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D e n  brede Halvo, som ligeud for B ra n d s- flyder sig 

ud i Lille Belt, danner tilligemed den ncevnte O  H usby  

Sogn . Ude paa denne Halvo, paa tre S id e r i en Afstand 
af omtr. et P a r  Tusind Alen omgivet af Havet, ligger 

Herreqaarden „Dedellsborg", hvis 200-aarige Jubelfest 

som Grevskab feiredes O nsdag den Ute December 1872, 

idet det var vaa denne D a g  i Aaret 1672 at der as det 
davcerende „Jversncrs" blev oprettet et Grevstab for B aron  

L i l h e l m  F r e d e r i k  V e d e l l ,  hvis Eiendom laa i Mek- 

lenborg, hvor Familien oprindelig Hörer hjemme, medens 

Slcrgten dog lige siden Laldemarernes Tage  havde havt 
Medlemmer her i Danm ark og i Norge. Faa  Aar for 

Jversnces blev omdobt til Vedellsborg bar det vceret i 

forfljelliqe BesiddereS Hcrnder. Under Krigen i Aaret 1659 
blev det saaledes folgt af den fra stör R igdom  til Fattig- 
dom nedsunkne Lindenovsie Sloegt*) til den danffe Adels- 

mand C h r i s t i a n  U r n e ,  som i Aaret 1664 tilbyttede sig 

Lundegaard mod at afstaa Jversnces til den bekjendte fine 

Hofmand H a n n i b a l  S e h e s t  ed,  der var gift med Chri

*) H ans Lindenov var ligesom Hannibal Sehested gift 
med en af Christian den Fierdes Dotre med Kirstine 
M u n i,  nemlig Elisabeth Augusts.
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stian den Fjerdes Datier med Kirstine M unk, Christiane**». 

D en  enene D a t ie r  af detre TEgteflab, nemlig C h r i s t i a n  

S o f i e  S e h e s t e  d, blev gift med ovenncevnte Baron  Wil

helm Freoerik Vedell, som derved kom i Besiddelse af Jvers- 

uoes. Greverne V e d e l l  ere saaledes paa en Maade be- 

floegtede med den oldenborgste Kongefamilie. Hannibal 

Sehested beflyldes sor under Krigen med Sverige at have 

varet i Ledtog med Korfits Ulfeldt, men Han vor mere 

fiffig end denne og flap med at miste sin S t illin g , indtil 

Han senere ved Enevoldsmagtens Jndforelse sl660^ hjalp 

Köngen imod sine Standsfoeller, Adelen, og derved op- 

naaede en hoi Stillin g. Der er forovrigt ingenTvivl om, 

at Hannibal Sehested var en crrlig danfl M a n d ;  Han havde 

et stört Fortrin, som af Hans dumme Sam tid  blev anset 

for en Feil: Han var en k l og  og f o r u d s e e n d e  M and. 
H an  vilde bl. A. have, at de nordifke Niger stulde forenes, 

istedetfor at kriges, og at Hans Skandinavisme var ligesaa 

forstandig som cerlig ment, derom vidner Hans politiske Te

stamente, som, saavidt mindes, i 1866 stod at loese i 

„Foedrelandet". H an  blev danst Gesandt i Frankrige og 
dode I3de Septbr. 1666 i Passy ved P ar is .

M e n  vi ville stride videre i vor Beffrivelse af det 

gamle Herrescede, der ligger smukt imellem prcegtige Skove, 

frodige Marker og Enge med en vid Ndsigt over Lille 

Belt, dets mange D e r og smukke Kyster.

Gaarden er crldgammel. Allerede 1295bestemte N i e l s  

H a m u n d s e n  f L i t l e ) ,  som eiede meget G ods ligefra 
M idde lfart til Assens, at Enhver af dem, som tjente paa 

Hans G aard  „Husbygaard", flulde have en halv M ark

** lD e r er saaledes to Dotre af Kong Christian den 
Fjerde, som have voeret Husfruer paa Dcdellsborg.
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Penge foruden sin scrdvanlige Lon. „Husbygaard" 

(som senere omdobtes til „Jversncrs") har altsaa vceret 

en Hovedgaard, rimeiigvis den, som Han selv beboede 

eller hvor Han var fobt. Derefter ncevnes Hr. 

A n d e r s  S t y g g e ,  N i c o l a u s  K r u m m e d i g e  fvistnok 

den sidste af denne beromte holstensie Adelsflcrgt^. J e n s  

S t i g s o n o a  B e r n e k e S k i n k e l  som Eiere af Jversncrs; 

de to sidstncevnte Eiere toge 1396 et Sognevidne paa, at 

Godset i Emtekjcrr B y  og Tangetorp ^Tanderup^I S o g n  

havde ligget under Jversncrs fra gammel Tid og i N icolaus 

Krummediges Tid, uden derfra at voere folgt eller afhcen- 
det. Dcnne Berneke Skinkel var en af de mange slesviqske 

Adelsmand, af holstenft Herkomst, som Erik af Pommern 

saa stcrrkt begunstigede; Han fik af Köngen 4.000 M ark  i For

cering, for hvilke H indsgavl blev Ham pantsat, blev Nidder 

1396 og var Rigens Raad. havde Rugaard meb Skovby 

Herred. Bogense Bv . Harridslev B irk og Lissendjerg 

S o g n  i Pan t for 2,000 Mark, eiebe Hovedgaardene Jvers

ncrs. Langeso og Frobjerg og var en af de mcrgtigste, an- 

seeligste og rigeste Mcend; Han dode 1418, Hans Frue K a 

ren Sture  1418 eller 1419. Teres celdste S o n  O t t o  

S k i n k e l  arvede Jversncrs og Panteforleningen i Rugaard. 
H an  havde 1419 S t r id  med Köngen om Fons, 1442 med 

Lensmanden paa H indsgavl om en Jord i Skam bv So gn .  

stiftede 1446 en Sjcrlemesse, ifolge hvilken 3 Gaarde i 
Asperup S o g n  bleve fljcenkede til samtlige Dends Herreds 

Prcester imod at de den ncrste T irsdag efter S t .  O lu fs  

D a g  stulde holde en Messe for Ham, Hans Frue Cecilie, 
hanS Forceldre, Hans Datier Jom fru Hilleborg Skinkel og 

hendcs Fcrstemand Hr. K n u d  H e n r i k s e n  G y l d e n -  

^t jerne,  hvilken Messe siden gik over til en Prcrdiken, 

som endnu 1649 blev holdt. Knud Henriksen Gylden-
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stjerne Var en W tlin g  af den rige og mcegtige danste Adels- 

floegt, og stod saare hoit anflreven ved Christoffer af Ba ierns  

Hof. Jom fru Hilleborgs Forlovelse stod, som der fortoel- 

les, i Aaret 1448 i stör Fare for at gaa overstyr, idet 

Kong Cbristoffers unge Enkedronning Dorothea havde lastet 

sine D ine  paa den smukke. statelige, rige Ridder og tilbod, 

dersom man vilde vcrlge Ham til Konge, at gifte sig med 
Ham. Rigsraadet var ikke utilboieligt, endstjondt de dansie 

Adelsmoend nodig vilde staa under en af deres Egne; men 

ved den stesvigske Hertug Adolfs og —  som det syneS —  

iscer ved Hr. Erik Otteson Rosenkrands' Bestrcebelser blev 

Grev Christian af Oldenborg valgt, og Dronningen maatte 

finde sig i at cegte denne, og tröste sig med, at Han var et 
Hoved hoiere end de fleste Mcrnd.

Maaste staaer det hermed i Forbindelse, at Otto  
Skinkel paa denne Tid blev slaaet til Ridder, uden Tvivl 

ved Christian den Forstes Kroning: Hans Frue var Cecilie 

Ludvigs-Datter iBarsebek) og deres eneste Datter Jomfru 

Hilleborg, som dengang endnu synes at have vcrret Barn. 
Hr. O tto Skinkel dode i samme Aar (1449 eller i Begyn- 

delsen af det nceste), thi allerede tredie Paaskedag (7de 
A vril) 1450 kalder Hans Frue sig Enke i et Brev, hvori 

hun erkjender sig at have to Bondergaarde til Laan ( S : 

Len) af F ru  Grethe i Lovismose.
Knud Henriksen Gyldenstjerne fik ved sit Gistermaal 

med Hilleborg Skinkel: Jversnces, Panteforleningen i R u -  

gaard med mere G o d s ; selv eiede Han Restrup, Enggaard tsiden 
1720 Gyldensten). var 1460 Rigsraad, fik 1463 Tiüadelse 
til at indlose Bygholm  S lo t  og Len sra sine Medarvinger; 
Han dode 1467 og er begravet i S t .  H ans Kirke i Odense 

Hans Enke dode 1494. Ved sin D od  testamenterede Han 

til sin Svigerson  P e r B ille  sin forte Barfe (Krigsstib)



med all Tilbehor, Bosse, Boerge og Kjokkentoi, hvilket var 

800 M ark vcrrd, for hvilken S u m  F ru  Hilleborg tog det 

til sig og derimod pantsatte Per B ille  tre Bondergaarbe. 

As deres Born  arvede Henrik Knudsen Gyldenstjerne Jvers- 

nces og Restrup samt Panteforleningen i Bygholm ; Han 

Var 1488 Ridder og Rigsraad, blev 1492 i Forening med 

sin Moder og Sollende af R igets Raad fradomt de 4,000 

Mark, for hvilke Hr. Bernike Skinkel havde havt H inds- 

gavl i Pant, da de ikke künde bevise, at Han virkelig havde 

belalt disse Penge, hvorfor man antog det for en Gave af 

Köngen, som man ansaa sig for berettiget til at tilbage- 

kalde*-; de 2,000 Mark, for hvilke Rugaard stod i Pant, 

hieve derimod tilkjendte dem, men dette strax efter indlost, 

hvorimod Hr. Henrik Knuvsen fik Torning til Len. H an  

gjorde, uvist naar, en Reise til det hellige Land og pant

satte i den Anledning fire Bondergaarde, var gift med 

Karen B ille  og dode 1517; de skulle have havt 22 Born, 

hvoraf dog kun 10 bleve voxne; en af Sonnerne, Knud 

Henriksen Gyldenstjerne, er bekjendt som den fivste katholffe 

Bistop i Odense. H an er dog endnu mere bekjendt ved fit 
afflyelige Jndfald i Norge, hvor Han i Aaret 1532 med 

en stör Flaade og en Hoerflare, mest Tydstere, drog imod 

Folkekongen Kong Christian den Anden. I  G uds hellige 
Navn lovede Han Köngen frit Leide til Kjobenhavn, men 

Han brod paa forroederisk Maade dette Loste. Under Gre
vens Feide var Han derfor mere end nogenlAnden Gjenstand

* ) Det er saaledes et temmelig lignende Tilscelde, der 
nu. omtr. 400 Aar efter, soreligger med de af vore 
Enevoldskonger rigt begavede Godser B a lls  og Bem
metoste. For 400 Aar fiben har altsaa en dansk 
Domstol menl, at Gaver af Köngen maatte gaa t il ' 
bage til deres Udspring: Statskassen.
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for Folkepartiets H ad : Hans Bispegaard blev i J u li 1534 

beskudt fra S t .  Albani Kirketasrn og indtaget, men Livet 

reddede Han ved Flugten. D a  det kongelige P arti det 

ncrste Aar gik af med Seiren, kom Han vel igjen i Besid- 

delse af sit S t ift, men kun for et A a r; ester Krigens T il-  

endebrin.qelse 1536 blev Han ligesom de andre Bistopper 

fcengflet, medens Reformationsvcerket blev sat igjennem, 

hvorpaa de igjen fik deres Frihed. Allerede som katholst 

Biskop havde Han vist Lunkenhed for Katholicismen og ud- 

qivet den forste danfle Oversoettelse af Luthers Katekismus, 

besorget ved Jorgen Sad o lin ; siden gik Han endog over 

til den lutherste Kirke, giftede sig og efterlod sig Born, som 

forplantede Slcegten. H an  vedblev at voere Medlem af 
Rigsraadet og fik betydelige Forleninger, deriblandt Vester- 

Vig-Kloster i Thy, hvor Han dode den 8de Tecbr. 1560 og 

blev begravet i Aarhus Domkirke. 1530 stiftede Moderen 

og Bsrnene efter Faderen, hvorved det blev bestemt, at 
hun sin L ivslid  skulde beholde Jversi.oes. O lndt, Brandso, 

Fons B y , Sparretorn og Rigbro. Under Grevens Feide 

tillod Grev Christoffer af Oldenborg i Aaret 1534 en an

den af Sonnerue Hr. M o g e n s  G y l d e n s  t jerne,  sin 

tro M an d  og R aad ", at beholde „Jversnoes" og alt det vo

rige Gods, Hans Moder og Sollende eiete i Fyen, saalcenqe 

indtil ogsaa dißse gik Ham —  Greven —  til Haande paa 
egne og Kong Christians Vegne". M ogens Gyldenstjerne 

er bleven bekjendt som Slotsherre paa Akershus i Norge, 
hvor Han ligesom sin Broter Knud, var snedig mod Kong 

Christian den Anden. M en  i M a i  1534 blev Han selv 
lokket i en Fcelde af M a lm o  Borgere, som i nogen Tid  
holdt Ham fast paa Raadhuset i M alm o. 1539 fik Hr. 

M ogens en Trediedel af B ran dss i Magestifte af Knud 

Gyldenstjerne for en Gaard i Norre Ore. 1540 vidnede
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Mattes Möller. Sogneprcrst til Husbv Kirke, at Han havde 

Kirken og Prcrstegaaden med deres Tiender af Hr. Henrik 

Knudsen og Fru Karine og af Ingen  anden, samt efter 

disses Dod  af deres Born. Efter Moderens D od  i Aaret

1540 eiede Dornene entnu i nogen Tid Gaarden i Fa lle s

flab, iscrr Rigsraaden Hr. M ogens og Christoffer 

Gyldenstjerne; i Aaret 1540 fik Christoffer en Gaard  

i Husby Holme (a: Holme Hufe) af fin Broder Jorgen-,

1541 bencrvnes Hr. M ogens Gyldenstjerne til Jversnas og 

fik 1542 af Broderen Otto-Sparretorn. en Gaard  i FonS 

B y  med bans Andel i Fons Skov, 7 Gaarde i Fjelsted, 

Gremmerlykke og Ladegaard i B an t for 1120 rinske G y l-  

den, men 1548 overdroghan sin Andel i Hovedgaaden til Chri- 
strffer for tre Bondergaade. Tenne havde efterhaaden ud- 

lest sine Soffende afHovetgaarden, som Han selv beboede, men 
Bondergorset blev for det Meste adsplittet; 1545 fik Han 

for sig og Arvinger af Kronen In s paironstus til O rslev  
Kirke; vgsa a til Fons Kirke havde H anois pstroustus (d. e. 

Kaldsrct).
Christoffer Gyldenstjerne dode paa Jversnas 1562, 

bans Frue, Anna Parsdjerg, 1587; hun og hentes B o rn  

mot satte sig lange Biflop J a c o b  M a d s e n ö  Forsog paa 
at dorttage Helgendillederne af Leres Kirker. Ä f hendes 

Born  navnee H e n r i k  G y l d e n s t j e r n e  til Jversncrs og 

var for st gift med Karen Bille, fom dode 1582, derefter 

med Berte Trolle, der dode 1598 i Barselseng; Han dode 
elv 1604. Foruden Ham flrives Broderen G a b r i e l  til 
Jversncrs 1589 og 1616, ligesom Sosteren S o f i e ,  der for« 

blcv ugist og boede paa Gaarden til sin D od  1626. A f 

Henriks Born  havde N ie ls Gyldenstjerne 1616 Andel i 

Jversncrs, som Han imidlertid, da Han endnu var ung, 
maa have ashandet til den rige H a n s  L i n d e n o v ,  der
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rimeligvis udloste de andre Medeiere ogvedJomfru Sofies 

T o d  i Aaret 1626 kom i Besiddelse af hele Gaarden.

H a n s  L i n d e n o v  Var fodt 1573 paa Fobiflet i Nord- 

flesvig-somtilhorte Hans Fader; Han blev 1591 sendt til S t r a s 

bourg oq andre Stceder i Udlandet, hvor Han blev i 9 

Aar. Ester sinHjemkomst havde Han 1601 Bryllup i >rjo- 

benhavn med Rigsraaden Jacob Seefeldts Tatter Sofie, 

som dode Aaret efter i Barselstng; 160.5 giftede Han sig 

anden G ang mcd Statholder Hr. Breide Rantzaus Datter 

Lisbeth So fie  og havde med he, de 12 Born. Han blev 

Iste M a i  1609 efter Arild Hviktfeld forlenet med D ra g s -  

holm i Sjcrllaud, 1610 med Bornholm, 1621 med Trane 

kjcrr, blev 1622 N igsraad, 1624 forlenet med Kalundborg, 
1625 Overkrigskommisscer i Kngen mod Keiseren; 1630 

fik Han i Magestifte med Kronen en Gaard iH u sby  So gn  

og By, en Gaard  i Eskjoer og en Jord til M ygind  
M o lle ;  1634 blev Han flaaet til R idter i Anledning ai 

Prin L s Christians B ilager; 1639 forlenet med H incsgavl 
og dode paa Jversncrö 1642 (efler en anden Kilde dode Han 

i Kjobenhavn). H an  var sin Tidk rigeste M an d  og eiede 

ikke mindre end 10 Herregaarde, nemlig Jversncrs, Sonder- 

gaard, Sobysogaard, Sanderumgaard, Julsstov og H in- 

demae samt Avlsgaarden Nislevgaard i Fyen, D rslev- 
kloster, Hundslundkloster og Vraa i Jylland samt Gauno i 

Sjcelland. H an  eiede 1638: 8,726.^ Tdr. Hartkorn, det 
vil sige en aarlig Jndtcrgt af 3,7261 Tdr. Korn (R ü g  og 

B y g ) ;  af dette G ods laa i Fyen 4,703, i Jylland 2,729j 
og l Sjcelland 1.293! Tdr. Hartkorn. D a  Enken stiftete 
med sine Born, blev der udlagt til hver af de tre Sonner 

1.382 Tdr. 2 Skpr. Hartkorn, til hver af de fire Dotre 

691 Tdr 1 Skp. Hartkorn, soruden Sondergaard og 

Nislevgaard, som Enken beholdt —  fljondt hun boede paa



JversncrS —  samt den Pengesum, hvormed Datieren af 

forste Wgteffab blev utlost. —  Iversnces tilfaldt H a n s  

L i n d e n o v ,  som blev R igsraad, Ridder og Lensmand 

paa S t .  Knudskloster i Odense; Han blev gift med C h r i 
s t i a n  den F s e r d e s  D a t i e r  med K i r s t i n e  M u n k ,  

Froken E l i s a b e t h  A u g u s t a ;  deres Datier var den be- 
rygtede S o f i  e A m a  l i e L i  n d e n o v, Friherreinte til 

Lindenborg i Helium Herred i Norre Jylland.

Denne Kong Christian den Fjeroeß Datter-Datter 
blev nemlig gist med Eieren af den ncevnle Gaard  Hr. 

C lau s D a a  (Gaarden hed oprindelig „D aasb o rg ", men 

blev sencre, i Aaret 1681, kaldet „Lindenborg og Eier
inden giort til Baronesse-; med sin hoie Byrd  sorbandt 

Sofie T a a  et saa siet S in d ,  som man vel kan toenke sig, 
thi foruden i.hoi G rad losagtig, var bun titlige saa penge- 

begjcrrlig, at hun faltete den ajflyelige P la n  at myrde sin 
Husbond sor derved at saa Raadighed over Hans R ig -  

domme og tillige den ubundne Frihed, som hendes S in d  
tragtete efter. Hendes P la n  lykkedes kun altsor vel. D a  

hun flulde NI at gjore Barsel, aftalte hun med en af sine E l 
ftere, at Han fiulde droebe hendes M and, saasnart hun havde 
fodt og Barnet levede. Dette udfortes ogsaa Torsdagen 

den 8de December 1678 om Aftenen mellem Kl. 6 og 7, 
saa Dage efter at Fruen havde fodt en S o n ; da C lau s  
D a a  denne Asten i aaben Dogn kom kjorende til Radelet 

(Jndkjvrselen til Lindenborg Mark), traf Han et Mennefle 
tilhest. som strax fijod paa Ham, men feilede, hvorester 
C lau s D a a  sprang af Vognen, men faltt sor det andet 
Skud. Efter Beretningerne i Egnen, sad Fruen i Vognen 
hos sin M and, men dette tor dog anses sor usandsynligt 
Morderen blev a ltr ig  opdaget og da det nyfodte B a rn  

dode tre Maaneder efter, blev Fruen Ene-Arving til alle
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Ire Godser; hvorvidt Barnet dode en naturlig Dod, er der 

naturligvis stör Tviv l om. D e r fortcrlles almindelig, at 

Fruen fodte mange Born, som hun alle tog afdage; hun 

giftede sig aldrig iajen, sor ikke at paaloegge fin Frihed ny 

Baand Hendes Havesyge blev senere noeret af Kong 

Christian den Femte derved, at hun lovede aldrig at gifte 

sig eg at testamentere Köngens oeldste Slegfredson, Grev  

Christian Gyldenlove alle sine Eiendomme. N u  foroqede 

Köngen dem, gjorde l ende til Friberreinde og begunsti- 

gede heute paa mange andre Maader. —  Hun leeede dog 

kun 10 Aar efter M an ten s Dod. thi 1688 blev hun meget 

syg —  efter Sagnet stulde hun atter i Barselseng, men 

künde ikke blive sorlost; Lagen künde ikke komme til hende, 

da der sandsynligvis kun var en imellem Skagen, Tlnsted, 

Viborg og Ränder». Trods hendes störe Smerter, maatte 
hun derfoe lade sig fore til Aalborg; dette künde kun ske i 

et Lagen, som var udspoendt imellem fire Heste; men selv 

kenne Bevoegelse var hende saa pinesuld at hun uafladelig 
maatte fkrige af Smerter. For at Hestene ikke stulde blive 

ffy og springe til S id e  ved hendes Skrig, maatte en kö

rende Musik folge med. Saa le te s blev hun fort de halv- 
tredie M i l  til Aalborg, hror hun dode efterat have bekjendl 
sin Lkyld i M an ten s M ord, hvorom man forst da fik 
fuld Vished. Hendes Liv og sorsmadelige T o d  vakte stör 

Opsigt blandt Almuen, og Sagnet om hendes Forbrhdelser 

lerer endnu i Folkemunde i Aalborg--Egnen; der fortcrlles, 
at hun ikke kan finde R o  i Graven, thi hver Iu len at gaaer 
det samme Tog, som forte hende til Aalborg, gjennem 
Lüften over Dsterport ud til Lindenborg, hvor hun vandrer 

om i Salene med udstagne H aar og klaprende Tofler.
Tenne Ta lter bragte H an s Lindenov stör S o r g ;  ikke 

Heller Hans S o n  Christian var synderlig behagelig; der
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fortalles nemlig. at bau i Holland giorde saa stör Gjcrld, 

at Moderen maatte scelge Jversuoes; —  Hans Legeme, 

helt stobt i B ly , ligger i Husby Kirke og flal saaledes 
vare sendt fra Holland, hvor Han dode. Jovrigt trcrffer 

samme Bebreitelse Foroelbrene som Sonnen, thi ingen af 

dem künde holde paa Penge og navnligen var Moderen 

i hoi G rad  sorfakden til S p il,  hvorved hun satte meget 

overstyr; deres Husholdning fiildres som i hoi G rad  odsel 

og uordenlig. 1653 folgte H ans Lindenov Tybrind Gaard  

til sin Svigermoder, Fru Kirstine Munk, Sondergaard til- 

faldt Trinitatis Kirke i Kjobenhavn sor tilgodehavende 

Penge og meget mere G ods gik tabt. Ulykken flog fig til, 

idet den svenske H a r  under Carl Gustav den 30te Januar

1658 gik oder Isen  ved Brandso  til Fonsflov og Tybrind 

hvor den danste Styrke under Lberst Jens Haderslev eller 

Lovenklau ester en uheldig Kamp strakte G evar ved Flcekken 

paa Tybrind M a rk ; en saadan Erobring maatte have stör 

Brand og P lyndring til Folge, saa at Gaard og G ods  
maa vare bleven meget odelagt. H ans Lindenov dode

1659 (omtr. 50 Aar gl.) i Kjobenhavn under Beleiringen 

og estcrlod stör Gjceld, saa at Sonnens Udfleielser i H o l

land ikke behove at have kostet saa farligt meget sor at 

tvinge Moderen til at scrlge Gaard og G ods til C h r i s t i a n  
U r n e  til Sobysogaard; andre Kreritorer toge Resten og 

Fruen levede siden entnu i mange Aar af en lille Pension, 
som Köngen havde tilstaaet hende.

Den betjendte H a n  n i b a l  S e h e s t e d  til Tybrind 
og Deilegaard tilbyttete fig derefter 1664 fra Christian 
Urne Jversnces sor Lundegaard og afljobte 1665 de Kre- 
ditorer. som havde gjort Jndforsel i Godset, storste Delen 
af dette, saa at Han kom i Befildelse af Jversnces, Tybrind, 

Sparretorn med det ovrige Tilliggende; samme A ar fik
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Kan af fem Segne  oprettet et Birk, hvis Thing blev holdt 

ved Kjerlingbjerg i O rslev  So gn . H an  var Geheimeraad, 

Storflatmester, Proesident i Rentekamret, Assessor i S ta t s -  

kollegiet og i Hoieste-Ret, franst Greve og danst Gesandt i 
P aris.

Det er allerede omtalt, at Grev Hannibal Sehested er 

en fra sin Tid meget bekjendt Mand. P a a  unge Adels- 
mcends V is  i de Tider besogte Han flere fremmede Hoffer og 

Universiteter (Tiderne forandrer sig —  nu rides der Voedde- 

lob!) —  og kom efter sin Hjemkomst i hoi Gunst hos 

Kong Christian den Fjerde, saa at denne endoq lse foran) 

gav Ham en af sine Dotre med Kirstine Munk, Christiane, 

tilcegte (1642) og gjorde Ham til Statholder i Norge. 

Her tilfoiede Han i den kort ester med Sverige udbrudte 
K rig  Fjenden stör Skade („Hannibalsfeiden"), men legik 

tillige saa aabenbare Udsuqelser, at Regeringen efter Fre- 

derik den Tredies Tronbestigelse kalbte Ham ligesom Hans 
Svoger Corfits Ulfeld til Regnst.ib. Mere midig end denne 

fandt Han sig i at nedloegge sit Statholderffab og sin R ig s -  
raadsvcerdighed og opgive sine Godser i Norge for atund- 

gaa Retsforfolzning. Derefter flaffede Han sine Talenter 
Anerkjendelse i Udlandet, vendte hjem under den svenffe 

K rig  og blev i nogen Tid holdt i et mildt Fangenflab af 

Carl Gustav. Efter Freden sieg dog Hans Anseelse 
mere end nogensinde forhen. Saave l for at gjenvinde 

Hoffets Gunst som af Had til sine Standsfoeller, der vard 

Skyld i Hans Fald, tog Han vcrsenlig D e l i Planerne ril 

Statsforandringen 1660 og blev derfor rigelig belonnet: 
Han blev udncevnt til Skatmester og sendt som overordent- 
lig Gesandt, forst til England og derpaa til Frankrige. 

hvor Hans Statsklogt og fine Dannelse, Hans Anstand, 

Prägt og Galanten  tildrog Ham almindelig Opmoerksomhed,
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saa at Ludvig den Fjortende endog ophoiede Ham til Greve 

(1663). I  den senere Tid, nemlig 1866, altsaa 200 A ar  

efter Hans Dod, er det —  som foran berort —  hderligere 
bleven oplyst, at Han Var en soerdeles klog og fremsynet 

Mand. I  sit politiffe Testamente, som Hans Skriftefader, 

den franste Prcest I .  rle Paulmejer, nedflrev ved Hans Dod, 
raadede Han indtrcengende sin Konge til Fred med S v e -  

rige; thi, siger Han. kun ved Sammenhold og Enighed for- 

maa de tre nordiffe Niger at trcekke sig ud af det Afhcrngig- 

hedsforhold til fremmede Magter, hvori deres Uenighed har 

-ragt dem. S o m  foran omtalt dode Han i Passy  ved P a r is  
den I3de Septbr. 1666, efterladende en Datier, C h r i 
s t i a n e  S o f i e  G e h e f t e t ,  som blev gift med Baron  

V i l h e l m  F r e d e r i k  V e d e l  til Rätz og Norrnberg lfor- 
mentlig i Meklenborg). der kom her ind i Landet med sin 

yngre Broder, som var Genera! for de mynsterste Hjoelpe- 

tropper i Christian den Femtes T id ;  Familien var fra 
Pemmern og Meklenborg og havde allerede voeret her i 

Tanmark i Valdemar Atterdags Tid. Baron  Vilhelm  
Frederik Vedel kom ved sit Giftermaal i Besiddelse af de 

störe Eiendomme, som havde tilhort Hannibal Sehested 
og den U te  Tccember 1672 blev oprettet til Grevstab for 
Ham og mandlige Efterkommere under Navn af „Dedells- 
-org", der da kom til at bestaa af folgende D ^ le :

Tdr. Hartkorn.
Vedellsborg H ove d gaa rd stax t..................  83

Tiender:
Konge og Kirketiende med M .  pstr. af Husby S o g n  48

do. do. do. af Tanderup — 51t
do. do. do. af Gjelsted — 84z
do. do. do. af Rorup — 49

233
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B o n d e r g o d s :  H usby S o g n  og B y  28 Gaarde 6 

Huse, Estor 5 Gaarde 2 Huse, Sonder-Aaby 12 Gaarde, 

hvoraf en laa ode, 8 Huse, Hygind 6 Gaarde 1 M o lle  2 

Huse, Hygindtorp 1 Gaard, Brandso 1 Gaard, Baago  15 

Gaarde 11 Huse, Tanderup S o g n :  Haare 5 Gaarde 4 

Huse, Hjorte 3 Gaarde, Emteljcer 5 Gaarde, Nakke 2 

Gaarde, Estelund 1 Gaard, Gjelsted S o g n  og B y  4 

Gaarde, Taarup 5 Gaarde, Hsnnerup 1 Gaard, Rorup  

S o g n  og B y  2 B o l, ialt 94 Gaarde, hvoraf 1 laa ode, 

2 B o l, 33 Huse, 1 Molle.
Tybrind H o v e d g a a r d  med Skov og Eiendom, 

baade ved Gaarden og ved Fons Skov, som al- 

tid har svaret under Hovedgaarden; item 

hvad der er lagt under Hovedgaarden, som er 

taget fra de to Gaarde paa Rud, ialt 95^/gr Tdr. Harkt. 

T i e n d e r :  Tdr. Hartkorn.

Aonge- og Kirketiende af O rslev og Fons mebMs. prnr. 86 

do. do. af B a lslev  So gn  med do. 72

do. do. as Udby —  med do. 58j

Tilsammen 216j
B o n d e r g o d s :  O rslev  S o g n  og B y  12 Gaarde 1 

B o l 4 Huse, O rslev  Skov 2 Gaarde, Elleso 5 Gaarde 1 

Hus, Tellerup 6 Gaarde 1 B o l 1 Hus, Lammemose 1 
G aard  1 Mdlle, Ulsrod 1 Gaard, Kjerlingdjerg 1 Gaard, 

Gammeldams M o lle , Hybceks Molle, Fons So gn  og B y  
17 Gaarde 1 Aalegaard, Fons Skov 15 smaa Gaarde I 
Aalegaard og et ode H us, Ba lslev  So gn  og B y  15 

Gaarde 3 B o l 2 Huse, Mosegaard 4 Gaarde 2 Bol, Udby 
S o g n  og B y  3 Gaarde 2 Huse, Broendegaard, Rolund 3 
Gaarde, Egby I B o l, ialt 71 Gaarde, 15 smaa Gaarde 

paa Fons, 8 B o l 10 Huse 1 ode H u s  2 Aalegaarde 3 
Möller.
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Tilsammen Bondergods IN begge G aarde : 180 Gaarde, 

10 Bol, 44 Huse, 2 Aalegaarde, 4 Möller, ialt 142l t 

Tdr. Hartkorn.
DeSuden i Bramstedt S o g n  i Holsten 42 Gaarde, 

20 Huse, 3 Kroer og 1 Bageri, i hvis Sted stal under- 

lcegges Grevflabet 500 Td. Hartkorn. A lt dette Jorde- 
gods tilsammenlagt udgjorde 2550 Tdr. Hartkorn.

For at fyldestgjore den sidste Fordring indtjobte Gre

ven 1677 fra Trin itatis Kirke i Ajobenhavn for 14,600 
Rd. Sondergaard med ialt 394 Tdr. 5 Skpr. 1 Fjdk. 

Hartkorn og 1681 endvidere l8  Tcr. 3 Skpr. Hartkorn, 
saa at Grevftabet 1685 künde opgives til ialt 2463 Tdr.

1 Fjdk. Hartkorn, hvilket dog ved Matrikelen af 1688 
blev nedsat til 2160 Tdr. 3 Skpr. For at foroge det, 

kjobte Han 1689 Rugaard med ialt 299 Tdr. 2 Skpr. 3 

Fjdk. 2 Alb., hvormed Han dog ikke var tilfreds, men for- 

ogede Godset til Sondergaard og Grevflabets Hovedgaarde 

saameget, at Grevflabet i Aaret 1700 udgjorde 2,610 Tdr.
2 Skpr. 2 Fjdk. 21 Alb. Hartkorn af alle S lo g s  og saa- 
ledes blev det i Hans Levetid

Grev Dilhelm Urederik Bedell var et af disse excen- 

trifle Menncfler, som man i daglig Tale oste kalder „gale", 

hvorfor Almuen i Fyen endnu gjerne omtaler Ham som 
„den gale Grev D ede ll"; bans Excentricitet gik saavidt, at 

man virkelig underticen er i Tvivl, om Han var ved sin 

Fcrstands fulde B ru g, fljondt Han visselig var en uscedvan- 
lig duelig M and. hvor Sporgsm aalet var om praktifie 
Fnteresser, hvilket Hans foran omtalte störe Sam m endyn- 
gen af Jordegods allerede har vist. H an s Forestillinger om 

den Hsihed og Anseelse, Grevevoerdigheden havde forffaffet 
Ham, bragte Ham til at udlcegge den i Grevernes Privilegier
omtalte Gaardsret vaa en Maade, som forflaffede Ham2
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Ubehageligheder. I  Aaret 1695 lod Han saaledes ved en 

af Ham selv udnoevnt Gaardsret to Personer, rimeligviS 

Hans Forvalter og dennes Kone, ved N avn  C lau s Brandt 

og M arie  Borger, domme efter D .  L. 6 — 17— 17 og Fr. 

4de M a r t s  1690 —  altsaa for Tyveri —  til at have deres 

Boeslod forbrudte samt Hustrnen endvidere efter 6— 22—  

1, 2, 3 —  om Russen og Forforelse af andre Folks B o rn  

—  til at stryges til Kagen, hvilken D om  Han lod fuldfore 

paa heute af sin egen dertil udncrvnte Skarpretter, uagtet 

hun havde erkläret Appel.

Sagnet vil vide, at en af Grevens Dotre var lobet 

dort med Husloereren paa Gaarden og ved denne Leilighed 

Var bleven hjulpet af M arie  Borger, der var Hans (H u s-  

loererens) Soster; rimeligere synes det dog, at hun h ir hjul

pet Grevens celdste, dengang endnu ugifte So n , Hannibal, 

med hvem Faderen paa samme Tid var paa en meget 

spoendt Fod (se nedenfor), ved et Kjcrrlighedseventhr; —  

hvorom Alting er, Grev Vedell havde gyldig Grund til 

at vcrre meget opbragt, fijondt Hans Fremgangsmaade iov- 

rigt ingenlunde künde forsvares. Jfslge den Forurettedes 

Klage lod Köngen sig Sagen s Akter forelcrse i Statsraadet 

og vilde have frataget Ham Hans Birkejurisdiktion, men 
lod sig dog formilde ved Hans meget formaaende Broders, 
Feitmarechal Grev Vedell Jarlsbergs Forbon. Tenne 

paaberaaber sig som Undffyldning for at Broderens ret- 

fcrreige S o r g  har ladet Ham overtrcrde Groendserne for det 
Tilladelige, dennes tunge Huskors, hvormed Herren havde 
kjemsogt Ham, saa at altsaa en Familiesorg maa vcere med 
i S p il le t ;  Grevinten var dod og blev begravet det Zite  
Januar 1694, saa at man ikke kan tcenke paa hende ved 
denne Leilighed. Folgen af denne Forbon blev, at Kön
gen den 5te M a i  1696 kasserede den ved Grevens „Hos
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og Gaardsret" imod Könens Henffydelse til fit Doerneting 
afsagte D om  og erklocrede den «som udomt, dod og m ag- 

teslos at vcere, saa at den ikke fiulde komme de Paagjcrl- 

dende til Penges Udgift, Hinder, Skade eller Nachdel paa 

deres fertige Navn og Rygte i nogen opteenkelig Maade, 

e! Heller den paa M a r ie  Borger imod hendes begjoerede 

Appellation af Greven ulovlig tilstedte og af Hans egen 

Skarpretter fuldbyrdede Exekution at komme hende, hendes 

M an d  eller Arvinger og Paarorende til Proejudice eller 

HEres Forkleinelse i nogen M aade". A f soer kongelig 

Naade og i Betragtning af Hans Broders tro Tjeneste 

(nemlig som General i dansk Tjeneste) „har Köngen for 

denne G ang undladt at straffe Ham, som Han vel havde 
fortjent, men advarede Ham imod at lade den Ham i G re- 

vernes Privilegier forundte Gaardsret udove af nogen 

Anden end fin Birkedommer og Birkeskriver, hvilke Köngen 
har konfirmeret i deres Bestallinger, samt til de Exekutio- 

ner, som herefter lovligen maatte blive foretagne, kunS at 
bruge de Skarprettere, som Köngen har ladet ordinere". 
Ester Sagnet maatte Greven gjore et stört Gjcrstebud for 

hele den syenske Adel, dertil afhente Konen i sin egen K a 
reth og scette hende ved Bordet paa sin hoire Side, over 

alle Gjoefler, samt betale hende en Skadeserstatning af 40,000 
Rd. og til Köngen 40,000 Rd., men dette er vel sagtens 

senere Tilsoetninger, da derom Intet findes i de kongelige 
Breve, skjondt en Pengebode til Köngen og en Skades

erstatning til den Forurettede meget vel vilde stemme over- 
ens med hin T ids Skik, om Summerne end ikke have voeret 
saa störe. Ogsaa paa andre Maader havde Greven m is- 

brugt sin Myndighed, saaledeS fik Han i Aaret 1690 et kgl. 
Reskript i Anledning af Degnen i Balslev, at Han ikke 
herefter skulde have M a g t  til at befale eller anordne noget
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af egen Myndighed imod det, som Bispen eller Provsten 

sorrettede i deres Embede. I  Aaret 1700 faldt der en 

Hoiesterets-Dom imod Ham, hvorved de haarde Beskyld- 

ninger, hvormed Han havde bebyrdet sin S lo t s -  og Sogne- 

proest, Hr. Broderus R isbrigh  i Husby, kjendtes dode og 

magteslose at voere og at udflettes af Reitens ProtokoÜer, 

hvor de fandtes indforte; Greven tildomtes saavel for 

denne sin haarde Medfart —  efter Sagnet havde Han ved 

sin Ridefoged ladet Prcesten pidfle ned af Prcedikestolen —  

som i Omkostning og Skadeslosholdelse at betale til Proe
sten 2,000 Rd. og for sin störe Forargelse til vor Frelsers 

Kirke paa Christianshavn 500 Rd., samt Proesten nyde 

den af Greven tilsagte aarlige Lon —  nemlig 10 Koers 

Groesning —  for at prcrdike i Kapellet paa Vedellsborg. 

1702 faldt der atter en Hoiesteretsdom imod Ham, ifolge 
hvilken Hr. R isbrigh  skulde nyde den i Prcestekaldet tillagte 

ode G aards Grund uden Skalier og Afgift imod at holte 

Brod og B in  til H usby Kirke, samt for Skade, Afgang og 

Omkostninger af Greven modtage 100 Rd., ligesom Birke- 

dommer R .  Larsen, tildomtes for sin ugrundede Dom  og 
lovstridige Vidners Stedelse at bode 10 Rd. til Frelsers 

Kirke. —  M ed sin oeldste So n , Grev H a n n i b a l  V e d e l l ,  
laa Greven ogsaa i S tr ib  og ncegtede at give Ham det 

Fornodne, hvorfor denne den 31te J u li 1696 —  altsaa 
kort efter det kgl. Reskript om M arie  Borgers Kagstryg- 

ning —  fik et Reffript til Faderen, hvori det hed: „at K ön 
gen havde den T illid  til Ham, at Han herefter vilde an
stille sig som en Fader imod sin So n , Grev Hannibal 
Dedell, som er antaget blandt Köngens Kammerherrer, 
og som Faderen noegter Underholdning og det Fornodne, 
samt spilder Hans Kredit; Köngen antager, at 1,200 Rd. 
aarlig i det Mindste maa anses for nodvendigt for Ham,
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hvilke Faderen saameget mere er pligtig at udrede, som 

Sonnen endnu intet af sin Modrenearv har bekommet".

Slutteligen fial om denne forste Greve Vedell til 

Vedellsborg envnu kun bereites, at Han ifolge Sagnet hver 
D a g  lod stg bloese til og sra B o rd s af 12 Trompetere. 

—  H an besad imidlertid, trods sin megen Galftab, en v is 

praktifl Dvqtighet, hvorved Han holdt sine störe Brfiddelser 

i en ffrap Orten. H an  dode den 6te Februar 1706 paa
Rugaard og blev begravet i H usby Kirke; samme Aar  

harte Han snldfort den nurarende anseelige Hovedbygning paa 

V  edellsborg med et meget smukt Kapel. H an s  aldste So n ,  

Grev H a n n i b a l  V e d e l l  (altsaa den 2den i Roekken af 
den entnu levente S Icrgts Besiddcre) ftrev sig Greve til 
Vedellsborg, Herre til Lybrind, Sondergaarde, Rugaard  

og Sparretorn; Han var Kammerherre, Amtmand over A s 

iens eg H indsgavls Ämter samt hvid Ridder, men dode 

allerede 1708 (2 Aar efter Faderen), red hvilken Leilighed 

Hans Enke, A n n a  C a t h r i n e  B a n n e r  efter hende 

v a r  det, at „Sparretorn ' i nogen Tid i forrige 

Hundredaar blev kaldet „Bannerslund"), fit sig udlagt 
Rugaard til Enkescrde, hvilket hun bortbyttede til Köngen 
og som ikke senere blev forenet med Grevfkabet Vedellsborg. 

Dettes Jordegods udgjorde imidlertid i Aaret 1710 al- 
ligevel 2,615 Tdr. 5 Skpr. 2 Fjdk. j Alb. Hartkorn, da 
der var givet Dederlag for Rugaard.

I  det ingenlunde ubetydelige Antal Kildeftrifter, som 

jeg har maattet gjennemsoge for at samle narroerende hi- 
storifle Optegnelser om Grevfiabet Vedellsborg og dets Be - 

fiddere, har jeg ikke kunnet finde, hvor Anna Cathrine 
Banner er fodt eller hvem. der vare hendes Foroeldre. 
Slagten  Banner ffal, ifolge et S a g n  hos Saxo, nedstam- 

me fra Tymme Sjallandsfar. I  et af de mange blodige S la g ,
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som Knud den Store  holdt med Englanderne, kom der 

Norden i de danfle Rakker, fordi deres Banner blev ned- 

hugget midt i Kampens Hede. Tymme, en M an d  af 

ukjendt Herkomst, snappede da den forste den bedste ud- 

sprungne Bogegren, stak den paa et Spyd, bar den hoit. 

og med det Feltftrig, som var brugeligt blandt Knuds 

M a n d . kaldte Han de Danfle tilbage under Bogebanneret. 

D e  fulgte Ham da fra F lu gt til Se ir, men bagefter ud- 

navnte Köngen Ham til sin Bannermester, og Folket gav 

Ham Tilnavnet Banner. H an  var en af det S la g s  Folk, 

stger Fr. Barfod, som med Foie sige: „Hellere dod end 

raadv ild !" H an s Kjakbed forplantede sig til Folkene, som 

fulgte, mindre hvad Han som Banner bar i Haanden, end 

Heltemarket i Hans mandige Ord, samt det lysende Ex

empel, hvormed Han i Krigernes Spidse forte dem fra 
F lugt til S e i r ; og arlig  fortjente Han den Roes at have 

gjenopreist det seirende Banner. Held derfor Danflerne, 

at de. hvor en hoiadelig Markesmand fattedes dem, ikke 

bluedes ved at folge Adelbonden, hvis Byrd  end var 

ukjendt, men hvis D aad  og Fodspor straalede med agte 

Helteq lands! —  Det var netop en saadan Bannerforer 

de 700 Danflere savnede den D a g  —  den 9de Febr. 1658 
—  da de stode ved Jversnaß for at gjore Modstand mod 

den dumdristige Svenffekonges H ar, som fra Heils og 

Stenderup S tran d  gik over Isen til Fyen. Den litte danfle 
Troppestyrke savnede her sin rette Forer, den rafle Gylben- 
love, som var syg og sengeliggende. Ester en kort Kamp  
maatte de altsaa gribe til Flugten eller overgive sig, og de
res midlertidige Forer, en Oberst Lovenklau, blev med 

flere Officerer tagen tilfange.
Den bekjendteste af Banner-S lagten  er Erik Banner 

til Asdal, en S o n  af Erik A. Banner til Kokkedal,
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men fodt efter Faderens Dod. H an var en Lid  

Lensmand paa Kal«, og det var hos denne sin M o 

ders fjerne Sloegtning, at Gustav Dasa blev sat i 

Forvaring i Aaret 1518, da Han (Gustav Dasa) tillige- 

med flere svenfle Adelsmoend blev fort fra Sverige til 

Danmark som Gidfler. Gustav Vasa fik dog kort efter 

Leilighed til at flygte til Lyboek og kom det folgende Aar  

tilbage til Sverige. E iden findes Erik Banner iblandt 

dem, som 1533 tilbote Hertug Christian af Gottorp Dan« 

marks Trone, og den Fane, Han dengang havde svoret til, 

blev Han tro. M ed  M aagens Goye maa Han derfor be° 

tragteS som den egentlige Forer for det norrejydfle Adels
parti, som tilsidst satte den ncevnte Hertug (siden Kong 
Christian den Tredie) fast i Tronsoedet, og med samme 

M aagens Goye var Han ligeledes en af de ivrigste For- 

keempere for den lutherske Kirkefornyelse. Efter Lyge 

Krabbe blev Han (1541?) R igens Marsk, men Han blev 
aldrig Ridder; sormodentlig har Han ikke villet voere det. 

H an  dode i sit 71de Aar den 27de M a r t s  (6te A p ril)  
1554.

L e r  er ikke megen Tviv l om, at Grevinde Anna C a -  

Ihrine Banner Dedellsborg nedstammer fra Lenne Tymme 
SjcrÜandsfar, Kong Knud den Stores kjoekke Bannerforer. 

I  O re  Kirke findes et Aapel, hvori der staaer en Ligkiste 
med en i Henseende til Sproget hoist moerkelig Jndskrift. 
As dens I i  dhold ersares: „Her hviler H r. Erik Banner 

til Oregaard, fodt den 5te Oktober 1618; Han var af den 
gjcrveste Adel i Riget igjenfod som de bedste Kristne i Ver
den. opfod med de TEdelste i Landet, blandt hvilke Han var 

med (maa regnes til) de Apperste og Wldste. H an s Sleegt 
blev adlet 1017, da Tymme Banner (Tymme Sjoellands- 

far) af denne Stam m e —  den Forste i D yd  og drabelige
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Gjerninger i Krigen —  blev adlet af Kong Knud den Store. 

P a a  S o ro  Akademi lagde' Han (Erik Banner) den f-rste 

og faste Grundvolb til Gudsfrygt og adelige Ovelser. ved 

Kong Christian den Fjerdes Hof fik Han forst Abgang til 
kongelig Naade, idet Han sulgte Köngen paa Reiser i 

Frankrige og Holland (og „var Hans Reyse-Zirkel til we

gen Forfarenhed"). I  Kong Frederik den Tredies Tid ba« 

nedes Ham en stör Vei til Forfremmelse, som: Hofjunker, 

Körnet, Lieutenant, Ritmester, Amtmand i Holbcek og Ge- 

neralkrigskommisscer i Norge. Jmidlertid lykkelig 20 Aars  

Wgteflab med Jom fru Sophie Rosenkrands. I  Kong 
Christian den Femtes T id  havde Han en alfar (!) Naadevei 

til 8Ere og Belonning og var den forste af den danffe 

Atel, som blev Ridder afDanebroge, Justitsraad og S t is t -  

amtmand i Fyen og da „gloededes Han i 6 Aars Wgteffab 

med Jom fru Sophie Lindenov". Derefter Geheime-Raad 
og Stiftam tm and paa Aqgerhus og omfider haedret med en 

friviüig Rolighed, og med en aarlig og anseelig Vederlag 

benaadet sor sin oerlige og tro Tjeneste. Saaledes denglet 

Hans Liv i den treenige G u t s  Naade i tre störe Kongers 
störe Aridest, indtil en salig D o d  1687, den I9de August, 
kronede Ham med W re  og lod Hans Affe her blive liggende 

„efterkommende til D yd s og Troffabs M in k e "."  —  E l a s 

ten Banner har engang eiet Hagenffov S lo t  (nu Frederiks- 

gave) og der er nogen Sandsynlighed sor. at Anna Ca- 
thrine Banner er fodt der og at Grev Hannibal Dedell 

saaledes har hentet sin B rud  paa dette Herrescrde. Bed 
Degyndelsen af Aarene 1700 eiedes Frederiksgave imidler- 

tid af Oberst Jochum Diderich v. Devitz. som tote l723. 
Borggaarden paa Frederiksgave netbroendte —  formentlrg 

medens den var i Slcegten Banners Besiddelse —  og det er jo 
muligt, at Gaarden efter Branden er kommen i andre Hornder.
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—  I  Aaret 1704 blev Skydebjerg og Kjerte Kirker istandsatteaf 

Grev Hannibal Dedeü og Frue Anna Cathrine Banner.

Enkegrevinde Anna Cathrine Banner Vedellsborg 

var en sorstandig, men sikert nok tillige meget paaholden 

Kvinde, der var om fig som en B i  til at beskikke sit H u s  

og foroge sine störe Eiendomme; at hun ogsaa tog de smaa 

T ing iagt og ikke sorssmte at drage al den toenkelige Nytte 

deraf, har jeg faaet et lille Vidnesbyrd om af et Andra- 

gende, som Marsvins-Joegerne i M iddelfart for 100 A ar  

siden indgav til Köngen. Det ses nemlig heraf, at Grev- 

inden —  som i sin Tid var i Besiddelse af Fcrno —  havde 
udstrakt sin Besiddelsesret til denne O  til at flaffe sig en 

Jndtoegt af Jagten ved selv at lade denne Jagt drive, for- 

mentlig ved Fcrstebonder i Gamborg. I  den Anledning 

udstedte Kong Frederik den Fjerde den 9de December 1718 
et Reskript, bvori det bedder: „at F ru  Grevinde Banner 

til Bedellsborg itke maa betage Middelfarth Bye den Rettig- 

hed med Marsvind Jag t eller Fängst, som den i nogle 
Hundrede Aar*) ester gamle Dedtoegter og Rettigheder har 
nydt". I  det omtalte Andragende, der er dateret M idde l

sart, den 24de Ju li 1773, paaberaaber Andrageren Christian 

Albrecht Thorsen Norberg: ..paa egne og ovrige 2 9 M a n d s  
Degne i MarsvindS Fangsten", sig dette Reffript, idet Han 

fkriver til Köngen: altid ..har det vcrret Middelfarth ByeS 
Beboere tilladt at have og beholde denne Marsvinds Jagt  

og Fängst: ja ret «Reffrivtet af 9te Decbr. 1718) inde-

*) Middelfart MarsvinSjoeger-Laug har sikert nok existe- 
steret fra det 16de Hundredaar. D ets endnu opbeva- 
rede „G ilde-Skraa" (Lov for Lauget) er affattet 
^ J G U D S N a f n  1593", renskreven og forberret d. 2den 
Novbr. 1693.
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holder tillige: at hoibemeldte Frue ingenlunde bliver over- 

draget den O e  Feenoe wed anden Herlighed eller Rettig- 
hed, end allerhoistbemeldte Jhukommelse (Kong Frederik 

den 4de- Se lv  haver bifaldet, og ey i nogle Hundrede Aar, 

den sättige Bye M iddelfarth og dens Jndbyggere har vcr- 

ret betagen". Se lve „den allernaadigste Ergangne Friehed 
og Tilladelse for Middelsarth Bye, hvorom Reflriptet aller« 

naavigst formcrlder, er ved een i Mivdelsarth, i Aaret 1746, 

opkommen Jldebrand med mere bleven opbroendt". „M en  

uanset denne os allernaadigst forundte Friehed", hedder det vi- 

dere iMarsvinsjoeger-LaugetsAndragende, „er det i vore F or-  

moendstiid opkommen at de har maattet med Fanoes Eyere, 

om denne M arsvind Fängst oprette Contract, ved hvilken 

de har forbundet sig og os stedse at svare enten een vis 

S u m m a  Penge eller give Tiende, hvilken Contract, som af 

os med nuvarende Eyer til Fcenoe Capitain Neesens Enke 

Frue, ligeledes und er 8 December 1767 paa 6 Aar er ble

ven oprettet, efter hvilken vi aarlig har forbundet os at 

betale 70 Rd. D a  nu denne Contract ophorer til den 

1 Jan u ar 1774, M arsvinds Jagten har taget udtroelig 

af og formindstes, saa vi nu, istceden at vi for eendeel 

A ar fiden künde fange 3. neppe nu fange et Sv iin . V i  
sättige Borgere ere nu meget mere forarmede end vi nogen- 

sinde har varet, ja noden trykker os alle. S a a  understaae 

vi os at nedlcegge denne vores allerunderdanigste 8upp1iyue 

og derved anholde: om Deres Kongel. Mayestt: af scer 

Hoykongelig og Landsfaderlige Naade, allernaadigst vil for- 

voerge denne os for saa mange Aar (fiden) ffjoenkede Frihed der- 
hen: at den sättige Bye  Middelfarth og dens Jndbyggere 
for Eftertiden maatte nyde og beholde denne Fängst med 

Marsvinds Jagten ubehindret og uden Afqift eller Tiende, 

og naar vi endog skulle allernaadigst voere paalagt at give
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deraf nogen Afgift, det vi dog fortroste öS öm at blive sri- 

tagen for, det da maatte flee ved at erloegge til Foenoes 

Eyere fra Nye Aar 1774, hver lOde S v i in  af de som 

fanges. O g  da Deres Kongel. Mavest. allernaadigst har 

fornummet Deres Allerhoist Tätige Herr Forfcedres omme 

Hierte til og imod Middelfarth sättige Bye og dens Jnd- 

bhggere, Deres Kongl. Mayest:8 ikke end mindre, omme 
Hierte, kjendes og fotes ikke af og hos denne sättige Bye  

allene men af heele Landet (s) Niger og alle Troe Under- 

saatter, ja endog strcekker sig til dem, som fibde i Fcengset, 

hvilke som oftest, i deres nod nybe Bsnhorelse, saa gjore 

vi os, som en Naadig Monarks ringe Undersaatter der 
kand üsttere dem af stedse at vcrre til Monarkens og Lanbets 
Ljeneste, naar vi, som tor bcere Navn af danste Troe M a 

troser, udkommanderes, at nybe allernaadigst Bsnhorelse, 

i hvilket Haab vi nedkaste os for Deres Mayest.s milde Fodber .

Af bette Anbragende, der —  som foran sagt —  er 

indgivet til Köngen den 24be Ju li 1773, fremgaaer det 
altsaa. at Grevinde Banner til Vetellsborg har sogt at sor- 
oge sine Jndkomster ved at lade drive Marsvinsjagt, saa 

at Köngen ved fit Reskript af 9oe Decbr. 1718 har maattet 

vcrrge Middelfart Fiflere i deres allerede dengang celd- 
gamle Rettigheder. Den senere Besidder af Foeno, Kapi« 

tain Neesen og Hans Enke, have dog ogsaa —  som An- 
dragendet siger os —  sogt at gjore sig Fordel as Jagten, 
idet det var lykkedes dem at saa 70 Rd. aarlig af Joeger- 

nes Ukbytte, der paa den Tid maa have vceret meget ringe, 
eftersom Anbragerne klage saa gudsjammerlig over dens 
ringe Udbytte, saavelsom i det Hele over deres Nod og 
Elendighed. D er klages jo vistnok altid; bet ubgjor lige- 
som endel af det daglige Behov —  der er jo endvgsaa dem. 

som paastao, at der er Folk, som ,.leve a f" at klage; hvor-
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om A lling er, saa er der M ange, der klage oder at M id -  

delfart gaaer tilbage; der er dog In gen  af dem, som klage, 

der tor paapege nogen Tid, da det har voeret bedre, saa 

at hvad der endog siges til Fordel for „den gode gamle 

T id ", saameget er dog temmelig tydelig, at for 100 Aar  

fiden kan M iddelfart ikke have havt sin Guldalder.

Enkegrevinde Banner besiyrede udentvivl Grevftabet i sin

1 Aaret 1701 den 22de J u li  fodte S o n s ,  Grev C h r i s t i a n s ,  
Umyndighed og sorogete dets Hartkorn lidt efter lidt, 

saa at det 1717 udgjorde 2,623 Tdr. 5 Skpr. 2 Fidk. 2t 

Alb., 1718:2.637Tdr. 7Skpr. 2 Alb., 1721:2,636Tdr. 7Skpr.

2 Fjdk. 1 Alb., hvilket var fordelt paa folgende M aade: 

Vedellsborg H o v e d g a a r d s  Hartkorn 70 Tdr. 4 Skpr.

1 tzjdk. 1 Alb.. Tkovskyld 16 Tdr. 6 Skpr. 2 Fjdk. 2 Alb.
B o n d e r g o d s :  D e  300 Tdr. Frihedshartkorn, 

nem lig: 23 Gaarde og 2 Huse i Husby S o g »  og By, 1 
H  us i Holme, 5 Gaarde i Esijor, 7 Gaarde i Hygind, 1 

Gaard  i Hygindtorp, N  Gaarde 4 Huse i Sonder Aaby, 

1 Gaard paa Brandso. Ufrit. Husby S o g n  og B y  5 

Huse, Brandso Skov, Hygind Molle, Hygindtorp I G aa rd ;  

Tanderup S o g n :  Haare 9 Gaarde 3 Huse, Rue 1 Gaard, 
Brende Molle, Efkelund 1 Gaard, Hjorte 6 Gaarde 1 

Hus, Emtekjcer 10 Gaarde 2 Huse, Rormose 1 Gaard, 
Nakke 2 Gaarde, San tage r  §o g n  og B y  1 Prastegaard
I  Degnebolig og nogle Kirkejorder, Holevad S o g n  1 

Annexgaard og 1 Kirkejord; Assens S o g n :  Baago 8 Gaarde
I I  Huse. Haarslev S o g n  og B y  1 Kirkegaard, Aaby S o g n  

1 Proestegaard og en Degnebolig, Tanderup S o g n  1 Prceste- 
ggard og 1 Degnebolig, ialt 87 Gaarde 29 Huse 2 Möller, 

Herligheden i en Annexgaard, 1 Kirkegaard, 3 Prseste- 

gaarde, 3 Degneboliger og nogle Kirkejorder.
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T i e n d e r :  F rit Hartkorn. Konge- og Kirketiende af 

Husby S o g n  37 Tdr., do. af Landerup S o g n  51 Tdr.

4 Skpr. Ufrit Hartkorn. Sandager S o g n s  Kirketiende 

19 Tdr. og Holevad S o g n s  Kirketiende 14 Tdr. I Skpr.

Tybrind H o v e d g a a r d s  Hartkorn, Ager og Eng 76 

Tdr., Skov 16 Tdr 5 Skpr. 2 Fjdk. 1 Alb., endvidere 

Fonsffov 7 Gaarde. hver paa 2 — 4 Tdr., 1 H u s, Rud  7 Hufe.

B o n d e r g o d s :  D rslev  S o g n  og B y  11 Gaarde, 

Orslevflov 2 Gaarde, Elleso 5 Gaarde, Teüernp 7 Gaarde 

1 Hus, Lammose Molle, Hoiboeks Molle, GammeldamS 

Molle, Kjcerlingbjerg 1 Gaard, B a ls le v  S o g n  og B y  11 

Gaarde 1 Bo l, Mosegaard 8 Gaarde, hvoraf 1 ode, Udby 
Mose 1 Gaard, Rolund 5 Gaarde, Dib'.: 6 Gaarde, Aspe- 

rup So gn  og B y  1 Gaard, Baaring  1 Gaard. Blanke 1 

Gaard, endvidere 1 Annexgaarb 1 Prcrstegaard I Degne- 

bolig, ialt 60 Gaarde, hvoraf en ode, 1 Bol, 1 H us, 3 

Möller, Herligheden i 1 Annexgaard, 1 Prcrstegaard og 1 
Degnebolig.

T i e n d e r :  F rit Hankorn. K on ge -og  Kirketiende 

af Ba lslev  S o g n  72 Tdr. Ufrit Hartk. Kirketiende af 
Eiby S o g n  9 Tdr.

Sondergaard H o v e d g a a r d s  Hartkorn 36 Tdr. 3 
Skpr., Skov 9 Tdr. 1 Fjdk.

B o n d e r g o d s :  Rorup S o g n :  Aalsbo 2 Gaarde. 
Ebberup 1 Gaard, Dybmosegaard 1 Gaard. Gribsvad 1 
Gaard 1 Kro. Grimmerod 1 Gaard, Hoekkebolle 2 Gaarde, 

Gjelsted So gn  og B y  6 Gaarde 4 Huse, Gjelsted-Taarup 
7 Gaarde, Kindstrup 6 Gaarde, Honnerup 1 Gaard og 
1 ode Sted. Dolden 1 Gaard, Lunge 5 Gaarde. Harren- 
drup S o g n  og B y :  2 Gaarde, Ajerte S o g n  og B y :  3 
Gaarde, Drsbjerg 1 Gaard 1 Hus, Helledes Hule 1 H us,  
Eiby So gn  og By, 9 Gaarde I  H u s :  ialt 49 Gaarde,
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7 Huse og en Kro; dertil 2 Annexgaarde, 3 Proestegaarde,
3 Degneboliger og nogle Kirkejorder.

T i e n d e r :  Frit Hartkorn: Konge- og Kirketiende 
af Gjelstey S o g n  84 Tdr. 4 Skpr., do. af Rorup S o g n

49 Ldr. Ufrit Hartkorn: Kirketienden af Fjelsted S o g n  

31 Tdr. 6 Skpr., do. af Harrendrup S o g n  18 Tdr., do. 
af Kjerte S o g n  27 Tdr.

Bannerslund elier Sparretorn H o v e d g a a r d S  
Hartkorn 21 Tdr. 6 Skpr. 3 Fjdk. 2 Alb., Skov 1 Td.

5 Skpr. 1 Fjdk. 1 Alb.; dertil er 1718 istedetsor Rugaards 

Hovedgaardstaxt lagt folgende: Middelfart S o g n :  F an s

4 Gaarde, Fons Skov 4 Güärde 1 H us, ialt 59 Tdr. 5  
Skpr. 2 Fjdk. 2 Alb.

D o n d e t g o d s :  Fons S o g n  og B y  17 Gaarde 1 

Hus, Udby S o g n :  Ronces 2 Gaarde, Udby 1 G aard  2 

Hufe, Brvende 1 Gaard, Rolund 1 H us, V iby M olle, 

Gam borg S o g n  og B y :  17 Gaarde med S v in o  (Nrcesning

6 Tdr. 3 Skpr. 1 Fjdk. 1 Alb. Hartkorn og Estrup Jorder 
19 Tdr. 6 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb. Hartk., endvidere 7 Huse, ialt 

36 Gaarde 12 Huse 1 M o lle ; dertil 1 Annexgaard, 3 

Prcestegaarde, 2 Degneboliger og nogle Kirkejorder.

T i e n d e r :  F rit Hartkorn. Konge- og Kirketiende 

af D rslev  og Fons S o g n  55 Tdr., do. af Udby S o g n  58 

Tdr. 4 Skpr. —  Ufrit Hartkorn: Kirketiende.. af G a m 

borg 21 Tdr.

Tet samlede Hartkorn 2,636 Tdr. 7 Skpr. 2 Fjdk. 1 

Alb., fordeler fig altsaa paa folgende M aade : '
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1. 4 Hovedgaarde med fri Hoved-
ga°rdit°xln  . . . .  330 Tdr. 2 T ip . 3 Fd. 1 M b .

2. Fri Kirkejorder . . .  1 7  -  6 -  „ —  2

3. FrihedShartkorn i Husby ^
S o g n ............................300 „ » »»

4. 16 fri Äonge- og Airketien-

der af 8 Segne  . . . 407 —  4 „
5. 10Proestegaardeog9Degne- 

b o l i g e r ....................... 80 —  4 —  „ „

1,136 -  1 -  3 —  2 -

3. Ufrit.

6. Contribuerende Bondergods
Ager og Eng . . . . 1296 Tdr. 2 Skp. „ Fd.2  Alb..

7. Contribuerende Bondergods

Molleflyld . . . .  34 —  „ —  1 -  2 -
8. Contribuerende Annexskyld 30 —  4 —  „ —  1 —
9. 7 Kirketiender . . .  139 —  7 —  „ —  „ —

1500 —  5 —  2 -  2 -

Su m w a  2636 Td. 7 S lp .  2 Fd. 1 Alb.

P a a  Bsndergodset fandtes 232 Gaarde, 1 Bo l, 49 
Hufe, 6 Möller, 1 Kro og 6 Annexgaarde.

D a  Grev C h r i s t i a n  L u d v i g  D e d e l l  ikke dar syn- 
derlig paahvlden, tog Grevstabets tiüiggende JordegodS 
imidlertid snart af igjen af. 1730 udgjorde det samlede 
Hartkorn kun 2566 Tdr., 1734 erhvervede Han to kgl. Re- 
solutioner sor Afhoendelsen af 500 Tdr. Hartkorn imod 
at der narli en i 17 Aar blev indkjobt 30 Tdr. Hartkorn, 
hvilket 1757 forandredes til, at der under Lenet enten 
skulde lcegges 500 Tdr. Hartkorn eller 2000 Rd. aarlig i
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17 Aar, altsaa oplcegges en Fideikommiskapital paa 34,000 

Rd., indtil Jordegods künde saaes; den störe Fons Skov  

blev nedhugget og udlagt til Bondergaarde; 1759 folgte 

Greven Sondergaard til Konferentsraad og Amtmand 

Sim onsen til Erholm, en stör D e l GodS havde Han alt 

tidligere afhoendet og Jordebogen af 2den November 1758 

vifer folgende betydelige Forandringer:

Dedeüsborg Hovedgaardstaxt Ager og Eng 70 Tdr. 

4 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb., Skovffyld 16 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdk. 

2 Alb.

T i e n d e r :  Konge- og Kirketiende af Husby og 

Tanderup S o g n  88 Tdr. 4 Skp., Tanderup Kirkejorder 

9 Tdr. 6 Skpr. 1 Fdk., Prastegaarde i begge Sogne samt 

Degnebolig i Tanderup S o g n  16 Tdr. 5 Skpr. 2 Fdk 

Husby Prcrsts Kapelbonde i Haarslev 4 Tdr. 6 Skpr. 1 

Alb.
B o n d e r g o d s :  Frihedshartkornet i Husby Sogn ,  

nemlig 22 Gaarde —  med 28 Bonder —  1 B o l 2 Hufe 

i Husby, hvilken B y  siden blcv omdelt til 20 Gaarde

I  B o l 12 Hufe, Estor 5 Gaarde, stden omdelt til 6 Gaarde  

4 Hufe, Hygind 7 Gaarde, omdelt til 7 Gaarde 3 Hufe. 

Hygintorp I Gaard, Sonder Aaby 11 Gaarde 4 Hufe, 
omdelt til 9 Gaarde 11 Hufe. Holme 1 H u s, siden 4 

Hufe, B randso  1 Gaard. Ufrit. Hueby 2 Gaarde 1 H us, 
Hygindtorp 1 Gaard, Hygind M olle  Zanderup S o g n :  

Haare 9 Gaarde 4 Hufe, Rne 1 Gaard. Esielund 1 

Gaard, hvilke 1 1 Gaarde 4 Hufe bleve omdelte til 10 Gaarde 

6 Hufe, Hjorte 4 Gaarde 1 Hus, Nakke 2 Gaarde, om

delt til 3 Beboere, Emtekjcer 7 Gaarde 2 Hufe, Assens 

S o g n :  Baago  8 Gaarde 11 Hufe, omdelt til 16 Gaarde

I I  Hufe.
Hele Godset udgjorde altsaa nu 82 Gaarde 1 B o l
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26 Hu>e. fite» omdett til 87 Gaarde, 1 B e l. 55 Huse, 

samt l Molle.
Tvbrind H o v e d g a a r d S t a x t  Ager eg Eng 76 Tdr. 

5 Skpr. 1 M b .. Skovffyld 16 Tdr. 5 Skpr. 1 A l b , Fons  

Skov 20 Tdr. 7 S lp r.  2 Fdk.
T i ender .  Konge og Kirketiende as O rslev  og B a lS -  

lev Segne 105 Td.. E ib y S o g n s  Kirketiende 9 Td-, Kirkejorder 

og Annexgaard 5 Tdr 2 S lp r.  1 Fdk. I Alb.. Trcestegaard 

og Degnebolig 5 Tdr. 4 S lp r. 2 Alb.

B o n b e r g o d S .  O rslev S o g n  og B y  13 Gaarde, 

siren ombelt lil 12 Gaarde. l Bo l. 5 Huse, O rslev Skov

1 Gaard. Ellelo 5 Gaarde. Tetterup 7 Gaarde, 1 HuS. 
siden lignet lil 4j Gaarde. 5 Huse. Kjerlingbjerg 1 G aard, 

Ulsrod 1 Gaard. Lamose M olle, Hoibcrks Molle. Gam m el- 

kams M olle. Ba lslev  S o g n  og B y  11 Gaarde. 1 B o l. 6 

Huse, siden omvett »il l4  Gaarde, 1 Bo l. 5 Huse Mose- 

gaarv 5 Gaarde, ialt 305 Tdr. 2 Skpr. 2 Alb.

Hele Gorset udgjorte altsaa 43 Gaarde, 1 B o l. 13 

Huse. 3 Möller, siden omdelt til 43 Gaarde. 1 Halvgaard.
2 Bol. 22 Huse, 3 Möller.

BannerSlund H o v e d g a a r d s t a x t  "ger og Eng 21 
Tdr. 6 Skpr. 3 Fdkr. 2 Alb.. Skov 1 Td 5 Skp. 1 Kdk. 

1 Alb.. Fons Skov med 4 Gaarde, 1 H u s  20 Tdr. 4 

Skpr 3 Fdkr., Kirkejord 3 Tdr 2 Skpr. 3 Fdkr., 1 ode 

Io rd  1 Td 6 Skp. 2 Fdkr., i Al» 49 Tdr. 2 Skpr. 1 
Fdk 2 Alb.

T ie  uder -  Fons og Udby Sognes Konge- og Kirke-

tiender. srit Hartkorn 80 Tdr. 4 Skpr., 2 Prcestegaarve.
l Annexgaard. 1 Degnebolig. 28 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdkr

B o n d e r g o o s :  Kons S o g n  og B y  16 Gaarde. 1
Hus. siden omdelt til 20 Gaarde. 2 Huse, Udby S o g n  og

B v  6 Gaarde. 2 Huse, siden 6 Gaarde, 4 Huse. Broende 
' z
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I  Gaard, RonceS 2 Gaarde, Rolund 4  Gaarde, 1 Huß, 

flden lignet til 5 Gaarde, 1 B o l. D iby 7 Gaarde. i A lt  

2 l1  Tdr. 5 Skpr. 3 Frkr.

Bondergaardene udgjorde paa fri og ufri Jord 40 

Gaarde, 5 Huse, fiden lignet og omkelt til 45 Gaarde. 1 

B o l. 7 Huse.

A lt Harttorn 1681 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdkr. 2 Alb.

Inden jeg gaaer over til noermere at omtale ten3die 

Bestdder af Dedeüsborg Grev Christian Lukvig Dedell, 

maa jeg bemarke, at den Formodning, jeg foran (E ide  24) 

har fremsat om. at Grevinde Anna Eathrine Banner var 

sodt paa Hagenflov (nu Frederiksgave- har bekrcrftet flg der 

sindes herom cn Notits i Dedel-Simonsens „Rugaards Lehns 

Historie"). I  en i det tydfle S p ro g  affattet Stam tavle  

der forovrigt ikke er paalidelig i A lt hebder det desuden: 

„ H a n n i b a l ,  MajoratSherre. Kammerherre, Stiftamtmand  

i Fyen. sodt 1660, dod 16de April 1708; gist 1699 med 

Anna Cathrine Banner af Frederiksgave, dod 1739 . —  

As nogle gamle Papirer, som opbevares paa Dedellsborg 

Godskontor, oplyses det ogsaa. at Frederiksgave den 2Ide  

Januar 1664 eiedes af Christian Banner som imidlertid 
maa vcere dod inden Aar 1700, og hvis Enke. Mette van 

der K u la , folgte Gaard og G ods til Oberst Frantz Joa 

chim Devitz til H indsgavl (nogle Aar efter maa Frede- 

riksqave attsaa vorre gaaet over til den S id e  24 ncrvnte 

Bestdder af samme Slcrgt).

D et tsr saaledes antages. at Anna Cathrine Banner 
dar voeret en Datter af Christian Banner til Hagenstov 

(Frederiksgave) og Hustru Mette van der Kula.
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Der har paa den T id , som her er Tale om, fikkert 

nok vcrret god Forstaaelse mellem Kamilierne paa de tre 

störe Herresseder „Frederiksgave". »Bedellsborg" og „H indS- 

g a v ! " ; og ligesom diSse i fin T id  synes at have delt lige- 

lig imellem fig hele det vestlige FyenSKystland (Afstanden 

imellem dem er omtr. 3 M ile ),  saaledes ere dereS Bestd- 
dere ogsaa hhppigt ved Giftermaal blevne knyttede til hver- 

anbre. Foruden at saaledes Grev Hannibal Pedell L699 

benteoe sin B rud  paa Hagenflvv, blev i Aaret 1705 Gene« 

ralloitnant Ulrik O tto Devitz i Kapeüet paa Dedellsborg 

viel til Grevinde Anna Margrethe Pedell; i den seneste 
Tid er jo ogsaa Len nuvcerende Befidder af H indsgavl, 

Hofioegermester B a s s e  F o n S s  i det samme Kapel bleven 
viet til Baronesse M a r i a  B e d e  l l  (en Broderdatter af 

den nuvcrrende Beflbder af Dedellsborg).

BannerSlund (nu Sparretorn) blev ved Kontrakt af 
22de Novbr. 1737 bortforpagtet paa 5 A ar (fra Iste M a t  

1738 til Iste M a i  1744) til Hlousr. Christian Morch (den- 
gang paa Bottigersholm) for en aarlig Afgift af —  900 
R d .!  A lt Markarbeide var det paalagt Bonderne at ud- 
fore og Greven forpligtede fig endoqsaa til at betale det 

avlede Korn med Kjobmandspriser. D et hedder herom i 
Forpagtningskontrakten (efter at alt Markarbeide er noevnt): 
«som altsammen er og kaldes Lods-Arbeide. forbinder leg 

mig (Grev Pedell) at lade forrette med GaardenS nu og 
herester Tilliggende Bonder udj rette, til hver flagS ar- 
bejde, bestemte Tiider liqesom Forpagteren paalraver og
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anordner. men ald ariden adstiltHovning i hvad «rinde og 

arbeide end v«re kand, iligemaave alle flags ZEgter. asflaf- 

feS aldeles og ikke tillades Forpagteren paa nogen flagS 

maade at medtage Bonden uden i ovennte. lods arbeide, 

undtagen »ornodne Vogne til H a n s  Korns bortforsel ril 

Forstranden ved BannerSlund og Fönschou. M en  flntte 
Forpagteren ikke künde faae sitKorn saaledes afsat i F ivr- 

derne, hvortill Hand dog gior sit b«ste, naar det kand stee, 

uden H an s Skade, saa, paa det Hand ikke med sit Korn  

statt vcere belemmert, tiüades H am  sved Bonderne) ar lade 

det sore til Assens etter Medelfarth; Etter og ieg^Greven) 

for at spare Bondens Kjorsel. vil paatage mig derfor at 

betale H am  hvad bevißlig udi Assens etter Mebelfart kand 

erholdes". -  D er sulgle med Gaarden 100 Meierikser og 

2 Tyre, hvoraf lO  stulde gaa ud og ny (meüem 3 og 6 

A ar) anstaffes aarlig, ligesom denne Bes«tning i det Hele 

stulde vedligeholdes af Forpagteren: „dog om saa er at 

Sm itsom  Syge  paakom Dv«get, som Gud i Naade asvende, 

bor staden ikke at komme paa Forpagterens Reigning al« 

lene, men ieg i saa fald bepligter mig at benificere H am  

for hver Koe som beviislig af Smitsotens Sy ge  bortdoer 

Fiire (!) Rigsbaler, imod at Hand som melt anffaffer iste- 

den got forsvarlig L )v«g". D e  fire Marker, sem Forpag- 

teren movtog til Dyrkning, vare: „Sv in e  Kraagen, Sk r« -  

der Marken, Grittenborg M a r l  og Simonlange, saavelsvm 
dend störe En g  Hange strax ved Skrader Marken, og intet 

viidere". De fire u.arker vare selvsolgelig meget stvre 
(Bannerslunds Hovedgaardsjord var dengang omtrent 22 

Tdr. Hartkorn); i Skr«termarken alene var der ved T il-  
tr«delsen nedlagr 38 Ter. 7 Skpr. Rüg. I  Sam m rn lig -  
ning med Nutioens Forpagtninger synes denne her om- 

talte Kontrakt at have varet meget lempelig ; denS 5te Post
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lyder ordret saaledeS: «Korn Lienderne as alle stagS af FonS  
og Orslev Sogner saavel KongenS fom KirkenS anparter 

beholder og annammer Forpagteren i Kierfven efter Loven, 

jligemaade B a lle  og Baaghvede samt L)vag Tienderne; 

dog at Hand derjmod anflaffer ndkravende D iin , B ro t  og 

Doxliuß til fornevnte Tvende Kirker ligesom forrige For- 

pagter, og at dend med Sognemandene oprettede Gammel 

aceordt, hvorefter B a lle - og Baaghvede Tienderne er over
ladt Fons S o g n  aarlig for Trei tonder R ü g  og Trei ton- 

der B iug, og O rslev S o g n  Femb tonder Een flieppe R ü g  

og Femb tonder Een fiieppe B iu g ,  forbliver Uten foran- 
dring . —  Den Iste M a i  1747 blev saavel LedellSborg 

som Bannerslund bortforpagtede. den sorste i 3, den sidste i 
l2  Aar til 8?r. M ad S  Knudsen M öller (fra Gjelffov, en 

Hovedgaard i Hillerslev Sogn » , Ledellsborg G aard  sor 

2.800 -t- 200 Rd. til Prasten i Husby, og Bannerslund  

sor 900 Rb. aarlig. T il Ledellsborg horte 6 Kornmarker, 

nemlig: störe Vestermark, lange Destermark, störe og lille 

Lundemose. Lorvemose og Holmemark, desuden en »FalletS  
Gang, kaldet störe Skov og 2de Enghauger Heßelberg og 
Sutten; thi den anden liden Sutte, eüers saa talded Lyst. 

hauge med ovrige intheignede Hauger. Dedkommer icke For- 
pagtningen, ei Heller Klever-Platten imellem B la r g  og 
Hommelhaugerne" . . . .  »Jligemaade overlades Forpagte
ren alle Sadvanlige  Forpagter Darelßer og vedhorende 

Huuße og Tilbygninger, Kicerne Bark, Sv iin e  S t i i ,  Lade, 
S ta ld  og Foee Huuße, intet nnbtagen sra LadefogdenS 
Cammer ved Jnbkiorßelen runt omkring indtil Dogn  Re- 
miosen paa Lester Langte; tbi samme Dogn-H uus. G iaste- 

S ta ld , Grunbmuuret Sta ld  og alle andre Borge G aarbS  
Bygninger, ere uden sor Contracten, jligemaade Faare- 
Huußet i Lester M a rk  som afbrpdeS". T il LedellSborg
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modtog Forpagteren 89 Tdr. 2 Skpr. Rüg, som var ned« 

lagt i lange Pestermark, 100 Tdr. B y g  og 100 Tdr. Havre, 

samt Besatningen 150 Aoer og 2 Tyre. Af Bestellungen 

stulde hvert A ar udsoettes 10 af de fletteste og aldste samt 

en Ty r ,  „hvoras Forpagteren beholder halvdeelen til srie 

vlspostion, og overlader mig de andre halve for 6 Rd. 

S tk ." ;  de ny Koer stulde broendeS paa Hornene med Gre

vens Mcrrke. A lt Arbeidet udfortes ved Hoven og i K on 

trakten indeboldes Negier sor Kvcrget og sor —  Bonderne. 

Det hedder bl. a. om de sidstncevnte: „Wedelsborg Hovnings 
Bonder ere forpligtede at forrette scrdvanlig Hovning og 

Arbeide med alt det, som Gaardens egentlige Avling og 

D ru g  vedkommer, efter scedvanlig Skik, ligesaa et Hovbuv 

dalig om Vinteren at rygte, og om Sommeren til anden 

Tieniste. dog at Vinter-Buddene tages af de Ordinaire 22 

Toerste Karle. D ets foruden forooden Hovfolk at grave 

Kaal-Hangen, at slagte Vvcreg, at drive Hvteeg til og fra 

ncrrmeste Markeder og andet fliige smaae T in g , som itke 

forud kand bestoemmes. men fastscettes at maae vare i alt 

Aarlig Eet Hundrebe Hovbud og ikke fieere. End Dibere 

er Bonderne pligtige at kiore med Forpagterens Feede Pahre, 

Sm or. oste og Floeff til Faaborg og andre ncrrmere Kiob- 

stceder, naar paakrceves, dog ikke i ond Sorte.Nej ekler T ra 

vel t i i d, men om Sommeren imellem S ie t og Host eller 

strax efter Host".

Forst i Aaret 1792 blev der her i Landet oprettet en 

almindelig Brandforsikkring for Landbygninger; rer gjordes 
vel i Aaret 1761 en Begyndelse dermed ved en Branbfor- 

fikkring for Kjobstceder, men allerede den Iste M a r ts  1748 

oprettede Grevstabet Vedellsborgs Beboere en Brindfor- 
ening", hvis Bedtoegter indledes saaledeö: „Den  daglig 

Erfarenhed bestyrker det gamle Danfle Ordsprog at mange
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fand hielpe Een. Een ikke mange. Sam m e har givet Grev- 
flabet BedeüSborgs Bonder og Jndvaanere Anleedning til 

at oprette en allmindelig Hielp og Brandstod for eenhver i 

Grevflabet. som Hiemsoges med uUykkelig JldSvaade". Be - 

boerne inddeltes i 5 Klasse», nemlig Iste: Gaardm and med 

5 Tdr. Hartkorn eller terover las dem fandteS paa den T id  

193). 2den: alle fra 2j til 5 Tdr. Hartkorn (54), 3die: 

alle fra 7 Skpr. til 2H Tdr. Hartkorn (13>, 4de: alle H u s-  

mcrnd med og uden Hartkorn (123) og endelig 5te Klasse: 

alle Tjenestefolk, Karle og Piger. over 18 A ar (omtr. 300 

i Tallet). I  Brandstob for en Gaard i Iste Klasse yte 

des 30 Tdr Bpg. 30 Tdr. Havre og omtr. 30 R v  i Penge, 

i 2ben Klasse 14 Tdr. af hver S la g s  o. s. fr.; bisse 

Brandffaber eller Brandstod, som de stadig kaldes, fordel- 

tes saa efter Hartkornet med 1 Skp. B y g  og 1 Skp. Havre 

paa de storste (Naarde, de mindre i Forhold, og endelig paa 

Husmoend med 8 Sk. og paa Tjenestetyende med 6 Sk. To  

Moend fra hvert af Sognene: Husby. Tanderup. DrSlev, 

Balölev, Eiby. Fons. Ubby. (Namborg, Gjelsted og Rorup  
vare TilsynSmoend, men den storste Myndighed tiüagde de 
selv Grev C. Debell. som de anmodede o>n ikke blot at ade 

unversoge Äarsagen til Jlben. men ogsaa: ..om Brandstod 

flal gives. naar og hvormeget; i alt og i alle Tilfcrlbe saa- 

ledes som Vores Naadige Herflab finder for R«tte og bil
ligt paa alle S ider Overgivende öS i dette som alt an- 
cet Pore- Lelfcrrdt angaaende, i scedvanlig Naabe og Be- 
vaagenbed . . . osv. <Ärev Christian Lubvig Lebell, der 
har faaetSkyld for at have vcrret „uordenlig og odsel". vardog 

stkert en b»av M and. om Han end ikke havke Si»»d og Sa n d s  
for den Okonomi. som f. Ex. Hans Moder hylbede H an  

Han sikert varet, hvad man ester den T ibs Forhold vilde 

kalbe »en Fader for sine Bonder"; dette stjonneS hl. a. deraf.
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ar Han stadfoestede ovennoevnte Brandforeningß Dedtergter: 

..med Loste og Forsikring baade nu og i Fremtiden ei al- 

lene have stedße varende Om sorg og Lmhyggelighed for 

at bringe i Doerk alt bvad som er aftalt og besiuttet. og til 

den ende omstcendelig jnstrueret Forvalteren, som i paa- 

kommende Tilfrelde flaü gaa til baande med Raad  og D aad  

naar paakroeves; men ieg end lover oq tilsiiger at voere den 

foru-lvkkede behielvelig efter Soetvahne med udviiSning i 

Grevffabets S k  ve til nv Bvqning, baade under- og over- 

Tommer. saavelsom efter Omsicendighederne og Ildebran- 

denS Beskaffenhed. at eftergive Eet eüer Toe Aars Land

gilde med Viidere, som kand agteb sornoden efter Trang  

og Nodtorst. T il Bekrcrftelse unter min Haand og Seigl. 

Dedellsborg. den U te  M a r t i Ho. 1748. C  v. Vedell 

D et har formentlig ogsaa vcrret Grev Christian Lud- 

vig Vedell, som det skvldes, at der endnn den D a g  idag 
findes saa uscrdvanlia meget og sv.rrt Cgetommer i Norre- 

aaby Proestegaards Bygninger. Herom sortcrller Sagnet, 

at Grevsiabet VedellSborgs Besidder stod i venffabeligt For- 

hold til den davoerende Prcest i Norreaaby. hvorfor Han 

ofte besogte dam med sin Hainilio, og navnlig bvrrt Aar.  

paa den Tid Äirseba-rrene vare modne. kom derover med 

fine B o r n ; tisse fik da Tillaoclse ril at plyndre et P a r  af 

de mange Kirseboertrceer. hvrlket var dem en stör Fornoielse. 
Under et saadant Besog blev det imiblertid et heftigt Uveir, 
Regnen llrommede ned og der künde iklo voere Tale om at 

Bornene künde komme i Haoen. Prceslen leo da et belt 
Kirsebcrrtrce save om. »atte det int i Storstuen. og nu blev 
der Jubel blandt Bornene, som paa kenne M aadc fik kereS 

Lyst flyret. Troligt nok har bet vgsaa rer« Falerhjertet, 

thi da Prcestegaarden kort efter broendte, lod Greven ende! 

af det svareste Egetommer, som fandtes i GrevskabetS Stove,



41

fore over til Prcrsten i Norreaaby, idet Han lod fige: ..Kor 

at qloede mine Bern, sparede Prcrsten itke fit T r» ; nu vil 

feg eiheller spare m it."

At Grev Christian Ledekl i mere end en Henseende 
bavte S in d  og S a n d s  sor Andre, beviser ogsaa Hans Om hu  

for Skoleundervisningen. En  „FundatS" herom har jeg 
fundet i HanS de HofmannS Sam linger:

„L il esterstrevne L i Donste Skolers Jndrettelse udi 

Grevffabet Wedelsborg, i asterunderdanigst Folge derom er- 

aangne Kongelige Fvrordninger og Anstalter.

1- H u u s b v e  Stole. Hvilken forbliver uden nogen 

Feranrring, ligesom Fnntatzen. dateret den 28 December 

1712. som i Stifts-Kisten til Forvaring er indleveret den 

4de Januarii 1719, omformelder og ordinerer.
2) L a n d e r u p  S o g n s  Stole Dertil er af nye byg- 

get og opsat sex Fag Skole-Huus ved Kirten med indheg^ 
net H ivk-N iim , i St?den f^r Deigne-Boligets til Bygn ing  

i H a a r c ,  hoitkel cr bciiggende atfides i Sognet, de andre 

Dyer fravoerende. og som dertil er antagen en ä parte 
Stolebolder. esterdi Deignen har undffyIN sig, deels for

medelst Alderdom og Svaghed. og deels SkolenS Fravoerelse 
sra Teiqne B o lige t, saa er med samtlig Sogne-Mcrndene 
besinntr. .u Skoiehelderen til Len og Undcrholdning aar- 
.ig stal t̂ .vc:

s) Forst reede Penge tolv Rixdaler, som udbetales af 
Skole-Cassen. og ashentks i W e d e l k b o r g  Skriver-Stue  

til 2de Lerminer, Paaffe og M ikkele-Dag.

d) Fire Tonder Rüg, og fire Tender Byg, som S e g 
net imellem M ortenS-D ags Lider og Ju u l leverer S to le 

holderen selv, enhver ester S psrle fiele Repartition, 4 Lende 

Hartkorn ongefsr et tredie Deel Fierdingkar. hver S la g S  

a f H a a r e - B y ,  og et halvt Fierdingkar af de andre i
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Sognet, samt af B r e n  d e M o lle  to Skiepper. oq S c h i e r 

be c h g a a r d  toe og en halv Skierve.

e) Frie Groes og Foder til en Koe og fire Faar, 

hvilken Koe H a a r e  Bye-M<rnd forste Aar grcesser udi 

deres S y n t e r - M a r k .  anbet Aar i E m t e k j c e r  Mark, 

tredie A ar udi H i o r t e -  i r k e - Ma r k ,  og siden igjen udi 
H a a r e - S y n d e r -  Mark, ved fremdeles Omvexling, da 

Faarene imidlertid feiger den Byes Fcellets Kroee. bvor 

Kr«e er i G r a s ;  men til Vinterbold for begge Deelene 

Hyder Skole-Holderen to Loes Hoe og to L a s  Halm , som 

for hver M a n d  unter fire Tender Hart-Korn er et L is-  

pund, hver S la g s  imellem fire og se; Tonder Hartkorn, et 

og et halv Lispund, og over sex Tonder, to Lispund.

6) O g  endelig tyve L a s  Lorv, som Sognets Gaard- 

mcend fra tre Tonder Hartkorn og derover, uden Forfljel 
hannem forffaffe. og tilkiore bver et flikkeligt dalv Loes.

3) O r s l e v  Sogn ß  Skole. Tertil er indrettet for i 

Aar. sex Fag H u u s udi Ikonm s ttt-ilol.-chiis i B r e n d e  

G aard  i O r s  l ev,  udi den Oster Lengde, men tilkom- 

mende Aar forflyttes til den Bester Ende af Nordre Lengce 

udi samme G aart. hdor den med indrettet Have fial vcrre 

til Bestandighed. Skoledolderens Lon udi bette S o g n  er 

overlagt fial voere:
s) Reede Penge tolv R ixdaler, som taqes af Cassen 

paa samme Maode som i T a n t e r u p  Sogn .
d) Fire Tender R ü g  og fire Tonder Bvg, som inden 

Z u u l fial levereS Stoleholderen selv af Sognet, og er re

parieret L Tonde Hartkorn et halv Fjerdingkar hver S la g s ,  
Birke-Skriver Lsixr. Scllsläemoso, to Skiepper hver S la g s ,  

og fire M e lle r ü en halv Skieppe hver S la g s ,  udgior oven- 

ommeldte otte Tonder Korn.
e) Frie GroeS og Foer til en Koe og fire Faar, som
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O r s l e v  Bpe -M an d  anfkaffe Ham i Toyer og Fallet lige 

ved deres egne. eg derimod tager Leberlag hos te ovrige 

Sognets Jndbyggere, for saavit de til GraSningen burde 

at concurrere. men Foeringen levereS Ham fra al Sognet 

to LaS  Hoe og to Lces H a lm , L to og tredive LiSpundS 

Lagt, som er paa hver Gaard  af otte Tender Hartkorn og 

derover. tre Lispund hver S la g s .  og be andre under sex 

Tender Hartkorn Jordskyld, et og et bald Lispund.

6) T il Jlde-Brendsel tillagges Skoleholberen et maa- 

deligt lidet L a s  Torv fra hver M an d  i Sognet. deregnet 

til 29 Uecimsuter, som staaer for Hart-Korn, B o e ls -M an -  

den i O r s l e v  unvtagen. hvilke leveres hannem om S o m -  

meren fra Marlen. men for i Aar strax fra enbvers Hjem.
4) F o n s  Sogn. Hvorunder er indrettet tvende Sko  

ler, en for F o n s  Bye. hvorTegnen sammesteds forestaaer 

Skolehold, og terfor ffal have aarlig udi Penge sex R ix- 

daler. frie G ra s  til en Koe eg fire Faar. samt Foring 
dertil. nemlig te L a s  Hee eg le Lces Halm , saavelsom et 

L a s  Torv fra hver M an d  i Bpen af Hartkorn.
5) F o n s k o u s  Skole. Den  anden Skole under be- 

meldte Fons So gn  er paa F o n s k o u  hvorfra Bornene 

ikke uden F  re og stör Uleyligheb formebelst lang Ley. 

Band- og Bak-^ob kand söge F o n s  Skole, dertil er for 

det forste Aar indrettet Skole-Stue hos H u u s-M a n v  

^espvr?elter>ön, hvortil samtlig F e n s c h o u s  Beboere er 
devilget selv at antage en beqvem Skoleholder, og saa lange 

de indbprdeS kan soreenes om Hans Belonning. beroer bet 
paa deres egen Aceorb og Behandling. men i anden Fald, 
ffal Skoleholderen nvde til aarlig Lon og Underbotdning 

8te R ix la ler i Penge. tre Tonder R u g  og tre TonderByg, 
samt tl've ^'as Torv. fom reparteres paa Vaard  o gH u u s-  

M a n d  uden Forstial. proportionaliter efter deres Land



44

gilde. ligesaa frie Grcrs og Foder ti! en Koe og fire 
Faar.

6) U b y e  S o g n s  Skole. Dertil er opbygt fire Fag  

nye H u u s ved Degne-Boliget. hvor Degnen holder Skole, 

og dersor er tivagt aarlig reete Penge sex Rixdaler, so«  

Ham betales af Skole Cassen to Gange om Aoret, samt fra 

hver M a n d  i Sognet af I Fierdingkar Hartkorn, og der- 

over et Loes Torv, saavelsom frie Foer og Grcrs for en Koe 

og fire Faar, som Sognet selv indbyrdes soreenes om.

7) G a m b o r g  Skole. hvilken er indrettet udi det nye 

opbygte Degne-Bolig, Degnen sammesteds er Skoleholder, 
og terfor aarlig skal have reede Penge sex Rixdaler, saa« 

velsom i Henscende til Hans Embedes r nge Fndkomster, 

udi §orn to Tender to Skiepper R ü g  og to Tender to 

Skpr. Byg, som paa Byen er reparteret, og ere for hver 

M a n d  en Stieppe R ü g  en Skieppe Byg. hecl og halv 

Gaard lige, samt iberegnet l^sison«; ode Hart-Korn  9 Fier- 

dingkar 7 Skiepper for en Skieppe R ü g .  og en Skieppe 

Byg. ligesaa for hver M an d  et got stikkeligt Lcrs Torv, og 
frie Grcrs paa Skoven til en Koe, samt fire Lispund Daar- 

Korns Halin for hver M an d  til Dinter-Foring, B o lig s -  

Mcrntene uberegnet, som til Skole-Cassen contribuerer
8- B a l s l e v  Skole, er til Beqvemmelighed for S o g 

net indrettet og opbygget ved Kirken, hvor Skoleholderen 

acn.'ig er tillagt udi reede Penge tolv Rixdaler, som af 

Stole-Cassen fra W e d e l s b o r g  S tr ive r-S tu e  to gange 

om Aaret ndbetales, samt tre Tender fire Skiepper Rüg. 
oq rrc Lender fire Skpr. Byg. som er tre fierdendeel Fier
dingkar s Tonte Hart-Aorn  i Sognet, hvilkct Sogue Mcen 

Vene aarlig inden Ju u l ti! Skoleholderen selv lererer, en

ten samlet eüer hver for fig, ligesom for Got befindes, 

dernoest ti! en Koe og to Faar, frie G rcrs, saavel som to
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L a s  H»e og to L a s  Halm  til Hinter Foer. 4 syv og tyve 

LiSpund Lagt, som er for dver S t a d  eller Gaard, fra t 
lil 4re Tender Harltorn inclusive uden Forfliel et og et 

halv LiSpund hver S la g S ,  fra 4re til 7 Tender inclusive, 

to LiSpund. fra 7 og derover toe og et halv L iSpund. oq 

endelig et LaS  Torv fra hver M an d  til Stolen leveret

9) E i b y e  Stole, hvor Degnen er Skoleholder og ha 

ver iaaet tilbygt fire Fag nye Ske le -Stue; Ham  er tiüagt 

aarlig se; Rixdaler, G ra sn in g  og Foering til eil Ko og 

fire Faar, samt jem og tyve L a s  Torv, Pengene annam- 
mer Han af Skole-Cassen i Grevflabets Skriver Stue  to 

gange om Äaret. GraSningen foreeneS Dye-Mandene selv 
ak anfiaffe, som kand vare heqvemmeligst sor Byen. og 

Degne-Foeringcn leveres bannem ved M o rte n s-T a gS  Tiib  

af hver heel Gaard to LiSpund Hoe, og tre LiSpund Halm , 

og hver halv Gaard  et Lpd. Hoe og to Lpd. Halm , samt 

et got i!as Torv fra hver M and, heel og balv Gaarv uden 

Forflial.

10) (v ie l sted Stole, hvilken af nye er opbygt strax 
ved Kirten, og dertil antagen Skoleholder. som aarlig Aal 

have tolv Rixdaler reeke Penge, fem Tender R ü g  og syv 
Tender B yg . frie G ra S  cg Koering til to Kioer og se; 

Faar. samt tredive L a s  Torv, Pengene annammer Han af 

Skole-Cassen i W e d e l S b o r g  Skriver-Stue, og Körnet 

as Sogneks Zndbyggere, efter derover ffeete Repartition, 

saavel som til Pinter-Foer fire LaS  Hoe og fire L a s  Halm. 
L to og lredive og fire og tyve LiSpund.

^ g  som indbemeldte Tegne og Skoleholtere paa an
kerte Maade ere tillagde fliktelig Len og Ubkomme. enhver 
ester fit Ardevte. samt Sognenes Lmstankigbeder og S t s -  

relse, saa bepligtes de uden vitcre Betaling at undervise 
alle Sognenes Born  uden Forslial, til at läse i Bsger,
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men naar de ffal ffrive eller regne. maae Han Ugenllig « 

psrlt' lade sig betale to s tre Sk illin g , eftersom Bornene 

avancerer, saavel som JntroductionS-Penge, fire Sk illin g  

for hver B a rn , som forste gang kommer i Skole, sättige 

Aim iffe-Born undtagen, men intet videre enten krave eller 
oppebcrrge.

Skole Casien, som stedse stak v«re udi Grevstabets 
Skriver Stue  under Forvalterens Ansvar, og hvoraf Deg- 

nene saavelsom Stolehvlderne ffal betales deres aarlige 

Lon hver Paafle og M ic h e ls -D a g ,  uden nogen Vegrinq 

eller Restanee, ffal bestaae:

For det Forste, udi 5 Sletdaier af hver Kirke udi 

Grevflabet efter Forordningen, i Steden for Kirke-Lysene.

For det Andet, udi Huusmoends, Haandverks-Folks og 

Jndersters Taxation sra fire Sk illin g  til to M ark  aarlig, 

efter Evne og Omstcrndiqbeder, som formedelst Af- o gT il-  

gang ikke kand fastsattes til nogen vis Sum m a, men hvert 

andet eller tredie Aar under Prastens Raadforsel at efter- 

soges.
For det Tredie, af hver Tieneste-Karl aarlig fire 

Skilling. Dreng to Sk illing, P ige  to Skilling, efter at de 

har varet til G u d s Bo rd , og for ovrigt udi de uvisse 

Skillinger. som ved s psrte S p a r  Bosse til hver S o g n  

kand indsamles ved Bryllupper, G ilder og andre flige Ley- 

ligheder, hvorover saavel som Skole-Cassens vorige Adm i

nistration. Grevstabets Forvalter stal aflegge aarlig Reg- 

ning og Rigtighed.
O g  paa det at denne Skole-Fundation i Fremtiden 

ved en eller anden Forandring af Grevstabets ?osses8vrer, 
som paa deres Sam vittighed og Ansvar. bepligtes stedse at 
have et vaaget Dye  over, at Anordninger paa alle S ider  

retfindig efterleveS, ikke stulde supprimeres, eller Skole-
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Betientere noget sormindfles. saa haver jeg forfattet 2de 

eens liqelydende. den eene at forvareS i StiftS-Kisten hos 

H ans Hovoervcrrdigbed. Hr. Diflopen, og den anden udi 

Grevflabets Skriver-Stue. som begge til vdermere Bestyr- 
kelse egenhcrndig er underflrevet og forseglet. Votum W e- 

delsborq. den 3die Januarii An. 1742.

c. V M  VVLVLl.."
I  H ans de Hoffmans B o g  findes endvidere folgende 

N otits:

„56 P aa  Kirke-Gaarden er opfert et Hospital til 6 
Faltige, af Hr. Greve af ^VLVLl., men hvad

dertil er kestineret. vides ikke, fiden Fundatzen ey endnu 
ffat vcere conciperet."

Ester et Saq n  flal det imidlertid viere en Friherre 

Gyldenkrone (der flal vsere begravet 1 det sydlige Kapel i 

Husby Kirke), som har vdet Pengene til Oprettelsen af 
Hospitalet; men det er, som sagt, et Sa gn . Rimeligere 

synes det. at Grev Christian Dedell er Manden, men der 
er i hvert Fald ikke megen Tvivl om, at saavel Hans Moder 

som Han selv, og senere hanS S o n  (Grev Hannibal), have 

staaet denne milde Stiftelse bi. Grev Hannibal har Aaret 

for sin Dod  (Han fljod sig paa Christiansborg S lo t  1766) 
udvidet og vistnok givet flere Penge og ny Regler for H o 
spitalet —  Grev Christians M oder, Anna Catharine 
Banner, har oprettet Stolen i Husby ved en FundatS af 

28de December 1712 (se herom S ide  40).

I  Aaret 1746 (Skjodet er dateret 8ve Auni) afstod 
Grev Christian Vedell Fceno til F ru  Agate Rodsten Uhrne, 
M asor Borge Dalkendorffs Hustru til BilleShave, for —  
6.500 R d . ! unoeqtelig meget billigt; men det maa dog be- 
mcerkeS, at Sa lget fandt Sted med G  j e n k j o b s r e t  (eller
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som det i Skjodet hedder: med Retrovenditions-Ret). T e 

uere er Foeno kommen under H indsgavl. og det kunve 

maaske blive et gaukle artigt Ekterspil om Bestdderen af 

Vedeklsborg engang indfinder fig mev Sljsdet og i Henhold 

til dets O rd lyd  forlanger Fceno trlbage or Le omtalte 
6.500 R d . !

Grev Christian Ludvig Vedell folgte, som sagt, tkke 

ubetydeligt af Iordegodset til Priser. som man selvfolgelig 

nu vil kalde fabelagtig billige. Jfolge Skjode af 13de 

M a r t s  1756 folgte Han saaledes til »Jens Rasmusen. 
S e lv  Eyer Bonde boende i Holmegaark i Gielsted S o g n  

en Ager Jord beliggende i H an s Tofter. lobende i Oster 

og Wester, og overskaaren ved Vejen udi H a n s  G y d e . . . .  

Denne Jord. tilligemed vedhorende Enam aal for Oster Ende, 

noesten Deel Otte Skiepper Land Felt. som tilforn har 

lagt under Wold-Stcedet Grevffabet tilhorende. stal efter 

dags tilhsre bem.t. JenS Rasmusen . . . .  sri for §kyld  

og Asgift . . . .  eftersom mig der for er ffeet fyldest Beder 

lag og Betaling med lOO Rd. reede Penge .'
D et er en temmelig almindelig Talemaade —  som 

ogsaa er fremsat i Beckers Bestrivelse af de dan>7e Herre- 

gaarde —  at Grev Christian Vetell var uordenlig og sd- 

sel. Jeg kan itte blot ikke voere med til at bomme Ham saa 

ufordelagtigt. men jeg vil endog —  efter ringe Evne —  

söge at forsvare Ham, thi jeg bar In te t fundet, som egen- 
lig berettiger til at kalde Ham odsel end mindre uordenlig. 

D en  eneste Bebreidelse, der kan rettet- imod Ham. er vist- 
den, at Han „ryddete Skov . Efter bvad der fortcelles. 

stal Han ^ved Hjcrlp af 100 Marinere" bave ladet om- 

huqge den störe Fons S k o v ; vist er det. at en stör D e l af 

Sparretorns nuvoerende Agerland kor lidt over 100 Uar 
stden prangeve med prcegtig B sge - og Egestoy og envna
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den D a g  idag bliver der jcrvnlig hvert A ar fandet störe 

Troestammer i Jorden. M en  om det nu end heraf ser ub 

som om der ikke er gaaet okonomist srem ved Rydningen, 

saa er det dog norrmest »de 200 Marinere" (.der paastaaes 

nemlig, at bave vceret 200) og selve Opsynet ved Rydnin

gen, som det maa bebreides, at man ikke engang bar fort 

S-eddet bort, men ladet det ligge uordenlig henflcengt paa 

Jorden. Vistnok var det efter mit Skjon forkasteliat, at 

rydde Skoven, men hertil kan dengang have vceret forfljel- 
lige Grunde og bet bor endelig ogsaa mindes, at Brcrnbe, 

som nu er en saa sogt Vare, dengang var overmaade bil

ligt, og at det ansaaes fordelagtigere at bave Agerland 
istedetfor Skov. Den  naturlige Forklaring er, at Grev Chri

stian Vedell har havt en god Hensigl med Rydningen, ibet Han 

har villet f o r b e d r e  sin Befiddelse og saa er gaaet srem 

efter de Anskuelser. som ganfle fikert paa Hans Tid have 

vceret raadende. At dikse Anskuelser nu vise fig at vcere 

ravgale, kan dog egenlig ikke bebreides Grev Vedell, isoer 
ikke efter at man i de senere Aar har set, at en nulevende, 

begavet M an b  (Professor Freberiksen). har ved Kjobenhavns 
Universitet studeret sig til det lamme Resultat. Pengefor- 

legenhed bar vel nok vcrret en ai Aarsagerne til at „flaa 
Skoven i Hartkorn", og det kan jo ogsaa gjerne vcrre, at 
Han har brugt noget Mere end Hans eg Godskassens Evne 

strengt taget tillod (der fortcelleö i saa Henseende, at Grev  

Christian havte adstillige omme Forbindelser, som ikke vare 

uden Uogister for Ham, og man lcegger til, at der endnu et- 
stebs paa Godset stal leve Enkelte, som nedslamme fra Grev 
Christians Concubiner, —  men bet Hörer, som sagt, til 
det, „der fortcelles"— ; er det rigtigt. maa man dog mindes, 
ol Han levede paa Ludvig den Fjortendes Tid. og at „ga

lante Eventyr" i de Dage  horte med til „M oden" blandt
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Adelsmoend — . In ge n  veed, hvorledes Esterverdenen vil 

domme om den „M ode", som for Tiden har grebet en D e l 

af vore Adelsmcend og storre Jorddrotter j Henseende til 

Daddelobsrytteriet. M o n  ikke Esterverdenen vil forbausos 
over, ar der i Oplysningens Hundredaar, da Dampen og 

Elektriciteten kom i Menneskets Tjeneste og aabnede Tan 

ken og —  Kapitalen den videste M ark  til at arbeide fremad, 

ak da de, som burde regnes til de Forste i Landet, syslede 

—  med Kapridning! og som kaldte det „en ZErens P r i s "  at 
vinde en Haandfuld G u ld , ved at en as deres cedle Hefte 

blev hidset og pidflet og sparet til at rende sig ncenen til- 

dode!>

Grev Christian Vedell har paa flere M aader vist, at 

Han havde et godt Hjerte og et aabent D ie  for Almuens 

Tarv, bvvrom Oprettelsen af de mange Skoler vidner 

(alene Skolen i Husby var oprettet af Hans Moder 

i Aaret 1712 . H ans Tilsagn til (^odsets Bonder, da 

de oprettede deres Forening for .Brandstsd" (se S ide  

40), og Hans Forvaring mod at Sparretorns og Dedells- 

borgs Hoveribonder ilke maatte kjore de lange Hoveriture 

for Forpagteren i „ond Soele-Dej" (S id e  38), synes og- 

saa at tale for, at mau ikke bor domme for strengt om Ham, 
thi Hans Liv falder paa en T id , da Herremcendene i A l- 

mindelighed vare Bondens fodte Fjender, medens Han, 
sorekommer det mig, i mange Slykker viste, at Han var en 

hceterlig Undtagelse fra det, som deng-mg var det 

Alm intelige!
Pengeforholdene paa Hans Tid maa ikke have vcrret 

gode, og meget muligt er der jo ogsaa, at Hans Moders 

störe Dkonomi og Paaholbended ikke blot har vceret imod 

Hans Natur, men urimelig er den Antagelse jo ilke heller, 

at hendes Sparsommelighed har for hendes Esterfolger for-
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aarsaget Udgister, som vare starre end der paa almindelig 

Maade künde bringes tilveie. —  Grev Christian VedellS 

Moder, Grevinde Anna Cathrine Banner, var jo vistnok 

selv meget oplagt for Handel og Omsoetning, og Sonnen  

er i dette Stylte altsaa traadt i henbes Fodspor. Tiden 

har blot ilke voeret H am  saa günstig. Sam m e Aar (16de 

April 1708), som hendes Mond, Grev Hannibal Vedell 

dode, gov hun nemlig Johan Otto Naben for 12,000 D a -  
ler lste Prioritet i Rugaards Hovedgaard og underliggende 

Bondergods, af Hartkorn 309 Tdr. 2 S lp r.  2 Fdk. 2j Alb. 

og deriblandt en Gaard i Hoved paa noesien 6 Tdr. Hart

korn, en paa Vevlinge Heed paa omtr. 4 Tdr. og en i 
Farsbolle paa omtr. 6 Tdr., hvilte samtlige siden kom til 

at höre til Elved. —  O m  det var denne eller en aHden Frue 

der paa Gaarden <„Rugaard Dedel Simonsen antager, 

at den har voeret henke udlagt til Enkesoete), om hvem 

folgende S a g n  fortcelles, vides ilke. D et hedder nemlig, 

at der paa et Sted, kalket Kjedelsbjerg, eller ved Umosen, 

en Mose paa Ventelykke - G ru n d , i gamle Tage stod en 

Gaard, som vel beboedes af Folk udenfor Bondestanden, 
men som dog fluide kjore i TEgt sor Herflabet paa R u gaard ; 
engang senkte da Nugaards Frue Bud  dertil, at de idag 

flulde kjore sor henke til Kirke; men den anden Kone lod 

svare igjen, at idag vilde Fruen paa Kjedelsbjerg selv kjore 
til Kirke, hvorover den Rugaards Frue blev saa sorncrrmet, 
at hun lod Gaarden Kjedelsbjerg sioife! —  Forudsat. at 

dette har voeret Grevinde Anna Cathrine Banner (hvilket, 

som sagt, Betel Simonsen kun formoder). saa tyder dette 
paa nogen Hensynsloshed hos den gode Frue i Retning af 
at floiie", som —  hentes gode Egenffaber ufortalt —  nok 
kan antages at vcere gaaet i Arv til hentes So n , da Han 

—  i den Tanke, at det var Fortei —  lod Fons Skov floise.
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Srevinden, som 1708 laante 12,000 Rd. mod l ste Pan t i 

R ugaard , folgte den 10 Aar senere, nemlig i Aaret 1718, 

mod et S la g s  Dederlag i Fcen» m. v. til K ö n g e n .  Hun  

har altsaa ogsaa havt S in d  for Omsoetninger og lunnet 

bruge Penge, og det er hoist iandsynlig. at denne Trang  

til M s n t  er gaaet i Arv til hendes So n . thi Tiderne vare 

paa Hans ? id  aabenbart blevne ringere. H an s Moder 
stilte fig helt og holdent ved Rugaard, men Han brugte dog 

en vis Forfigtighed, da Han (1746) afstod Fceno med (Njen- 

kjobsret. Jeg har, som sagt. In te t fandet, der egenlig be- 

rettiger Efterverdenen til staansellos at domme Ham som 

„uordenliig og odsel"; lad vcere, at Han har vcrret uheldig 

i sine Spekulationer, men feg synes der er Meget ,  som 

tyder p a a , at Han har havt et godt Hjerte og gode Hen- 

sigter.
Det er fikert og vist, at det ikke var Grev Christian 

Dedell alene, som „ryddede Skov". Det ansaaes uden 

Tvivl paa den Tid som en tilladelig Gjerning og vi maa nu 

—  100 Aar ester — vcere taknemmelige for, at der den- 

gang blev flaanet saameget as vore smukke Skove, som der 

blev. —  N aar der var Trang til Penge hos Datidens 

Herremcend, saa sogte de at indvinde dem ved at hugge 
Skovene dort for at saa Agerland istetet, —  det var sor- 

geligt, men det var Tidens Retn ing; den almindelige M e -  

ning satte Skjonheds-Hensynet tilside, og hvorvel vi nu 

kunne se, at det var en ssrgelig Vandalisme, Tidsaanben 

forte med sig, saa maa vi dog vcere varsomme med at domme 
Haardt om Cnkeltmand, fordi Han lod sig Hilde deraf. —  
Det gik stet ikke bedre andre Steder end paa Vedellsborg; 

maaste endog ringere. O m  Ruggaard (der i Aaret 1764 

den 14de Novbr. blev folgt ved Auktion til den davoerenbe 

Stiftamtmanv i Fyen, Gebeimeraad Carl Iu e l til Taa-
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finge for 61,000 Rd.), fortcrüer Betel Simonsen saaledeS, 

atmander, —  efter at Han allerede 1766 var bleven kjed af 

den og havde folgt den ved offenlig Auktion (25de August 
1766) sor 95.000 Rd. lil Byfiriver Beck i Svendborg og 

dennes Svigerson, Äammerraad Nicolai T u u s, —  huserede 

ganste forskroekkelig med Skovene üben dog at opnaa at 
odeleegge dem alle. D u u s  folgte Gaarden 1769 til J o r 

gen Juel, men denne gik allerete faüit et Aarstid efter 

og D u u s  maatte da tage Gaarden igjen. Havde det ikke 

gaaet ud over Skovene i Juelernes Tib. saa gik det nu, 

thi Han, Monsieur D u u s ,  holbt meb Skov og G ods et 

Potkers H uö; naar Folk ljobte 4 Uces Lroende, som raa 
den Lid  kostede 24  Sk . >!) et Lces, saa fik de det 5te Lcrs 

ovenikjobel, og naar en Bonde havde vist Ham en V illig- 

hed, hvorlor man ellers pleier at ffcrnke en ^aar, saa tillod 

Han Ham i det Steb at kjore ub i Skoven og hente sig et 

Laes Brande!

N aar man nu veed. at det paa Grev Christian Le- 
dells Lid  gik saaledes til paa andre Steter, saa maa man 
snarere regne Ham tilgote, at Han itte git videre i sin L id s  

Forblintelse end at rydde Fons Skov. Jeg kan godt for- 
slaa, at det maa bedrove ten nuvoerenbe Besibber as Grev- 
flabet, —  der har saa störe Forkjenester af ten omsigtsiulde 
og dygtige Ma a t e ,  hvorpaa Han later Skovene frede og 

foroges ved ny Plantninger (hvorom der >enere i min lille 

B o g  vil fintes en Fremstilling), —  at vide, at en as Hans 
Forgcrngere har ladet en Hel smuk Skovstreckning rydde, 
men tet maa, som sagt, lcegges Lidsaanden og ikke den Eti
kette tillast.

Grev Christian folgte sorovrigt ogsaa fra Grevskabet 
Hovedgaarden Sondergaarde og G o d s, som derefter gav
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Grundlaget til det nuvoerende Stam hus Erholm og Sonder- 

gaarde. Jsolge H an s de Hofmans B og  byggede Grev 

Christian i Aaret 1732 den „prcegtige Lade" paa Dedells- 

borg og anlagde den dervoerende A lls  paa 600 Skridt.

Grev Christian var tre Gange gift. Iste G ang med 

Cathrina Elisabeth Arnoldt (eller Arnbolt), som dode i 

Aaret 1736, 27 Aar gammel; 2ben G ang med Mathea 

Cathrine Vcrrnstjold, som dode 1743, 31 Aar gammel, og 

3die G ang med Grevinde Danneskjold Sam so. —  (Grev  

Christians Soster Hannibaline Vedell-Bedellsborg dode 

1741, 33 Aar gammel).

Grev Christian Ludvig Ledell var Geheimeraad. 

Kammerherre, Amtmand over H indsgavls Amt og hvid 

Ridder; Han dode den 29de Januar 1759.

Det Sagn , som S ide  47 er berort om, at det skulde 

vcere en Friherre Gyldenkrone, der har givet Pengene til 

Oprettelsen as Hospitalet i Husby, er fuldstcendig nrigtigt. 

Hospitalet er oprettet af Grev Christian og, som jeg an- 

tydede, er det udvidet ai Hans T on  sGrevstabets 4te 

Besidderj, Grev H a n n i b a l  V e d e l l ,  som herom har ud- 
stedt folgende Fundats, der gjengives i Originalsproget: 

»Jeg Hannibal Greve af Wedel! til Grevskab et Wedells

borg Ridder, K o n g l: Maiestcrts Geheime-Raad. Cammer 

Herre og Hoffmester hos hendes Kongelige Hoihed Cron- 
Princesse, Sophia Magdalena, qjor vitkerligt:

At da min S a l :  H r:  Fader inaen ffriitlig Fundation 
haver efterladt sig om Huusbye Hospital, som Han har ladet 
opbygge og indrette til Se x  Hospitals Lemmer ved H u u s-  

bye Kirke; saa haver jeg derom ladet forfatte efterskrevne
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Fundatz,
hvorved tilkjendegives at samme Huusbye Hospital ffal til 

oevig Tid vedvare uforandret i akle Maader, ligesom mm  

S a t :  H r : Fader har ladet det anloegge.

D a  derved iagttages:

1.

At Hospitals Huufet i sig self, som er opbygget af 

G rund-M uur, Toegt med E a ig l og indrettet i fiire Voerelser 

Mkd Skorsten i Mitten, deraf er Tree Voerelser til Lem- 

mernes Logement, med een Seng i hver til Zoe Personer, 
men det Fierde er Kioklen tilfoelles ior alle. D e l skal paa 
samme Maade holdes Dedlige i forsvarlig Stand, baade 
nde og inde, oven log neben af Wedellsborg Grevskabs 

Pvssessores, een efter anden uden Ophor, uden mindste 

Udgift for de Faltige. Ligefaa vedligeholdes Hospitalets 

Have. som er indrettet efter min Foranstaltning ved den 

nordre Kirke-Muur. osten for Degnens Bvlig. til Kaaljord 

for Hospitalet, som Lemmerne self rogter, men holdes ind- 
hegnet as Grevstabet.

2.
I  dette Hospital indlcegges Sex  Lemmer neml: Toe 

M a n d s Personer i det forreste Cammer ved norre Side, 

og fiire L)vindes-Personer i de 2de Camre ved sondre 

Side. T isse  Sex  Fattige nyder ugentlig hrer Sondag  

efter Hojmeese pro ?erson» Toe M ark danske klingende 
M ynt, som uden Askortning betales fra Grevskabets Skri-  
ver-Stue, og leveres Huusbye Sogne Prcrst hver femte 

Uae Tue Rigsdaler iorud til dend ugemlige Uddeling, 
som Hand haver paalaget sig eiter derom meddeelt skriftlig 
Forskrivning, som forventes fornyet af eflerkommende Efter- 

moend i Embedet, saavel i Henseende til Distribution som 

anden fornoden Inspektion ved Hospitalet.
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3.

Foruden denne ugentlige Almisse beloves srie Jlde- 
brand aarlig til Fornodenhed, som eragtes at ffal voere 

Ltte L a s  Zorv til hver af de Tree Cammere, og Sex L a s  

oder. A lt til Kjokkenet. som er 30 Lcrs aarlig. hver til 

300 Torv, bvilke foranstaltes as Grevskabets Eier i rette 

Tide om Sommeren afleveret de Faltige uden Afgang.

4.

öus Oenominsnäi forbeholdes Lehns-Herren uindflran- 
ket, naar ikkuns iagttages at Lemmernes Antal ei formind- 

ffes, og at Mandfolk ei indlagges i Cammer med L)vino» 

soll; Thi som Lemmerne underholdes paa Hans Reigning, 

saa bor hannem og forbeholdes srie Disposition i Udmel- 

delsen Den samme Ret beholder Hand om een eller an
den af Lemmerne, gior sig uvardig da efter Hans Decis- 
sion at udviises af Hospitalet.

5.

Lemmerne som indloegges forskaffe self udfordrente 

Senge-Kloeder med nodvendig Boeflab, som ved Doeds- 
fald scetges til dend Afdodes Begravelse, om noget overfly- 
der, da at deelis imellem de andre Lemmer, n en siulde 

noget mangle, ta bliver dend Asdodes P lad s  vacant, saa- 

loenge indtil Begravelsen er bekvstet. Deignen advarer 
baade Sogne-Prasten og Grevftabets Forvalter naar D o d s-  

fald ffer, da Begge overser hvad den Afdode har efterladt, 
boerer Umsorg for at saa det folgt til Begravelsen, da det 

paaligger Forvalteren at forsatte et ordentlig Stifte uden 
Belonning, som indfores i een aparte af mig deriil ind- 

rettet Protokoll for Hospitalet til Esterretning i paakom- 

mende Fald. D e  Dode bares srie dort af Sognets B o n 

der efter Om gang, uden Bekostning, til Jord, Klokke, P rast
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eller De ign , ikkuns een ordinair Liigkiste og Liigkloeder af 

egen Efterladenffab, anden Udgift statueres ikke, som Grev- 

flabets Forvalter bor iagttage til Efterlevelse.

6.
Sogne Degnen som nu er eller efterkommer, anord- 

nes til at bave ncermest og forst Jndspection med Hospita

let og med Lemmerne, at paase at de imellem sig self for- 

drages i Kierligbet, beflitter sig paa Renliqhed, isoer 

Dvindfolkene. at holte alle fiire Camere feiede, efter O m -  

gang unter Dem  self. daglig eller ugentlig, at vcrre hver- 
andre til Hielp og Foielighed, naar een eller siere nnder 

Dem  ieli blivcr Sengeliggende, at paaagte at ingen Nor

den foregaar, ingen ond Forligelse, eller Anden Uflikkelig- 

hed i O r t  eller Gierninq at oversee, men naar Hand ikke 

self i det Gode laut terpaa raade Bod, da at advare 

Sogne Prcrsten og (Nrevskabets Forvalter derom til viidere 

Forestilling.

7.
Det paaligger Sogne-Degnen iligemaade at holde 

Morgen og Aften B on  sor Lemmerne, at formaa dem til 

Gudsirygt og fliltig Kirkegang hver Proedike-Dag, jcefnlig 

at besoge de Syge  og Sengeliggende naar Sogne-Prcrsten 

ikke er tilstate, og forovrigt at lade sig vcere angelegen alt 
tet som kant vsere Hospitalet til Nytte ekter den af Ham 

utgivne Forfirivning, som af enhver eflerkommende Deign  

fornyes.

8.
Af denne Fundatz er sorfattet Tree Exemplarer, et at 

forvare i S t if t s  Aisten, som Hans Hoiarvoerdighed H r . B i -  

fivppen tilsendeS, et forbliver i GrevstabetS Archiv, og et 

henligger i et dertil forfardiget lidet Skab i Hospitalet,
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hvortil Sogne-Proesten beholder Noglen til beständig Efter^ 

retning og Hospitalets cevigvarende Pedligeholdelse, i den- 
Orden og Jndretning som nu er forfadtet;

hvilket paa ingen Maade maa formindskes, men vel 

forbedres, naar (Nrevflabets ? 088e88ore8 behager

T il  Bekroeftelse og Vidnesbyrd at dette er min faste 

Beflutning, underffrives og forsegles denne Fundatz paa 

Wedellsborg den 2 8 d e  S e p t e m b r :  1765.

H.
TU  Bitterlighed underflriver 

Borchsenius.

(?S8t. loe,)

Foruden denne F u n d a ts, der velvittig er meddelt i 

Afflrift fra Godskontoret, har jeg i H an s de Hofmans 

B o g  fandet den S id e  5 omtalte Fundats, hvorved den 
davoerende Besidder af det nuvcrrende Vedellsborg, Otto  

Slinkel til Jversnces, i Aaret 1446 stjcenkede 3 Gaarde i 

Asperup S o g n  til Vends Herreds Proester for en S ja le -  
messe for Ham, Hans Frue Cecilie, Hans Forceldre, Hans 

Datter Io m fru  Hilleborg Slinkel og hendes Foestemand 

Knud Henriksen Gyltenstjerne, hvilkeu Messe siden gik over 
til en Prcediken, som endnu 1646 blev holdt. Denne Fun

dats, der alene for Sprogets Skyld turde voere af In te r 

esse, lyder saaledes:
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O I I L  8cUIVicttLI. til I w e r s n e t z ,  Hans Gave-Brev  

og Skiode, dateret 8t. kove>8 D a g  1446, med Knüll 6>I- 
äenstiernes (,'onürmstion, kisnei.^ei D ag, An. 1529, samt 

hoylovlig Zhukommelse 6 ttK I8 II-iK I V. Stadfcrstning den 

5te Febr. 1687, at 3de Gaarde beliggende i A s p e r u p  

Sogn . flal vsere og forblive en Calent- og Communion- 

G ods til alle W e n b s  Herreds-Prcrfter rc. derom folgende:

lle 21.and dette Brev seer, höre eller lcrse, hilser jeg 

^  O I I L  8KMKL1, as J v e r n i s ,  Ridder, kierligen 
med vor Herre, kundgjor jeg det alle M and  med dette mit 

aabne Bres, at jeg af min fri Dillie. og af min kjoere H u - 
strues c L t lU L ,  Hr. K M V 8  H LM K ic i1 8K K 8 . Ridder, og 

min kicrre Datters Jomfrue l1II.1)K30ti68 Villie, haver 

undt, oplart og fliodt Hederlige Herrer, Sogne Prcrster i 

W e n d S  Herred, og alle deris Efterkommere, tre mine 

Gaarde i W e n d s  Herred og i A s p e r u p  S o g n  belegen

des. E n  Gaard i A s p e r u p ,  der Hsn8 ^nller8en i boer, 

og ikylder aarligen 1 Orte B yg , 8 Skill. l!ydst, 1 Faar. 
1 Lam, 2 Gioes og 2 Hons. Item  en Gaard i B a a r i n g , 
der Aiel8 ?oller8en lboer, der flylder 1 Orte B yg, 8 S k il-  

ling Lybft, 1 Faar, 1 Lam , 2 Gioes, 2 Hons, 2 Skpr. 
Havre. Item  en Gaard i det samme Sted B a a r i n g e ,  

der änller8 ksn» iboer, og skylder 1 Orte Byg, 13 Skill. 

l!vdst, 2 Gioes, 2 HonS, 2 Skpr. Havre, til Taknemmelig- 

hedS TEre for min S ie ls  Hilfen, for min kicrre Hustrues 
cL(I1.ie, Hr. K>1)I) ULIVi)liI^1l8k>8. min kicrre Datters, 

Jomsrue 1ll1.1>K30li68, og for min kicrre Faders S ie l,  

Hr. K L X L V Il 'lj lL  8Oil>0UL1.8, og for min Moders. Frue 
1M,I)KK0K68, og for alle deres S ie ls  Helsen, der jeg er 
ftyldig Got for at gjore, med saadan Lilkaar, at fornevnte 

Hederlige Proester, der nu boer i Wends Herred, og alle
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de Praster derefter kommer. ffulde giore mig og mine Den- 

ner, der nu fornevnte ere, en boytidelig Begiengelse en T id  

om Aaret, som er paa den T irsdag nest efter 8t. OIut'8- 

D ag. uden al Hielpe-Rede og Hinder, med Messe og ari

den Guds-Lieneste, som bereiter stander ffrevet, forst om 

Morgenen paa fornevnte D a g ,  forend Messen begvndes, 

da ffulde de bolde V ixiliss med 9 Lectier, item dernoest 

ffulde de holde en siungen Siele-Messe, for de fornevnte 

gode Fvlkis Sie le, oa for alle gode Folkis S ie le: item 

Hoymessen siungen af vor Frue. siden de andre Messer 

ffulde tilgange, som det da bor at voere; Item  ffulde de 

fornevnte Praster, de nu ere, oa de herefter kommer, holde 

mig. min Hnstrue, H r. M D D ,  Jomfru DIDDLD0D6, min 

Fadtr cg min Moder in ülemoris i alle Leres Messer, og 

der ffal ffrives i alle deres Messe-Boger, circa memoiiam 

vivorum «L mortuvrum, item tilbyder jea mig og mine Ar- 
vinger. fornevntk Godk og Gaarde, fornevnte he>erlige 

Proester ar irie og frelse for hver M an d s Tiltale, som 

Lands-Lov udviser, og at forsvare de fornevnte Gaarde og 

G o d s for Giesteri eller anden Lyngsel. in cu^u8 rer 

Icstimonium 8iLiIlum meuw, uns cum 8iLiIIi8 elominorum 

vodilium 6i.<crctorum, vicielicet Domini Csnuii Denrici 

Uiiil8. Nicolai ksnrau 4rmixeri, <L Dcnrici kslm, Droeou- 

8uiit» in ltleiiclfgrt. Datum 4nno Domini 1446."

Inden ieg gaaer vitere i denne lille Befirivelse, maa 

det maaffe voere mig tilladt af nogle Smaanotitser, som 
en af vore stittige Samlere har voeret saa venlig ar sende, 

at hidfoette folgende :
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I  Aaret 1679 oegtede Christian Banner til Hagenstov 

(nu Frederiksgave) Mette van der K u la * )  paa Logtved. 
De havve 16 B e rn , deribla ndt Anna Cathrine Banner, 

som 1699 —  19 Aar gl. —  oegtede Grev Hannibal Dedell. 
—  10 Aar efter, nemlig i Aaret 1709 den 5te M a i,  blev 
Anna Cathrine Banners Broder. den dengang 25 aarige 

Kapitain i Garden Erik Banner fra Frederiksgave gift paa 

Logtved med Anna Vind van der Kula. Allerede Aaret 

efter blev hun imidlertid Enke, thi den unge Kapitain Erik 

Banner faldt den 10de M a r ts  1710 ved Helfingdorg, hvor 

den svenfle General Stenbock flog Frederik den Fjerdes 

Tropper. H an oq Hans B ieder, N ie ls Banner, der var 

Kapitain i Soetalen, vare Banner-Slcrgt>ns sidste Moend, 

eg dog havde de vcrret 15 eller 16 Soskende; Anna Ca- 

thrine Banner var formentlig den a lt  sie af disse.

Mette Banner (fodt van der Ku la eller Kuhla) blev 
kun nogle og halvtredsindstyve Aar gammel. To Aar for 

sin Dod (1709) folgte hun Frederiksgave (der stden 1667

*) O m  Mette van der Kula —  Moderen til vor Anna 
Cathrine Banner Vedellsborg —  veed Sagnet at for
tcelle, at bun kun var en simpel Bondepige fra Stub - 
berup eller Thurup. der tjente for Malkepige paa G a a r 
den og som Banner blev forelstet i og oegtede. hvorfor 
hun ogsaa beständig havde sin Malkebotte. Malkestol 
og Troeffo staaende paa sit Natbord til M inde om sin 
forrige Stand. Det er dog, som sagt, kun en taade- 
lig Opfindelse. thi der er siel ingen Tvivl om, at hun 
var af gammel Atel. Det Rigtigere er vistnok det, 
Vedel Simonsen uttaler, at bun har taget sig ivrig 
af Meieriet og det maaste i den Grad, at tet i Bon
dens Dine künde synes bedre at anstaa en Bondepige 
end en adelig Dam e! —  —  —
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havde voeret i Slcegten Banners Besiddelse, idet Köngen i 

det noevnte Aar fljeenkede Hagenflov Gaard og G ods til 

Geheimeraad N ie ls Ottesen Banner*), som da blev Amt- 

mand eller Skatteopkroever) lil General vg Ridder af E le

fanten Frantz Jochum v. Devitz, som dengang eiede H inds- 

gavl. (D et var Ham, som den 20de Tecbr. 17 l2  forte 

det danfle Rytteri i den ulykkelige Troesning ved Gadebufl 

i Meklenborg-Sverin, bvor den svenfle Feltherre Grev M a g 

nus Stenbock —  ligesom to Aar forud sI710 ved Helsing- 
borgj, tilfoiede de Danfle et uventet Nederlag). Medens 

denne General Devitz eiede Frederiksgave, havde Gaarden 

Bondergods baade i Stubberup, Haare og Emteljoer, hvil- 

ket i Tidernes Lob enten er bleven Selveiendom eller kom

men unter Dedellsborg. K aa ls M o lle  ved Assens har 

ligeletes engang Hort til Frederiksgave.

I  Aaret 1702 klagede Grev Hannibal Pedell over 

Hußby Degn  Emmanuel Petrefl's „Fylderi, Helligdags- 

brote, S p i l  og votdelige l^verfald paa Groevens Ticrner og 
Bonde Lavrs Pedersen i H usby", saa Petrefl maalle mode 

baade i Vetellsborg Birkething og for Provsteretten, hvor 

det oplvstes, at Tegnen paa Mariae Renselsesdag (den 2den

*> 1668 ansogte Han om Navnet Haaenflovgaard maatte 
blive forandret til Frederiksgave, hvilket Kong Frede- 
rik den 3die unter Iste April 1668 tillod. —  H an blev 
Lmtmand over Assens og HindkgavlS Ämter og dode 
1670, hvorester Hans S o n  Christian Banner arvede 
Gaarden. —  Navnet Hagenflovgaarv flal hidrore fra, 
at den var bvggct af en Koempe, HeUed Haagen, som 
erobrete Hellenoes sra andre Kcemper og gav den fit 
Navn.
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Februar i702) havde siddrt i Husby Kro og spillet Kort 

med nogle af Grevens Bonder. D e  spillede om en Ost, 

men omsider blev Degnen uenig med en Medspiller og fra 

Ordstrid kom det til Haondgribeligheder. Under S la g s -  

maalet sprang noevnte Lavrs Pedersen op paa Ryggen af 

Degnen og ruskede Ham i Haaret, idet Han raabte: „ D u  

har truet med at ville banke alle Husby M a n d ;  D u  skal 

faa en Ulykke!" Med fin ubehagelige Rytter paa Ryggen  

soer Degnen ud paa Gaden, idet Han dog fra Krostudn 

medtog en stör Lysestage, hvormed Han dunkede los paa 

Rytteren, saa at Venne tilsibst maatte give S lip ,  idet Han 

fljceldte Skolemesteren ud sor en Skjoelm. Lavrs Pedersen 
opfordrede nu sin Modstander til en Afgjorelse „paa de 
bare Naver", men Degnen, der imidlertid var bleven sra- 

taget Lysestagen, greb et Stykke Troe og bibragte dermed 

Len drillende Lavrs et S a a r  i Hovedet: ..ungefähr 3 finger- 

brede langt foruden et lidet hüll". Im idlertid  bleve de 

dog forligte og tilbragte ikke blot hele Resten af Dagen, 

men endegsaa den paafolgende N at med S v i r  i Kroen. 
Degnen blev dog ikke domt, thi da Han «allerydmvgeligst 
henflyede til Grevens Naade", stap Han med at modtage 

en ffarp Zrettesattelse og en alvorlig Paamindel e om a  ̂

afholde sig fra al flig Ufiikkelighed i Fremtiden og en vis 

behsrig TErbodighed mod fine Overordnete, deriblandt da 

navnlig mod Grev Pedell, samt med at bode 6  Lod S o lv  
til sättige Proesteenker.

O m  Vedellsborgs 4de Besidder *af Greverne Dedells 
S lc rg t. Grev H a n n i b a l  V e d e l l  veed jeg i Gründen 

ikke Andet, enb at Han var gist med Komtesse C. S .  Moltke
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til Bregentved. I  en ung Alder —  Han har neppe voeret 

mere end nogle og tredive A ar —  skjod Han sig paa Chri

stiansborg S lo t. M u lig t  er Let jo, at Hoflivet ved D ron -  

ning Sophie M agvalenas Hof har givet Anledning til. at 

Han gjorde en saa brat Ende paa fit Liv. Den noevnte 

Dronning. der var Datter af en tydsk Skillingsfvrste, den 

brandenborgfle Markgreve Christian Henrik, var fodt 28de 

Novbr. 1700. H un  havde Bryllup  med Kong Christian 

den Sjette som Kronprinds paa Slottet Pretsch i Sachsen 

den 7de August 1721. Danm ark havde ikke Grund til at 

glcede sig ved denne Dronning, og det er jo meget muligt, 

at Livet i hendes Noerhed ogsaa har voeret en S o r g  for 

Grev Hannibal Vedell. H u n  foragtede Landets Sprog, 

lod sine sättige tydfle Sloegtninge leve paa tets Be- 

kostning, lagde ved sin umaadelige Odselhed og Pragtsyge 

(Opforelsen af Christiansborq, „Hirsch"holm (Horsholm) 

og flere Slotte) Sp iren  til Finantsvoesenets Odeloeggelse og 

var isoer Skyld i den afmaalte Stivbed, ter holdt Konqe- 

huset fjernet fra Folket, som i tet ffinhellige Vasen, der fra 

Hoffet udbredte sig blandt dette under Kong Christian Len 

Sjettes Regering. Vallo  Stift, bvorom der i vore Dage  

har voeret fort saa heftig S tr id , opretteve hun af Landets 

smaa Finantser. S o m  Enkedronning var hun Log den 
Forste, der udffiftede Bondergod'et og overdrog Foesterne 

deres Gaarde til Eiendom paa det hende tilhorende H o rs

holms Amt —  ikke just af Kjcerlighed til Bonderne, men 

for med Tiden at skaffe Godskassen nogen Jndtoegt. Livet 

ved hendes Hof, hvor Jntriger, Ddselhed, Prägt og Unatur 

sikert nok har voeret tilstete i fuldt M aa l, kan godt have 

voeret saa broget, at det har kunnet bringe en M and  til 
Fortvivlelse. Grev Hannibal Vedell var Kammerherre 

hos hendes Sonnedatter ^Frederik den Femtes Datter), ter
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ligesom Bedstemoderen hed Sophie Magdalena (fodt 1746) 
og som 20 Aar gammel, i Aaret 1766, blev gift med den 

svenste Konge Gustav den Tredie og var M oder til Gustav 

den Fjerde Adolf; hun dode i Aaret 1813. D e t er maa- 
fte kun et Trcef, at Grev H a n n i b a l  D e d e l l  gjorde Ende 

paa fit Liv, netop samme A ar, som Prindsesse Sophie  

Magdalena blev gift »ned den svenste Konge.
Grev Hannibal Vedells Giftermaal med Komtesse 

Moltke fra Bregentved fandt sandsynligvis Sted i Begyn- 

delsen af Aaret 1752. men da Han var ansat ved Hoffet, er 

det rimeligt, at Han ikke bar opholdt sig ret meget paa De- 
dellsborq, ikke engang efter at Faderen i 1759 var afgaaet 

ved Doden og Han overtog Besiddelsen.
H ans Livslede er, som antydet, rimeligviS opstaaet 

under Hofiivet og det kan io ogsaa toenkes, at Han allerede 

i 1765. da Han gav Fundatsen om Hospitalet i Husby, 

har toenkt paa at ende sine Dage, hvorfor Han forst vilde 
scette en god Gjerning til fit Minde.

I  Aaret 1766 —  det samme Aar som Grev Hannibal 
Dedell dode —  rasede en voidsom Kvcrgsyge i hele det vest- 
lige Fyn og sandsynligvis over hele Landet. Alene paa 

Frederiksgave dode 400 Koer og Ungkvceg og rimeligvis er 

hele Dedellsborg Gods. dog iscer de storre Gaarde, bleven 
hjemsogt af denne Ulykke.

1753, den 25de M a r t s  (MarioeBebudelseSdag. „Frue- 
dag^, og dette var tillige en Sondag eller dobbelt Hellig- 
dag, thi det var forst i Aaret 1772 den afflaffedeS som 
kirkelig Helligdag for Danmark) sodtes paa Dedellsborg dette 

HerresoedeS 5te Befidder Grev F re d e r ik  L u d v ig  D e d e l l .
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der blev Stiftam tm and i Fyen, Kammerherre og StorkorS  

af Danebroge.

D a  Han overtog Besiddelsen af DedellSborg, bestod detS 

samlede Hartkorn ialt af 1681 Tdr. 2  Skpr. 2  Fjdk. 2  

Alb., men Han fik det alter foroget til 2,500 Tdr., dog med 

en Gjceld af 50,000 Rd. H an  fik derfor i Aaret 1812, 

da Pengene vare saa yderst flette, Tilladelse til at scrlqe 

80 Tdr. Hartkorn Bondergods for dermed at afbetale denne 

Gjoeld, dog imod at Han forpligtede sig til at lcrgge 7 Tdr. 

Hartkorn Allodialgods (fri Eiendom, uden Lehnspligt) ind 

under Grevskabet samt at henloeqge en saa stör Kapital i 

Bankfonds, at den gav en aarlig Jndtcrgt af 224R igsdaler  
Species.

I  Aaret 1776 (ifolge Bevilling af Iste December) 

kjobte Grev Christian Ludvig Vedell Herregaarden B ille -  

flov, som nu beboes af Kammerherre Baron  Ju liu s  Georg 
Ferdinand Vilhelm Vedell <den nuvarenbe Besibders B ro -  

der). Billeskov er bygget i Aaret 1577 af Sten  B i l le ; 

Ladebygningerne ere dog forst opferte langt senere, nemlig 

i M idten af det forrige Hundredaar. Aaret 1718 eiedes 

Gaarden af Fru  Karen Brahe, som folgte den til Jorgen 

Larsen; 1 0  Aar efter (1728) overtoges den af Sidstncrvn- 
teS Broder Anders Lauridsen Hviid, og alter 10 Aar efter 
(1738) af dennes Svigerson Vilhelm Frederik Fahren

horst, som formentlig var den, som folgte Gaarden til Grev 
Frederik Ludvig Vedell for 60,000 Rd. Billeskov Gaard  

og Gods bestod da af 355 Tdr. 11 Alb. Hartkorn.

I  Grev Frederik Ludvig Dedells Besiddelsestid var 
der ikke ganffe faa Sammenstod mellem Gamborg Bonder 
og Marsvinsjceger-Lauget i Middelfart, hvilke Uenigheder 

forovrigt ikke synes at vcere opstaaede fordi Greven selb 

gjorde Fordring paa nogen Soerrettighed til Fangsten.
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H anS de Hoffman siger etstedS i ffn B o g  (under LendS 

Herred):

„Not haver Gamborg S o g n  om Lordagen Frihed til 

Marsvins-Jagten. fordi de lJoegerne) fra M iddelfart 

tratte dereS G arn  op paa Gamborg S o g n s  G rund." 

Denne „LordagS-Frihed" maa sandsynligviS have gi- 

vet Anlebning til Sm aarivninger, thi da Jagten dengang, 

trods det ringe Udbytte, var paatagt störe Afgifter, som 

maatte udredes af Lauget i M iddelfart (den egentlige För

de! ved den var af Köngen overdraget Foergemand Reefen, 

denneS Enke og senere Kirstine WerckmeisterS), saa er det 

ikke til at undreS oder, at de M iddelfart Joegere maatte 

voere om stg. Grev Vedell synes at have vcrret meget

medgjorlig og at have gjort fit til at stifte Fred mellem 

de findende Parter, hvorom folgende Brev til Byfoged 
Lund i Middelfart syneS at give et Dtdnesbyrt.

«Delcedle

Hoistoerede Hr. Byefoged!

I  Anledning af DereS Delcrdelheds B e g ian n g  
har ieg advaret Beboerne i G am b o rg , at de ved den 

dem forundte M aresv ins-Jagt ey foretager stg noget 

utilladelig, og paa lige maade vil jeg og bede H r.  
Byefogeden tilholde Maresviins-Joegerne i M iddelfart 

da naar enhver bliver paa sit eget og ey foretager stg 
noget ulovlig. kand ingen Dispute exislere.

Forblivende iovrigt med megen Hoyagtelse.

DereS Delcrdelheds 
hengivenste Tiener 

C. Willemoes.
Wedellsborg

den 2 2 be December 1775."
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D en  5te J u n i 1779 oegtede G rev Frederik Ludvig  

Vedell: Froken Frederilke Louise Klingenberg, fodt den 

Iste Januar 1755. H an  var dengang Kammerherre og 

M a jo r  i Rytteriet, men b lev:

Den  23de Oktober 1783 Amtmand over Assens og 
H indsgav ls Ämter.

Torsdag den 2 0 de Januar 1785 fodtes paa Vedells- 

borg en S o n , som M andag den 31te Januar dobtes i 

Kapellet paa Vedellsborg med Navnene Joachim Georg  

Pedell; Fadderne vare: Grevinde Georgine Moltke, der 

bar Barnet, og Grevinde Berete Eleonore Hedevig Rant

zau, der stod hos. Desuden: Geheimeraad, Grev, Joachim 

Godffe Moltke til Einsiedelsborg og Kjorup. Amtsforvalteren 

over Assens og H indsgavls Ämter, Kammeraad Villemoes 

(Heltens Fader) samt Krigsraad  Vedell til Kjcrrsgaard og 

H  olsegaard. Denne Nydobte var Friherre og sieg til G e 

neral og Storkors af Danebroge. Han oegtede den 25de 

J u li  1812Froken O lave J u l ; deres S o n  (?), Friherre, Baron  

Frederik J u liu s  Vedell, der fodtes paa Vedellsborg den 14de 
Februar 1814, er nu Overforster paa V a llo , Hosjoenerme- 

ster og R . af Dbr. —  General, Friherre Joachim Georg 

Vedell dode paa Vedellsborg den 17de Ju li 1860.

Grevffabets 5te Besidder, Grev Frederik Ludvig Vedell, 

dode i Aaret 1817.

Den  6 te Besidder af Vedellsborg var Hans S o n  Grev  

V i lh e lm  H a n n i b a l  V e d e l l .  gist med Froken Louise 

Warnstedt af Huset Loitmark i Holsten. H an var Kam mer

herre og Major. Grevstabets Bcsiddelse —  der for Ham 

tun varede i 11 Aar —  bragte Ham noeppe stör Tilfreds 

heb, thi Godset var under de daarlige Pengeforhold gaaet
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stärkt tilbage i Beistand baade for Herremcrnd og Bsnder. 
Det var ikte soecligt paa Dedellsborg Gods, at A lt stod 

saa daarligt til i dette Hundredaars fsrste Decennier. 

Krigen og de uhyre Tab, den medforte for Staken, ramte 

Folket paa en Tid, da det ikke künde bcere dem. Overalt 
i Landet var der en Pengenod og Forknythed, som lammede 

ikke blot al Foretagelsesaand i det Hele og Store, men 

ogsaa i det Sm aa . ja selv saagodsom enbver daglig S y s -  

sel foregik kun af Nod og Trang. Regeringen vedblev at 

udstete Papirspenge, indtil det endte med Statsbankerot 

(1813). Aaret efter tabtes Norqe, Flaaden var borte, 
Pelstanden borte. Modet borte. I  de nceste 16 Aar herstede 

der noget ncrr Gravens Stilhed i alle Forretninger og et 

as de saa Lyspunkter var Banlens De vrelse; thi da R ig s -  

banlen ( 1 8 1 8 ) var gaaet over til at blive en N ationa l

bank med en folkelig og uafhangig Bestyrelse, arbeidedeS 

der med Tvgtighed og Held paa atter at bringe Fastbed i 

Pengevcrsenet og gik det end langsomt, saa lykkedes det dog 
tilsidst.

S o m  et Exempel herfra Egnen paa. hvorledes A lt i 

dette Hundredaars Begynoelse var lammet, kan anfores, 
at Marsvinsjagten var gaaet rent istaa. og da jeg i M id -  

delfart B v -A rk iv - -  til hvilket der velvillig har vcrret over

ladt mig Abgang —  har fundet nogle Optegnelser, hvoraf 
det fremgaaer. at den davcerende Besidder af Vedellsborg, 

Grev Vilhelm Hannibal Vedell, ikke var ganffe ubersrt 
deraf, vil jeg her omtale bet lidt noermere.

I  tibligere L id  blev der af Jagten svaret en Tiende, 
som tilfalbt Kronen. Afgiften blev hver G an g  bortsorpag- 

tet for 6  Aar senere for 3 Aar ad Gangen. Det var dog 
ikke nogen egenlig Tiende, thi i 1750 ses den at have voe- 

ret hvert 6 le Marsvin. Denne Afgist var dengang som
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en S l a g s  Pension cif Kong Frederik den Femte overdra^ 

get til Enkefru Karen Mechlenborg, afdode Fcrrgemand, 

Kapitain Neesens Enke, som ved Kontrakt dateret. „Nyssoe  

den 13 Januarii 1751" overdrog Kongetienden til det 

af 30 M a n v  bestaaende Laug for en aarlig Afgift af 80 

Rigsdaler Kurant, at udbetale med en Fjerdedel hvert Fjer- 

dingaar. D er gaves ved denne Leilighed Afkald paa „dend 

T o n d e O ll eller andet", som Marsvinsjoegerne forhen havde 

nydt af Köngens Tiende. D e  30 Marsvinsjcrgere. som 

alle boede i Middelsart og vare eneberettigede til Jagten, 

vare dengang Folgende: H ans Pedersen, H ans Clausen, 

Otte Sorensen. Michel Lund, J va r  Nielsen, Rasm us Kok, 

Jorgen Ju ll, Johan Henrich, N iels Kok, Christen Jensen, 

Jacob Jelrsen, Lu^vig Hermandsen, M a d s  Jensen. Covren  

Ottesen, Anders Rasmussen, N ie ls Henrichsen. Peder Jen

sen, Knud Michelsen, M atth is Envoldsen, Peter Jorgensen, 

Jens Larsen, Stephen Christensen, Lars Rasm us'en, A n 
ders Poulsen, Johan Johansen, Christopher Envoldsen, 

N ie ls Michelsen, Friberich Ottesen, N ie ls Lauritzen og 

Jens Michelsen.
Den 26de September 1761 blev Kontrakt flurtet paany 

paa de samme Dilkaar: „80 Rd. aarlig uden O ll" .  Ved 

en af Kong Christian den Sjette paa Fredensbsrg den 

25de Oktober 1762 udstedt kongelig Resolution blev Kön
gens Anpart efter Karen Neesens D od  overdraget til Her- 

lov Werkmeisters Enke, Kirstine fodt Stribolt. —  E n  halv 

S n e s  A ar senere, nemlig den 24de Ju li 1773, klagede 
Middelsart Marsvinsjcrgere over det Jndgreb, som Bebo- 

ere paa Vedellsborg Gods, navnlig i Gamborg, gjorde i 
den Eneret. som Kong Frelerik den Fjerde bavde stjcrnket 

dem den Ode Decbr. 1718, idet Köngen forbod Grevinde 

Banner at drive og deltage i denne Jagt.
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Kapitain ReesenS Enke dode i Aaret 1774; det fol- 

genLe Aar ses hendeö S o n , Laurits Reesen, Sognedegn i 

Gladsaxe og Herlov i Sjcelland, at have paa egne og 

Medarvingers Legne kvitteret for 8  Rv. 72 Sk., som ..de 
gode Moend. Marsvins-Joegerne i Mibbelsart jkyldte Han

sa!. Moder i A fgift".
Kra denne Tid synes der at have sundet nogen T il-  

bagegang Sted i Marsvinß-Jagten og sormodenlig as denne 

Grund er det, at der i 1777 fortes en bitter Ste id  mel- 

lem Kirstine Werckmeisters og Jcrgerne, hvorom nedenstaa- 

ente Besvoering ti! Köngen giver O plysn ing, som jeg —  
ftjondt den egenlig ikke Hörer bjemme paa dette Sted —  
dog ikke vil unblabe al medtage, ialfald som et Didnesbyrd 

om den Sm aaligheds Aand, der paa denne Tid og langt 

ind i dette Hundredaar, gik iajennem ethvert Foretagende. 
Den omtalte Besvoering er dateret M iddelfart de« I 6 de 

December 1777 og lyder saaledes:

..As forestaaende, maa vi med storste Forunbring for. 

nemme hvorleves Herlow Werckmesters Enke Kirstine S t r i -  
bott jom allernoatigst er forundt MaresviinS-Tienden her 

ved Middelfart, har driftet sig til at paadigte öS eendeel 

u Sanbfoerdige og nargaaende Beskyldninger og understaaet 

S i g  samme for HanS Kongel. Maist. allerunderdanigst at 
andrage men hun er wer at undikylbe end den der har 

fort Pennen for hende i denne Begivenhed thi det er 

bekjendt at hun er hengiven til en Skrobelighed som i soer 
saaloenge M are  S v i in s  Jagten vaerer tager saaledes over- 

haanv at hun undertiiden er »den Forstand og ikke formaar 
at hielpe S i g  Selv, saa at i fald hendeS levemaade og 
opforsel norrmere blev undersogt, troer vi hun blev agtet 

nvoerdig til den hende paa M are -Sv iin s-T ienden  for- 

undte Kongelig allernaadigst Bevilling.
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Derimod er det og deSvcrrre en Dikiendt Sandhed at 

M are  Sv iins-Fangsten nu eendeel Aaringer saaledes har 
aftaget at i fald den ikke hereftrr bedre vil lykkes, frygter 

vi for at blive nodt til same aldeeles at ophcrve, hvortil 

den anseelige Byrde ved at miste den Siete Part af Vores 

Fängst unter Navn af Konge Tiende som vi maa levere 

til Herlow Werckmesters Enke Kirstine Stribo lt eene og 

alleene vil blive A a rsa g ; hvorledes eller hvorfor denne 

Byrde i gamle Tiider er blevet vore Forfcedre paalagt, 
er os aste u bevidst, men vi veed at ellers ingen svarer 

uden Tiende-Parten af alt det hvoraf Tiende bor svares, 

M are -Sv iin s-Fangsten  asteene undtagen. hvoraf vi maa 

yde den Siete Part. T il denne Fängst var vi 30ve M an d  

alle enroullerede Matroßser til Hans M .  Tieneste i paa- 

komende tilfcrlde, som maa anstaffe og vedligeholde ey 

alleene 1 0  Baade men endog G arn  og Redstaber, hvortil 
medgaaer störe og anseelige Penge Udgifter for os som 

alleene faltige Folk og de fleeste med Koner og smaa Born  

i alleryderste Armob og Fattigdom.

D e  Fordeele som af denne M a re -S v iin s -J a g t  ved 
det Suuerste og Moysommeligste Arbeide i Frost og Ku lte  

om Vinter Dage  fra Kl. 4 om Morgen til den Morke N at  

oste i L iiv s Fare med farlige Veyr paa det vilde Hav, 

kan tilvejebringes, kan nu ikke langer opmuntre os til at 

ove denne Jagt men da vi om Dinteren naar Sk ibs F ax 

ten ophorer ikke kan tage os andet for saa flal vi ligesom 

vcrre nodt dertil for ikke at gaae Orkeslose og ledige, saa 
og i Heus ende til Doer Fattige og Trcrngende Vilkaar at 

tiene livet til unterholdning. Dersom vi nu maatte vcrre 
saa lykkelig at denne vores Erklcrring hvis indhold i et oz 

alt, ey alleene samtlig Byens Jndvaanere men endog Lan- 

dets Jntbyggere her i Egnen kan bekroefte den reene Sa n d -
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hed, maa finde VoreS Hope DvrighedS Biefald, saa haaber 

og troer D i allerunderdanigst at H anS Kongel. M aist af 

scrrdeles Kongelig Naade om ikke gandffe ophcever og efter- 

giver 08 denne Tiende, saa dog i mindste lsetter 08  samme 

tunge Byrder hvorunder saa mange baade unge og gamle 

i mange Aar har maattet Sukke.

Hvad angaaer endholden af SolicitantindenS K lage og 
tc derudi imod os fremforte haarde og u Sandfcrrdige 

Beskyldmnger, hvorover egentlig Dores Erklaring er Re- 

qvireret, da endffiont her ikke beboves uden en S im pe l B e 

nagtelse, fiten alt brt hun anforer os til Beskoemelse og 

Forncermelse, ilke metsorer mindste S l i n  af Sandhed, saa 

vü vi dog ikke undlode i muligste Korthed at besvare same:

D a  Solicitantinden ved S a l .  Frue Neesens Dodelig 
afgang 1774 tilfaldt forbemeldte M a re -S v iin s  Tiender, 

forespurgte Hun S i g  H os Lauget om det ligesom i gamle 

Tiider og hidindtil ville Hiemfore og lade befordre her til 

Dyen Hendes Siete P a rt as Fangsten, saa ville Hun der- 

sor, ligesom i de aidre Tiider fiiik var og andre vedkom- 

mende sorhen med Lauget har vcrret indgaaet og anordnet 
ledere Aarlig en Td. D l l  saa god som 4 Rd., 2 Kander 

Brandeviin, 5 Pd. LyS. 2 Pd. Tobak og desuden 
betale for hver 6 te S v i in  der blev fort til P la d -  

sen fiire M ark  Dansk for op Kiorselen og 2  M ark  
til Husleje, hvilket hendes anbud Lauget ikke ville forkaste 

u agtet hun efter Billighed burde tage langt storre Deel i 
Doreö Udgifter og Bekostninger, men fordi det saaledes 

hidtil havde vceret en ZEld gamel Skik saa ville Lauget 
for det ovrige lade Resten ankome paa hendes egen Gene- 
reufitet imidlertid meddeelte hun Lauget sin Revers pa« 

ovennevnte Aarlige Udgifter under 1 2 te Novbr. 1774 hvoraf 
herved folger en Werisiceret genpart og mere vad derudi
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«r anfsrt enten Penge eller Penges Dcrrd, er aldrig 

bleven hende fordret eller forlangt, og som er vore For- 

foedre og O s  saavel i de HEldre Tiider som og hidtil got- 

giort og betalt af de vedkommende der har oppebaaret Tien- 

den m aslu rs.

Lige saa er det og Beffaffen med KirkenS Tiender 

som er kun den 30te P a rt  as Fangsten. I  mange Aar 

saavelsom endnu, har Lauget derfor betalt aarlig vise 

Penge til Kirken, men i forrige Tiber da denne Tiende 

blev oppebaaret ln nsturs, blev ligelebeS af Vedkommende 

der havde Kirkens Tiende i Forpagtning, betalt alle paa- 

gaaende Udgifter som den aflod kunoe tilkomme efter accord 

med Lauget, som endnu hvorlcenge det end er siden, med 

lovfaste Vidner kan gotgiores. Her dar gamle M are -  

Sviins-Jcrgere paa 80 Aar og berover, som fra deres unge 

A ar af og saalcrnge de vare duelige, har vcrret i Lauget 

og endnu lever, men ingen er til som veed eller kan huste 
at H an s M a jts . anpart Tiende nogen finde er leveret paa 

Toldboeden her, Altsaa er hendes andragende enbog i den 

Deel heel u Sandfcrrdig og at hun ffal nyde denne Tiende 

uden Afgift. efter den hende derpaa meddelte Kongei. aüer- 

naadigst Confirmations Bevilling, derveb kan umulig for- 

staaes at Lauget nu herefter mere end i forrige Tiber ffal 

bebyrdes med denne Tienves Adelse. men meget meere at 

hun ffal nyde den uden Afgift til H an s M ajt., siden det 

endnu er i iminde hos de gamle Mare-Sviins-Jcrgere at 
bemt Tiende, har vcrret bortforpagtet saaledes at Forpag- 

terne der af har svaret aarlig en v is afgift til H anS M a jts  

Easse.
M .  d I6de Dec: 1777."
Under 4de Februar kom der igjennem StiftsbefalingS- 

manden i Fyen den Bested til Kirstine Werckmeisters, at
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hun var ubefolet til at fordre den hende af Köngen til. 

staaede A n p a r t 'a f  Jagten hjembragt uden Godtgjorelse 

til Jcrgerne. —  I  Aaret 1779 fluttedes der en ny Kon
trakt med bende, hvorefter hun kun fik 60 Rd. aarlig.

Den 21de Januar 1780 beklagede Marsvinsjcegerne 

fig over, at Myndighederne forbod dem at gaa iland paa 

Skrillinge M ark  og Dedellsborg Grund, fordi der var 

Kvcrgsyge! I  dereS Besvcrring anforer Le det betydeliqe 
Tab. som herved paafores dem, idet de endog „kand be- 

viisliggiore at bave faaet i en af disse Dage  46 Stkr. 

M arsviin  a 3 Rd. voerdig bver Stykke".

I  Aaret 1783 havde Grev Frederik Ludvig Dedell 
stoevnet ^arsvinsjagerne fordi de gik iland paa S v in s ,  

medens Jcrgerne paa deres S ide  klagede over Bonderne j 

Gamborg. som gjorde Jntgreb i deres formentlige Rettig- 
heter. Der blev i den Anledning den 12te April 1783 

fort Didner paa Vedellsborg. hvortil Kammeradvokaten 

paa Kronens Degne havde besuldmagtiget Sagforer H . I .  

Troyel i Odense. Udfaldet af denne S a g  synes at have 

vcrrer til Fordel for Jcrgerne i Mibdelfart. Senere seS 

det. at KongenS Liende ved offenlig Auktion den 6te Au

gust 1792 blev for 3 Aar tilflaaet davcrrende Postmester 

Brandt i Mibdelfart, der blev Hoistbydende med en aar

lig Afgift af 44 Rd. 24 Sk., der betaltes til Amtstuen i 
ASsens. Dette var stet ikke efter Jcegernes S i n d ; de havde 
nemlig kort iforveien ansogt om. at de selv maatte faa 
KongenS Anpart overdraget mod en vis aarlig Afgift.

D a  dette ikke blev bevilget. kom det strax til S t r id  
med Hr. Brandt, hvilken S t r id  synes at have havt det 
Udfald, at Jagten i S lutn ingen af forrige Hundredaar 
ophorte. Jcegerne havde lange vcrret miSfornoiede med
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den stör» Afgift, der paahvilede dem, og det var kun med 

Modvillie, at Afgiften blev betalt. —  Stviden med Post- 

mester B randt stk dog ved et sormeligt Forlig den 26de 

Jun i 1793 en S la g s  Asflutning. idet davcerende Byfoged 

Bluhme, i Henhold til en kongelig Resolution af 29de 

M a i  s. A. samledes med de stridende Parter ved Havnen i 

Middelfart. P a a  Marsvinsjcegernes Vegne motte Vendix 

Andersen og Anders Pedersen Baaring. Retsvidnerne 

vare Lange (ekler Langaa) Schulz og Jorgen Henriksen 

Handskemager. Postmcster Brandt erklcerede sig ved dette 
F orlig  villig til at betale Joeacrne 4 Rd. aarlig for at 

fore Köngens P a rt af Fangsten fra Fangestedet til Tegl- 

gaard. For denne Afgift, samt for 5 M l.  5j Sk. ul H u S-  

leie og Vognleie er der for 1793 og 1794 metdeit Kvit- 
tering af Bendix Nasmussen. Chr. Thorsen og Christian 

Nobel; men for 1795 er der knn lvitteret for de 5 Mk. 

5j Sk., og det er sandsynligt at Fangsten dette Aar er 

gaaet megct tilbage ekler maafle er helt ophort

Ten  sidste Forn.odning er vistnvk den rillige, thi med 
Bernuorffs D od  2 Ite  Juni 1797 begyndte »Grünten den 

lange Lrangselsiid  jor Danm arks Opblomstring laade i 
aandelig og materiel Henseeude. Cfterhaanten standsede 

ogsaa den for Agerdyrkningens Fremme saa vigtige S e lv  

eiendoms Fremme. hvilket den kioge. klartseende og. hu
mane Bernstorff havde opmuntret ved flere Resolutioner 

(1784. 1785 og 1791 >. ved hvilke der blev givet Scrde- 

gaartseierne Ae gang til. unter Visse noermere Bestemmel
ser. at saa Bevikling til at afkcente Bondergobset fra 

Hovedgaarben, uden at de derfor mistedc Skattefrihed, og 

uden at de behovede at indestaa for Skatterne af Bonder- 
godset, hvilket hidtil havde voeret en ufravigelig Betingelse; 

ja selv Hovedgaardsmarkerne havde det voeret tikladt at
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udstykke i mindre Lodder. saaledeS at diSfe dog beholdt 

HovedgaardSfrihed. P a a  denne M aade var der allerede 

opstaaet mange Tusinde fri Selveiergaarde, men senere 

gjorde Regeringen Jndffrankning i sine Bevillinger, d« 

man antog, at Sagen  var i saa gob G ang, at den nok 

künde gaa uden disse OpmuntringSmidler. Faa Aar efter 

foraarsagede KrigenS Udbrud. Pengevasenets Om v^lrniuz  

og de vorige uheldige Begivenheder en betydelig L tanbs-  

ning i Afhcendelsen af Bondejord fra Soedegaardene, og 

Lavsind og Armod tog P lad s  hos Herremoend og Bonder. 

Embedsmcend og Borgere. Forandringen af Tienbeydelsen 
i Kiarven til en fast Pengeafgift eller et bestemt Vederlag 

i Korn efter Skjceppemaal var ikke bleven synderlig frem- 

met ved Bernstorffs D od  og efter den L id  forhalede- 

Gjennemforelsen ad Frivillighedens Bei.

Agerdyrkning, Fiskeri. Haandvark og iovrigt ethvert 

industriell Foretagende lammedes og det er derfor stet ikke 

saa underligt, at Beboerne bande paa Ledellsborg Godß  

og i Middelsart lagde Marsvinsjagten paa Hvlden. K r i-  
gen 1M1 devirkede vel ogsaa en betvdelig Jndkaldelse netop 

af dissr Kvstfistere til Flaaden, hvor de den 2den April paa 

Kjobenhavns Nhed kampede saa tappert for dereS sättige 

og sortrykte men deSuagtet lige dyrebare Fadreland.

B landt dem. som den D a g  sarlig udmoerkede sig, var 

ogsaa Sohelten P e t e r  B i l l e  «nok 8. H an var en S o n  
af Godsforvalteren paa Grevffabet Bedeü-borg, Kammer- 
raad Christen Christensen DillemokS. fra hvis Haand der 
i Middelsart Byarkiv opbevaredeS et egenbandigt Brev (se 
Gide 67). Kammerraad BlllemoöS boede som GodSfor- 
valter paa den til Grevffabet hvrende Gaard  „M inedal-^  
hvor den ene af Hans bekfendte Sonner, Lagen Etat-raav  
Gredrrik Lilhelm L . blev f«dt den 13te 3un i 1778 (d«d t
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Ajobenhavn 25de M a i  1860), medenS de to andre Sonner 

Prcrsten Joachim Godffe B . (opkaldt efter Grev I .  G .  

Moltke til Einsiedelsborg og Kjorup) og Sohelten Peter 

L ., Begge vare fodte i Assens efterat Faderen dar bleven 

Amtsforvalter. Faderen, der vor fodt i Oster Aasum, 

Hjerm So gn , Ribe S t if t ,  dode den lOde November 1818 

i Fredensborg. Den  S o n ,  der var Prcrst, fodtes i Assens 

den 24de December 1781 og dode i Herfolge ved Kjoge, 

hvor Han var Sogneprcrst, den 13de M a r t s  1858. S o -  

helten P e t e r  D. var fodt i AssenS den U te  M a i  !783. 

H an s Livsbane var kort, men glimrende. I  S laget paa 

Kjobenhavns Rhed den 2den April 1801 tildrog den 18- 

aarige Angling sig fremfor nogen Anden den engeiste Ad

miral Nelsons Beundring. S o m  Sekondlieutnant lom- 

manderede Han Flydebatteriet Nr. 1. der blev angrebet af 
flere engelste Fregatter og Brigger samt af Nelsons eget 

Sk ib  „Elefant". Peter Dillemoes stod ljoek paa fit Batteri, 

der led meget ved Fjendens Skud, som borttog bver 3bie 

M a n d  af Batteriets Bescetning. Omtrent Kl. halvtre om 

Eftermiddagen kappede Lieutenant Diüemoes stne Fortoi- 

ninger og lov sig drive nordefter, hvorved Han kom ned 

imod og blev angreben af den fjendtlige Admiral Parkers 

Flaadeafteling, som under Kämpen var naaet op mod 

Kjobenhavn, men Dillemoes satte S e i l  til og seilede ind 

mod Toldboden, hvorved Han freiste fit Sk ib  og listige Re, 

sten af dets Bescetning. Ved det Heltemod, hvormed Han 

havde kcrmpet paa sit liste Flvdebatteri, aftvang Han, som 

sagt, ikke blot den fjendtlige A tm ira l den storste Beun 
dring. men den kjcekte unqe M an d  blev saa at fige hele det 
danste Folks Diesten. Nogle Aar ester foretog ban en 

lldenlantsreise og vendte tilbage til sit Fcrdreland for at 

finde Heltevoden under Kämpen ved Sjcellands Odde, hvor
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Han som Premierlieutenant tjente ombord paa Linieflibet 

„Prinds Chriilian". Her fandt Han, 25 A a r  gl., Helte- 

d»den den 22de M a r ts  1808, idet en fjendtlig Kugle bort^ 

tog endet af Hans Hoveb. H an  overlevede altsaa ikke vor 

fidste OrlogSmand, men Hans N avn  vil med G rundtv igt 

deilige Mindesang gaa til de fjerneste S lagter. H an  jor- 
dedes tilligemed de andre Faldne paa OddenS Kirkegaard, 

hvor en Bautasten er reist paa Graven.

Kämpen den 2den April 1801 var et Lyspnnkt paa 

den graa Himmel, som styggede oder Danm ark; efter den 

Tid blev det morkere og morkere. D e  störe KrigSrufln in- 
ger. Englands Rov 1807. Norges Forsyning medLevneds- 

midler osv. havde odelagt Landets Finantser og tilintet- 
giort Handel og Omsoetning, Agerdyrkning og Jndustri. 
Rigtladede Skibe bleve opbragte og saavel herved >om ved 

Pengevcesenets stelle Tilstand bleve mange velhavende Folk 

bragte til Tiggerstaven.

S o m  overalt i Landet saa det ogsaa trist ud paa 
Vedellsborg ^Nods —  det var dengang ingen misundelst?- 

vardig Lod at voere Herremand. Det var derfor i' ee 
Under, at hvad der i de bedre Dage  var opsamlet git >abt 
og mere til. Borgeren oq Bonden maatte dsie Meget for 

Foden. Ingen  solle Lyst eller Evne til at foretage Noget. 

D e  Byrder. som ved Skalier og Afgister hvilede paa et- 

hvert Foretagende, hcrmmede Driftigheden.

Under disse Forhold var der, at hverken NrevftabetS 

Deboere eller Fisterne i M icdelfart solle Lyst til at gjeir» 
optage Marsvinsjagten.

Endelig i Aaret 1809 udstedte Kong Frederik den 
Siette folgende kongelige Reskript:

„Det Kongelige Rentekammer har under 18de August 
tilffreven mig saaledeS:



80

D et har allernaadigst Behaget Hans Kongelige Moje- 

st«t under 31te forrige Maaned at tilflrive Kümmeret 

saaledes: D a  det er V o r  allernaadigst« V illie  at Bringe  

MarsvinSjagten i det Lille Be lt paany i Gang, saa ville 

vi, som Opm untring til dette nyttige Ojemed, allernaa

digst have Tiendeafgivten af Fangsten eftergivet og op- 

hcevet. —  Hvilken aüerboyeste Resolution man ikke stulde 

undlade herved tjenstligt at Communiceere Deres Ex- 

cellence, H r. Geheimeconferentsraad og Stiftsbefalings- 

mand Gersdorff til behagelig Efterretning og videre 

Bekiendtgiorelse for Byefoged Som m er og ovrige Ded- 
kommende.

Hvilket herved CommuniceereS Hr. Byefoged S o m 

mer til Efterretning og videre fornoven Bekiendtgio

relse.

Fyens S t if t  og Odense Am tshuus den 26de Febru- 
ari 1809. Ester Ordre

Lund
FÜIdmcrgtig."

Denne forstandige Bestemmelse kaldte vel MarsvinS^ 

jagten paany tillive, men den dreveS kun ustadigt. D er  

var joevnlig Rivninger mellem Grevflabets Beboere og Joe« 

gerne i Middelfart, og endnu samme Aar, nemlig den 22de 
Zun i, bevirkede en Erkloering fra Grevstabets bavcrrende Be- 

fidder, at Kancelliet paalagde Byfoged Som m er i M iddel

fart, at tilholde ByenS Marsvinsjoegere, at da dereS P r i 
vilegium ikke var „konstruieret" (!) og da de i lang Tid  

ikke havde drevet Jagten, „saa maatte de enes med M a r -  

fvinSjoegerne fra Landet om Tiden og Maaden, hvorpaa 

Zagten af dem begge kan ivcerkscrtteS." —  Denne Enighed 

künde imidlertid ikke opnaaeS, og Jagten ophorte paa Grund  
heraf tildelS igjen indtil iN are t 1817, da MarsvinSjoegerne
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i M iddelfart ansogte det kongelige Landhusholdningssel- 

stab om Understottelse til Anstaffelse af Vaade og Redsta

ber; men da Fiflerisager horte under Rentekammeret og 

da Striden med Bonderne i Gamborg endnu ikke dar bragt 

ud af Verden, saa gav Landhusholdningsselstabet et und- 

vigende Svar. Rentekammeret ovfordrede under I5de M a i  

1817 Stiftsbefalingsm and over Fyens St ift, Kammerherre 
Cederfeld de Simonsen til at give en Betcenkning om hvor- 

ledeß Jagten künde drives paa en mere indbringende Maade  

end hidtil, og Stiftamtet lod den samme Opfordrinz gaa 
videre til Byfogden, Justitsraad Som m er i Middelfart. 

Herom fortes nu vidtlostige Skrivelser -  det var i Kan- 

cellieis gvldne T id : man nierede fig ved Papir. tbi K a s
sen var tom —  og at man ikke forhasiede sig, kan ses 

deraf, at det varede et P a r  Aar inden man blev enig med 

sig selv om —  at der var Intet at gjore! —  Adflillige 

hoie Myndigheder vare i Bevoegelse. Vuvernoren i FyenS 

S t if t  P rinds Christian Frederik, senere Kong Christian 

den 8de. har egenhcrndig nnderlkrevet folgende Brev til 
Byfogten i Middelfart. Justitsraad S o m  ner:

„Det er Herr Justitsraaden bekjendt. at det ved 

indgivet Skrivelse sra nogle af Middelfarths Jnd- 
vaanere til det Kongelige Landhusholdningß Selstab, 

atter er kommet under Ventilation, at ophjelpe M a r -  
soiins Fangsten i Lille Delt.

Eiter at Deres i denne Anledning algiviie Erkloe- 
ring, med Stiftet- ^etoenlning, var freinsentt til 
det Kongelige Rentekammer, har Lette Collegium ben- 

vendt sig kil det Kongelige Danste Cancelli. der atter 

har udbedet sig Gouvernementets Betcenkning til be- 
meldte S a g .

As disse Documenter fees, at det i oeldre Tid som
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nu har vceret under D vcrstion , hvad enten ene Rettig- 

hed til Marsviinsfangst tilkom Byen Middelfarth eller 

Grevffabet Dedelsborg, men at det ved Hoyesterets 

D om  var bleven asgjort at samme tilkom hi in.

D a  denne D om  udentvivl vil vcere et vigtigt D o 
kument at producere til Fordeel for Middelfartherne, 

om saa meget mere, da samme maafke maatte kunne 

give O plysn ing om Laugets Skraa eller Love, som 

allerede i Aaret 1593 skulle vcere forfattede, ligesom 

og om et Kongeligt Rescript af 9de December 1718, 

hvorved Marsviinefangsten ogsaa den G an g  er til- 

kjendt Middelfarchs Borgere, og Gamborg Bonder 

allene forundt at jage om Loverdagen, saa ville Herr 

Justitsraaden meddele Gouvernementet vidimer?t GjeN' 

part saavel af denne Dom , som af nysncevnte tvende 

Dokumenter. saasremt disse maatte findes beroende i 

Bycns Archiv.
T o L  sees der fremdeles, at der uagtet disse crldre 

Beviisli cheter for Middelfarthernes Ret til Marsviine- 

fangsten, og passeret Hoyesterets Dom  berfor senere 

har vceret gjort Daasland paa denne Fängst af Grev- 

skabet Dedelsborg. og at det Kongelige Danske Can- 

celli, under I2te Iu n y  1809 haver resolveret, at da 

Middelfarth M arsv iin s Laug ev var consirmeret, maatte 

Jndvaanerne trcrffe en Forening med Dedelsborg an- 
gaaende Jagten. Af denne Resolution, tilligemed de i 
Archivet forefindende Documenter, som maatte havegivet 

Anledning til samme. onskes ligeletes Gjenpart meddelt 

Gouvernementet over Fyens S t iit ,  Odense den 16 

Sert. 1817. C h r i s t i a n  F r e d e r i k .

T i l  Byfogden i Middelfarth

H r  Zustitsraad S o m m e r .
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Endelig firev Kancelliet unter 17te Novbr. 1818 

folgende Brev til Stiftamtet:
Det Kongelige Danfle Cancellie har under 17de 

N ujus tilskrevet Stiftet saaledes:

„ I  et her til indkommet Andragende som er for- 

synet med H r. Kammerherrens Erkloering af 4be f: 

M :  have ende! Beboere af M itde lfart Bye ansogt 

om Gien Oprettelse af et M arsv in s Jcrgerlaug med 

de Rettigheder samme forhen bar Haft, samt at det 

kuns om Loverdagen maatte vcere Beboerne af Grev 

stabet Vedelsborg tilladt at drive denne Jagt og at 

Tiendeafgiften af Längsten fremdeles maatte eftergiveS 
saaledes som Restriptet af 31te Jan  1809 tilholder.

I  denne Anledning flulle man tienstligst til kiende 

give dem til behage.lig Cfterretning og videre Bekiendt- 

giorelse for Vedkommende. at hvis der ikke ved For- 

ligelses Commissionen kan trcrffes M indelig Forening 

imellem Middelfart Bye og Grevflabet Vedelsborg 

om denne Jagts Udovelse kan Byen vente kevekcium  
processuk? ß islu ili til ved D om  at kendeS berettiget 
til Längstens udelukkende Udovelse i Overenkstemmelse 

med Restriptet af 9oe Dec. 1718 og at ved Eftergivelse af 

Tiende Afgift allene maa vcere at forestaa den Afgift 

som tilkommer HanS Mayestcrts Kacse. men ikke den 

som efter Dedtcrgternes 15de Post stal svareS til K ir -  
ken hvilket herved Communiseres Deres Velcedelhed 

til videre Bekiendtgjore.se for Bekommende.
Odense i Fyens Ltift Amtmandflab Len 22de 

Novb. 1818. Cederfeld de Simonsen.
T il

H rr  Constituerede Bye og Herredsfoged

Kümmel.
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R u  ftulde der altsaa paa en Maade fores Rettergang 

meklem Marsvinsjcegerne i Middelfart og Beboerne i G am - 

borg under Ledellsborg GodS og der blev i den Anledning 

vexlet Breve mellem Besidderen af Grevffabet og den mid- 

ertidige Byfoged i Middelfart. Hr. Kümmel. Jmidler- 

tid forhastede man sig ikke, thi uagtet Kaneelliets Skrivelse 

var af 17de November 18l8, kom forst Forligsproven istand 

det folgende Aar, da Fangsten var forbi, nemlig i Fe

bruar 1819.

Grev Dilbelm Hannibal Dedell ffrev nemlig den 5te 

Februar 1819 folgende Brev til Hr. Kümmel:

„Paa  Deres Vel rdelheds behagentlige Skrivelse til 

mig af 6 Dee. forrige Aar og 7 Jan. dette Aar og 

med fidste fulgte Dokumenter betreffende at M iddel

fart Kiobstads Beboere onffe mit M inde til M a r -  

sviins Jcegerlaugs Oprettelse saaledeS som for skal 
have v^eret Tilfoeldet, meldes i skyldig Giensvar at jeg 

i denne Anledning foreflaaer en Säm lin g  her paa 

VedeLlsborg Onsdagen den 17de denne Maaned For- 

middag Kl. 10 da ieg haaber at der om ovenncrvnte 

Gienstande vil künde opnaaes en mindelig Foreening 

hvorved man efter Omst^ndighederne paa b gge S i -  

der kan vcrre tiente. Tersom Deres Delcrdelhed er 
enig i dette Fori'lag oa til Tid og Sted paa Byens 
Vegne lade mode ved lo^liq Kuldmagt skal ieg besorge 

Forligelse? Comiuissicu a'!'o'dt. t i Tilfcrlde For- 

ening opnaaes samme da stra^ kan blive protocolleret. 

Jeg udbcter D ere ' bch.igeiitlige ^oar.

Bedellrdora 5- 1819.
V. H. Grev D e d e l l . "
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Forliget kom dog ikke island endnü den I7de Februar 

fordi de to fra Middelfart modle M iends Fuldmagt ikke 

var i Orden; herom og om hvad der vcd dette Forlig  

iovrigt blev vertaget. giver Udflristen al sornsden O p lyS -  

ning. Endel deraf hidsattes her: ,
„Saasom  det ved vores Ovrighed konstitueret Bye og 

Herredsfoged Kümmels Bestroebelser nu er lykkes os igien 

at erholte tilbage til Middelfart den M arsvin  Jagt som 

fra A rrilbs L id  haver ligget til Byen. men ved sardeeleS 

Omstandigheder i flere Aar har voeret udovel as Eieren af 

Grevstabet Detelsborg ved Hans Foestebonder, saa have 

undertegnebe nuvoerenbe samllige Lemmer as M arsvinS  

Jagten i Overvcerelse af ovennoevnte vores Byefoged, 

igiennemgaaet den gamle Skraae af 2ven November 1593 
oq vertaget og befluttet, at folgende Pedtcrgter ubrodelig 

af os og Efterkommere skulle overholbes og iagttages. A lt 

for at Jagten kan anstilles med den vedborlige Lrden, saa 
at voreS Foretagende og Jdroet kan jkee G u r  til A§re og 

til vores Medmenneflers og egen G avn."

„Udflrist af Grevstabet DedellsborgS Forligelses Com 

mission Protocol.

A n n o  1819 den 27de F e b ru a r ii blev holden F o r lig e l

ses Com m ission  p aaD e d e llsb o rg  H ovedgaard af underflrevne 

Sogneprcest M ü lle r  i So n d e raa b v  og Toldinspecteur LeSsing  

i Assens som af S t i f t s  O vrigheden  constituerede til at 

beklcrde AssenS og H in d s g a u ls  A m te rs  Forlige lses C o m 

m ission i efterilrevne S a g ,  hvor Grevstabet DedellSborg  

er P a r t.  Bem eldte S a g s  G ienstand  er en mellem M id -  

delfart Kjobstad og Grevstabet BedellSborg opstaaet Ueenig- 

hed om M a r s v in S  Fangsten, som tilforn  flal have henlagt 

til M id d e lfa rt  Kjobstad som et P r iv ile g iu m , paa een D a g S  

-a n g s t  «gentlig  og Liende as de 5  D a g e S  -a n g s t  n«er.
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men r de stdste Aar er bleven dreven af Grevffabet Ve- 

dellsborgs Beboere i Fonss og Gamborg Sogner alene. 

Ester udstedt Jndkaldelse meldte Skipperne Anders B a a -  

ring og Christian Sabroe af Middelfart, som fremlagde 

Fuldm agt for dem og. Hr. Kummet som constitueret Bye  
og Herredsfoged til Mode sidstafvigte LOde dennes og paa 

Grevskabet Ledelsborgs Vegne var personlig ncrrvcrrende 

Hoibaarne Hr. Kammerherre Grev Debell selv. Com m is

sionen künde ikke indlade fig paa Sagens Forhandling ef- 

tersom den fremlagde Fuldmagt ikke var udvidet til denne 

D a g s  Mode, ligesom den ene af de Befulbmcegtigede al- 

deles var udebleven, derimov blev man enige om Sage n -  

Foretagelse paa nye her paa Vedellsborg forstkommende 

O nsdag den 3die M a rr ii Formiddag Kl. 4 til hvilken Tid 

og Sted  Parterne uden videre Jndkaldelse lovede at mode 
og de 2de modle Middelfarter Borgere paatog dem til T id  

og Sted at fremlcrgge nye lovlig Fuldmagt for dets 

Msdende.

vt suprs.
N. M üller. Lesfing."

Den derpaa folgende 3die M a rts  samledes Forligelses- 

kommissionen igjen paa Vedellsborg. hvor de samme Moend 

vare tilstede og Skipperne Anders B.iaring og Christian 
Sabroe af M iddelfart havde nu deres Fuldmagter i an- 

tagelig Orden. Ved Moegling enedes man da om, at 
i Fremtiden ffulde Middelfart Marsvinsjcrgere vcere ene- 

berettigede til Jagten de fem forste Sognedage i Ugen fra 
Efteraaret 1819 at regne. Den 6te Sognedag eller Lor- 
dagen ffulde derimod tilhore Gamborg B y  under Grev« 

stabet Vedellsborg, ..saaledeS som forhen har voeret Tilfcel- 

det". Z  Afgift af de fem DageS Fängst forpligtede M id 
delfart Ajotstad fig at betale til GrevffabetS Befidder Ä S
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R d  lil hver Iste Februar. I  en Tilfoielse gjores opmoerk- 

fom paa, at disse 35 Rd. ffulde betales i Sed'.er esker den 

AvartalS Rigsbankkurs, som gjcrlder ved Betalingstiken  

(Solvpenge vare, som bekjendt, paa den Tid vanskelige at 

opdrive). Afgiften skulve betales af Vyfogden i M idde l
fart. men der var Log gjort den Undtagelse. at dersom der 
noget Aar paa Grund as Vinterens Strenghed eller af an

dre Aarsager ingen Jagt künde finde Sted. saa bortsaldtAfgif- 

ten. I  saadant Tilscelte stulde Byfogden i Middelfart 
udstede Attest til Besidderen as Grevskabet om at ingen 

Jagt eller Fängst havde sunt et Sted.

Le n  for Skipperne Anders B aaring  og Christian 
Sabroe udscrrdigede Fuldm agt var understrevet af de vo
rige 28 Medlemmer as Lauget, nemlig: Chr. A . Thide- 

mann, P. A. Thidemann, H ans Jensen, H ans Jeppesen, 

H an s Nissen, Erich Pedersen. Bentix Rasmussen, Jens 

Broch, Jens Munck, Jorgen Juul, Jehan Jsrgen. Gorritz 

Jensen, O le  Christensen, Enevold Christophersen. N ie ls 
Nielsen, Peder Jorgensen, Anders Olsen. R a sm u s Olsen, 
R asm u s Clausen, Jens Sorensen, O le Pedersen, HanS  

Thygesen, Anders RaSmuSsen. Jens Olsen, RaSm ns P .  
Erichsen, Peder D iis. Jesper Christensen og H an s M o r 
lensen.

Siden 1819 har Meget forandret fig til det Bedre, 

deriblandt da ogsaa det, at GrevstabetS Fastebonter i 
Gam borg og FsnS, ikke mere hange Pleilen tilside om 

Lvrdagen for at gaa tilsoeS efter Marsvin. Denne Jagt  
drives nu alene af et Laug i Middelfart, blandt hviS Love 
og Ledtagter, der endnu findes nogle. der hprte til den 
gamle .G ild e -Sk raa ", som gjaldt for 300 Aar siden. Selve  

Jagten driveS vel endnu paa samme M aade og paa samme 

Sted, som for flere hundrede Aar siden, men Redstaberne
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ere silert meget forbedrete; navnlig have disse i de akler- 

seneste Aar modtaget saadanne Forbedringer, at det ncrppe 

vilte kuiine lonne sig for en velholden Bonde at tage Det 

i disse „Jagtglorder", naar der flulde anjkaffes tidSsvarende 

Redskaber for en D a g s  Jagt ugentlig fra Mortensdag til 

Kyndelmisse.

Det er sorovrigt rimeligt, at den ved det omtalte Fe r

tig sastsatte Lordags-Rettighed for Grevskabets Bonder i 

Gam borg og FonS ikke er bleven synderlig benyttet; gamle 

Marsvinsjcegere vide at fortcrlte ret pudsige Historier om 

hvordan Beboerne i Gam borg have voeret mandstoerke ude 

for at jage Marsvin. som de dog, paa Grund af dereS 

mangelfulde Redskaber osv., ikke fik. At Greven selv in

tereSserede sig saa meget for at faa Lordags-Retten bevaret, 

har mutig havt en anden Grund, maaske kun den, at Han 

gjerne vilde voere fri for MarsvinsjoegerneS Noervarelse om 

Lordagen P a a  denne D a g  blev der nemlig, efter hvad 

der fortoelles, i sin T id  holdt Alapjagter paa Grevffabet, 

og man havde nok Mißtanke om, at Marsvinsjoegerne, naar 

det jagede D ild t kom i Narheden af Strandbredden, fljsv 

det ned og bragte ret ombord i Baavene, hvor det jo 

strax var paa neutral G rund".

Sa a v ib l vibes er det nu mindst 50 Aar fiden Bm r- 
derne i Gamborg og Fons bave drevet Marsvinsjagt. I  

Tredivernc fyneS rer at vsere inbgaaet en ny OverenSkomst 

med Besidderen af Grevskabet, hvorved LordagSretten er 

afstaaet til M iddelfart mod at Ls-Lften ansattes til 46 

Rt.. som den nu er.
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S ide  47 oq 48 omtales det Sljode, hvorefter G rev  

Christian Dedell asstod den nu til H indsgavl hörende D  
Fans, som lilforn bar Hort til Dedellsborg, til F ru  Agathe 

Rodsten Uhrne. M a jo r  Borge Valkendorphs Hustru lil B i l-  
leshave, for 6,500 Rd. med Gjenljobsret. D a  det ja 

maatte vorre as Interesse at faa OplySning om. hvorvidt 

dette Skjode endnu stod ved M agt, har den nuvoerende 

Besidder af Hindsgavl, Hosjoegermester B a s s e  F o n s s  
velvillig givet mig Adgang til at gjennemse H indsgav ls  

Sljoder og Adkomstdokumenter, af hvilke det fremgaaer, at 
denne Gjenljobsret i sin Tid formelig er k j ob t  tilbage. 
Det er rigtigt, at Grev Christian Pedell, Kammerherre og 
Amtmand over Segeberg Amt, i Henhold til Bevillinger 

af 20de August og 3bie September 1734 til at scrlge endel 

JordegodS fra Grevstabet, har under 8de Ju n i 1746 folgt 

og afhomdet Den Fseno til „davoerende F ru  Majorinde  

Dallendorss, nu Hoiable og Delbaarne Frue Etatsraadinde 
Rächers paa Billesbauge. og ved samme kjob, forbeholdt 

mig Uluitions Rettigbeder til ommeldte oe saaledes, at 

naar bemeldle Delbaarne Frue enten ved Doden afgaaer 

eller hun denne » itte längere vil eye, kand jeg igien ud- 

betale hende Kjobesummen, som er 6,500 Nd., da Foeenoe 

til mig igien hiemfalder, med videre som af bencrvnte FrueS 

Revers as T  ato U te  Ju n i 1746 tybelig forklares og lyder 
saaicktS: K ienderJeg underfirevne Agathe Rodsteen Uhrne, 

M ajo r Borge DalkendorphS Frue til Billeshauge, og her- 
med vitterliggior. at fiden udi HanS Exeellence Hr. Greve 
af WeddelS mig meddeelt fliode paa F«en»e af D a to  8de 
Jun i 1746 itte noget er tilfort angaaende den Uluition, 

som Hand fig i fremtiden haver forbeholden, faa tilstaaeS 
og bevidneS herved, at jeg itte haver liobt eller bekommed 

samme »e Faenoe med andre Dilkaaer og Eondttioner eud
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at den igien skal tilfalde Hoybemt. Hr. Greven, og Grev

ffabet for kiobe Sum m en 6,500 Rd., naar jeg ikke längere 
vil voere Eher deraf eller og ved Doden bortkaldes". Dette 

Dokument er dateret den U te  Jun i 1.746 og giver altsaa 

ikke Grev Dedell Ret til at fordre Fceno tilbage, naar Han 

vil, men derimod, naar Eierinden v i l ,  eller naar hun Lode, 

hendes Arvinger. Uagtet der nu jaaledes ingen GjenkjobS- 

ret var for Grevffabet Dedellsborgs Besiddere, med min- 

dre Eierinden eller hendes Arvinger ikke mere vilde have 

den, saa fik Kammerraad Niels Basse paa H indsgavl dog 

i Naret 1758 ved formeligt Kjob denne ganske betyd- 

ningslose Gjenkjobsret tilbage, idet Han formentlig ikke har 

troet fig rigtig siker med mindre ban kjobte den. Under 

25de Februar 1758 tilstod nemlig Grev Dedell ved et 

formeligt Skjode, dateret Bramsteb den 25de Februar 

1758 . . . .  „hvilken Uluitions Rettighed, fsom ieg 

mig den forbeholden haver, ieg hermed soelger, ffjo- 

der og afhoender fra mig mine Arvinger og E f-  

terkommere paa Grevffabet Dedellsborg til Se igneur NielS 

Basse, Hans Arvinger og Efterkommere paa Hindsgavl, paa 

saadan Maade, at Kjoberen bemeldte NielS Basse imod 

dette fliodes Overlevering og anforte Revers in original! 
detaler mig for denne Uluitions Rettighed 1,000 Rd., 

ffriver E t  Tufinde RigSdaler« osv.
Sage n  er saaledeS fuldstcendig klar: F irns Hörer til 

Hindsgavl. A t den smukke og frugtbareO for lidt over 100 

A ar siden künde kjobeS for 6.500 Rd. er et BeviS paa 

hin TidS daarlige Forhold. N u  har Se n  en mange, 
mange Gange storre Dcrrdi!
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Forinden jeg forlader de hedengangne Besiddere af 

det smukke Herresade —  ligefra Aaret 1295, altsaa i 

mere end 500 Aar — , vil jeg tillade mig at hidsatte en 

kort Beskrivelse af det Sted, hvor de fieste af dem hvile 
dereS Ben, nemlig Husby Kirke og Kapel.

Husby Kirke er en af de smukkcste ^andsbykirker i 

Fyen; den er bygget af Mursten og hvcelvet, med Orgel, 

ingen Epitafier og ingen lukkede Stole. I  en Beskrivelse 

fra 1760 hedder det, at Kirken „har et n y t  T aarn " og 

„for faa Aar fiden er proegtig istandsat af Grev Christian 
Vedel l " ;  m uligvis er det Ham, som har bygget Taarnet 

samtidig med Jstandsattelsen. Ten  har to Familien Vedell 

tilhorende Beqravelseskapeller, bvorved Kirken bliver en 

Korskirke. Hvert af dem er omtrent 10 Alen i Firkant: 
det ene —  mod Nord —  for Greverne Vedell, det andet 

paa Sydsiden, kaldet Gyldenkronernes Kapel efter en Ba> 

ron Gvldenkrone, Hvis Begrave'.se findes der mellem flere 

adelige Lig. D isse  Kapetter findes omtrent midt i Kirken 
til hver S ide  og ere aflnkkede med strligt forarbeidede, kels 

sortmalede og delS forgyldte Jernporte. D e t  n o r d l i g e  
Kapel har to Dinduer mod Ost og Best og af samme S t o r 

relse som Kükens; i dette Kapel finde- syv störe M arm or
kister, hvoraf den ene gjemmer Stovet af Grev Hannibal 
Vedell, den anden af Anna Catharina Banner, Grevinde 

af Dedellsborg lfor ingen af dem er der dog vedfoiet noget 
Aarstal, men deres Navnetrak og Baabener findeS i Jern- 
qitteret); den tredie af Kisterne gjemmer Stovet af Grev 

Christian Vedell, fodt den 22de J u li I7 0 l,  dod den 29de 

Januar 1759. D e  ovrige Kister have ingen Jndfkrift, faa 
det ikke kan opqiveS her, HviS L ig  de indeflutte. P a a  den 
nordlige D a g  Hanger en stör, pa'a Larred smukt malet 

Stamtavle, bestaaende af et Stamtroe med 31 Daabenskjolde;
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overst i Toppen paa Stamtroeet ses Kong Christian den 

Fjerdes og Kirstine MunkS Skjolde; derpaa folger deres 

Datier Christiane» Skjolb (gift med Grev Hannibal Sehe- 

sted), saa deres Datier Christiane Sofie Sehesteds (gift 

med Grev Dilhelm  Frederik Dedell), Grev Hannibal Ve- 

deÜ, og enbelig Grev Christian Vedeü li lige Linie), som 

er den fidste paa Stamtroeet. Lvenfor denne Stam tavle  
hcrnger et stört, konstnerist udfort M aleri. jom forestiller 

Kong Christian den Fjerbe, ligqende paa sin Ligbaare. 
Köngens Portrcet ligner fortroeffeligt. Der stal flere Gange  

vcere gjort Forsog paa at erbverve Lette udmoerkede M a -  

leri sor Frederiksborg S lo t.

D ct syd  l i ge  Ligkapel (altsaa Gyltenkronernes Kapel) 

har tun e t Dindue, som vender mod Syd .

D e r findes i dette Kapel kun en stör Marmorkiste. 
I  den vestlige Sidevoeg blev i 1869 eller 70 indsat to 

störe Stenplader; paa den ene, der er omtr. 4A len  hoi og 

21 Alen bred, er indhugget: overst Christus paa Korset, under 

dette en mandlig F igu r (Ridderflikkelfe med Harnist og 

Svoerd) og en kvindelig Figur, begge i Legemsstorrelse og 

rundt omgiven af adelige Vaabenmoerker. Den anden 
S ten  er omtrent 3 Alen hoi og 2 Alen bred og heri er 

indhugget en mandlig og en kvindelig F igu r (forstncrvnte 

formentlig i Prcestedragt), samt enkelte Vaabenmoerker. 

Begge disse S ten  dannede tidligere en D e l af Kirkens 

G u lv  i Gangen umiddelbart op til Köret og doekkede der 
en liüe tilmuret Begravelse. der ved en M u r  er adflilt fra 
en storre Begravelse, som findeS under den overste D e l af 

Kirken (Köret), men som nu kun indeholder en D e l 

sammenfaldne Troekister og en Moengde Mennesteben; der 

findeS ingen Abgang dertil og man veed ikke hviS L ig  det 

er, som i Lamle Lider ere hensattr her.
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P aa  Kirkegaarden mob S y d  lige op til Kirken findes 

en lille af et hoit Jerngitter indhegnet P lads, der gjem- 

mer Liget af en M and  veb Navn Klingenberg og Hustra, 

hviS Datier Var gift med den nulevende Grev Dedells 

Bedstefader. —  I  mang? Aar ere Greverne Dedells Af- 

dode blevne jorbede paa en i det sydlige Hjorne af Kirke

gaarden med et smukt Jerngitter indhegnet Begravelses- 

Plads.

Hele den foranstaaende Beskrivelse af Kirkens K a -  

peller og Begravelsesplabser har en af Husby S o g n s  B e -  

boere vcrret saa velviüig at sende mig ; det er kun lidet, 

jeg selv har tilfoiet. Jeg har inndlertid vcrret saa heldig 

at finde nogle Optegnelser i de as H ans de Hosman i A a -  
ret 1760 ubgivne „Sam linger af publique vg private 

Stiftelser, Fundalioner og Gavebreve. som forefindes udi 

Danmark og Norge", der udentvivl give Oplysninger, 

ialiald om endet af de ..sammenfaldne Lrcrkister og en 

Moengde Menneffeben", som findes paa det omtalte Sted i 

Husby Kirke (se foran).
I  öans de Hofmans B o g  (et Eremplar teraf tilhorer 

Middelfart Kirke > hedder det nem lig:
„ I  det sondre Kapel, indrettet as en Lindenov og 

Gylkenstjerne, hvortil er benlagt en Bondegaard i H a a r s 

lev Vy. Skovby Herred, til Prcrsten for at have Jndseende 

dermed". Der findes dog ingen „Fundats" herom, men 

det synes. som Haarslev Prcrst tillige har den Forpligtelse 

at vedligeholde Begravelsen. For B in  og Brod til Husby  

Kirte fik samme Prcest tillige 10 Koers Grcrs i Hovmarken, 
„dcrfor skal findes tvende Hoyeste Nettes Domme . ,.Nok 
10 Rd. Tillcrg aarlig i Re'usion for endeel Io rd  i S t in is  

Marken, som (Rreven har i B ru g  sra Prcrstegaarden. og 
heele Synder-Aabye". —  I  deune underjordiste Begravelse
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findes „foruden samme Fam ilier" (.altsaa Lindenovs og Gyl«  

denstjernes), en Kiste med et hult Blykorpus i. (Dette 

maa altsaa vcrre det Blylegeme af Christian Lindenov, 

som Han, der dode i Holland, sendte hjem derfra; se S id e  

12 og 13>. „Dette B lykorpus", siger H ans de Hofman, 
„er i menneskelig Gestalt, hvori ligger et Blyhjerte, der 

indeni er som noget blodt, naar man ffulper det(l); der« 

noest Hr. Wilhelm Frederik, Greve til Vedellsborg, Friherre 

af Vedell, S lo t -  og Borgherre til Reetz og Nyrrnberg, 

Ridder, fodt 1640, dod 1706, —  Hans Fader Generalmajor 

Georg Ernst von Vedell, Schlots- und Burgherre til Reetz 

og Nyrrnberg og Moder Anna von Ablefeldt, —  Hans 

Frue Christina Soph ia  von Sehested, dode 89 A ar gam

mel. Dessoruden femten Kister uden Judstrift".

I  samme B o g  hedder del endvidere:
„ I  samme Kapel er et M arm or-M onum ent med Jnd  

flrift: Heri hviler Baron  Vilhelm Frederik Gyldenkrone, 

Herre til Tolstrup og Aalstrup; en Ligkiste, hvori hviler 

Regitze Sophie, L aroneSse af Gyldenkrone, fodt i Tostrup 

i Lolland 1707, gilt 1727 med Oberst de la Patrie, dode 
1736. Udensor et konstig JernGittervcerk, med bemeldte 

B aron s Vaaben og Navn " „As Sand-Steene sorefindes:

1) Aru Cathrine Elisabeth Arnholdt, Grevinde af 

Vedellsborg, dode 1736, 27 Aar gammel.
2) Grevinde Hannibaline, Grevinde af Vedell Vedells

borg, dode l 74l ,  33 Aar gammel.
3 Grevinde Cathrine af Vedellsborg, fodt Voernstjold^ 

dode 1743, 37 Aar gammel.
Desuden Ligene af : Frederik H ans Jacob, Christian 

Sophie og Frederikke Hannibaline von Vedell.
Ded Köret er en aaben Begravelse, hvori hviler nogle 

af de Sehesteder og Gyldenkroner.
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Airkens Altertavle, Prcedikestolen og Stolene samt 

Airkens Ornamenter ere smukt malede og forgyldte; Lyse- 
stager, Dobefad. Kalk og Disk ere A lt af S o lo ;  „et O r -  

gelvcrrk med 14 Stem m er". —  „Kirkegaards-Muren er 

ziirlig med 4 Daser ved Judgangen"."
Dette er de! vcesentlige Jndhold af H an s de Hof« 

mans Beflrivelse af H usby Kirke og Kapel.
Det omtalte „Blykorpus" findes ikke mere; for ikke 

mange Aar siden blev det forgjceves eftersogt. Maaske er 

det allerede borttaqet kort efter 1776, thi i dette Aar blev 

det forbubt Adelen „at begraves i T in - eller Blykister og i L ig 

stuen at broende mere end 8 Voxlys af dem til 8 P d . Stykket".

Husby har naturigvis sit Navn efter et H us, det 

e r: Udlobet af en Aa. Byen og Kirken ligger nemlig ved cn 

O o s  ld. e : M u n tin g ) eller den af og til overskyllede 

Fladfle, som Brendeaaens M und ing danner, og man bsr 
derfor flrive Husby og ikke Huusby.

Kirken er rimeligvis bygget i det 13de Hundredaar, 

medenS den langt feuere har modtaget Tilbygninger, f. E ;.  

Taarnet. Det er sandsynligvis den rige og moegtige Fa 
milie Gyldenstjerne. som har udviret og forbedret Kirke- 

bygningen; thi Knud Henriksen Gyldenstjerne, som i Aa« 
ret 1449 eller 1450 blev gift med Hilleborg Skinkel og 

derved kom i Besiedelst af JversnceS (Dedellsborg^, var en 

gudfryqtig Mand. H ans Efterkommere i lige Linie arvede 
hanS- religiöse S in d , thi Sonnen Henrik Knudsen Gylden
stjerne, der ogsaa arvede Jversnoes, gjorde störe Opofrelser 

for at kunne foretage en Reise til det hellige Land, og 
Sonnesonnen. Knud Henriksen Gyldenstjerne, viede sig heit 

til den geistlige Stand, idet Han var den sidste katholfle
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Biffop i Odense; men hvad begge disse Gyldenstjerner ikke 

syneß at have arvet, dar den forstncrvnte Knud HenriksenS 

Ridderlighed og Hoifind (Han lod sig, som bekjei dt, ikke 

bloende af en KroneS G lands, da Enkedronning Dorthea i 

Aaret 1448 saagodtsom selv beilete til Ham ; Han blev sin 

Koestemo Hilleborg Skinkel tro). B i  stop  Gyldenstjerne 

er mest bekjendt ved fit K r i g s t o g  til Norge (se S id e  7 

og 8), hvor ban svigtede Tro og Love ligeoverfor den ulyk- 

kelige Kong Christian den Anden. S in  Religion svigtede 

Han ogsaa, idet Han senere gik oder til den lutherske Leere 

og blev forlehnet med Destervig Kloster i Iylland. Han  

tan ikke have nogen D e l i Husbh Kirkes Udvitelse. thi 

Han levede den storste T e l af sit Liv i Jylland, hvor Han 

dode den 8de December 1560 og blev siedet til Hvile i 

Aarhus Domkirke. At det derimvd er Hans Bedstefader. 

som har foretaget Tilbygninger til Kirken og indrettet Ka- 

Pellet paa Dedellsborg, er der nogen Sandsynlighev for.

O m  Kapellet paa Vedellsborg anfsrer Hofman, at det 
er anseeligt: „medLyse-Crone, S o lv  Lvse-Stager, given til 

Vedellsborg Slots-K irke af General Lieutenant Ulrich O tto  

Don Devitz 1723, til Jhukommelse, at bau der for Alteret 

for 17 Aar siden (altsaa 1706) med Grevinde Anna M a r -  

grethe von Dedell er viet, Dobe-Fadet, Kalk Diff. Kande, 
9Este er A lt af S o lv ,  det meeste forgylet med Dedclls og 

Banners Vaabener, desuden et Orgelvcrrk, Alter, Proedike- 

stol, med videre meget ziirlig".

Ester nogle Optegnelser, feg har fundet forfljellige 

Steder, vil jeg her tilfoie nogle Notitser, som paa en viS 

M aade  vedrore Kirken og Kapellet:
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1773, den 9te Januar, dode Enken efter de to fidste 

Prcester iH uSby (Magistrene Faber o gR ösin g ): Mette Sofie. 

H un var, efter hvad der paai'taaeS, en naturlig Datier af 

Grev Hannibal Dedell (GrevftabetS 2den Besidder). Hun  

havde i iste ZEgteflab 4 og i sidste JEgtestab 14 Born.

1812, den 25te Ju li, oegtede General Baron  Joachim G e 
org Dedell (fodt paa Vedellsborg Lorsdag 20de Januar og 

dobt i Kapellet sammestets M a n d a g  den 31te Januar  

1785) O lave Gregersine Juul. Baron  Joachim G e 
org Dedell var Generalmajor. Kommandor af Danebroge 

og DanebrogSmand samt R id ter af Svoerdorbenen; Han 

var i Halvtredserne Chef for l st e Aavalleribrigade.

1814, den 14de Februar, fodteS HanS aldste S o n  Baron  

Frederik Ju liu s Dedell, nu Overforster paa D a llo , Hof- 

joegermester R. af Dbr. og Dbmd. H an er gift med 

BaroneSse HolÄ, Datier af Besidderen af Holckenhavn ved 
Nyborg.

1825, den 12te December, fodteS HanS 2den S o n  Baron  
H anS Rudolf Dedell, der blev Premierlieutenant i Rytte- 
riet, og i sin Tid gjorde Tjeneste ved 6te Dragonregiment i 

Jtzeho; Han deltog i den forste sleSvigske K rig  og blev i 
Septbr. 1849 R . af Db., men dode i Foraaret 1872 

af en teerende Sygdom . H an  var gift med en Datier af 

nu afdode Kammerherre ScaveniuS til G iorSlev.

1827, den 6te Februar. fodteS HanS 3die S o n  Baron  
Dilhelm Dedell, der studerede Jura  og nu er Amtmand 
over Hjorring Amt. —  Han er gift med KomteSse Louise 
Schulin. Datter af Amtmand, Grev Schulin i FrederikS- 
borg og Hustru, fodt Zeuthen.

l829, den 6te Septbr., fodteS Hans 4de S o n  Baron  
Gustav Joachim Dedell, som den lste November 1848 af-
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gik fra Landkadetakademiet som Lieutenant i Rytteriet og 

ansattes veb 2det Dragonregiment. H an  var Iste G ang  

gist med Kmhr. Neergaards Datier paa Svendstrup og 

er nu gist mee Froken Thalia Scheel. Datier af nu af- 

dode Etatsraad Scheel i Kjobenhavn.

Foruden de her ncrvnte Sonner havde General J o a 

chim Georg Vedell to Dottre; den celdste er gift med Kam - 

merherre N ie ls Rudolf Juel til Brolykke (en S o n  af Kmbr., 

M ajo r H an s Juel til Stamhusene Hvirringe og Juelsbjerg). 

Len anden med den hollandfle Gesandt Rochusen i Berlin.

General Vedell havde mange Soflende; Hans celdste 

Broder Grev Vilhelm Hannibal Vedell var, som bekjendt, 

Befivder af Vedellsborg; Han var to Gange gist: Iste 

G an g  med Froken Louise Darnsted, 2den G ang med F ro 

ken M arie  Rosen; Han havde med disse to Hustruer fem 

Sonner og tre Dottre; den celdste So n , Grev FritS De- 

dell, druknede, da Han var 15 Aar gammel, paa en Se il-  

tur i Svendborg S u n d ;  derved blev Hans 2den S o n  den 
nuvcerende Besidder af Vedellsborg, Stamherre. Den  

3bie S o n  er Kammerherre. Baron  J u liu s  Georg Ferdi

nand Vilhelm Vedell. der i sin Ungdom var Ridejunker i 

den kongelige Staldrtat; Han boer nu paa Billeskov, er 

gist med Froken Christiane v. Buchvaldt og havde tre B o rn  :
1) Baron  Bendt Vedell, fodt 6te Oktober 1840, gift i E f -  
teraaret 1869 med Komtesse M im i Anuth fra Knuthen- 

borg paa Lolland; 2) Baronesse Louise Vedell, S t iftS 

dame i Vallo, foct i Ju li 1842, viet i >869 i Kapellct 
paa Vedellsborg til Kammerjunker Detlef Buchvalb til 

Neudorf i Holsten, dod 8de November 1870. og 3) Pre- 
mierlieutnant, B aron  C a r l Ludvig Albrecht Vedell, fodt 

2den Oktober 1844, gift 31te Januar 1872 med Komtesse
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Charlotte Frys fra Juellinge; Han dode 24de Decdr. 1873, 

efterladende stg en Datter, 1 Aar gammel. Baron  C arl 

Pedell dar en hoi, smuk og stoerktbygget ung M a n d ;  Han 

gjorde i nogle A ar Tfeneste som Premierlieutnant i Fod- 

garden og stod i soerdeles Invest ved Hoffet, navnlig var 

Han gjerne set hos Kongesamilien. H an  sulgte i 1869 

Kronprinds Frederik paa Brvllupstoget til Stokholm, 

hvor Han var en af H s. Kgl. Hoiheds Brudemarechaller, 

og var Ridder af Svcrrdordenen og den norfle S t .  51 lass

orten. M e n  ganste uventet og vistnok endogsaa til O ver

raffelse for bans Noermeste trak Han sig tilbage fra Hof- 

livet og Militoerstanden for at blive Landmand. Ved Hans 

Bortgang sra Garden og fra Hoffet, stal Köngen have 
ytret til Ham, at Han haabede. Han vilde blive en ligesaa 

god Landmand. som Han havde voeret Kammerat i M i l i -  

toertjenesten. Endnu ved stn D o d  stod Han i saa venlig 

Erindring ved Hoffet og ved Garden, at Köngen sendte 
en egenhoendig. deltagende Skrivelse til banS Fader paa 

Billeffov, og Gardens Officerskorps oversendte en soerdeles 

smuk Krands til Hans Kiste. H anS Jordefoerd foregik den 
4te Januar paa Husby Kirkegaard. Liget. der fra Lo l

land var fort til Aarup, blev. isolge de offentlige Blade, 
derfra ledsaget af de noermeste Slcegtninge, samt af Gjel- 

sted og Uddy Vaabenbrodre-Aftelinger, der tilsods fulgte 

med deres Faner. Ved Kjerte Kirke var Fam iliens oeldre 
Medlemmer modte tilligemed ftere Fremmede samt Land- 

haanbvcrrkerfvreningen med Fane, og Toget blev beständig 

storre. idet der paa Deien til Husby Kirke af Sognebeboerne 
vac bvgget fem smutte Wreporte. ved hvilke Moendene af- 
ventede Löget, for at flutte flg til samme, thi Baron  Carl 
Pedells D od  havde vakt almindelig S o r g  og Deltagelse. 

D a  Toget var kommet til Husby Kirke, blev Liget baaret
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ind i den smukke Kirkebvgning, hvor Sogneprcesten, Pastor 

Schjodte, i velvalgte oz gribende O rd  udtalte stt og alle 

de Noervoerendes Farvel til den Afdode. Liget blev der- 

efter baaret ud paa Kirkegaarden og nedsat i den med 

Gront smukt prhdede Grav. Ester en kort Tale af Pastor 

Karstensen og Farvel til Familien stilles derpaa Forsam- 

lingen med fand og virkelig Deltagelse i Sorgen  for en 

Fam ilie , som i kort T id  er bleven ramt af haarde S la g ,  

der fsles og deles af en Befolkning. som paafljonner Hu« 

manitet og fand og virkelig Adelsfcrrd.

Lensgrevens! 3vie Brodcr var Kammerherre, Oberst, 

B aro n  Frederik Ludvig Gotlieb Pedell, fodt 4de Novem

ber 1819 paa Dedellsborg, gist ZOte Ju n i 1845 med Eleo- 

nora Christine Zda Frederikke Baronesse Se lb y ; Han var 

Efladronschef for den kongelige Livgarde tilhest og stilletes 

ved dennes Ophcevelse s Is  suite i Hcrren. H an  tote 

T irsdag den 17de August 1869 under fit Ophold ved et 

Badested i Ncrrheden af Bryssel. H an s to Born  vare: 

1) en So n , som dode tidlig og 21 Baronesse M arie  Louise 

Charlotte Vilhelmine Vedell, Stiftsdam e i Vallo, fodt 9de 

J u n i 1848, gist 22de September 1871 i Kapellet paa 

Dedellsborg med Hofjcegermester N ie ls Basse Fonss til 

Hindsgavl.

Lensgrevens 4de Broker var Baron  Guido Vedell, 

der dode i fit 21de Aar. —  Lensgrevens tre Sostre vare: 

1) Komtesse M arie  Vedell, gist med afdode Ritmester N ie ls 
Krogh; hun selv er dod for omtr. 30 Aar siden; 2- Kom 

tesse Rosa Vedell, gist med nu afdode Grev Frederik A u 

gust Rantzau til Breitenborg i Holsten, og 3) Komtesse 

Agnes Pedell, der dode som Barn.



101

Af de ovrige af Lensgrevens FaderS Sostende kan 

ncrvnes: Kammerherre. Hofjoegermester B a ron  Ferrinand 

Dedell, R .  af Dbr. og Dbmd., Overforster ved Ba ll»  

S t iftS  Skove. H an var gift Iste G an g  med Kom 

tesse Schack fra Schackenborg. 2den G ang med Kom 

tesse Eleonore B ille  Brahe fra Hvedholm. H ans  

Born  af Iste TEgteflab, to Sonner, ere begge dode; af 

2det SEateffab: 1) Jagtjunker. Baron  Preben Dedell. er i 

1873 gift med Baronesse Caroline Bertouch-Lehn; 2) 

Premierlieutenant i Husar-Regimentet, Baron  August Fre- 

derik Dedell, fodt 20be Decbr. 1844; 3) Baronesse J o 
hanna Jda Berg. Ang. Dedell, Stiftsdam e i Dallo. gift 

23de M a i  1869 med Grev Christian Ahlefelrt Laurvigen, 

Stamherre til Grevstabet Laurvigen. og 4) Baron  Jo a 

chim Dedell.

Grcv K arl Adam  Sigism und Wedell,
den nuvirrende Desidder af Grevfkabet Dedellsborg, er fodt 

paa Billefkov (Hovedgaard under Grevfiabet) den 14de 

M a rts  1806 fhan er en Sonnesonssonnesonssonneson af 
Grevffabets forste Befidder af den grevelige S lagt» . Han  

var egeniig itte sott til Stamherre, thi Han bavde en cel- 

dre Broder; men denne kom i en ung Alder afdage ved et 

Ulykkestilfoelde, itet bau ved at vade om i Dandet ved den 

stade S trand  paa Taafinge. sank i er H u l og druknedr. 
Ester en anden Äilde. som feg har Grund til at tro er 

den rigtige. lrutnede Han paa en Se iltu r i Sventborg  
Sund, idet Baaken koentrede. Familien var i Besog 
paa Taafinge Slot, og det hedder, at Budffabet om kenne 
ulykkelige Begivenhek dlev dr?.gl bans Moder, netop som 
Familien sar ved Mikdagsbortct.
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I  sin Barndom  nod Grev K a r l  W e d e l l  Undervisning 

i og udenfor Hjemmet af private Leerere, og blev kort ef- 

ter sin Konfirmation sat til at leere Landvoesenet —  utvivl- 

somt en saare nytti'g Skole for en M and, der var besternt 

til at overtage störe Jordegodser. S in  forste Uddanneise 

i Landvoesenet modtog Han paa Ohrfeltt, en Herregaart i 

Angel ikke langt sra Egernforte, med noget over 2000 Ttr. 

Land. Ester halvtredie Aars Loerelid kom Han tilbage for 

at gjore sig bekiendt med Gobsstyrelsen og letede en Tid 

for Faderens Dob  Driften af sin Fodegaard Billeffov.

Ester Faderens D ob , som inviraf den, lOde M a i  1828, 

overtog Greven i en A lter af kun 22 Aar og mindreaarig 

Besiddelsen af Grevfiabet Levellsborg. H an erhvervete 

dog stra§ Myndighedsbevilling, men Grevskabets Forfat- 

ning var tengang saaledes, at det var tvivlsomt om Gre
ven burte overtage Besiddelsen eüer om man ikle beller 

maatte lade Godset styre vet Administration.

Grevskabet var nemlig i den Grab belastet met Ap- 

panager og Afdrag paa Gjcklt, at det aarli e Lverffud kun 

var saare ringe. Det var netop i den for Lantmcrnc saa 

ubeldige Tid, l hvilken mangfoldige baade storre og nin- 

dre Lanbeientemsbesitdere gik alteles tilgrunte. og Ledells- 

borg var ingenlunte bleven uberort af te »günstige Tibs- 

forhold. Grevfiabet havte, som sagt, en betvbelig Gjceld, 

Bonderne vare for en stör D e l iorarmete og havte onbt 

ved at ubrede Skatter og A 'guter; Hovetgaartene, som 

denganq treves vedHoveriets i Alminteligbet kun maabe- 

ligt udforte Arbeite, gave kun et ringe Uttvtte.

Det blev tog afgiort, at 6nev Karl selv fiulte over

tage Besittelsen Uten Atm inn'ralien. Han Havre S a g -  

kuntfiab not til at vcelge te rette M a n t  til sin B i 'l  .nd 
oq af disse ffiltres afrote Kammerraat O v e r s  fom en ur-
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market dyatig GodSforvalter og redelig M and. der ledede 
Godsetß Säger i et godt Spor.

Men den unge Greve vidste ogsaa selv at indrette sig 

ekter de iorbaandenvoerende s^orhold. H an forte en ekter 

sin S t illin g  i boieste G rad  tarvelig Levemaade og var 
streng paaseelig mek seid de mindfte Udgifter. Uden noaen 

Avlsiorvalter forestod ban selv Driften paa Gaarden Ve- 
dellsborg og var tilnede ved Arbeidet baade tidlig og stlke. 

S o m  Exempel herpaa kan noevnes, at Han ved Hosietten 

motte i Marken K l 3 om Morgenen. naar Arbeidet be- 
gyndte; Han forte et strengt Tilsyn med at Alt, indtil de 
mindste Enkeltheder, blev ordenlig udfort, og Han ledede i 

det Hele Hoveriets nogel vanikelige Maflineri med en til 

militcrr Disciplin grcrndsende Orden. I  Marken var Han 
i Alminvelighed ridende. og Hvvfolkene vare intet Sted  

og til ingen Tid sikre paa. at ban ikke i et N u  var hos 

dem; Han kom ogsaa icevnlig til de andre Gaarde: „Ty- 

brind ", „Billeikov" og „Orelund . som bengang alle dre- 

ves ved Forvaltere. og ban forte her Overtilsynet med. at 
A lt gik ordenlig til.

Hoveriel var fastsat ved Hovforeningen: bver M an d  
vidste. hvor mange Tonder Land Han stulde ploie, saa og 
indhoste; Bonderne vidste ligeledes, at de stulde kjore al 
Gjoin ingen ut, —  der var imidlertid ansat saa mange 

Dage til Giodningskjorsel. at de paa ingen Maade künde 

vcrre tient med ar anvente alle de til dctte Arbeite be- 
stemte Dage og det gtk verlor ogsaa altid raff fra Haan- 
den. P aa  dis'e og stere kaaledes fastsatte Arbeiter blev 

der In tet flaaet af, A lt maatte udforeS til Punkt oa Prik ; 
derimot var der en T e l andre tvrfljellige Arbeiter, som 

Ifolge keres Natur ikke saaleves künde fastsrettes for bver 
«nkelt M a n d : den saakaldte Oniganas-Hovning. Tenne
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Art Hovning var vel i Hovforeningen fastsat til et vill A n 

tal Spandage og Gangdage om Aaret. men det var sjel- 

dent, at det fulde Antal Dage blev udfort, og medens 

Bonderne jo vistnok fandt, at tet gik lidt for hyppigt paa 

med Omgangshovningen, saa klagede Haantvcrrkssolkene 

paa Gaarden dog idelig oder, at de maatte noies med for 

faa Haandlangere, fordi der eiter deres M ening blev spa

ret paa Omgangshovningen. Oprindelig bestod vistnok 

den v«senligste D e l af den Afgik't, Fcesierne maatte svare 

for Brugsretten af en Bondejord, i saadant „Dagarbeide". 
og den var derfor i bele Middelalderen af en temmelig 

loempelig og efter Skik og B ru g  uforanderlig Storrelse. 

M e n  efterhaanden som Adelen erhvervete sig storre samlede 

Iordegodser, hviS Dyrkning netop stete ved de derunder 

hörende Foestebonder, begyndte Godsherrerne at betinge sig 
mere Arbeide af disse. Hoveriet forogedes derfor i en 

u tro ligG rad , og det blev endog alminteligt, at det? S to r

relse ikke bestemt fansattes i Foestebrevet, men at Gotsbe- 

sidderen i dette kun i Almindelighed betingede sig „saa M e -  

get, som var nobvendigt". Hove riet blev i den Skikkelse, 

som bet saaledes havde antaget, en utaalelig Byrde og en 

af de Omstandigbeder. der aüermest bidrog til den tanste 

Bondestants undcrtuede og fornetrede Tilstand i tet I7de 
og I8ke Huntredaar. M >d Slutningen tet sorrige 

Hundredaar, blev dog r'o.^iverens Opmarlsomdtd hen- 

vendt paa bette urimelige Korhold og ffjondt der ikke stete 

nogcn qjennemgribende Forandring heri, saa blev der dog 

ved forstjellige Begunstigelserstrcebthentil at opmuntrede P aa -  
gjceldendeselv til frivillig at komme overens om en Aflosning.

P aa  Ledellsborg blev der imidlertid, navnlig fra den 

vuvoerende Besibders Tid, virkelig bist Om hu for, at B o n 
derne ikke plagedeS med mere Hovarbeide end hoist nobvendigt.
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Omtrent midt i LreLiverne paabeaynkteS en fuldstcrn- 

Lig Mcergling af Hovedgaartenes Iorder; bette Arbeide 

var i og for fig Hoveriet uvedtommende. men middel- 
dort havde det Log nogen Jndstydelse paa ÄrbeitetS 

Msengde; thi da Aornavlen berved ncrsten sortobledes, til  ̂

tog Hostarbeidet i samme Forhold. Det varede imidlertiv 

itte loenge, at Bonderne havde nogen Grund til at beklage 
fig Herover, thi Greven havde indset, at Hoveriet var til 

lige liben Baade for bam og for Bonderne, og i Aurone 

sra 1638 til 1843 blev Hoveriet til de forstjellige ^ ?arte 

astest vet frivilllg Overenökomst imellem Greven og Bon  

Lerne Det blev saaledeß den nuvcrrende Grev Wedells 

fljonne Hve»v at ophcrve sor sine GodserS VedkommenLe 

Lenne fra Miktelalderen nedarvose, sor Bonderne lige try- 

kente og netvcrrdigende Byrbe.
^e» sastsatle Betaling for en Gaardß fulte Hovning 

er aac uj 1  ̂ Ldr. Byg. at betale ester >rapitelStaxt og for 

en G a a r l-  halv Hovning 6 Tdr. Byg. (Det hoieste Deder- 

lag. nogen Gaard yder, er. isolge Beckers Bestrivelse af 
Lanile Herregaarde, 12 Ldr. B v g  og 5 R t  i Penge aar- 

lig). —  Denne Betaling var nn viftnok juldkommen til- 

strattelig lil cerfor at faa det afloste Arbeite ubsort, men 

Aflosningen var paa Len anden S it e  faa lcrmpelig. at 
Bonterne —  set fra Len rent materielle S ite  —  paa in

gen M aate  künde voere tjent met at gjore Hoveri derfor, 
itet alene den wegen Tib. som gik tilspilte veb Hoveriet 
nu künde anventeS ganste aatcrl des nyttigt. Det varede 

Heller itte lange ester at Hovern l var astost. inten ter 
sporedes en kjendelig Forbetring i BontergaarbeneS Drist. 
og navnlig blev Mcergling snar« aimindelig. M en  ten 

moralfie Betydning, som HovcrietS flosning havde, var 

paa ingen M aare  mindre end ten materielle, thi selv un-
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der de lovbundne Former og det begrcendsede Omraade. 

dar og blev Hoveriet dog en Art Trrldom , og at UdloS- 

ningen deraf har havt en overordenlig Bethdning for Be - 

folkningens aandelige Udvikling kan ikke betvivles.

Greven indlod sig aldrig paa at indfore ny Methoder 

for det var bevist, at de künde betale sig; men var dette 

flet og havde Han forst besiuttet sig til at indfore noget 

N yt. saa blev det ogsaa gjennemfort med Kraft.

D e r  er saaledes efterhaanden udfort adstillige störe og 

nyttige Foretagender, saasom: storre Engvandingsanloeg, 

Udtorring af omtrent 200 Tdr. Land (Fons Jnddcrmning). 
hvilket siete ved Opforelsen af en D am p- og en Dindmolle 

med betydelige Pompevcerk, Tilplantning (efter Lverens- 

ko-.nst med Bonoerne) af störe Hedestroekninger i en Gren  

ai de saakalbte fyensie Alper, hvorom ieg i det folgende er 

sat istand til at give en udforlig L?versigt, en Skovstrcek- 
ning paa I I I  T tr. Land er mod Erstatning inttaget fra 

Bonderne og forvandlek til Fredflov, samt nildstoentig Droe- 

ning af Hovedgaardenes Marker. For at bote paa en 

mindre god Udsiifkning er Utflytnina befordret med ikke 
ubetydelig Lpofrelse; herved har det altid vceret det ledende 

Princip at erstatte gamle og sirobeliae Bygninger med ny, 

og at bevirke en mere famlet Beliggenhed af Zorden, navn- 

lig  ved Magelcea.
Ved Gjennem'orelsen ai virkelig tonnende Forbeorin

ger i Bedriften, i Forbindelse med en streng Okonomi 
lykedes det efterhaanden for Grev Karl Wedelt at arbeibe 
sig op fra en trvket financiel S t illin g  til stör Riadom. 
Han har tjobt betydelige Eiendomme: O re lu n tso m  for 1848 

er lagt unter Grevikabet) samt Freterikigave oa Billesbave 

(de to sidstnoevnte Eiendomme ere hortforpagtetei. L rc innd  

Hovedgaard kjobtes i Aaret 1837 af Besitteren af Brahesborg.
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D e l fortjencr ogsaa at ncevnes, at Grev K a r l  We -  

d e l l  ved et ikke ubetydeligt Tilffud (Jndtcrgterne af en 

Gaard vaa oder 3 T tr. Hartkorn, aarli.q 60 Rd., 4 Favne 

Brcende og 40 Lcrs Torvi metvirkede til, at Dedellsborg 

Birk blev bibebolct eller oprettet som selvitoendig J u r is 

diktion til Lettelse for en stör De l Beboere. —  For 12 —  

14 A ir  siden ffjeenkete Han en ikke ubetydelig Kapital til 

Lonning for en Proest paa Baago  og gav saaledes Anlev- 
ning til, at Den blev skilt fra Assens Sognekald. at der 

blev bygget Kirke og oprettet et scerflilt Prcrsteembete paa 

Baago. Han bidrog bertil paa flere Maader hvorfor de 
2 — 300 Beboere paa Den slkert ere »neget taknemmeliae.

Grevskabets Kirke» og Hovedgaardßbygninger var i en 
mee.et maadelig Forfat»»»ng, da Grev K a r l  W e d e l «  orer- 
tog Lenet, men de ere nu satte i god Stand  og navnlig er 

Husby Kirke, som jeg alt har ncevnt, bleven meaet imuk. 
Tybrind Hovedgaard, der otelagdes veL to Jldebrande 
Sondag den 14te Sertbr. og Tirßdag den 28te Oktober 
1873. blev i Sommeren 1874 gjenopfort i en eiento«nme- 
lig S t i l  med Beton-Murvoerk.

Jsolge Beckers Beffrivelse af de dankte Herregaarde 
Hörer efter den ny Matrikel folgende Jordegods under Grev- 
ffabet Vedellsborg:

Hc'vkkatiarr-' Hurlkorn ^ Skovgy d :
Arral,

omkreiullg
Ld. Skp Fk., Alb. Td.> Skp. Fk.> A lb  IT tr  '^d

Dedellsborg 104 7 3 i 11 16 I 6 2 I 2 I 760
Tybrind . 85 " I ! 2Z 16 5 2 1 , 86<>
Sparretorn ' 49 5 ! 1 5 I , l 350
Bitteffov . ! 26 l : 1 6 e, l 22 "
M in e d a l. 8 7 l 1  ̂ 1 ! - ,, l'' !! 75
Orelund . 16 5 ! .. s ; ! t ' 160

Tilsammen 291! 3- ^ " > ! >!36! 2 n̂ > 2 425

Gaardene ere ikke bortsorpagtede, men trives for egen
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Regning med Undtagelse af Billeffov, som beboes af Lens- 

besitderens Broder, og M inedal.

Grevffabets Skovomraade vil omtr. vocre 1.100 Tdr. Ld.
Tiendep: T il Grevffabet höre folgende 10 .ffirker: 

Kjerte, Sandager. T anderup, Husby, Balslev. Eiby. G am -  

borg, Orslev, Fons og Udby. M ed Kirketienden af Gam borg  

S o g n  er Sogneproesten beneficeret imod at svare aarlig til 

Grevffabet 21 Tdr. Byg.

D e  -?vrige 9 Kirkers Tiender ere makrikulertde for 

193 Tdr. 2 Skpr. Hartkorn og ydes af 1848 Tdr. 6 Skpr. 

2 Fdkr. 2^ Alb. Hartkorn med aarlig: 300 Tdr. 6 Skpr. 

I j  Fdk. Rüg, 613 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdkr. B yg  og 311 

T l r  1 Skp. 3 Fdkr. Havre.

Ligeledes bore til Grevffabet 7 Sognes Konge-Tien- 

der, matrikulerede for 155 Tdr. Hartkorn og som ydeS af 

1384 !dr. 2 Skpr. 2 Fdkr. 2j Alb. Harlkorn med aarlig  

230 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdkr. Rüg. 448 Tdr 7 Skpr. I Fdkr- 

B y g  og 236 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdkr. Havre.

Grevffabets Bondergods har Hartkorn Ager og E n g  

1693 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdkr. t Alb., forrelt paa 256 

Gnarte. 231 Hufe og 7 M ö lle r med Molleflyld 34 Tdr. 

2 Skpr.. eg paa Landtungen Fons Skcv er Hartkorn —  

jorben fri Hovedgaardstaxt —  104 Tdr. 3 Skpr. 1Z Alb., 
som for Tiden er bortfcestet og forbelt paa 18 t^aarde og 

8 Hufe. Jndtoegterne heraf. ikke iberegnet Jndfcrstninger, 

udgjorde 1853: Penge: 5,363 R r  2 Mk. 7 Sk.. Rugmel
60 Tdr. 4 Skpr., R ü g  97 Tdr. 2 Skpr., B y g  962 Tdr.

5 Skpr. I Fdkr.. Havre 318 Tdr. 6 Skpr I Fdkr., S m o r
16 Tdr. 2 Fdg. 51H Pd.» Faar 44, Lam 184. G j«8  249,
H ons 302 og HEg 9965. Vekerlaget istedetfor Gaardm ands- 

Hovcriet in nsturs 1885K Tdr. B y g  og Penge 698 Rd.
8 Preestegaarde og 11 Degneboliger med 78 Tdr. 1
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Skp. 1 Fdkr. 1 Alb. Hartkorn ere indlemmede i 

Grevskabet.
Det samlede Hartkorn af alle S la g s  ubgjor nu efter 

den ny Matrikel 2.516 Tdr.
( I  diSse Lpgivelser. der ere U tdrag af Beckers Be - 

firivelse af danfie Herregaarte, er der dog vistnok nu ffet 
adflillige Forandringer).

I  Statshaandbogen for 1874 angives Grevskabets 

Storrelse saaleteS: Hartkorn af alle S la g s  2442Z Tdr., 

hvoraf fri Io rd  399 Tdr., indtaget til Skov 68 E Tdr., 
BondergodS 16261 Tdr., Kirke- vg Kongetiende 348t Tdr , 

i Bankaktier 16,700 Rd., Fideikomniiskapital 20.019 Rd. 

78 Sk. Grevskabet indbesatter Godserne Vedellsborg, Ty- 
brind. Sparretorn, OreltMd, Billefiov og M inedal samt 

Oerne Baago  og Brandso i Lillebelt. Skovenes Omraade  

udgior omtr. 1900 Tdr. Land, indbefattet 809 Tdr. Land 

tildels endnu ikke tilplantet Naaletroestov.

Lplysninger om S k o v s o r b o l d e n e  paa Grevstabet 

Vedellsborg for Tidsrummet fra 1828 til 1873:
T a  Grev. K a r l  W e d e i l  i Aaret 1828 tiltraatte 

Besiddelsen. udgiorde MrevflabetS Skov real 81 l Tdr. 
6 Skpr. Land Deraf var 156 Tdr. Land ubevoxet og 655Tdr. 

6 Skpr. Land bevoxet med Skov, hvoraf igjen et forhelts- 
vis stört Hmraate var ufuldstcendig bevoxet.

Tette oprindelige Skovareal har Besidderen soroaet med 
1.175 Tdr. Land, hvoraf 1,010 Tdr. 2 Skpr. Land er indta- 

get og nu tilkultiveret Bontejord (tildels daarligeSandstroek- 
ninger af de saakaldte „fyenske A lper"), medens 164 Tdr. 
6 Skpr. Land er plantet paa tildels sandede Jorder under 
Hovetgaardene.



Derefter indtager Grevskabets Skove for Tiden et 

Omraade af 1,986 Zdr. 6 Skpr. Land, bvoraf Lovffovene ud- 

ajore 1,025 Tdr. 7 Skpr. Land og Naaleflovene 960 Tdr. 

7 Skpr. Land. P a a  disse Arealer har nuvoerende Be- 

sidder foretaget folgende Tilkultiveringsarbeider:

1 )  Af Sletter tilkultiveret med Lovtrce 157 Tdr. Land.

D o . do. med Naaletroe 981 —  —

Ja lt Sletter 1,138 Tdr. Land.
2) Forynget Lovstov, dels ved naturlig

Besaaning, dels ved P lantn ing 234 —  —

3) Sluttede Ege- og Birkebevoxninger,

underplantet med Lovtrce paa 37 —  —

Jalt kultiveret i ovenncevnte Tidsrum  1,409 Tdr. Land 

eller gjennemsnitlig godt 31 Tdr. Land om Aaret.
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Overfor Sporgsm aalet om Fcrilegodsets Aflosning  

kan Grev K a r l  W e d e l l  med Rette betegnes som en 

M an d  af „den gamle Skole". H an  er en af de faa Gods- 

bendkere her i Landet, der ikke har villet imobekomme T i 

dens Krav om at lade Fcrstegovset overzaa til Srlveien^ 

dom eller Arvefcrste, uagtet Hans hele S t illin g  er saale- 

des, at In ge n  lettere end Han künde gjsre det; men paa 

den anden S id e  er bans Forholv overfor Godsets Bebo- 

ere saaledes. at Fasterne ikke af dette Hensyn have nogen 

Grund til at onske Forholdene forandrede. Det er en 
staaende Regel at Sonnen eller Svigerssnnen afloser For- 

celdrene i Besiddelsen af Stedet og det saavel i Hufe, som 
i Gaarde. Kun hvor der ingen Born  eller ncrre Slcrgt- 

ninge er efter den fidst afgaaede Acester, som er istand til 

at overtage Stedet, kommer det i fremmede Hcrnder, og
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selv i saadanne Tilfoelde blive itte de hoieste B u d  tagne 

i Betragtning; men vet ledige Sted  bliver da gjerne over- 
draget som Belsnn ing for lang og tro Tjeneste. Foesteaf- 

gifterne, navnlig de aarlige Welser, ere, paa faa Undta- 

gelse ncer, de sanune som ce have v«ret fra gammel T id ; 

kun for enkelte Steder, hvor Ddelserne have voeret under 

det Alminddlige, er der sket Forhoielse, —  men for andre 

Steter, bvor Ddelserne have voeret over det Almindelige, 

er der ogsaa sket Nedscettelse. Indfoestningerne ere berimod 

stegne, men tilloempes for en stör D e l efter de Paagjoel- 

dendes Omstoenrigheder, og have noeppe i noget Tilfcrlde 

oversteget en Sjettepart eller holst en Femtepart af Eien- 
dommenes Voerdi.

I  mange Aar tog Greven D e l i de effenlige An lig- 

gender som Medlem af Amtsraadet og Sogneforstander- 

flabet, for hvilket Sidste Han var Formand lige fra detS 

Oprettelse indtil Han traadte ud deraf. M en  da Aarene 

tiltog, trak Han sig aldeles tilbage fra al Mebvirken i offen- 

ltge Anliggender. H an  har aldrig lagt Sk ju l paa, at Han 

ikke sympatiserede med de nh Former for Statsstyrelsen. 
og dette har maaske bidraget sit til, at Han noget tidligere 

trak sig tilbage fra at tage D e l i offenlig Dirksomheb end 

Han ellers vilde have gjort. Han har altid voeret forsig- 
tig i sine Udtalelser og isoer lorsigtig med at l ove; men 

man künde ogsaa fuldt og ubetinget stole paa et Loste 
af Ham.

Af tet. der kan henregn'8 til Fornsielser her i Livet. 
bar Grev K a r l  W e d e l t  ikke tilstaaet sig selv ret meqet; 
Han har stadig levet paa sit Herresoede. fjernt fra den störe 

Berdens Tummel og Gloede; hanS Omgangsvenner vare 

kun faa. isoer i HanS yngre Lage. T il de storre Gjcrste- 

bud Han gjorde, blev kun indbudt Hans noermeste Sloegt-
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ninge, Hans Forvaltere samt Omegnens Prcrster og andre 

Embedsmcrnd. Senere synes Krebsen at voere bleven noget 

udvidet. —  Den  eneste Fornoielse, Han syntes at have nogen 

Tilboielighed for, var Jagten, isoer Parforcejagten. N aar  

Stoverhunden i fuldt G lam  forfulgte Harens Spor, künde 

man se Ham i fiarp Karriere fare ajsted oder Grofter og 

Hegn, som om det gjaldt störe Jnteresser og ikke et saa 

lille M aa s, som det at komme en Hare paa S k u d ; men 

storre var Hans Jver dog ikke end at Han künde give 

sig T id  til at ride udenom Bondens med Dintersoed be- 
saaede Agre.

Grev K a r l  W e d e l l s  hele Fremtroeden har altid 

voeret joevn og ligefrem, »den at Han derfor nogensinde 

har forglemt sin hoie S t illin g , som en af Landets storste 

Zorddrotter, hvilken Han ikke saa sjelden har vidst at be- 

nytte paa en god Maade til mev Virkning at hcrmme Ud- 

fleielser. som just ikke salve ind unter Lovens Omraade. 

H an var altid forste M and, naar det gjaldt at opfylde 

Borgerpligt, og der lortcelles betegnende Troek om Hans 

Jver i Krigens Tid. baade 1818 —  50 og i 1864, for til 
Punkt og Prikke at utfore hvad der kroevedes. Der stilledes, 

som beljentt. nn og da störe Krav f. Ex. til Kjorsler og 

Greven hjalp personlig til med at saa Dognene afsted i 

det bestemte Antal og i rette Tid. D e r sortoelles, at en 

M and, som engang kom ind paa Dedellsborg med en Seddel 

om at faa en Voqn. traf Greven, hvem Han ikke kjendte og 
derfor spurgte om Forvalteren var tilflede, tln Han flulde 

urax have en forsp^endt Vogn. „Ja, kom saa med mig, 

saa skulle vi se til at faa en frem" —  og nu hjalp de to 

Mcend Hinanden med at faa Vognen ud. smurt og for- 

spcendt, og det var forst lcrnge efter, at Manden fik at 
vide, at det ikke var nogen Anten end Grev K a r l
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W e d e I l  selv, som bavde hjulpet med Dognen, der flulbe 

i ..Köngens Tjenefte". Z  Krigen 1848 mod det stesvig- 
holstenfle O pror udrustete Vrev K a r l  W e t e l l  to fri. 

villige Herregaarrsffytter og Han viste paa mange andre 

M aa te r  fit fcrdrelandfle S in d  ved Gaver af Hefte til Hee

ren og senere ved betydelige Pengebidrag til Saarede og 

FaldneS Efterladte. —  Sam m e Aar, da det saakalv te svenfie 

Hjalpekorps laa her i Fyen. var Lvergeneralen med stn 

talrige S ia b  indkvarteret paa Dedellsborg.

Ethvert nyttigt fsedrelandfl eller velgjorente Diemed 

lan altir gjore Regning paa hanS scedvanlig meget runde- 

lige B iftand; jeg kan saaledes ncevne. at Han har skjcrnket 

det danfle Hedeselffab en Gave af 1000 Rd., og til at lin- 

dre den Nod. som Dandfloden i 1872 fremkaldte paa de 
danfle Kvster var Han en af de storste Bidragydere. nagtet 
selve Grevffabets Beboere led meget og ved de fremkaldte 

Tab stillede störe Krav til Ham

Siden  jeg omtaler Dandfloden den 13de rg 14de N o 

vember 1872. flal jeg tilfoie. at blandt de Steder paa 

Dedellsborg. som leb mest, var den af (Nrev W e d  e il med 

saa stör Bekostning i Sommeren 1858 fra M a i  til omtr. 

midt i September anlagte Änbdcrmning ved RonorS. A r-  
beidet var udfort efter Jngeniorerne English «L Hansens 
P la n  og bester i Jnddoemning af omtr. 200 Tdr. Land 

(se foran) ved Hjcelp af en 10 Heftes Dampmafline, der 

anbragteS paa selve Dcrmningen i en Bygning. 52 lang 
og 27 bred muret i Cement og hpdraulifl K a lk ; men 
nagtet det saaledes var en meget solid Bygning. brod 
Landet dog over og gjennem Dcemningen. odelagde endel 
af Bygningen og anrettede meget betyvelig Stabe. S o m  

det gik her ramteS mange af Grevfladets sättige Beboere, 
men Grev K a r l  W e d e l !  hjalp rigeligt overalt, og da
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der Var adflillige af Hans Standsfoeller blandt Godsbe- 

sibderne. som under den alvorlige Nod viste ek Heist uade- 

ligt Kniberi, saa erhvervede Han sig ogsaa her K rav  paa 

Taknemmelighed ved det smukke Exempel.

Sa a la n ge  Grev W e d e l !  var ugift. boede Hans L e 

ster KomteSse M a ry  hos Ham paa Dedellsborg H un  var 

en blid, elflvoeroig Kvinde, mild og venlig imod Alle, som 

lom i Bererelse meb hende. H un  blev senere gift med 

Ritmester Krogh i Haderslev. men Lode et P a r  Aar efter 

Brylluppet. —  Grevens Moder, der blev gift 2den G an g  

med Kmhr. Ju u l til Taafiuge, flyttede efter denncs Tod  til 

Dedellsborg, hvor hun lilbragle sine sidste Leveaar.

D en  29de A vril 1834, allsaa i en Alder af omtrent 

28 Aar, indtraadte Grev K a r l  W e d e l l  i ZEgteskab med 

sin M oders Sosterdatter, den i Forüand, Renhed og T y -  

der fortrceffelige Kvinde Freken R o s e  v. K r o g h ,  Datter 

af Overforstmester og Overjoegermester, Geheimekonserents- 

raad Freteril Ferdinand v. Krogh, en Broder til S e ir -  

herren ved Jfted. Hun var fett Iste Oktober 1805 paa 

Nygaard ved Haderslev og var meb al sin Joeonhed en 

heihjertet og meget begavet D am e; dun stod M ange  bi 

med Raad og Daab, og da hun scerlig havbe lagt sig efter 

Leegevidenstab, saa bragte hun ved sine „H usraab" Lindring 

i mange Sygdomme, iscer kvindelige, som Lcegerne ikke künde 

faa B u g t med. Hendes Godgjorenhed var üorartet: hvert 

A ar opklcedte hun ligesaa mange sättige Konfirmander. som 

bad hende derom. og enhver Fattig, som segle hende, gik 
ik"e tomhcendet bort. D et var en utrolig Mcrngde B on - 

ffrifter, hun modtog mellem Aar og T a g . men der var 

nceppe noget eneste, som hun undlod at besvare og ledsage
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med en rigelig Gave i Penge. H un  stratte endog fin 

Godgjorenhed langt ud over sin Tid, idet hun oprettede en 

Stiftelse for vcrrdige Trcrngende. I  denne Stiftelse nyde 

4 Fattige hyggelig Friboliq og sornodent Underhold. Ved 

Siden heraf var hun en püapaSselig Husmoder og forte et 

noie Tilsyn med, at der var Orden ikke blot i hendes egen 

Husholbning. men ogsaa i de mange andre störe H ushold- 

ninger, der stode under Hundes Raadighed. Ved sin blide 

og elffvcerdige Karakter var hun altid Island til at for- 

ffjonne Livet omkring sig og sarlig sorstod hun at gjore 

sin Wgtefoelle Livet behagelig; deres SEgteskab horte derfor 
ogsaa til de meget lytkelige og hendeS M a n d s  S o r g  var 

stör, da hun Sondag Len 27re November 1870 afgik ved 

Toden.
Ved hendes Jordefoerd, der foregik Tirßdag den 6te 

December paa Husbh Kirkegaard, havde der samlet sig  

omtr. 1000 Deltagere fra Noer og Fjern. P aa  forstjellige 
Steder paa Deien fra Dedellsborg til Kirken var der reist 
en halv Sn e s  TEreporte, blandt hvilke en, der paa Adeler- 

husbanken var reist af Gamborg og U d b y-Fon s Sogne, 
var meget smut. P a a  den störe Plcene foran Hovedbyg- 

ningen var der reist et Telt, som tunde rumme 4— 500 

Mennefler og her samledes efterhaanden den störe Stare, 

der vilte vife den Ascode den sidste Kjcrrlighedstjeneste. 

I  Vedellsborg Kapel, hvor Kisten var hensat, indlededes 

Hoitideligheden med Afsyngelsen af Ohlenschlcegers Sa lm e :  
„Leer mig, o S to v ! at visne glad", hvorester Sogneproe- 
sten, Pastor Schiorte, paa en smut Maade flildrede den 
Asdodes Lcerd som Wgtefcrlle, Kristen og tjoerlig Deltager- 

inte sor Hoie og Lave; efler en Slutningssalm e blev K i
sten under Sorgemusit baaret ub af Kapellet.

Marsvinsjcrgerlauget fra Middelfart var modt med
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deres mange floromvundne F lag  vg gik fra Hovedbygnin- 

qen foran Kisten, der ftiftevis bares af Godsets Betjente 

og Fcestere fra de forfljellige Sogne, medens unge P iger  

stroede Blomster og G ront längs Deien. Led G orsfor- 

valterdoligen blev Kisten sat paa Ligvognen og fones saa- 

ledes til H u sby  Kirke, der langtfra künde rumme alle D e l-  

tagerne. Her kalte Proesterne Hogb tra Kjerte og Bagger 

sra Brahe.Trolleborg (tidligere Proest i Tanderup) til den 

Afdodes Minbe. Sidstncevnte uctalte med Änderlighed, 

at ket var en Pelfiqnelse at have kjendt bende; Han havde 

set hende som ung, smilende og livsglad Hustru, som kjcer- 

lig Datier og Pleierinde kor sine gamle Foroeltre. og set 

henke gjennem alle T iter -  baade lyse og morke —  som 

et Monster til Esterfolgelse. Pastor Schiokte forrettede 

Zordpaakastelsen og bragte den Aftode tet sidste Farvel 
fra alle kjcrrlige Hjerter.

O ver den Afdode fandtes folgende Vers i de stedlige 

B lake  ( M d f .  A v ." og „Ass. A v . " ) :
J a  klart det vil for vor Tanke staa,
Hvor god D u  Var mod Store og S m a a ;
D e  ei D in  Kjoerliahed glemme.
O g  senk vil visne D in  Mindekrands.
D en  speile sig vil i Taarens G lan d s  
H os dem. som D ig  larte at kjende.

D e g  Smerten er bitrest for Ham, der staaer 
G a a  ensom og sorgfuld tilbage.
O g  Savnet foles, hvor Han gaaer,
Det voekker Hans dybe Klage
M e n  Gud, som er rig paa Kjoeriighed,
V il  styrke Hans Tro og bringe Fred 
Jnd i Hans sorgfulde Hjerte.

N u  smiler hun til D ig  fra Stjernehcer 
O g  visier om D ig  i blideste Skjcer,
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S a a  aldrig T u  soler D ig  enc.
D u  ser. ak Han. som D ig  Bunten staaer. 
Han selv at loege ten og iormaaer.
S a a  Haab^t D it  Hjerte fylder.

Hvo hvilcr tcr paa scrtl'cklcrtte Baare.
M e n s trinkt omkring en sorgsuld S ta ,e  staae» ? 
For hvem ad Kinken rinder Smertens Taarc?  
D ar det en D iv  i Livets friste D a a r?
D ar det en O lding. moet af Livets D a g c ?
Hvi lyde da ved Graven Graad og K lage?

Det rar en from. en sjorlden «edel Kvinte.
I  Godhed, Blidhed staa var hende lig.
E t  bedre Hjerte gaves ingensinde.
Hun var paa Kvindens mange Dyder r ig ;
I  Gudfrygt gaves Faa kun hendes Lige.
Den TEdle moden var til HimlenS Rige.

Hoit lyder hendes Wgtefoelles Klage,
Ded Baaren Han saa dybt nedboiet staaer,
H an har jo hendeS M inde  kun tilbage,
H an  hende savner stedse, hvor Han Laaer.
Det er Hans Trost, at hun, hist fra det Hoie, 
Nedffuer til Ham med forklaret Oie.

tt.

D e n  Afdode, der efter A lle- Dom  var en «edel 
Kvinde, hoihjertet og udmsrket begavet, esterlader sig et 

velfignet M inke. H un  anvendte fine rige Evner til at 
gjore vel, mest i Stilhed, ikke alene mod Trcrngende i hen- 
deS noermeste KredS, men ogsaa i stör Udstralning mod 
Saadanne, der ikke beere dereS Sorger og S a v n  til Skue. 
Hun vil savneS Haardt, og medenS hendeS Bortgang fra 
det lykkelige og velsignede Hjem, hun stabte, fremkalter et
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uerstatteligt S a v n , ville i en vid Kreds M ange  sorge oder 

Heutes D od  og bevare M in te t om heute i kjcrrlig eg tak- 
nemlig Erin tring.

Deres Wgtefiab var barnlost og ifolae ten fer Grev- 

stabet gjcrldenve Arveregel, vil dette efter Grev K a r l  

W e t e l  l s  D o t  gaa ever til Hans Broker Baren  J u l i u s  

W e t e l l  paa Billeffov og bans Cfterkommere Baron  

J u liu s  Wetell. ter selv besitter et crtelt Hjerte. er gilt 

met Christiane Buchvalt. en hoisintet Dame, ter er mild 

og venlia mot Alle, ikke mintst imod Faltige, som hen- 

vende sig til hente. Som  titligere noevnt, havde te for et 

P a r  Aar fiten den S o r g  at miste teres crltste S o n  B a 

ron Carl, og deres ncelceltste S o n , Baron  B e n d t  W e 

d e l ! .  airt met Komtesse M im i Anuth. er terfor nu teres 

ncrrme e Arving.

Den Taknemmelighed og Hengivenhed, som Grev 
K a r l  W e t e l l  og Hans crdle aftode Hustru have erhver- 

vet sig blandt ten Befolkning. te belligede deres betste 

Aar, fik fit Ndtryk ved det Mindesmoerke, som ved frivilltge 

Sammenffud af Betcere paa Grevstabet er bekostet og reist 
i Lvstsloven vet Betellsborg. i7m den Fest, som sandt 

S te t  ved Affloringen, Sondag den 7be Jun i 1874 vil jeg 

tillate mig at hitscrtte Beretningen i te offenlige B lade:

„ I  So n d ags  var der Fest paa Vedellsborg G o t s  —  

en Folkefest. som man sjelten i vor Tid vil opleve M agen  

til. T il ZEre for Gotsbesidteren. H s. Etcc Lenßgreve 
K a r l  W e t e l l  og Hans for faa Aar fiten aftote Hustrue 

have Gotsets taknemmelige Fcesiere bekostet en Mindesten 
met Grevens og Hans Hustrues Portrcetmetaillons i Bronce, 
hvis hoitidelige Asstoring foretoges i Son dags Cfterm. 

Kl. 4, og Grev W e t e l l  havde uttalt, at Han vilde betragte det 

som en A§re om kamtlige Bidragydere vilte vcere Hans
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Gjcefter og overvoere Hoitideligheden. Lidt oder M id ta g  

var der aüerete fra det over flere M i l  utstrakte G ods  

samlet et P a r  Tustnd Menneffer og et P a r  Timer senere 

vcxede '^ntaffet, saa at der ved Hoitideligheden vistnok var 
omtr. 3.000 Menneffer iamlede i den smukke Lystffov, om 

den nlslorede MindesttN i den brede A lls  nordsor Hoved- 

bvqningen. Rundtom i Skoven vaiede Danebrvge og hen- 

imod den Tid. da Hoitideligheden ffulde begynde, ankom 

Vaabenbrodreafdelingen fra lldby. M iddelfart M arsv in s-  

joegerlaug og Landbaandvcrrkerforeningen med deres Faner 
og F lag og stillere fig i en Halvkreds om Mindestem'». 

Kl. 4 kom den grevelige Familie til Ztedet og Folkethings- 

mand. Gaardsoester N. A n d e r s e n  af Hnsbv steq op paa 
Mindestenens nederste Trin, bvor Han boltt folgende Tale: 

,.Mrd Deres Cxcellences Tilladelse ffal jeg have den 
TEre at soretage den boitidelige Akfloring af kette M o n u 
ment. som Grevstabets Foestcre og forffseliige andre Debo- 

ere have ladet reise til 2Ere for Dem  og Deres boisalige 

Gen alinde. M en  forend jeg lader S lo re t falde, rare det 
mig tilladt med et P a r  O rd  at udtale hvad Henstgten og 

Meningen bar vceret med dette Foretagende. Det er 
ikke en hos en enkelt M and  pludselig oxstaaet Tanke, der 

her er kommen til Ulforelse, men det er en Tante, der 

afferede i flere Aar bar rort ng iblandt »voesterne og ved 
forffiellige Leiligbeder vcrret paa Omtale baate i storre og 

mindre Kredse, indtil den omsider var saa vidt modnet, at 
der kun bebovedes at lcegges den stdste Haand paa Dorrtet 
for at bringe Tanten til Udiorclse; og Henstgten hermed 
har alene vceret den. at give Deres Execellence et syn- 
ligt Teqn paa og et fvldigt Didnesbyrd om, at D e  ved 
Deres mangeaarige dvgtige og humane Godsadministra- 
tion, hvorved der er stabt -n litligere utjendt Beistand paa
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dette Grevskab. har vundet Forsternes Paaftionnelse og Tak- 

nemmeliaed. Dette og intet Andet har vceret Henstgten 

hermed, og navnlig har det ikke voeret Henstgten enten at 

foretage en Demonstration mor eller ove rn Presston paa 

Jndforelsen af en anden Form for Besttdelsen af Bonder- 
gvdset env den. der bidtil har voeret trugt her paa (Nrev- 

ffabet, thi det er alminkelig erkjentt, at naar Bontergods 

forvaltes paa ren Maade, som det hittil er dleret for- 

valtet her. saa kan Livsforstet voere til ligesaa megen Del- 

stgnelse for den Befolkning, der lever paa Foestegodset, som 

en bvilkensombelstanden Form sor Bentdelse af Jord. Det 

er saaletes en ren personlig Holdest, der berved dringes 

Teres ExceÜence; men hvis entda Nogen vilde opkaste 

det Sp o rg sm aa l: om der ogsaa i de hidtil paa Grev- 

ffabet bestaaende Forhold var fuld Feie til at gjore et saa 

betyteligt og betytningsfvldt Skridt som dette. saa be- 

hever man kun at give Agt paa, hvorleles Forholdene 

have udviklet fig her i Landet for at finde belroeftende S v a r  

derpaa. Deres Ezcellence har upaavirket af Tidens 

Strom ninger hyldet den gamle Soetning: ..Adel forpligter"! 

D e  har strevet Dem  selv en Lov. hvorefter Foesterne have 

kunnet gjore fuldkommen siker Regning paa at blive astest 

i Foestebesidtelsen af er af sine Born  paa saadanne D il-  
kaar. at den ny Foester kan voere holden derved; i 

mange Tilfoelde ere de aarlige Afgifter blevne de samme, 

som de bare voeret fra gammc! Tid, ja i nogle Tilfoelde 
endogsaa larere. Jntfoestningerne ere lampede efter de 
Paagjoeldendts Lmstoendigheter og noepre i noget T il.  
foelde slegne i samme Forhold som Eiendommenes Doerdi 
er siegen ; oa dette gjoelder ikke blot de foestepligrige §te ter: 

Gaartene, men ogsaa de ikkefoestepligtige Steker: Htisene. 

M en  det er ikke blot det. at A lt omtrent er bleren ved
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dcl Gamle hvad Afgifterne angsaer, men mange Forbe- 

dringer ere gjennemforte, saasom: Utflytning af Boliger 

og Magelorg af Jorder, hvorved Stederne have saaet en 

betydelig storre Doerdi for Bruqerne.

Ter er imitlertid ingen af dette Aarhundretes Fer- 

anstalminger, der saa morgtig have bidraget til at frem- 

hjirlpe Agerbruget og derved ogsaa at forbedre den aaerdvr- 

kende Befolknings Livsvitkaar paa Fcrstegodset, som Hvve- 

riets Afloßning. Tenne Foranstaltning sogteS oprindelig 

gfennemsort her i Landet paa den Maade. at Staken 

bod Godseierne den Präm ie  for at astose Hoveriet, at Le 
maatte inddrage Visse Arealer Bondejord. naar de havde 

astest Hoveriet srivillig. Teres Excellence afloste Hoveriet, 
men mottog ikke Prämien, saa at hele Fordelen ved Aslos- 

ningen er bleven paa Foesterneö Side. D i. der have levet 

saalange, at vi have kjendt Tilstanden som den var for. 

end Afiosningen og som den blev efter Lflosningen, vi 

forstaa maaffe bedre end de Dngre, at vurdere bvor stört 
et Gode HovenetS AfloSning var. Forst da künde Faste- 

ren intfore en fuldkomnere Tyrkning af sin i Foestehavende 
2ort, bedre Redffaber künde anflaffes, bedre Besoetninger 

holdes, nv Bygninger opfores. kort sagt, fra Hoveriets 
Astosning spores en Fremgang i alle Forbold paa Fsste- 

gokset. som tun Faa forud havde havt nogen Anelse om.
Tet er dette. vi have »nsket at vise Teres Sxcellence 

vor Paafljonnelse af. og vi have ment, at dette ikke 
künde skr paa en syldigere M aade end ved at reise Dem  

et Minde, der künde voere baade Dem og det störe Grev« 
fkabs Fcestere vcerdigt.

V i have imidlertid ikke kunnet gjere dette Skridt 
uden ogsaa at mindes Deres Excellences hoisalige Gem al
inde. D i have ikke kunnet glemme henke, bvis hele Liv

fur.net
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Dar en uasbrudt Kjcrde af Delgjerninger, ja som endog- 

saa har sorget for, at hendes Godgjorenhed gjennem 

hendes Siiftelse vil rcrkke saa langt ind i Tiden, som Lov og 

Ret har hjemme i dette Land. Det bar voeret os saa 

meqet kjcrrere at mindes bende ved denne Leilighed, som vi 

fole os overbeviste om, at hendes lvse Aand og crdle Hjerte 

har evet en heldig Jndflvdelse, ikke blot paa de Forhold, 

der laa indenfor Hustruens egenlige Kreds. men paa et- 

hvert Forhold bun paa nogen Maade kom i Beroring med; 

og ligesom vi vide, at bun rar Teres Id e a l i Livet, 

saaledes fole vi os ogsaa forvissete om, at det kun kan 

vcere Dem kicrrt. at se hendes N avn  og hendes Villete  

ved S ite n  af Deres Navn og Deres Billete paa dette 

Monument, som jeg nu med Deres Tilladel'e skal drage 

S lo re t fra."

D a  S lo re t var faldet, tilfoiete Taleren:
..Saaledes vcrre dette Monument da reist til nce- 

der og ZEre for Lensgreve K a r l W e t e l l  og Hustru R o s e  

W e d e l l .  S m  Aartufinter, naar vi Andres Navne for- 

loengst ere glemte, vil denne Sten  ncrvne disse Navne, 

som Navne, der ikke blot have indtaget en hoi Rang i 

Sam fnndet, men som ogsaa bave vidst at vinde deres S a m -  

tids .^jcrrligbed og Hengivenhed.
Herveo overdrager jeg nu M onum ents i Deres 

^xcellences egen Befitdelse og ffutter med det Suffe, at 

Dorherre entnu i mange Aar vil give Dem  Suuthek og 
Kraft til at leve og fortscrtte Teres velsignelsesrige 

Dirksomhed!"
Grev K a r l  W e d e l l  var sa.ne tevceget unter Talen 

og Han künde ikke ffjule Taarerne i sine milde Dine Han  
lod ed sin Broder, Baron  J u l i u s  W e d e l l  til Billeffov, 

bede om Undffyltning for, at Bcvcrgelsen hindrede Ham i
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at tale og Broderen udtalte derfor i faa, bjertelige Ö r 

en dybtfolt Tat for den Heeder og TEre. der vistes Ham 

og hanS afdode Hustru. D e r udbragtes nu et kräftigt 

„Lcenge leve Grev K a r l  W e d e l ! ! "  som besvaredes med 
ni Hurraer, hvoreiter Greven bad hver Enkelt i Forsam- 

lingen om at vcrre Hans Gjorster, og betragte sig som 

hjemme i Hans H u s  og Have.

Den reiste Mindesten er anbragt paa en Plet. der 

Var den afdode Grevinres Kndlingsopboldssted. nemlig 

ligeoverfor en D am  i den brede Al!6 i Lystffoven, hvis 

Anlcrg hun selv i levende Live havde fredet om og endogsaa 

vcrret Godsets Slcvrider. rstraad S c h r ö d e r  bebicelpe- 

lig med at afsoette Gangene. Pladsen er nu gjort bredere 

ved Planering, og med en smuk. forfljelligartet Trcrgruppe 
til Bagqrund staaer den ingenlunde prangende, men des . 

uagtet smukke Mindesten nu til M inde om den Kjcrrlig- 

bed og Hengivenhed. som en vnkeliq brav M an d  og en 

«edel Kvinde har afvundet sin Sam tid

Stötten, der er i en aflang Firkant, er 1 2 - 1 3  Fod I oi, 

og udfort i lysgraa Granit. P a a  Forsiden er anbragt i 

en B»oncekrands aj Cgelov en af Billethugger. P ro 

fessor J e  r i eh a u  udfort Portroetmedaillon (ligeledes i 
Vronce) af Grev K a r l  W e t e l l  og bans Hustru Den  
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Medens Kolk endnu vare samlede om Stötten, bad 

Grev W e d e l !  den talrige Forsam ling om at vare bans 

Gjaster og tage Del i et tarveligt M aa ltid . Dette var 

anrettet i Lvstsioven tatved Hovedbygninngen i en meget 

stör Teltbvgnina, hvis 26 lange Borte, hvert med 60— 70 

Kuverts, bugnede under en fand Overflod af gode S ä g e r :  

Stege. Sm or. Brod. Gelder. Kager, Din, O l  osv. osv. 
D a  man derpaa gik tilbords, bod Grev W e d e l l  Kolke- 

tbingsmand N. A n d e r s e n s  Hustru sin Arm, medens 
N i e l s  A n d e r s e n  forte Baronesse M i m i  W e d e l l .  fodt 

Komtesse Knuch. B aron  B e n d t  W e d e l l  forte Gm v. 
B e r t e l  H a n s e n  R o r m o s e s  Enke as Hjorte M a r k ; 

Sognef. og Dbmd. H a n s  P e d e r s e n  af Emtekjar 

forte Hoijagermesterinde M a r i e  F o n s s .  fodt Baronesse 
W e d e l l .  til H indsgav l; Hofjcegermester F o n s s  forte 

Gaardfcrster H . H a n s e n s  Enke af Fpnsffov Ellegaard. 

P a a  G rund af den So rg , som i Dinter har ramt Fam i

lien. var Baron  J u l i u s  W e d e l l  til Billeftov og Frue 
taget hjem stra; efter Affloringen; og da Greven for H o i-  

tidelighedens Begyndelse havde vtret, at Han paa Grund af 

Sorgen i Hans Brokers Familie selv bavde undladt at 

sorge for Musik til Festen, s.ia maatte den af Daaben- 

brodre-Afdelingen i Udby hidkaldte og med ikke ringe Offer 

bekostede Musik af 5te Bataillon i Odense, vende tilbage 

uden at lade sia höre.
D a  Grev W e d e l l .  der foruden DanebrogeS Baand  

bar Vaabenbrodrenes Marke paa Brystet. bavde taget P la d s  
ved et af de midterste Borde, utbragte ban i faa hjerte- 
lige O rd  et Leve for Köngen, som besvaredes af 9 Hurraer. 
Den naste Skaa l udbragtes af Birkedommer L e n d r o p  
for den gjastmilde Bart, bvis offervillige Omsorg bavde 
giort, at Alle i dette Oieblik befandt sig saa vel. Det
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synlige Minvesmarke, der idag var reist for Grev W e d e l !  

og Hans aftode Hustru, yttrede Taleren bl. A.. havde til 

Fundament den Kjarlighed, som Grevens Humanitet havde 

fostret i dette Hjem. Rungende Hurraraab lob da T a 

leren fluttede med et lange leve Grev K a r l  S i g i s 

m u n d  W e d e l t .

D e r fulgte nu en lang Ratte af Skaaler, hvis noi- 

agtige Gjengrvelse dog ikke er mulig paa Grund af Telt- 

bygningens störe Udstrakning, der forhindrede i at höre 

Alt, selv paa den gode P lads. der ved Godsets Embeds- 

m and: Justitsraad E v e r s  og Forstraad S c h r ö d e r s  

Velviüie var indrommet Meddelerne til de üedlige Blade. 

Her flal kun navnes Grev W e d e l i s  Skaal for Fest- 

lomiteens Medlemmer. Formanden for Landhaandvarkerlor- 

eningen, Skrader S o r e n  H a n s e n  fra Emtekjar ud- 

bragte en Skaa l for Baron  J u l i u s  W e d e l t  til B ille - 

stov, hvem Han tattede for Len Velviüie, Han ved flere Leilig- 

heder havde vist Foreningen. Folkethingsmand N i e l s  A n 

der s en  udbragte et Leve for Godsets vordende Besidder 

Baron B e n  dt W e d e l  l, hvem Han, naar Tiden engang 

kom, onffede Held og Lytte til at trade i sin Forgjanqers 
milde Fodspor. Grev K a r l  W e d e l l s  Skaal blev ud- 

bragt flere Gange i Teltets sorfljellige Floie, thi hver 

G ang Greven —  hvad der stete hyppigt under Maaltidet 
—  begav sig hen ad de lange Bordratter i Teltets for- 

stjeüige Floie for at se efter og varetage Dartens Pligter. 

lod der Hurraer for Ham, snart fra en, snart fra en an
den Gruppe. H ans Omhyggelighed og Opmarksomh.d for- 

nagtede sig intet O ieb lil; til Enbver havde Han et ven- 
ligt L r d  og det var intet Under. at Han ved en Leilig- 

hed som denne, rev Alle med sig. H an  sogte saaledes et 
P a r  Gange hen til Middelfart Marsvinsjagerlaug, til-
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talte saa at sige enhver af kein og lovede ad Aare igjen at 

besoge dem paa Fangestetet. —  Larer P e t e r s e n  fra G am -  

borg udbragte en Skaa l for Grev W e d e l l s  tygtige 

Mcbhjalpere i Godsstyrelsen, navnlig Iustitsraad E v e r s .  

Pastor L  cbiod te fra Husby aflagde etVibnesbyrd o«n den 

paa Gobset beständig fügende Delstaud, der ganste vist 

flylttes Forsynet, der havde ffjanket de mange for Lanb- 

manden heltige Aar. men det flyldtes ogsaa den atle Be -  

sibder af Grevflabet, som arbeitete for. at tette Gote ogsaa 

künde komme Foesterne til Nytte. Det var gott, at vi gav 

saatanne Didnesbyrd som det idag; Han fluttete med et Leve 

for Foesterne. M ö ller S c b v a r t s ,  K aa ls  Molle, aflagte 

et lignente Ditnesbyrd for Foesterne paa Frederiksgave 

G o ts  og fluttede med et: G ud  bevare Grev W e d e l t .  P a 

stor S c h i e d  te udbragte en Skaa l for Konstneren Prof. 

J e r i c h a u ,  der har udfort PortroetmedaiUonen og Teg- 

ningen til Mindestotten. M ö lle r S c h v a r t s  taktete for 
tenne Skaa l paa Konstnerens Vegne. Pastor S c h i o d t e  

bat Forsamlingen tomme et G la s  for Godsets Skovrider, 

Forstraad S c h r o t e r ,  hvis omfattende Virksomhed i 

Henseende til Beplantningen af de mange nogne Banker 

var al TEre voerd. Gaardfcester Kjoer  i Elleso talte for 

Kvinden. Iustitsraad E v e r s  takkede for den for Ham 
udbragte Skaal og udbragte et Leve for Godsets Beboere. 

Folkethingsmand N i e l s  A n d e r s e n  raadete Alle til at 
arbeite den til at naa fit M a a l i det Gode. Forpagtcr 

B l c r t e l  paa Vilhelmsborg udbragte en Skaa l for N i e l s  
A n d e r s e n ,  som Han navnte som en Pryd for den danfle 
Bondestand; Han har rogtet te Kald. Han har paataget sig, 
med en sjelcen Tygtighed. og tet var Hans Tro. at det 
vilde voere Held for gamle Danmark om det havde mange 

saadanne Sonner. Lange leve Gaardfaster N i e l s  A n 
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dersen i H usby! —  Folkethingsmand N  i e 1s A n d e r s e n  

vid te, at Hans S k a a l maa blive modtaget med blandede 

Aolelser; Han gientog, at det künde ikke vare anderledes, 

men hanS Kom pas har altid voeret Sandhed og Ret! E n -  

hver, der kjender Hans offentlige Virksomhed vil vide, at 

Han altid styrer derefter og efter hvad Han troer er 

Sandheden. Derfor har Han Heller aldrig ffyet at sige hvad 

Han troede var rigtigt. baade til Stormcend og til S m a a -  

folk —  det künde Han ikke have gjort uden netop ved at 

styre efter sit faste Kom pas; Han takkede for Staaten. 

S lu tte lig  udbragte Folkethingsmand N. A n d e r s e n  endnu 

en Skaa l for Pastor S c h i o d  te, idet ban scrrlig fremhcrvede 

den gavnrige Virksomhed, som Han i sin lange Embedstid 
havde ubvist i Sognets Anliggender.

Ester det egentlige M aaltid. som vistnok varede i 
3 — 4 Timer, blev der ombudt Kaffe og samtidig blev der 

sat en uoverfiuelig Rcrkke af Punscheboüer paa Bortene; 

saasnart en var tom, blev den fyldt igjen og Skaaltalerne 

afloste hverandre i de mange Sm aagrupper, som endnu 

löenge vare boenkede om Bordene.

Grev W e d e l !  sogte sine Gjcrster overalt og var 

snart i Teltene og inart blandt de Spadserenbe i Lvstffovens 

Gange. Hele Hovedbygningen var aaben for (Njcesterne, 

som besau Malerier og Modler, og den Jcrvnhed og Taroe- 

lighed, der hvilede over det Helc. var en smuk Illustration  

til den hele Gjcrstevenlighed. der vistes mod Alle. Hoie 

saavelsom Lave. —  K l. 10 — 11 Asten brod den stor'te D e l 
of Deltaqerne op og spredtes til alle Lider, efter at have til- 

bragt en hoist behagelig D a g . der sikert lange vil mindes 

af dem alle
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Greverne WedellS Zamitievaaben.
Havfruen er ljobfarvet foroven. fiskeiarvet forneden; brunt 

H aar; Kronen er gul Hun st.iaer paa Band.

Loven er qul og staaer paa en aroei-gron Bund.
Kronen over Daabenet er gul med iorfljelligtfarvede Per- 

ler i Randen. Ruinmet under Kronen er rodt.

D e  tre Lilier i den overste D e l af Skjolbet ere gule paa 

blaa Grund.

De >o Werterer foroven tilvenstre og forneden tilhoire i 
Skioldet ere hvide paa gul G rund; Kronerne over 

dem ere gule.
D e  to Lover foroven tilhoire og forneden tilvenstre i 

i Skjoldet ere graa i rod Grund.

Hjulrinqen om Brystbilledet i M idten er rod med forte 

Hüller.
Brystbilledet i M idten er ifort Kjortel og H a t; saavel 

Kjolen som Hatten er fort til den ene Side , rod til 

anden.
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Fam ilien Wedell her i Danm ark har i A rv  fra 

Hannibal Sehestev (hvis Datier Christiane, som bekjenbt, 

blev gift med den fsrste Grev Wedell paa Dedellsborg) 

endnu Ret til at fore franst Marquistitel, og de tre Silier 

i Vaabenet ere af franst Oprindelse. —  Familien Wedells 

egenlige Hjemsted flal vcrre Friesland, hvor dens oeldlle 

Besiddelse („Ebenburg") liager. For noget over 200 Aar  

siden var der en Besidder paa „Ebenburg", som havde 

tre Sonner, den ene fik Stamhuset, den anden oprettede 

Grevstabet Vedellsborg og den tredie Grevflabet Jarlsberg 

i  Norge. —  Forovrigt stal Familien Wedells Adelffab voere 

saa gammelt, at det endog regnes fra den G ang Adelflab 

overhovedet blev oprettet i Europa, altsaa fra det 9de 

eller lOde Hundrevaar. D et paastaaes ogsaa —  med 

hvilken Ret tor jeg ikke paatage mig noget Ansvar for —  

at Familien oprindelig nedstammer fra den romerste Keifer 

Liteüius (Au lus), fodt Aar 15 e. Cbr.. og som ved R h i-  

nen seirede i Spidsen for de Legioner, der udraabte 

Ham til Keifer. H an  blev flaaet af sin Efterfolger Ves- 

pasian og blev efter forfoerdelige M ishandlinger myrdet den 

24be December Aar 69.

Efterat ovenstaaende var nedffrevet, kom jeg tilsoeldig- 

vis til at se Navnet .Wedelgasse" paa et Gadebjorne i 

Frankfurt ved M a in , altsaa maaffe i den Egn, hvor 

den romerste Keiser V itellius havde koempet. Gaden 

er i Gründen tun en Stum p af en Gäbe, nceppe mere end 

et balvt Hundrede Alen lang, men den befindet sig paa et 

af Frankfurts —  maaffe af hele Tyfllands —  mest histo- 

riste Steder, nemlig paa Romerbjerget, umiddelbart ved den 

eeldgamle Römer (der „Römer"), en meget stör, plump B vg- 
ning med Hvoelvinger og Soiler, hvis hoie Alder taber sig
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i den graa Oldtiv. E r  den maaste fra Keiser V ite lliuS' 

L a g e ?  og er „Wedelgasse", som findes i dens umiddelbare 

Ncerhed. maaste en Fortystning af V ite llin s?  —  Ja  det 
er et uloseligt Emne, thi en af Frankfurts bedste Cicero- 

ner künde ikke give mig Oplysninger herom. Det videS 

kun, at Bygningen i Middelalderen dar Stuepladsen for 

de Folkefester, som fanrt Sted  ved hver tyst Keiserkroning 

og at den i Aaret 1405 blev kjobt af Staden til R aad -  

hus. I  1863 var den Sade t for det saare uheldige tyste 

Fyrstemode. —  Jeg hidsoetter kun diese Strobemoerkninger, 

fordi ieg nu engang er kommen til at omtale den gamle 

Bygning. der maaste —  hvem kan vide det —  er den we- 

dellfle Slcegts alleroeldste Stam hu s! —  Det vilde vcere en 

stör Opgave for en Historieflriver, at kunne vaavise en 
Stammefader fra vor Tidsregninqs Begyndelse; men det 

formaaer vel In g e n ; alle mine Efterforflninger vare forgjcrves. 

Jmivlertid betragter jeg det som et besynderligt Trcef, at 

der paa Kakkelovnen i det Doerelse i Hotel ..Römischer Kaiser" 

i Frankfurt, som jeg beboede nogle ^.age i Forsommeren 
1874. stob en Portrcrtbuste i G ibs, paa hvis Fodstykke jeg 

syntes at loese Vit. —  Vitellins A u lu s!

Fortegnelse over
Grevskabet Bede llsvorgS Beflddere.

1) Baron Vilhelm Freden! Wedell. gift med Hannibal 

Sehesteds Datter Christiane Sophie. H an oprettede 
Grevstabet den I l te December 1372 og dode 1706 

paa Ruggaard, samme Aar som Hovedbygningen paa 
Dedellsborg -lev fuldfort.

2) Hannibal Wedell, gift med Anna Cathrina Banner; 
dode 1708.
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3) Chriüian Ludvig Wedell, fodt 1701. dod 1750; var 

gift Ille G ang med Catbarina Elisabeth Arnholt; 

2den G ang med M ath ia  Catharina Voernschjold og 

3tie G ang med Grevinde Tanestjold Sam soe.

4> Hannibai Wedell flod sig 1766 paa Christiansborg 

S l o t ;  ban blev, sandsynligvis i Aaret 1752, gift med 

Komtesse C. S .  Moltke fra Breg^ntved.

5) Frekerik Ludvig W edell; gift med Froken Frederikke 

Louise Klingenberg; dote 1817; Han var fodt 25de 

M a r ts  1753.

6) Vilbelm Hannibal Wedell; gift med Froken Louise 

Barnstedt as Huset Loitmark i Holsten, dode 1828

7) Grev K a r l  A d a m  S i g i s m u n d  W e d e l l ,  fodt 

paa Billellov den 14te M a r t s  1806. H an  blev gift 

den 29de April 1834 med Froken R o s e  v. K r o g h  

(fodt Iste Oktober 1805, dod Sondag 27de Novem
ber 1870).

P aa  den Tid da feg stutter disse Optegnelser, findes 

paa Grevffabet folgende Bestillinasmoend:

Godsforvalter, Justitsraad C h r i s t i a n  E v e r s .  
Skovrider. Forstraad C a s p a r H e i n r i c h S h r o d e r .  
Loege M a r i u s  I e n s e n  
Dvrlcege N i e l s  S c h a l d e m o s e .
Iceger G e r h a r d  C r o n e .
Fister C h r i s t i a n  N i e l s e n  
Skovfogederne ere: ved Dedellsborg Thomas Casper- 
sen; ved Tybrind og Planteffolen i O rslev S o g n  
Soren Andersen; ved Sparretorn Lars Larsen; ved 
DrSbjerg H an s Knudsen; paa Brands» R asm u s  
Madsen. —  Ovsynkmand ved M inedal og Haare  
Plantager Christian Sorensen.
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