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den samme classiskc Eg» i Randers An«, som vl omtalte i fonige Hefte, 
ligger paa Ssterlilöbserg HerredS Nvkdgmnbsc Segnet Hornstrt, der i meer 
end een Hrnscente verkker Opincrrksomhcd. Svgnetö Nav» udlcdrS af et gammelt 
Guldhorn, som her rngaiig flal vcrre ftindet, e» Tradition, vl iovrigt ville lade 
staae ved sit Bcrrd. I  Hornsiet By fial der have v«rct en bcsogt SundhcdS- 
kilde, S r. Carls Lüde kaldet, ved hvilkcn blev opfort et Capel af samme Navn, 
ligesom cn Mose endnu kaldeS Carls Dam; da imidlertid e» ode Jord i Horil- 
slet Vy lö65 bnicrvileS S r. Larno Jord, er det etSporgSmaal oin ikke Kilden 
samt Capelle! vare S r. Laren hclligcde istedetfor Sr. C a r l; i den narliggendc 
Kraiberg By i samme Sogn findeS en andrn Sundhcdökilde, ordcntligt indfattet 
med Bulvcrrk oni, hvilkcn hyppigm besagtes i forrige Aarhundrede af Syge ved 
St. HanS DagS Tider og rimeligviis endnn den Dag i Dag ikke er gansre 
nden Sogning; ved samme stod der et Capel for Sr. N icolaus, hvem altsaa 
Kilde» har voeret heiliget. — Alt dette findeS imidlertid paa mange andre Sieder, 
om end to Helligkilder i eet Sogn höre tzl de störe Undtagelser, men begge lo 
synrS de at have bidraget til SognekirkenS Opforclse, sh'ondt Sammenhirngen 
dermed forrestrn er vanstclig at forstaae. Hornstct Kirke kaldes nemlig i Breve 
fta 1310 og I35S Sr. M arias og A lle Zelgenes Lirke i 6->rnsIek, og i det 
stdste Aar udstedte 4 jydffe Dispcr 40 DageS Aflad til dem, som besegle den ; 
altsaa stod den rimeligviis den Gang nnder Bygniug; St. KarcnS eller St. 
Carls Capel er da maastee bleven nedbrudt og detS Govs lagt tll Sognekirken. 
I  Aaret 1516 omtaler imidlertid Bisp Nicslaus i AarhuuS Sr. Nicolai Sogne- 
kirke i Zornflet, saa den altsaa ogsaa maa have haaret dette Navn; forntodent- 
lig er St. Nicolai Capel i Kraiberg blevet nedbrudt og detS Gvdö lagt til 
Sognekirken, ligesom Tilftrldet tidligere havve vceret med St. Carls eller ist. 
Karenö Capel, og Kirkcn har bercfter maaltet nnderkaste sig en Navneforair- 
dring, som vcl ellerS neppe var almindelig.

Som een af Familien Roserrkrands's crldste Bestddelser omtaleS i Aaret

1401 t et gammelt Brev Gaarden Zolm , hvornnder man har villct sor- 
staae det senere Rosenholm, der vengang bcnavnedeö saaledes; rimeligvilö menes 
dog ikke denne Gaard, men SlcegtcnS crldgamle Stamborg Hevringholm i 
Sonderhald Hcrred, henvcd 3 Mile nordlkgere. Holln i Hornflet Sogn tilhorte 
nemlig i det 15de Aarhnndrede den crldgamle Familie pers, pcetz eller Pees, 
som i sit Vaaben forte et halvt Vildsviin og af hvilkcn Christian Petz i Aaret 
1300 forekommer blandt RigctS Raad eller ansetcste Mccnd. En Hr. Anders 
pcrtz, Nidder, navneS 1408 og eiede vistnok allerede Holm, thi hanö Ar- 
vingcr og rimeligviis Sonner, 2tnders Petz i Zolme, Christian Petz og L,nr- 
rids Petz, salge 1450 og 1456 al dercS Lod ogDeel i Lvnde Mark — Lindaa 
i Todberg Sogn —  L LiiSbjerg Herred til Hr. Orre Nielsen (Resenkrands) 
til Hevringholm og Bjornöholm, nu Hogholm, som var RigetS Marfl og spitlede 
cn vigtig Rolle i Lhristoffer af Bayerns samt Christian den 8srsteS Tid. 
Ester al Sandsynlighed har altsaa Faderen vceret Eier af Holme, hvitket öfter 
Hans Dod tilfaldt den arldste Sou, 2tnders Petz, som 1445 under Benoevnelsen 
In d e rs  Pees af Zoolm" pantscrtter Sveymulgaard i Horby Sogn k Bend- 
sySsel —  hvilket Han havde faaet med sin Hnstru Csecilie, — til Domcapitlet i 
Borglum.

3  denne Families Hcrnver blev nu Gaarden indtil Aaret 1506, hvorefter 
den kom til Aarhuus Bistop, NielS Clausen <Skade) , der i Aaret 1516 fra 
Holme udsteder et Brev, hvori Han overdrager S t. Nicolai Sognekirke i Horn
flet, som var ledig sitzen Jens Christiernsen fratraadte den, til Ssren poder- 
sen, Diaconuö i Stiftet. — Ved ReformationenS Indfortlse kom Gaarden med 
BispestotenS ovrtge GodS til Kronen, hvorftn den ved Magestifte overdrogeS 
Familien Rosenkrands, idet Köngen t Aaret 155S bortbpttede til Isrgen Or- 
resen ^osenkrands en Gaard i Hornstot, Zolmgaard kaldet, med Holme 
M olle, en Eng, kaldet Prcrsteengen, en Gaard kaldet Skoffuclkjkrr, samt nok en 
Gaard, Svinholt kaldet, i Krogöbcrk Sogn. Samme Aar begpndte den nye
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Eier til at grave og bygge paa Gaarden, hvormed holvteS ved indttl 1569, 
allsaa k >0 Aar, da den stolte Bygning var fterdig, som hosstaaende Prospekt 
sorestiller, ect af de herligste Mindcöniwrker om Hirn TkdS Bygniiigskunst, 
vi endnu have tilbage, hvorsor den ogsaa fordrer cn noget iisiere Be, 
flrivelse.

RosenholmS Borgcgaard bestaaer af fire gnmdmurede — i cn nregelmaSfig 
Fiirkanl sammenbyggede —  Fiele, hver paa to Etager, med hole hveslvede Kjrldere; 
omkring Gaarden ere Grave, oder hvilke cn Bro forcr ind igjennem et Port- 
raarn med Spür, hvilket danncr de» midterste Deel af de» vestre F lo i, HviS 
Forcntng med de to tllstodende er betegnet ved dobbelte, tildeelS takkede Gavle; 
den ostre Floi er ved hver Ende forsynet med et rimdt Taarn af samme Holde 
som DvgningenS Tag. Bed Hovedindgangrn ere anbragte to Lover, som holde 
Rosenkrandsernes og Scheiernes Vaaben, og over Porten Rosenkrandserneö 
og Langernes Vaaben med Aarötallet 1569, da Bygningen blev farbig; blandt 
Grundstenciie ud til Haven er een med en BistopS Billede og Navnet S r. 
N icolaus; den stak strive kg fra det afbrudte S t. RicolauS'S Capel. Z  Hoved- 
br̂ gningcn ere 25 Varelser, tapetserede, bctrukne, gibscde og malede 1741 af 
Geheimeraad Jver Rosenkrands; l nogke finde- der endnu veleonserverede Go
belins Tapeter. Riddersalen og to Gallerier ere behängte med Familieporti aiter; 
i Kjeldcrm findrS Kjskken og Domestiqvevcerelfer, samt deSuden, mcrrkeligt nok, 
et smukt Capel, i hvilket Preesten t Hornsiet er forpligtet til at holde GudS- 
tjeneste hver Sondag. Ved Jndgangcn til Haven findrS et Taarn, perken- 
ravl kalbet, der ogsaa sees paa hoüstaaende Prospekt, lidt merr i Baggrunde»; 
det var den bersmte Zolger Rofenkrands's Obsrrvatorimn og Studereverrelse, 
ligesom ogma siden HanS Sons Laboratorium. Staldbygnlngerne bestaae af 3 
gnmdmurede Hufe, en stör gmndmuret Lade samt ovrige Bygninger. Haven 
er deels i gammel S t ill, med Bsgetrwer og Lindealleer, deelö med nyere Anloeg; 
ogsaa de« flylber Geheimeraad Iv e r Roseirkrands fin Tilvcrrelse.

Den Mand, som lod Rosenholm opfsrc, var altsaa Jorgen Gtkesen Ro- 
senkrandS til Rosenholm og Skaffogaard, LehnSMand paa Koldinghnus, Hsn- 
neborg, Dronningborg og tilsidst paa K a lls , RigSmad, KongenS CantSler, 
Statholder i Holland og een af Formyndcrne i Christian den 5jerdes Miudre- 
aarighed. HanS offenilige Lkv have vi tilstrcrkkeligen omtalt i  forrigc Hefte 
undcr Skaffogaard, hvllket Han.ligclcdeS opferte, og ville altsaa her indflranke 
öS til Hans private. Han «rgtede Dsrche tLimdes Däner Lange, samme 
Aar Han kom i Befiddelse af Holmcgaard, og kalvte fig i lang T id kunS til 
Holme , saaledeö paa Hsmstet Kirke , som Han 1560 fik af Köngen og HviS 
Chor samt Taarn Han har opfert; ligcsaa i Merke Kirke paa Kalk og Disk, 
som Han har givet dcrtil. Hans mangfoldige Magcflkfter med Köngen, ved

hvilke Han samlede Godset saavel til Skaffogaard som til Rosenholm, har feg 
foretrukket at omtale paa eet Sted, da det ellerS vilde vcrre vanstcligt at fljelne 
imellem hvad der kom til hver af diöse Gaarde; fomden det allerede anfinte af 
1559 fik Han 1565 2 Gaarde i Hornslek, cn ode Jo rd , kaldet S r. Larne 
Jord, KongenS Skov og Hestehave, Hornstct Hestehave kaldet, nogle Gaarde 
i Teuderup samt Herligheden af to Kirkegaarde, een i Karleby og een l Skjor- 
rkng, hvilke svarrde derrS Landgilde til Kirkerne; 1574 7 Gaarde i Kradbjcrg 
(Kraibjerg), KongenS Herlighed i en jordegen Gaard sammestedS, i 3 jordrgnc 
Gaarde i RodSlsf (Rodstovj og i RodSlsf Molle; 1577 Nsdholm i Thorsager 
Sog» og 4 Gaarde i Daugstmp, med KongenS Ret i en Gaard og et Bo l 
sammestedS; 1579 Godö i Hvilsager Sogn og Dv samt i Kastnip Dy i Lime 
Sogn; 1581 GodS i Termestrnp og Benstrup l Hvilsager Sogn; 1586 2 Gaarde 
kaldet Thiero (Tjerrild) i Skarrcss Sogn, 2 Gaarde og et'HuuS i Esterod i 
Hornstet Sogn, 4 Gaarde og 2 Huse i Ncder-Secgalt, «n Gaard i Over-See
galt i  Skjodstrup Sogn, KongcirS Herlighed af cn Gaard l Thodbjerg Sogn 
og Dp og en Gaard i Bendstrup, cn Gaard i Hesselbolle i Hjorthoi Sogn 
samt en Gaard og et Bo l i Morke Sogn og B y ; endrlig 1587 2 Gaarde, 
I Bot og 3 Huse i Marke Sog» og D y , samt KongenS Rettighed i 2 jord- 
egne Gaarde og 2 Kirkegaarde sanmiestedS-

Jörgen Rosenkrands dode 1596, hvoreftcr Godserne faldt t il HanS eneste 
Sou, den laerde Zolger Rosenkrands, i HviS Tid Rosenholm blev til et Aca- 
demie for Smderende; iovrigk har jeg allerede omtalt Ham saa «dforligen i for- 
rige Hefte, at jeg her kun behover at tilfoie nogle faa Tr<rk. Zolgcr Rosen- 
krandS horte tll en Familie, som altid— medenS de» var i  finDelmagt, —  var en 
ivrig Forsvarer af AdelmS Bald« og i dcnne Henseende astoste de beromte Zvider, 
der indtil D rsnning Margrekhes Tid uafladeligen anforte Adele» i Kampe» 
for Standens Ophotelse. Zslger Rosenkrands havd«, som alt omtalt, 
faaet en sjelden l«rd Dannelse og var navnligcn en udnnrrket Theolog, og 
denne Omstsmdighed benyttedc Han for at frrmme en P lan, Han havde lagt til 
AristocratietS endnu starre Bälde og Forfrennnelse, nemlig at gjenmdsore den 
erkebistoppclige Vcrrdighrd her t Danmark, og det med verdölig Magt og Myn« 
dighed, ligesom i England; Erkebispestolen stulde da altid bekladcö af r» AdclS- 
mand. D a Bistop Rasen i  Sjcelland dode i Aaret 1638, trcmgte Han iscrr 
paa Konge» at ndncrvnc Ham til Crkrbisp, og Omstirndighederne vare unegte- 
llgen günstige for denne HanS Plan. HeldigviiS havde Christian den 8jorde 
alt for oste fslt Adelens Balde til at Han stulde fremme den meer end nodven- 
digt, og da nn deSuden den loerdr Folgers reue Orthodori ikke var umiSkrnkt, 
de ovrige magtige AdelSstagter Heller ikke gjorde noget vidcre Skridt for at 
have cn Familie, der allerede var rig nok til at vcrkkc MiSundclse, og Zolger
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maasicc ogsaa, -  i T illid til sin L«rdo,n og Anseclse , vor lMche Ham hott 
over cnhver Concurrent,—  havde undladt at gsore sine iudflyvelseSrigeste an - 
M e r opniKrffomme vaa PlancnS Mgtighcd, — lykkcdcS det Köngen a saae 
Nr. Iesper Broch,nand »dvalgt til Diftop og saaledeS at knlvkaste n, Plan, 
der gansie sikkert vilde have gjort det umuligt for hanö Sou at iu ,
verainitetcn, og rlmellgvils vllve havc havt til Folge at den Wale anske 
den Dag i Dag her i Landet havde vcrrct lige saa nxrgtig og an>cct "  
cngclste er i England. — I  Aaret 1668 »Ptog 6->lg-r Roieukrands s von, 
Jörgen, FadcrenS Plan og fsgte om Bispestolrn cfter Erkebnp svanes L -d , 
bans Lerrdom qvalifieerede Ham fuldkomnien drrtik. Han var u«r v r a  s  ̂
sin P lan , der künde varc bkcvet rarlig nok for den nve Souverann e , 
hverkrn Kong 8rederik eller Hans Raad indsaae den Fare,  ̂>
künde have trl Folge; inndlertid lykkedeS det N i. Zaus vandal ^  ̂ .
at fortrangc sin Modstander, der enten tkke har villet anvende de  ̂ - 
eller er blcven modarbridet af den kloge Schumacher, som ngngno v r »  ̂
dals personlige Uvcn, men dog —  »den TvivI af hoier« Hensvn un o 
«ndrrstotte Hans Modstander; saaledeS st,andere ogsaa denne Gang e

^  Den larde Zolger Rosenkrands, som selv var -n saa dyBg og rvrig 
Theolog, deelte fnldkonnnen htln TidS GeistligcS Anfluelier, at e g 
vel som alle Andre Kurve give Ticnde og at det var t» Formaste >e 
Gud og Skristm at negte det; ved SouverainltetcnS 3t>dfmrl>e ^
Gcistlige den hidtll saa mcegtlge Stands Undcrgang lrgefrcm for en  ̂ ^
denne D«gring, som Lvvgivningen ogsaa mlsbillig°r, ''den dog ' ^  ^  
jorltrtenS Bkllle — at kunne forbyde den. öolger Rosenkra» g 
for den 15de Januar 1632 til hver af sine to Sogneprsster "  ' 4-,,nde
HvilSagcr— en Bondegaard, hvis Landgilde flulve trawc kstcde fo ,
Hovcdgaarden Kurde svare; endvidere stiftcde Han k Hornsiet Bv en g 
H -M «. H-n d.»- i Sft,., >««, H --M «  ft«
Ssn, Gchcimeraad og Stlftcuntinand Erik Rosenkrands, ogiaa eye 
Lerrdom ; Han havde paa Gaarden sit eget Laboratoriuin, en < .
molier, Bogbinder, Beendrcier og adskillige „Erercitzmestere", . ^
endnu i Hans Tlv vedblev at v«re et ClagS Institut eller Aea , 
MennesterS Opdragrlse. Han blev brugt i adstilligr diplo>nat,sie Ms,lo , vg 
det var Ham, som havde den bekjendte Salntale med LromweU  ̂  ̂ -
tcewren spmgte.ham om der i Danmark gaveS mange lrge jaa 8 ^
Hoveder, som forinden de havde Skjceg vare istand til at for-an .
stetige Säger, hvortil Gesandten —  der iovrigt var 40 Aar gaimnc ^ '
ĉndstiondt mit Skjceg endnu ikkun er ungt, er det dog celdre cnd (.de

Repui-ltk^! CromweU flal dcrefter have behandlet Ham med stsrreAgtclse! Mue- 
ligt; vist er der at Hans Mission aldeleS miSlvkkedeS og Protectorcn dog vet 
alrsaa L Hovedsagen har havt Ret; rimetigviiS var dctle ogsaa Aarsagen til at 
E rik  nnder 8rederik den Tredies EnevoldSregjering var i et SlagS Unaade, 
nvirksom paa fine Godser.

Geheimeraaden dsde 1681 og var tre Gange gift, forst med Margreche 
Skeet, dercstcr med Merre Rosenkrands og titsidst nred Margreche Lr.rbbe; 
foruden Roscnholm eicde Han BoSnceögaard og Leergrav. —  Ved hanS Dod faldt 
Rosenholn» til Hans beromtere Ssn, Ive r Rosenkrands til Roscnholm, Eegholm 
og Rygaard, Ridder af Elephanten og I'union imrlaite, Gchcimeraad, Stats- 
mini»̂ er, Chef for begge Cancellierne, Overhosmester hoö KronprinvS Krederlk 
og siere Gange sendt som overordemlig Gesandt til ftcmmede Hoffer, een af de 
fortrinligste Mcend, Familien har frembragt, hvis Tatenter i den körte Periode, Han 
stvrede Danniarks Skjcebne, viste sig fra en saa glimrende og for Landet crrtftllv 
Eide, og hvis Afgang var en Fslge af den Kraft, hvormed hmr modsatte sig 
skadelige ForholdSregter, navnligeil de ulykkelige Landboanordninger saavelsorn det om 
sig gribende Ptetifteri. Han var to Gange gift — fsrst med Berthe Gersdorf, 
dcrefter med Charlotte Am alia Skeel, —  og dode 1748, esterat Han to Aar i 
Forveien havde oprettet Rosenholm til et Stamhmrö. —  Hans Ssn, 8rederik 
Christian Rosenkrands til Barretstov, Eegholm, Rygaard , Krabbeöholm og 
TruvShokn, Stamherre til Rofenholm, blev ligeledes Geheimeraad, Star-mini-- 
ster, Ridder af Elephanten og t'imion parfsite, og var en M M d af Talern, 
weil naaede dog langt fra tkke sin Fader, tigesom ogsaa FaderenS faste Eharat- 
tcer hoS Sonnen syneS at vcere gaaet over til Slivsind og Haardhed, hvorfor 
hall i sin Tid krn var lidet afholdt. E t Par Anecdoter ttl at ftildre Manderl 
ere het vel paa rette Sted Den ene er Ddelceggclsen af den stolte Hovedbvg- 
iiing paa Eegholm, saaledeS som den endnn fortcrlleS der paa Siedet. Sour 
ungt Menneste, men allerede voren, havde Frederik Christian Rosenkrands paa 
Eegholm af gn Fader faaer en alvorlig lcgemlr'g Tngtelse, som Hans lrstyrligc 
Stivsind vel kan have gjort notwendig, men som forbittrede Ham i den Grad, 
cn Han svoer at odelcrgge de Mure fra Gründen af, -er havde vceret Vkdne til 
den Ham vederfarede Skam. I  nogle og chve Aar giemte Han sit Loste i Skcr- 
lens Dvb, — thi Moderen eiede Gaarden öfter sin MandS Dsd, og j hendcs 
Levetiv havde Han ikke Magt over Gjenstanden for sit Had, —  men, da har» selv 
havde tiltraadt denne, gav Han virkelig Ordre til a t bryde den herlrge Bygmug ned; 
ikke Steen skuldeblive paa Steen af det afham forhadte Huns. H an -B illie  var 
nattrrligvriS en Lov, men ArbeidcmeS Anstrcengelser strandede paa de faste Mnrc, 
saa at Han maatte lade komme Artisten fra Kjsbenhavn, for Han saae sig istand til 
at slukke sin Hcevn, og fsrst da Eegholm- Bvgninger sioi i Lüften ftlte Han sig
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tilsredS. Del ander Trat er af storrr Betydning vg rager sig langt bcdrc nd 
end hiin M e  H«v» ovrr en gammel M uur. Kronprinds Frederik havde til Heu
tig» ar hervc StavnSbaandct, og i Statöraadct debattcrcdes der om denne vig- 
rigeSag,som Rosenkrands— sin Families Principer rro —  modsalte sig af al Magt, 
og med Ham Schack Rarhlov; ester flcre Dagcs Disputcr afgjordc Kronprind« 
scn Sagen ved et Magtsprog: „jegvil drt saalcdeö!" Den Ham medfodte Hidstghed 
ovennatidcde Rosenkrands, der i suwkömmc» Forglcnnnelse af Sted, T!v og 
Omstcendigheder udbrod: „Naar DereS kongelige Hoihcd v il det, maa jcg vige; 
men jeg maa ellerS gjore DereS kongelige Hoihcd opmanksom paa at lange for 
Greverne af «vldendorg tankte paa al arve DanmarkS Krone vare mine For- 
fadre Herl Landet, rige, ansele og magtigc; jcg fkulde altsaa mene, at hvor der 
er Tale om hvad der er Skik og Brug i Danmark og hvad der er gavnliqt 
for Danmark —  der kan jeg have en Stemme med og vidc Beskeed!" og der- 
mcd flog Han i Bordet saa Dlakhuscnc dandsedc og gik dort. Kim  Frede«?
den «jenes bckjendle Hjertenögodhed knnde Han rakkc for at Han ikke i et 
Haardt Fangsel kom til at fortryde sin »bändige Raahcd, men at Han gik af 
fra sin MinisterpladS fulgt« af sig sclv.

Frederik Christian Rosenkrands dode 1802, udcn Dorn, da hanS eneste 
Son var dod barnloS 1787, og saaledeS udgik denne stolte Green af det gamle 
Stam lra, eftcrat i 460 Aar lO Lcd havde folgt hinandcn, Fader ester Son, 
og alle varet RlgSraader eller StatSministre paa een mrr, der dog bragte det 
lil Gchcimeraad; mange talentsnldc Mamd har denne Green frembragt, —  ikke 
sjeldent fadde to eller trc Brodre paa eengang i Nigsraadel, —  og man kan 
vel kaldc den FamilieiiS Hovedlinie, om deil end ikke t gencalogisk Betydning 
kan gjore Fordring paa denne Beiurvnrlse. Freden? Christian Rosenkrands 
var gift med Virrhe Reedtz til Barrctflov og bcstcmle ved sit Testament, at 
HanS fein Godser — thi over Stamhuset havde Fadere» diSponeret —  fkulde 
tilfalde HanS Slcrgtnmg N ie ls  Rosenkrands, som deraf stnldc oprette et Ctant-

huuS; dette eristcrer endnn undcr Navn af Rygaard. Rosenholi» dcrimod falvt 
efter Testators Dkllie til Kammerherre Baron Ive r Rosenkrands til Baroniri 
Billestrup og FiveicommiSserne Rosenlund og RosenkrandS, fom var StorkorS af 
Dannebrog og dode 1815, ester forst med kongelig Tilladelsc at have forvandlet 
sit Daronl Villcstrnp til et Fidelcommis paa 50,000 Rbd. Hans Senner fnlgte 
hurtige» ovcnpaa hinandcn, idek den crldste, Christian, dode 1817, den anden, 
verner 1823, begge uden Sonner, den kredie, ^slgcr, aftraadte Stamhuset 
til sin mindrcaarige Son, Baron öans tZelmurh RosenkrandS, nn Hof- 
j<rgermcster, fom ved FaderenS og en CousineS Dod eftcrhaandrn har arvet alle 
Familicnö FidcicommiScapikaler paa omtrent 130,000 Rbd. Solv, forndcn Sram- 
huser Rosenholm, rer bestaaer af:

1) Zovedgaarden Rosenbolni af Hartkorn fri HovedgaardS-Tart ester den 
nye Marricul Ager og Eng , 73 Tdr. 3 Skr. 1 Fdk>, med en Band
molle af MolleskpldS Hartkorn, 6 Tdr. 3 Skp., har et Areal af circa 
1030 Tdr. Land Ager og Eng, 700 Tdr. Land Skov.

2) Vsndergods ester den nye Matricul af Hartkorn 430 Tdr. Ager og 
Eng, bestaaer af 76 Gaarde, 10 Boclsteder og 30 Huse med Jord-Til- 
lag, samt 2 Vandmsller af Msllcskylds-Hartkor» circa 13 Tdr.

3) Tiender. De 4 Kirker: Hornflet, Morse, KrogSbek og Mygind, hvilkct 
udgjor i- lt omlrent 1360 Tdr. tiendeydendc Harlkorn.

StamhusetS samlede Hartkorn udgjor altsaa ester den nye Matrieul 73 
Tdr. frit og 420 Tdr. ufrit Ager og Engs, 19 Tvr. 3 Skpr. MolleskyldS 
Hartkorn; ester den gamle var det ansat til 52 Tdr. frit Ager og Engs, 9 
Tdr. Skovskuldö, 6 Tdr. 3 Skpr. MolleskyldS og 491 Tdr. ufrit Ager og 
EngS, 17 Tvr. 3 Skpr. Skov- og 12 Tdr. 6 Skpr. MolleskyldS-Hartkorn, 
rjsveriek bliver havrt fra 1 stc M a l 1846 af, mod en aarlig Afgift af 22 Rbd. 
for hver Gaard, samt nogle Kjorfler og Hostarbeider, hvilkct kan anflaaeS til 
6— 7 Rbd.




