sin Konge, der paa rn Recognoscering blev overfalde» 
af et P an i svenfle Ryttere og paa Flugten kom ud i e» Mose, hvor HanS 
Heft blev stddende; Kong C h r i s t i a n  vild« uden Rrdning veere fakdet i H«r»-° 

u>erire paa Fjenden, derfom ikke Chr is ten B e r  n ekov var sprungek af Hefte» 
og havde givet Köngen den med de O rd : „M ia  Heft giver jeg EverS Majestät 
og opoffrer Fjenden mit Liv»; Köngen undkom og HanS Frelser kjoempede endnu 
-» Tid med de fjendtlige Ryttere, lrak fig »P P»a en bred Steen, der laae ved 
Beien og fandt der si» Dod. Stenen forrvisteS endnu i Midten af forrige 
Aarhundrede i Skerllinge Sogn, omtrent to M ile Nordost for Darbcrg, og var 
bedcrkket med morke Plctter, hvilkrt B-nderne sagde var den trofaste Chr i s ten 
BernekovS Dlod. — Liget blev fort til Sj-lland og nedsat i HanS Sognekirke 
Tollose, og af HanS Born arvede Daueren, Lene Be r  n ekov, denn« Gaard, 
som hun medbragte sin Mand, Tonne F r i i ö  til Hesselager, BefalingSmand 
paa Stjernholm, der dsde 1639; Enken opfert« >651 et Par Sidtbygninger 
paa Tollose og dsde 1658 paa denn« fin Fcedrenegaard, i hvis Sognekirke hun 
ligger begravet HendeS Dauer, Jomsru Marg re the  F r i i S ,  bortbytted« 
1665 Tollose for Kjeerstrnp paa Lolland Ul Hr. Ch r i s ten  S k - e l ,  den R ig e  
kalbet, til Estmp, Sostrup, Skjervad og Ulstrup i Zylland, Raunhott i Fye»> 
Tollose i S M an d  og Krenkrrup paa Lolland, Geheimeraad, Assessor i Stars, 
collegiet og Hoirsteret, hvid Rlvder, SUftamimand og Amtmand, som dsde 1687, 
hvorefter HanS Datier, E l i sabeth  Soph ie  Skee l ,  bragte Tollsse og Raun, 
holt til sin Mand, EtalSraad Frede r ik  Ge rSdo r f ,  som var Over»
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ceremonimester og hvid Riddpr; hun dode. 1696, Han 1691, og begge ligge de 
i Tollose Kirke.

Tollose kom derefter til Frederik GerSdor fS Svoger, Ot to  Krabbe 
lil Holmegaard, der var Gcheimeraad, hvid Ridder og een af de Ministre, som 
under Frederik den F jerdes UdeulandSreise styrede Riget; Han eiede rillige 
Sogaard og folgt« 1709 diss« t» Godscr, —  der siden nasten uafbrudt hav« 
VMtt forenede —  til Cancelliraad B ro s t r up  U lbe r t i» ,  denneS Enke 1728 
til Grev Chr i s t ian D i l l e »  Rev rn t io v ,  Gcheimeraad, Overkammerherre og 
General, Ridder af Elrphanten, Grev« ul Revrnllsv-Sandbeig og Christians- 
borg, Friherre til Brahetrolleborg, Stamhenc tll Frisenvold og Krenkerup, Herr- ! 
Ül Bruusgaard, Dollerup, Loystrup, Norregaard og Rosenlund, Kong Frederik  ̂
den FjerdeS kjodellge Svoger, mindre fordeelagtlgen bekjendt fra Krigen i 
Skaaiie, hvor Han var commanderende General og Hans F rue  — som der  ̂
fortalles, —  ArmernS Leverandeur. 1737 skj-dede Han T-llose og Sogaard til ! 
sin San, Grev Con rad  D i t l e v  R -vcn t l ov  lil Reventlov-Sandberg, Gehei- , 
meraad, Stiftamtmand, hvid Ridder, der dode 175», hvorefter hanS Datker, , 
Dorothea Bened ik te  Fred«,ikke, arvede Tollose og Sogaard; hun var gift 
med den regierende Greve af Dsenburg-Buddingen, som kun sjeldent besogle 
Tollose og blot for Jagtenö Skyld, isar efterat vcd et ulykkeligt Tilfalde HanS ene 
Datter var dod der paa Gaarden af Gift. 1763 afhandede Han begge Gob- 
serne lil Hofjunker C l a u s  de EaSpergaard, som dode 1765, og Enken, Mette 
Cederfe ld, folgte 1768 Tollose til Cancelliraad Johan  Thomas Neergaarv ! 
til Ringstedkloster, Kjarup og Meerlosegaard, og Sogaard til Peve r  H jo r t ,  > 
af hvcm Cancelliraad Neergaarv kjobte det 1775 og saaledes gje»fore»eve det 
med Tollose. Sonnerup kjobte Neergaarv 1788 af ConferentSraad B r a ,  
brand for 74,000 Rdl., vmbyggcde 1773 Tsll-se, der var meget forfaldct, og j! 
ashandede 1792 alle tre Godscr for >90,000 Rdl. lil Assessor Peter Chr i s t i«n  
Zeu then ,  der siden blev EtatSraad og dode >823. DriineS Arvinger eiede 
Godserne i FalledSstab indtil 1830, da FallrdSffabet havedeS og Hofsagermester I 
Ch r i s t ian  Frederik Zeuthen overtog all« Eiendommene. Paa Sogaard 
havde der i en lang Aarrakke ingen Bvgniuger varet, hvorfor Jorderne bleve 
bortleiede til GraSniag, scwvankig til HusareScadroiien i Roeökilde; Hofjagrr- 
mesteren har nu opfsrt fuldstamdige Bvgniuger, saa at ogsaa denne GaardS 
Jorder ere tagne under Plov. —  Ded et kgl. confirmeret EreetiouSbrrv af 28

Juni 1843 oprettede Hofjagermrster Zrurhcn af disse tre Govser med underlig- 
gend« DondergodS et Friherstab under Navn af Baron ie« Zeuthen, der 
bestaaer a f:
Tol lose Hovedgaard med 572 Td. Land gode Jorder samt 720 Tv. Land 

af Overdreve t  G ron t ved ,  hvor helc Hollcrnderiet grcrSseS om Som» 
meren, Gaarden har 78 Td. Harlk. HovevgaardStart efter den gamle og 
73 Td. Haitkorn efter den nyr Matrikel; den driveS med Hoveri og er 
bvrtforpagtel for 6000 Rbv«, Besatuinge» er 300 Kser, 22 Heste; i Aaret 
1800 : 300— 320 Stuve og Kser, 30 Heste, 60 Faar. — Bondergodset 
udgjor 74 Gaarde og 81 Huse, efter den gl. Matr. 552 Td. Hartk., 
hvoraf 20 Td. Harlk. driveS under Gaarden.

S o g a a r d  Hovedgaard  har 172 Td. Land udmarkede Jorder, samt 60 Td. 
Land Overdrev og er ansat til 39 Td. Hartk. Hovedgaardstart ester den 
gamle og 36 Td. Hartk. efter den nye M a t r ; Desatninge» er 60 Kser 
og 14 Heste; Gaarden er bortforpaglet for 1000 Rbd.; i Aaret 1800 
vare denS Jorder bortleiede for 4M  Rd l.; Bondergodset udgjsr 26 Gaarde 
og 47 Hufe, efter den gamle Matrikel 206 Td. Hartkorn; Hovcriet er 
aflost for 25 Rbd. pr. Gaard.

S o nne rup  Hovedgaard har 313 Td. Land meest gode Jorder, ansattr til 
30 Td. Hartk. HovedgaarvStart efter den gamle og 40 Td. Hartk. efter 
den »ye Matr. Gaarde» er bortforpaglet for 1500 Rbd.; i Aaret 1800 
med Kirke-Hvalss SognS Tiender for 2500 Rdlr. Bestellungen er nu 80 
Koer og 14 Heste, i Aaret 1800: IM  Koer, 16 Heste, 30 Faar. Bonver- 
godset udgjor 42 Gaarde og 102 Huse, efter den gamle Matr. 312 Td. 
Harikorn, hvoraf 3 Td. Hartk. driveS under Hovedgaardeo; Hoverict 
er aflost for 30 Rbd. pr. Gaard.

B a r on  ietS Skove ere vel fredrde og cultiverede, have et Areal af 8—9M 
Td. Land og bestaar meest af Bog, tildeckS Eeg, Ast og Elm.

T iender:  T il Baroniet höre Kirkern« Tollose og Klrke-Hvals» med baadeKonge« 
og Kirketiende af omtrrnt 686 Td. Hartkor», matr. tll 54 Td. 4 Sk. 
Hartk. for hver; de» aarlige Jndtagt deraf udgjor omtrent 8 l0  Td. 
Dyg, nemlig 540 Td. af Tollose og 270 Td. af Kirke-Hvalss Sogn. 

M ö l l e r  og Kroer. Endvidere höre under Baronict 2 Beirmoiler, een Vand- 
molle samt 2 Kroer, hvoraf den eur med Branderiprivilegiu«.



I kinllkltttl,

I  Vet Hel« udgjsr DaroniekS Hartkorn ester den nye Matrikel : Fri 
HovedgaardStart l4S Td. 5 Sk. 1 Fdk. 2 I Alb.; contrib. Hartkorn 1020 Td. 
4 Sk. 1 Fdk. 11 Alb-, hvoraf den aarlige Lanvgilde er omtrrnt 1400 Td. Dyg; 
Skov- og Msllestyld 27 Td. 3 Sk. 2 Fdk. 1 Alb. Hartk. og matriknl. Tiende- 
hartk. 113 TV. S Sk. 1 Fdk. 1 Alb., g jar i a l t  1S11 Td. 2 Sk.  3 Fdk. 
Har tkorn  af  al le S lagS .

Sluttcligen ville vi rndnn anstille en kort Sammenltgning mellem Jorde- 
bogenS Zndtcrgter i Aaret 1800 og nu, altsaa 44 Aar ester, ved hviiken Lek« 
lighev dog Tollosegaard selv saavelsom Skovenr maae blive udenfor Betegningen. 
I  Aa re t  1800 svaredc Sogaard og Sonnerup med Kirke-Hvalso Ticnder i 
Forpagtning 2,900 Rdl. rller 4,640 Rbd.; JordedogenS Jndtagter af alle tre



Tods« vare 2,093 Rdl. 4 Mk. eller 3,330 Rbd., 46 Td. 4 Sk. 1j Fdk. 
Rüg, 48l Td. 5 Sk. Byg, 268 Td. 1 Sk. 2 Fdk. Havre, 2 Fdg. 10 Pd. 
Smsr, 113 kam, 115 Gj«S, 244 HonS, S9Z Snese A?g; nu svare Segaard 
og Soanerup t Forpagtntng 2,500 Rbd ., Hoveripengene af samme Godfer 
udgfsre 1,910 Rbd., Tiender og Landgilde af alle Godfer 2-210 Td. Byg; 
naar alle dlssr Naturaller anflaarS i Peng«, vlk man finde at KorfiMen ingen» 
lunde er bithdelig, og at ved nuvarende hole Prtfer paa JordegodS vette dog 
lkke giver meget starre Jnbtcegter end for henved SO Aar stden, men der maa 
rkgtignok tillige bemcerkeS at Afgiftern« paa Baroniet Zeuthen ere us««»»anligt 
lavt ansattr, saavel for Bondern« som for Forpagttrne.

ptorl I57->.
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Tsllsse kom derester til Srederik Gersdsrfs Svoger, <l)tto Lradbe til 
Hvlmegaard, der var Gcheimeraad, hvid Nidder og een af de Minkstre, som 
«»der 8rederik den 8jerdes UdenlandSreise styrcde Riget; Han ekede tillige 
Ssgaard og folgte 1709 disse to Godser, —  der ftden »crste» uafbrudt have 
v«r«t formrde t il Cancelltraad Brostrup M e r l in , denn«- Enke 1729 til 
Trev Christian Dirlev Reventlov, Gcheimeraad, Overkainmerherre og General, 
Ridder af Elephanten, Greve til Reventlvv-Sandberg og ChristianSborg, Frl- 
herre til Brahetrolleborg, Stantherre til Frisenvold og Krenkrup, Herr« til 
BruuSgaard, Bollernp, Lsystrup, Rsrregaard og Rosenlund, Kong 8rederik den 
8jerdes kjsdelige Svoger, mindre fordeelagtlgen beh'endt sta Krigen i Skaaue, 
hvor Han var commanderende General og HanS 8rue —  som der forwlleS, —  
Armeen- Leverandeur. 1737 stjsdedc Han Tsllsse og Ssgaard til stn Ssn, 
Giev Conrad Dirlev Revenrlov til Reventlvv-Sandberg, Gcheimeraad, Stkst- 
amtmand, hvid Ridder, der dsde 1750, hvorefter Hans Datter, Dorothea Vene« 
diere 8rederlkke, arvede Tsllsse og Ssgaard; hun var gift med de» regierende 
Greve af Rfenburg-Buddingen, som kun sjcldent besagte Tsllsse og blot for 
Zagten- Skyld, iscrr efterat ved et ulykkellgt Tilftelde HanS ene Datter var dsd 
der paa Gaarden a f Gift. 1763 aftMiidede Han begge Godserne til Hoftuilker 
Clan- de Caspergaard, som dsde 1765, og Enken, Mette Cederfeld, folgte 
1769 Tsllsse til Cancelliraad Johan Thomas Neergaard til Ringstedkloster, 
Kjsrup og Meerloscgaard, og Ssgaard til peder Zjort, af hvem Cancelltraad 
Neergaard kjsbte det 1775 og faaledrS gjenforenede drt med Tsllsse. Sonne- 
nrp ysbte Neergaard 1799 af ConferentSraad Brabrand for 74,000 Rdl>, 
omüyggede 1773 Tsllsse, der var megrt forfaldet, og afhsendede 1792 alle tre 
Godser for 190,000 Rdk. til Assessor Peter Christian Zeuthen, der fiden blev 
EtatSraad og dsde 1923. Dennes Arvinger eiede Godseme l FarlledSstab indtü 
1930, da FwlledSskabet hcrvedes og Hosjcrgennestrr Christian 8rederik Zeuthen 
overtog alle Eiendommenc. Paa Ssgaard havde der t en lang Aarrcrkke ingen 
Dygninger varet, hvorfor Jorderne bleve bortleiede til Gr«smng, s-dvanlig til 
HusareScadronen 1 RoeSkilde; Hosjagermesteren har nu opfsrt fuldsteendige 
Dygninger, saa at ogsaa denne Gaards Iorder err tagne undrr Plov. —  Bed 
^ kgl. constrmeret ErectioitSbrev af 29 Juni 1943 oprettede Hostirgermester 
Zeuthen af diöse tre Godser med underlkggende BsndergodS et Friherskab »»der 
Ravn af Laronier Zeuthen, der bestaaer af:

Tsllsse Aovedgaard med 572 Tv. Land gode Iorder samt 720 Td. Land af 
Dverdrever Grsntved, hvor hele Hokcenderiet grceSseS om Sommere», 
Gaarden har 79 Td. Hartk. HovedgaardStart efter den gamle og 73 
Td. Hartkorn efter den nye Matrikel; den driveS med Hoveri og er 
bortforpagtet for 6000 Rbdl., Bcs-rtningc» er 300 Kser, 22 Hefte; i Aaret 
1900: 300—320 Sttlde og Kser, 30 Hefte, 60 Faar. — Bsndergodfet 
«dgjsr 74 Gaard« og 91 Hufe, efter den gl. Matr. 552 Tv. Hartk., 
hvoraf 20 Td. Hartk. drivc- undcr Gaarden.

S-egaard Hovedgaard har 172 Td. Land udmcrrkcde Iorder, samt 80 Td. 
Land Overdrev og er ansat til 39 Td. Hartk. HovedgaardStart efter den 
gamle og 36 Td. Hartk. efter den nye Matr.; Bestellungen er 60 Kser 
og 14 Hefte; Gaarden er bortforpagtet for 1000 Rbd.; i Aaret 1900 
vare den-Iorder bortleiede for 400 Rdl.; Bsndergodset udgjsr 26Gaarde 
og 47 Hufe, efter den gamle Matrikel 206 Td. Hartkorn; Hoveritt er 
aftsst for 25 Rbd. pr. Gaard.

Sonnerup Sovedgaard har 313 Td. Land meest gode Iorder, ansatte til 30 
Td. Hartk. HovedgaardStart efter den gamle og 40 Td. Hartk. efter den 
nye Matr. Gaarden er bortforpagtet for 1500 Rbd.; i Aaret 1800 med 
Kirke-Hvalsse SognS Tiender for 2500 Rbd. Besatningen er nn 80 
Kser og 14 Hefte, i Aaret 1900: 100 Kser, 16 Hefte, 30 Faar. B-nder- 
godset udgjsr 42 Gaarde og 102 Hufe, efter de» gamle Matt. 312 Td. 
Hartk., hvoraf 3 Tv. Hartk. driveS »»der Hovedgaarden; Hoveriet er 
aflsst for 30 Rbd. pr. Gaard.

Barsniets Sksve cre vel fredede og mltiverede, have et Areal af 8—900 
Td. Land og bestaae meest af Bsg, ritdeels Eeg, Ast og Elm.

Tiender: T il Daroniet hsrc Kirkerne Tsllsse og Kirke-Hvalss med baade Konge- 
og Kirkettende af omttent 686 Td. Hartkorn, matr. til 54 Td. 4 Sk. > 
Hartk. for hver; den aarlige Indtcrgk deraf udgjsr omttent 810 Td. 
Byg, »emlig 540 Td. af Tsllsse og 270 Td. af Kirke-Hvalss S-gn. 

Maller og Aroer. Endvidere hsre undcr Daroniet 2 Veirmoller, een Band
molle samt 2 Krocr, hvoraf den ene >»ed Bramderiprivkkegiui».
I  det Hele udgjsr BaronirtS Hartkom efter den nve Matrikel: Fri Hoved- 

gaardStart 149 Td. 5 Sk. 1 Fdk. 2Z Alb.; conlrtb. Hortkorn 1020 Td. 4 
Sk. 1 Fdk. 1j Alb., hvoraf de» aarlige Landgllde er omttent 1400 Td. Dyg;
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Skov- og Msllefipld 27 Td. 3 Sk. 2 Fdk. 1 Mb. Hartk. og matriknl. Tlende- 
hank. 113 Td. 5 Sk. 1 Fdk. 1 Alb., gjsr ia lt 1311 Td. 2  Sk. 3  8dk. 
^artkorn af alle S lags.

Slutteligm ville vt «ndnu anstille en kort Sammenligning mellcm Zorde- 
bogenS Jndtagter i Aaret 1800 og nu, altsaa 44 Aar efter, ved hvilkm Lei- 
lighed dog Tsllosegaard sek» saavelsom Skovcne maae blive udenfor Bereg- 
ningcn. 2  Aarer 1800 svarede Ssgaard og Sonnrrup med Kirke-Hvalss 
Tiender i  Fochagtning 2,800 Rdl. eller 4,640 Rbd.; Zorvebogens Jndtagter af 
alle tre Godser vare 2-093 Rdl. 4M k. eller 3,350 Rbd., 46 Td. 4 Sk. 1 j Fdk.

Rüg, 481 Td. 5 Sk. Byg, 268 Td. 1 Sk. 2 Fdk. Havre, 2 Fdg. 10 Pd. 
Smor, 113 Lam, 115 Gjcrs, 244 HonS, 89 j  Sarse Wg; nu svar« Ssgaard 
og Sonuerup i  Forpagtning 2,500 Rbd., Hoveripengene af samme Godser 
udgisre 1,910 Rbd., Tiender og Landgtkde af alle Godser 2,210 Td. Byg; 
aaar alle diSfe Naturalier anflaaeS t Penge, v il man finde at Forfijellen ingen- 
lunde er bechdeltg, og at ved nuvirrend« hsie Priser paa AordegodS dette dog 
ikke giver meget stsrre Jndtagter end for henved 50 Aar stden, men der maa 
rigtignok tillige bemcerkeS at Afgtfteme paa Baroniet Zeuch«» «re «stedvanligt 
lavt ansatte, saavel for Bsndem« som for Forpagtenre.




