
Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & 
Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles 
kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek: 
http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data: 
www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. 
Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan 
du frit downloade og anvende PDF-filen.

Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det 
vigtigt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig, 
privat brug.

http://bibliotek.dis-danmark.dk
http://www.slaegtogdata.dk




s,>,.-, rr l̂.

f r . » - r . - r » > ''' Ii«1. 1::.^



cttc Kloster blev —  nvist naar —  anlagt i Lollands Norre Hcrred hen- 
ved en M ii l  fra Nakskov ved Bredden af de» Aa, som danner HerredeiS 
Grandse imod List og Sydost og som forbinder Nakskov Fjord ,«rd Havel vg 
saalcvcs gjor Norre Hcrred til e» D . Fjorden, der esterhaanden har lrnfket 
sig »oget tilbage og om foie Tid ved de nn paatcrnkte Anddamninger —  
ikke v il naae längere end til Nakstov, gik dengang indtil Halsted og bivrog 
til at frembringe storre Afvcrling i Landstabet, der er, som man i Almindelig- 
hed tcrnkcr sig det paa Lolland, vderst frugtbart, venligt og hyggeligt, men 
noget eensformigt. T« l Best for Gaarden ligger en Hol ved Ravn Magö- 
hoi eller MaiShoi, paa hvllken findes en sorvum meget besvgt Sundhedskilde, 
der var S n  <l)luf hellkget, som det syneS, og rimeligviis har givet Anledning 
til KlosteretS Opforclse, da de rige Gaver, som Sygebcsogene forte med sig, 
gjorde det indlyscnde at der her künde triveS noget bedre og storre end S t. 
Mluss Capel, som vel var det forste Gudindvied« Sted, der blev opfert af de 
ved Kilde» stjankede Gaver. Da Klosnet saaledeö ikke siyldte nvgen enkelt 
Person sin Tilvarelse, men saa at sig« blev til esterhaanden, er det meget 
natnrkigt at deiS crldre Historie er indhyllet i Dunkelhed, saa at man ikke 
engang veed med Bestemthed, til hvad Orden det horte, hvorinwd der ingen 
Tviv l er om at det »prindellgeir var et P rio ri; rimeligviis horte det til Be- 
nedictinerordenen, da det Brev, hvorvcd Kong Valdemar den Store t Narrt 
1177 skjeenkedr Benedictinern« i Ringsted Halstrd Kirke, t sine Udtryk syneS 
at tyde paa ai der i Halsted allercde begyndte at danne sig et Kloster, som 
stod i et eller andet Forhold til Abbeden i  Ringsted. Ester andre Beretnin« 
gcr stulde Klosterct vare anlagt af Munke og Rouner af Augustinerordenen —  
altsaa rcgulaire Kmmikcr og Chorfruer —  ved Aaret 1 170, hvtlket bekraftrS ved 
de» KjendSgjcrning at Hr. Are l Goye og Frue Kirsten Jbso, i Aaret 1336 
ophavede dereS Wgtestab og gave sig i Halsted Kloster; dog syneS den forste 
Meiling at have meest Sandsynlighed, i hvilket Tilstrlde Wgtefolkene kunS

som Oblattr eller Lagfolk, —  der stjankede Klosteret deres GodS imod at 
underholdeS der for Livstiv, —  have kunnet finde OPhold der; i alt Faid 
inaaite dette gjelde Fruen, da i Benedittinerkkostre neppe nogensinde Munke og 
Ronner levedr stimmen, og at det künde lade sig gjor« hoö Augustknerne er 
«ndda ikke saa ganste afgjort.

Om Klosteret vides lovrigt saare lidrt. A  Aaret 1332 blev Kong Eriks 
— Christoffer den AndenS Sons —  Liig bisak i Halstcd Kirke i 14 Dag« og 
hver Dag last SjalemeSsrr over sainme, hvorcster det henfortcS til sit rette 
BegravelscSsted i Soro Kloster. I  Aaret 1510 plyndrede og brandsiattede 
Lybekkerne og de Svenjke Lolland, ved hvilken Leilighed HalstÄ», Nakflov og 
flcrr Sieder bleve brandte; en Folge deraf var at Kong Sans lod nrdbryde 
det ganile S lot Ravnsborg, süm ikke havde viist sig tilstreekkeligt til Dens 
Forsvar, og i  det Sted Engelborg anlcrgge paa en D  i Nakstov Fjord. Hal- 
sted Kloster blev snart igjen opfort af Grundmnur med to Daarne, me» stod 
knn i 86 Aar, da Bygningen var saa broststrldig at den maatte fornyeS, 
hvorfor Aarötallet 1591 endnu findeS i Jernankerne paa Gavlen. I  Aaret 
1515 mageskiftede Klosteret noget GodS i Dranderslov By i Norre Herred, 
som svarede 4 Pund Byg og 5 Skilling Grot, til Köngen for andet i Soir- 
der og Norre Herreder, hvoras der gik 5 Pund Byg og 7 Skilling Grot. 
1517 var Legaten ArcimbolbuS her for at stelze Lollikcrne Aflad.

Hcnimod Slutntngen af den catholske Tid forvandledeS Klosteret til et 
Abbedi, hvilket stak v«re steet i Aaret 1515; lange varede denne Herlightd 
imidlertid ikke, ttzi ved Reformationens Jndforelse forandrcdeS dette, som 
alle andre Kloster«, til kongelige Lehn, hvilket vedvarede indtil Souverainite- 
ten, da Lehnen« bleve til Ämter; imidlertid sorblev Klosteret dog i KronenS 
Eie indtil Aaret 1719, da Köngen bortbyttede det imod Darontct Juellinge 
i StevnS Herred 1 Sjcrlland, hviS Navn det gamlc Halsted Kloster fik og har 
baaret siden.
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Af KlosteretS Priorer kjender man folgende: Hr. Lnud 1305, Hr. Es- 
bern 1354, Hr. Lnud 1374, Broder Johannes 1383, Broder Lnud 1424, 
Broder Henning 1446, Hr. Vendr 1470, peder Jenfen 1492 og Jens An
dersen, som skal have varct den sidste Prior, 1493; dcnne sidste maa altsaa 
have siddet indtil 1515, i hvilket Aar Jens 8ugl stal v«re bleven Abbed, 
KlosteretS forste og sidste, som ved ReformationenS Jndforelse maattc afgive 
sin Myndighcb til c» Lehnsmand, <l>rro Rachlov t!l Lindau, der sik Klosteret 
1538, dog have forinodentlig her som i de andre Herrcklostrc de Munke, 
som onstede at blive, faaet Underhold indtil deres Dod. Ono Rarhlov var 
en holstenst Adelsmand, der havde forstrakt Köngen med Penge og derfor 
sik Klosteret i Panl tilligemed mere GodS paa Lolland og Falster. EtBeviiS 
paa den Strenghed, hvormed Skaten gjcnnemforte den med Magt erhvervede 
Eiendoinörct ovcr alt geistligt Gods, saa at de tivligere Bestddere blot bleve 
betragtede som Bestyrere, haveS endnu fra samme Aar, idet <vtto Rathlov 
indberettede ai Abbeden sagde sig paa KlosteretS Vegne at vare 12 Jochimö- 
daler og 200 Mark danst sk.sivig, da Han oplod Ham Klosteret, hvorfor hast 
forespurgle om disse Penge maatke bctaleS Ham; dette tlllodeS ifald Abbeden 
kund« bevi se at Prngene vare anvendte enten til KlosteretS rller til Kon- 
genS og RigetS Bedste, ellerS ikke, hvilket var strcengt nok, naar man betcen- 
ker at dennc Hel« Jnddragelse as alt geistligt GodS dog egentligt kun var 
en Plhndring i det Store, men man var conseqvent nok t il ikke engang at 
stamme sig derved.

<vtts Rachlov bcholdt Klosteret indtil 1549 , da Han sik Sorup Gaard 
og Lehn paa Falster —  som Han dog ikke behokdt lange —  og den feuere saa be- 
romte Peder Oxe til Giöselfeld sik Forlchningsbrev paa Halstedkloster, Bester« 
ncrS B irk i Sonder Herred, Abbildtorp Birk i Norre Herred samt OrStoste Sogn 
i Fuglse Herred, alle paa Lolland, fornden de Lehn, Han alt havde i For- 
veien sammestcds, nemlig Ravnsborg i Norre Herred, Sorup Dirk i Fuglse 
Herred, Virnas og Maibolle Birk i Müsse Herred samt Kangetienden over 
hele Lolland og Falster; dertil kom kort ester Sorup Gaard og Lehn paa 
Falster tilligemed Gjedsor Gaard sammestedS; 1555 sik Han deSuden Lehns- 
brev paa Hovby Dirk i  Lollands Sonder Herred, —  hvortil Skihelunde I samme 
Sog» nok henrcgnedeö, — at beholdc qvit og frit uden al Afgift. De fleste af 
diöse Lehn vare Pant for Prngesummer, Han efterhaauden havde forstrakt 
Köngen med til RigetS Fornodenhed; nogle RegnstabSlehn, hvoraf Jndtcrgten

var saare ringe, nemlig for at bestpre Lehnet, iudkassere Skatter og staae til 
Ansvar for samme—  fornden at tsene med flerc harnistrde Ryttere og Hefte 
—  oste kuil det Halve af hvad Jndstrstning, Sagefald og i nogle af Lehnene 
Prag künde indbringe. Derimod betakte Pantelchncne sig i det Hele taget 
godt, naar der ikke vare for mange Penge i Adelens Hcrnder, thi da overbod 
den enc den andrn, saa at den, som lod sig noie med den ringeste Fordert, 
sik Tilladelse til at indlosc Lehnet.

Peder tvxe kom 1552 ind i RigetS Raad, kjobte 1554 af Anders 
Barbp Faurholm Hovedgaard med 47 Gaarde, 3 Hufe og 2 Möller for 
17,000 Daler, ved hvilken Handel Han kom t heftig Strid med sin Nabo, 
Herluf Trolle til Hillersdshvlm, den beromte Stifter af HerkusSholmS Skole, 
der tabte sin Proces angaaende Markestjellet imellem HillerodSholm og Faur» 
Holm, men siden var peder <vres beständige Uvcn og uden Tv iv l Hovedaar« 
sagen til HanS senere Landflyglighed, der Heller ikke endte for ester Herluf 
Trolles Dod. —  Aar 1554 bortbpttede Han Faurholm til Kronen for Tvllose 
Hovedgaard med tllltggcnde 81 Gaarde og 1 Molle, saa at Han i  Mellemti- 
den maa have kjobt endeel Gods til Faurholm, efterdi Forholdet ellerS vilde 
vare ganste ustrdvanligt, med mindre andre nn ubekjendte Omstandigheder 
künde have givet Faurholm og dets Godser betydeligt hoiere V«rd end Tol« 
lose- Samme Aar saldt peder <vre i  Unaade hos Köngen, rimeligviiS istrr 
for den Myndighed, hvormed Han huserede i sine Lehn, lige til at lade en 
Avelsmaud, Jorgen pue , staae i Bolt og Jcrn i 12 Dage paa Halstedklo
ster, som den, der formecntlig havde stndt en Hsort, hvorom Han dog stet ikke 
blev overbeviist, og derefter at overdrage Ham som en anden Bordned til Jo- 
ha» 8 riis  paa Hesselager, hvem Han maatte tjrne paa tredie Aar; dertil 
kom at Peder tvre ved flerr Leiltgheder viste stör Pengebegjoerlighed —  i 
hvilken Henseende HanS sidste Magestifte med Kronen vel neppe har bidraget 
til at formindste KongenS Uvillie, —  og havde ffaffet sig flcre magtige Fjen- 
der, navnligen Sldmiral Herluf Trolle og Enkedronning Sophie, der havde 
stör Jndflydelse over sin Son. peder <vre sogte at undvige Storme» ved at 
trcrde ud af Raadet, men forgjcrves. Alle HanS Lehn paa Lolland og Falster, 
nemlig RavnSborg, Halstedkloster, Maibolte Birk, BesternaS Birk, Abbildtorp 
Birk, Houby Birk, Skibelunde Birk, BirnceS B irk , Sorup Birk, Ssrupgaard 
og Gjedsorgaard, bleve Ham fratagne og overdragnr LlauS Hvitfeld til Krum« 
strup, LandSdommer paa Lolland og Falster. Herluf Trolle sik Ordre at ind--
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stavne Ham for HerredSting, Landsting og RigcnS CantSler; da Han ikke 
vovede at mode, og Heller ikke lod mode for sig, blev Han domt til at have 
tabt sin Sag indtil hctn modle og stillede sig i Rette. Bcskylvningerne gik 
iscrr nd paa Mangler i  Hans Rcgnsiaber samt siet og egennyttig Bestyrels« af 
hanS Lehn» men synes tiltrodS for sine 24 Klagepnnkter ikke at have havt 
synderlig Betydning, iscrr naar Hcnfyn tagrS til alle de Fogeder, Han maatte 
holde i den Mangde Smaalehn, til de forviklcde Regnsiaber, som navnligen 
Jndkrcrvningen of Tienden og Afgiften af Prcrstegjesteri og Kirkejord over al 
Lolland og Falster fort« med sig, og til Banskeligheden i  at paasee, at ikke 
een eller anden af diSse Fogeder misbrugte sin Myndighed, thi aldeleS udcn 
Grund var Klagen ikke; det Vigtigste ved Sagen var imidlertid at man vilve 
Ham til LivS, og peder «vre indsaae dette saavel at Han strar undveg of R i- 
get og blev borte indtil den nye KongeS— Frederik den Andens— Bredc eftcr 
Zerluf Trolles Dod lagde sig, hvortil vcl og bidrog at Enkedronning Sophie 
ikke havde den Zndflydclse over sin Sonneso», svm over sin So».

Jblandt Beffyldningern« imod den undvcgne peder tvre findcS der for 
Halste>>klosterS Bedkommende at Abbeden sammesteds »dsagde for L laus 6vir- 
feld at <l)tto Rathlov anirammede i Klafteret Bo og Dosiab, saatedeS som 
der den T iv forefandteS, og peder Gr« efter Ham, saa at Han igsen burde 
have afleveret det efter Grro Rachlovs JnventariumSliste, hvilket ikke siete; 
endvidcre at Han har kjobt og magelagt sig nogcl af Klosterrtö GodS til, 
hvorved Han indkom i Kronenö Frihed med Jagt, Fisken og anden Herlighed 
og hermrd forkortede KronrnS Frihed. Som let at fee Har ingen as disse Be-- 
siyldningcr ston at sige, iscer den sidste, thi hvorfor magesiiftcde og folgte Kro
nen Ham Klosterets GodS , naar man ikke vilde have Ham i Fcrüed med sig. 
Elans Zvirfeld maatte iovrigt allerede ncrstc Aar aftrcrde alle peder Gres 
Lehn paa Lolland og Falster til E rik  Rud til Fuglsaug og SüNdholt, senere 
Mgets Raad og Admiral over Flaadm i Vstersoen i Krigrn mod de Svensie, 
i hvilkcn Bcsttlling Han afloste siir beromte Broder, Gno Rud til Mogelkjcrr, 
da denn« i Aaret 1565 blev fanget i  Slaget uader Bornholm. Som Soofst- 
cecr ndmarkede Erik Rud sig, iscrr ved i Slaget 1564 med sit Skib »den svensie 
Iomfru" at flyde to fjendtlige Skibe i Sank, hvoraf det cne, »den finfle 
Hjort" var de SvenffeS storste og bedste ncrst efter Magelos; mcrrkeligt er det 
at Skylsel paa Erik Ruds Skib var sijcrnket af Frederik den Andens Softer, 
Ehurfyrstinde Anna af Sachsen, som Köngen selv bcrorer i cn Berctning til

hende om Slaget. Som Lehnömand var iovrigt Erik Rud »ok saa egennyt
tig som peder Gr«, i det Mindste haveS der mangfoldige Klager over Ham, 
men Ham siete derfor intet, sijondt Hans Vrangvillie med at udredc de ved 
Krigen nohvendige Udgiftrr af Ravnsborg Lehn t Aaret 1568 bragte Köngen 
til at true Ham med at give det til en Anden. I  HanS Tid blev det gamle 
St- G lu fs Eapel i Halstcd Sogn nedbmdt ifolge Sognemcendenes Begjcrring, 
at de maatte bcnyttc det til at bygge paa dereS Kirke med, da den var yderst 
brostfcrldig og de ikke havde Raad til at ombygge den ; Köngen, som eieve 
Kirketienden, lod ikke Reparationeir foretage af denne, hvilket syntes billigt, 
me» bevilligede blot Sognemcrndenes Ansogning i Aaret 1564. Halstedkloster 
havde Erik  Rud iovrigt mistet allerede 1565, da W u lf Sehested til Wulfs- 
bvrstel fik saimne i Pant for de Pengesummer, hvormed Han under Krigen 
havde maattct forstrcekke Köngen, men Aaret efter maaUe denne erindre Ham 
om at den Skat af Ugedagstjenere, som Andre maatte spare, ogsaa gjalvt 
Halstedkloster, der Ikke blev fritaget ved at vcrre Pantegods. Aar 1570 fik 
de» bekjendte Feldtmarschal JssiaS von Ovalen til Kosclau, som havde gjort 
god Tjeireke i Krigen mod Sverrig, Tillavelfe til at indlofe Halstedkloster fra 
W u lf Sehested , da Äklostcr Aaret iforveien var blevet Ham opsagt. W u lf 
Sehested dode samme Aar, og Enken ansogte om at maatte heholdr Klosteret, 
hvilket dog blev afflaaet, da det alt var lovct Feldtinarschallen; 1572 fik 
denne et nyt Pantebrtv paa Halstedkloster og Sorup Birk for 15,000 Daler, 
men 1574 bleve begge Lehn igjen opsagte Ham og overdragne til den alt 
1568 hirmkomne peder Oxo, der beholvt dem indtil sin Dod i Aaret 1575, 
da de overdrogeS til Lnud Grudbe til Alslov mod en Afgtst af >000 Daler. 
1578 fik Gregers Ulfsrand til Estrup Lchnsbrev paa Halstedkloster, Sorup 
Birk og Ravnsborg Lehn for 5000 Daler l aarlig Afgift; denne Afgift var 
for hoi, hvorfor Rigsraaden Steen Breche til Knuvstrup, der 1581 afloste 
Gregers Ulfstand, fik deu nedfat til 4000 Daler for det forste Aar, hvorester 
ha» siulde eneS med Kvngen om hvad der künde fvarcS , hvilket for det fol
gende Aar, 1582, blev 3500 Daler, siden 4000 Daler. Da Bondern« i 
Ravnsborg Lehn neegtede at gjore W gt og Arbejde til Halstedkloster, paalagdeS 
dette dem alvorligt i  et Kongebrcv 1581. Aaret efter fik Lehnsmanden Til« 
ladrlsc til at bcnytte Ha r e j ag t en  paa Feio, Femo og Asio for en aarlig 
Afgift af 2 Rosenobler og 1 Portugalos, dog ellcrS maatte hau ikke besaite 
sig med nogen Jagt. 1585 fik Han ifolge den ved StiftSlchnSmcrndeneö As-
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flaffelse iudforte Forandring ogsaa den geistlige Jurisdiktion i fit Lehn, saa 
at Han flulde oppebcere al Tiendr, Sagefalb, Gjcesteri rc. af Klrketjenere, 
Prrrster og Degne; Aaret ester tillodeS det at LehnetS Afgkft maatte formind- 
sieö med saämcget som BondcrneS Pengeflpld var forringet vrd de» npe For- 
ordning sin Mynten.

Bed 8rederik den Anden« Dod i Aaret 1538 fik Enkedronuintz Sophie 
indtil sin Dod 1631 til fit Livgeding begge Lerne Lolland og Falster blot 
med Undtagelsr af Told , Acckse og Drag, hvorfor de af hende indsatte 
LehnSnurnd uiaatte gjore Köngen Regnflab; disse vare for Halstedkloster og 
RavnSborg Lehn: Lhristoffer Rofengaard til Herlufftrup, der dode 1593; 
Lrcderik ^obe til Boserup og Bispenso —  tillige LehnSmand paa Aalholm —  
indtil 1594, da Lnud Urne til AaSmark fik begge Lehnen« og feuere ligeledes 
Aalholm; 1614 asteste Jorgen Grubbe til Lystrup—  der feuere kaldte fig 
til Tostrup —  Ham fom LehnSniand ovcr Halstevkloster og RavnSborg indtil 
1624; derefter Axel Urne tilRvgaard indtil sin Dod 1626; Laurikz Grubbe 
til Gammelgaard 1627 —  32; Isst 8rederik von Papenheim til So- 
holt 1632— 42; RigSraad Erik Rosenkrands til Rosenholm 1642—  58; 
Oberst 8rands Vrokkenhuus til Sebbergaard og Overgaard fik 1658 Halsted- 
kkoster Lehn alene og blev sat paa en aarlig Gage eller »Genant", uemlkg 
til fig og sine Svende 205t Rvl. Cour., hver Daler til 80 fl. danflr, 4 j 
Laster Rüg, 7, Laster B»g, 300 Td. Havre, 5 Td. Smvr, 140 Lam, 200 
G jaS , 200 HonS, 12 Koer og 12 Sidcr Flefl, LehnetS overflydende Zndtrrgt 
maatte Han indbetale; ved Hans Dod 1660 fik Generalmajor 8rederik von 
Ahlefeld til Marsleben Halstedkloster Lehn paa de samnie Betingelscr, men 
envnu i samme Aar afflaffedeS Lehnene, og endeel af Lolland og Falster blev 
overdraget Dronning Sophia Ainalia som Livgedtng, hvoriblandt Halsted
kloster, hvilket hun forsynede med en Inspekteur, der bestyrede Godset indtil 
DronnkngenS Dod i Aaret 1685. HalstedklosterS Amtstue forfiMedeS nu herhen 
og forblev her indtil 1719, da Köngen for Baroniet Juellinge i Sjallaud 
bortbpttede Halstedkloster til Kammerjunker Baron Jens Ju e l-V in d  og 
1721 oprettede det til et Baroni under Navn af Juellinge, som det forer 
endnu. Baronen dode 1727, hvorester Sonnen, Baron Jens Lrag- 
Juel-Vind, efterfulgte Ham; Han blev Geheimeraad, hvid Ridder, Justi-

tiariuS i  Hpiestertt og besad tillige Stamhuset Steensballegaard i Jylland; 
1766 fik hau kgl. Bevilling paa at lcrgge 106 Td. Hartkorn af sie Allodial- 
godS ind under Baroniet imod at udtage 21 Tv. Hartkor» fra samme. Han 
ombyggede Gaarden for storstr Delen og dode 1776, hvorester HanS celdste 
Eon, Baron 8rrderik Carl L ra g - J u e l-V in d ,  tiltraadte Baroniet til- 
ligemed Grevflabet Frisenborg, svn> Han arvede ester sin Moder, Sophie 
Magdalene G ram , hvorkmod Steensballegaard tilfaldt Hans yugrr Broder, 
Jens Carl; som Eier af Grevflabet Frisenborg tillagdcS Baron Jueb- 
v ind  nu Navnet Grev 8 riis . Han dode 1815 fom Kammerherre, Sktstamt- 
mand og StorkorS af Dannebrog og esterfulgteS isolge kgl. Bevill. af 23 April 
1602 i  Baroniet Juellinge af sin anden Son, Grev Larl Ludvig Jue l- 
V ind -8 rits  , Kammerherre og Major ved Husaren», som dode barnlos 
1838, hvorester Baroniet tilfaldt HanS Broderson, Grev 8rederik Ju liu s  
Iu e l-  v in d -8 r iis ,  der i Aarcne 1847—49 har opfert en ny smagfuld Ho- 
vcdbygning, to Etager med Kjelver og Frontcspiee, i gammel S t il l,  saa at 
den, som hoSstaaeNde Prospekt vifer, ollerede tilhorer en fvrsvunden Fortid.

Baroniet Juellinge udgjordr ester den gamle Matrikel med fine underllggendr 
AvlSgaardr Hougaard— med 250 Tv. Land—  Lrebygaarv —  med 130Tv. Land 
— ogSteensgaard — med 125 Td. Land— ia li 169 T». 1 Sk. 2 Fdk. 1 j  Alb. Hartk. 
fri HovedgaardStart —  heraf til Juellinge alene 83 To. 3 Sk. 1 Fdk. 1 Alb. Hartk. 

. med 383 Td. Land —  samt 1 Td. 5 Sk. 1 Fdk. 1 Alb. Hartkvrn Skvvflpld; drrtil 
Halfted og Aunede SogncS Kirker med Kirketicnde og jun propanvnili samt 
Halsted Sogns Kongetirnde, ialt matriculeret Tiendehaitkorn 108 Td., samt 
Bondcrgods 477 Td. 5 Sk. 3 Fdk., SkovMlv 1 Td. 6 Sk. 3 Fdk. Hartkorn; 
ester den nye Matrikel udgjor det: privilrgeret Hartkorn Agrr og Eng samt 
Skvv- og Molleflpld 141 Td., upriv. 893 Td., matr. Tirndehartkorn 108 Td., 
tilsammen 1142 Tb. Hartkorn af alle S lagS; alle Gaardmoend erc hoverifrie 
imod Penge--- eller Kornvederlag. Daronirts Besidder har j»s propanoiuli til 
Halsted og Aunede Sognckakd samt til Birkcdommcr og Skrivrrcmbcdet, hvil- 
ket indbefatter de tre gamle Birk Halstcdkloster, RavnSborg og Npbolle; Juel
linge Hovedgaard drtver Han stlv og holder derpaa 20 Heste, lOli Kreaturer, 
100 Faar; de andre Gaarde ere bortforpagteve. Skvvene paa hele Baroniet 
udgjore 1000 Tv. Land.




