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Fortale.
R  V 'sterd i -eg fra Ungdom af har fundet en 

besynderlig Lyst til at kiende'mit klare 
Faderneland udi de crldre og nycre L i

der, saa har jeg undertiden ved forefaldende Ley- 
ligheder og i Mine ledige Timer iblant andet sogt 
og samlet adffillige Estekretninger om en og an- 
den Adelens Sadegaard og dens Eyere her i N i
ger, sardeleS udi de Egne, hvor jeg nogen Tid 
har opholdt mig eller er bleven bekiendt, men af 
Frygt for Tab er ingen Herregaards Beffrivelse 
kommen under Pressen for nu, da den Kongelig 
Universitets Bogtrykker salig Hr. bl. Oovl- 
e»L8 Efterleverffe i Kiobenhavn har paataget 
sig at vcrre forste Forlegger afncervcrrende Skrift.

Om flige Efterretningcr om vore Herre- 
gaarde ere nyttige, vil jeg lade de Hoylarde For- 
fattere til det Danffe Magazin besvare, og til 
den Ende anfore dereö Ord, naar de i Begyndel- 
sen paa dtt fierde Bind vil levere os en fuldstcrlr- 
dig Beffrivelse om det smukke Engelsholm i Iy l-  
land. "  Det er en fornoden Ting, sige de, til 
"  Oplysning i vor Danffe Adels Historie, at 
"  have nogen fuldkommen Efterretning om de

"  gamle



"  gamle Herregaarde og adelige Godserheri Lan- 
"det, hvo dem fordmn haver eyet, naar og af 
"  hvcm de ere bygte og indrettede til fti Scrde- 
"  gaarde, hvad merkclig Forandring eller Skiab- 
"  ne, de have havt, og hvorledes de fra en Slcrgt 
" t i l  en anden ere komne. Saadan Kundflab 

kan ogsaa have sin Nytte, saavel i adflillige 
andre Hensecnder, som i sirr tilLandetö og hver 

"  Provinces Beflrivelse, og derudi vare ikke en 
^  liden Zirat, helft naar man Dertil künde foye 
"  en smuk Tegning afdenHerregaard, man vilde 
"  handle om, enten som den nu er, eller i forige 
"  Tidcr haver varet, og derhos anfore, hvadJn- 
"scriptioner og andre Merkvcrrdigheder derved 
"  maatte findes og künde fortiene at antegnes.

Ja hvor mangen flion Herregaard seer man 
"  ikke udi hvert Landflab i Riget, som allene, en- 
"  teil for sin fortreffelige Situation, eller for sin 
"  rare og herltge saavel aldere som nyere Byg- 
"  ningskunft var vcrrd i Kobber at forcrvige en 
"  Tegning af, om man end ikke vidfte noget til 
"  denö ovrige Beflrivelse. „ Saavidt af det 
Danfle Magazin.

Endog herafopmuntret har jeg, saa meget 
mueligtvar, strabt at levere cn nogcnledes fttld- 
stcrndig Eftcrretning om Stamhuset og Herre- 
gaarden Lundsgaard, i sirr om alle densEyere.

Cm

F o r t a l e.



F o r t a l e .

BrM and af rarJndsigt, og hvis Bcredviltighed, 
til paa alle optcrrrkelige Maader at tierre enhver 
stör eller liden Arbeider i Fcrdernelandets Histo
rie, erindres Med Taknemmelighed af ring og fle- 
re, jeg mener den beromte Kongelig Geheime Ar- 
chivarius Hoycrdle og Velbyrdige Hr. Iusticeraad 

har havt den Godhcd at igiennem- 
lcrse, rette og forbedredisse Blade, og forsikrer 
mig om et efterMrülighed lykkelig udfortArbeide 
udi sit Hoystcrrede Brev med disse Ord: "J e g  
"  har med Fornvyelse igiennemlcrst Deres Be- 
"  ffrivelse om Lundögaard, og vilde onste, at vi 
"  havde saadan een om hver Herregaard i Landet. 

Men dct gior mig ondt,at jeg ikke sinder noget 
i mine Samtirrger,hvormed jeg til dette Arbcid 
kan tiene Dem. De faa Anmerkninger, jeg 

"  har kunnet finde, har jeg tegnet paa hoöfoyede 
"B la d ,  foruden et Par smaa Steder, jeg har 
"  rettet eller tilsat i Verket selv.„

DenneBestrivelse har jeg inddeelt itrende 
Capttler. Der forste Händler om Lundsgaards 
Navn, 2Elde,Beliggenhed, Anftelse ogVig- 
tighed. Det andet om de til Lundögaard ltg- 
gende fortge Adelens Scedegaarde og de til 
Gaarden henhorendeKirker. Det tredie Ca- 
pitel om Lundsgaards Eyere. Hvert Capitel 
har igien sine §.§. eller Paragrapher, hvisJnd-

hold



hold nasten seeS af Capitlernes. Hertil var in
tet at udsoge af vore LandsmandsSkrister, naar 
jeg undtager noget lidet om nogle af Gaardens 
Eyere, menKilderne ere fornemmeligen, deelS 
mundtlige Underretninger og egne Undersognin- 
ger, deels nogle haandffrevnePapirer,med hvilke 
Hsy- og Velbaarne Herr Kamerherre selv 
har tildeels vcrret behielpelig. Det vigtigste af 
de Haandffrevne er et Pertzaments Dokument 
af Aar 1618, hvilket et andet Sted er faldet 
mig i Hcenderne, og har jeg agtet samme vcrrd 
at indfore Ord fra Ord, som et Anhang, efterdi 
det ey allene giver den beste Oplysning, jeg har 
kulwet. faae, om Gaardens og GodsetS crldste 
Eyere og Beffaffenhed, men künde ogsaa L Mine 
Tanker vcrre andre enten til nogen Nytte eller 
Behag.

Tegningen af Lundsgaards nye Hoved- 
bygning, som den vifer sig ud til Gaarden, zirer 
diffe Blade, til LLre for Stedetö hoye Eyere, og 
til Fornoyelse for mine Landsmcrnd, paa hviS 
Bifald og Undest for dette lidet Arbeide det for 

en stör Deel vil beroe, dersom siere endog 
langt merkvirrdigere Herregaarders 

Beffrivelser ssal^omme for 
Lyset.

F o r t a l r.

Borste





Forste Kapitel.

O m  Lundsqaards N a v n ,  SElde, Be lig -

genhed, Anseelse og Vigtighed.

§. i.

*ange Herregaarde i Danmark have en- 
ten een eller flere Gange forandrct dereS 
Navne, hvilke man ofte ved adstillige 

Tilfcrlde onssede at vide, og om Tiden og Anlednin- 
gen at finde nogen tilforladclig Esterreming. Jkke 
langt fta denne Egn liggcr det anseelige og noksom 
bekiendte Herrefirde Holckcnhavn, svm vidcs at have 
Haft 5 Navne, nemligRoxb-lle, UlftldoholmC),

Ellens-

( * )  R i g e n s  R a a d  .s ^ c o s  D l . r r i . v , som  dode lod
det a a m lc  R o x b ^ U e  ved LandSdyen a f  sam m e N a v n  n cd,  
b ry d e  o g p a a  nye b y g g e  inrrm ere ved  S t r a n d e » ,  kal
bende den U lf e l d o h o lm .

A



2

Ellensborg (*), Nyegcrard (**), og endeligHol- 
ckenhavn, hvilket sidste endnuer Stedetö Navn, af 
B a ron  Ln-r«. ttoi.cx, som her fik Aar 1672 et 
Varonie op̂ ettet. Men Lundogaard er iblant de 
-Herregaarde , som, saa vidt manveed, altid har Haft 
<l og det sammeNavtl, vg blev, da den forst ffulle 
anleggeö og bygges, kaldet Lundsgaard, ligesom 
Den endnu bcrrer dette Navn.

M an kan let slutte sig til Navnets Oprindelse; 
ihi, da det Ord Lund bemerket' en liden Skov, og 
Gaarden endnu paa de trende Sider er vmgiven med 
god Skov, der af Begyndelsen mere end i vore Ti- 
Der kan have lignet en Lund, saa maa den derafhave 
faaec sic Navn. Ellers brugeö de Ord S k o v  og 
Lund i fieng, saa ar det forste ikke altid tilkienvegi- 
ver en storre, og det sidste en mindre Sämling af 
Acrer; derfor kan det fornemmelig have beroet paa 
Den forste ByggeherreS Behag, at Gaarden er kal- 
Der Lundsgaard, enten der paa Stedet da var vir- 
kelig Skov eller Lund.

Det

(*) Frue ^ L 8virr kiobte Gaarden af Rigens 
Rand ^coo t-Il rLi.0 den yngre, og lod den kalde El
lensborg.

( ^ * )  t ^ y c g a a r d ,  v a r  ikkc G a a r d e n s  a n d e t, som v .  k o n -  
r o p p ic ia i, fv r c g lv c r  i  sit danstc A t l a s ,  m en fierde N a v n ,  
saa kaldet a f  H r .  V v o n v ^ r i - ,  d a  K ö n g e n  afhaendedc den  
t i l  H a m , csterat O i.rL -^ 0  h avd e fo r b r n d t dette
o g  m ere G o d s .  E n  B e ssriv e lse  o m  denne G a a r d  kan o g  
v en tc s a t  kom m e fo r  Lyset.



z

Det er ikke uscrdvanligt, at en ncrrliggendeLund 
eller Skov har givet Anledning til HerregaardenS 
Navn; thi derpaa havcs Exempler i alle Danfftz 
Provinher. Allene i Fyen forekomme: Gkdvsboe, 
Sksvegaard  nu liggende under Fiellebroe, Arre- 
stov, Billeflov, Egestov, Gielstov, Iuu lffov, 
Lindftov, Vlorstov, Dalund, Bannerslund 
kaldet rilforn Sparretorn, Krbeklunde tilforn O r- 
lunde, og Lundsgaard, hvilken sidste dog ffal have 
sit Navn af en Landsbye kaldet Lunde, som blev an
lagt, da Gaarden ffulle byggeö. Foruden denne 
ere: i Viborg Stift Lundgaard, ogsaa kaldet saa- 
ledeö af en liden Skov eller Lund, som ligger strax 
derved, og i Aalborg Stift Lundergaard de eeneste 
Herregaarde i Danmark, hvisNavnenuomstunder 
meest komme overeenö med Lundsgaards; thi 
Lundegaard i Lolland, som allerede Aar 14.51.var 
en Adelig Scrdegaard, kaldeö nu Chriftiansdal ef- 
ter ftn Eyeres Hr. B a ron  Krwi-us
Fornavn.

§. 2.

Endstiont jeg hidindtil har ikke kündet vpspore, 
naar og af hvem Lundsgaard forst er bleven bygt 
vg indrettec til er: Lst)elen6 Scrdegaard, saa kan jeg 
dog med temmelig Vishcd sige, at den nu har vceret 
til henimod 40O Aar. Thi dens forste Eyere, mig 
er forekommen og stden ommeldes, levede midt i dê  

A  2 rz Aax



i 5 Aar hundred, og for Hans Tid stod aUerede 
Lundogaard, saavidkjeg har kündet erfare.

M an holder ellers for, at Gaarden er celdre end 
den strax herved liggende Kiobstad Lierteminde, 
hvilken dog allerede for Aar 141z var en Kiobftcrd; 
thi bemeldte Aar ftadfcrstede R o ng  IHKIX af p o - 
mcrn dens Fl iheder givne af de forrige Konger. Sa a - 
dan Lundsgaards W de frem for Kierteminde fluttes 
deraf, ar dens Eenemcerker paa denne Side strcek- 
ke sig fast lige til Vyen, undtagen k  lavt og ubety- 
Leligt Srykke kaldet Fcden, lignende det man her i 
D.anmark kalder enOre, som boyer sig ud i Kierte
minde Fiixd, hvilken ringe Strcrkning allene künde 
af Begyndelsen blive henlagt til Vyen, efterdi det 
vvrige tilhorte Lundsgaard.

Udi R o n F  den F ö r s t e s  T id ,
som dode Aar u L i ,  meenes de danffe Herre, 
yaarde allerforst at vcrre opkomne, og kaldtes saa- 
ledes, sordi de beboedes af Hird- eller Hcrrmcrnd, 
derer Officerer over Krigöhotren, hvilke forft havde 
diffe i Forlcrning af Hoffet, mensiden fik dem giort 
arvelige. Et hvert Herred havde sine viffe Sryreo- 
havne, af hvilke enhver udgiorde et vis lidet vilkriÄ 
af Bonder og Soefolk, bestemte til Orlog. De, 
som derover havde at befale, kaldtes Gryresmcend 
eller Hcerincrnd. En saadan StyreSmand ffulle 
holde for sin egen Person Hest, Vrynie og fuld 
Mands Vaaben, derhoS Armbosse vg z Tylrer P ilr

Niger

4 ....... ..............



Rigtt til îeneste. Han ffulle have af hver Havn 
9 Skiepper Nug aarligen i- Feidetid, foruden Hans 
tillagte Gaard kaldet Slyreshavn. Udi bemeldte 
D ong  .Lovs tredie B og  tales forst
vmHerrema'nV, derer Adel, og hvor dennem tilla- 
des at kiobe Styreshavne, fordi de vove deres Liv 
for Köngen og Riget (*). Heraf si)nes da vore dan- 
ste HerrcmcrndS frie Scrdegaarde eller Herregaarde 
ar have deres Oprindelse, og maastee jeg ikke tog feyl, 
dersom jegtilssrevLundogaardsamme W de og Op
rindelse. V ift  nok er det, at Situationen jyneö at 
give mig temmelig Forsikring, om entey denne eller 
en anden Herregaard her i Ncervcrrelsen fra de forste 
Uder af, hvilket dog ogsaa kantiges om mange flere 
Herregaarde, hvis virkelige ALlde ligesaa lidet vides. 
M in  Mening er ikke, at alle gamle Herregaarde el- 
ler.Stvreshavne just laae ved Soekanten, men allene 
paastaaer, at man künde formode noget stigt paa 
saa beleyligt et Sted, som Lundsgaard, der ligger 
sträx ved en beqvem Fiovd, hvor de da brugelige smaa 
Krigsffibe künde samles, ligge i Sikkerhed og i Sk iu l 
af Skoven, og derfra, naar D d  var, udlobe imod 
.Fienden.

§. Z.

Jblant de mange smukke Herresoeder, som 
pryde den i sig selv yndige og frugtbare Oe Fyen, m- 

A z  ger
^ r .  ^ I v ir fe lä s  K r o n ik e  x a x .  1 4 6  le q v .
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6

ger jeg ikke i Betcrnkning at fette Lundsgaard. Lad 
vare, nogle andre have adffillige Herlighedcr ogFor- 
dele, somdenne savner, saa kan den dog, naar jcg 
her taler om Situationen, ligesom og i visse andre 
Henseender, med Sandhed komme i Ligning med de 
prcrgtigste, og har alle de Behageligheder, man kan 
-nfle sig.

Gaarden ligger ret vcd een af Landets beste og 
storsteFLorde ("), hvilken indlober paa den ostreKant 
fra det störe Be lt, strcrkkende sig ind i Vesten forbi 
Kierteminde til Herregaarden Ulrichcholm og Lands- 
byen Münkeboe hen ved halvanden M i l ,  og fordi 
samme Fiord ey allene lober til men og forbi Kierte
minde , kaldeö den gemeenlig Rierremmdefiord, men 
i gamle Dage allene Ricrrefiord, formodentlig af 
den lengere ind, udiKiolstrup Sogn, liggendeLandS- 
bye Riertinge, som i mine Tanker er celdre env

Kisb-

(*) Ovenfefiord er den stsrste, og holder fra Hindshol» 
mens ydersie Ende til Landsbycn Scden hcn vcd Halo- 
Herde M iil, men dcns Beseyling udkmvcr Forsigtighcd 
formedclst de mange Eandgrnnde, hvorfore Bieree« 
«rinde, som havde bedre Havn, var tilforn en Lade« 
plads for Odense Kiobmernd. Fiordcn ved r^yeborg er 
ikke saa aaben ved Indlobct som Kicnemindesiord og 
indcn for brcdcre, men strcrkker sig neppe saa langt, og 
taber ligesom dcnne, hcn imod Byen, den bchsvendc Dyb- 
heb for störe Sli'bc. De andre i Landet indlsbende 
Fiorde ere enten mindre cller merc usikre.



Kiobsteden (*). Lunds.qaard har denne Fiord mod 
Norden, hvilken er her omtrent cn halvMLil bred. 
P aa  den anden Side af Fiorden sees Halvoen Hinds- 
holnr med Skove og Marker, og hvor den endeS 
mod Osten falder her i Oynene de igiennem störe 
Belt stylende Skibe, ligesom og alle fra ogtilKime- 
minde kommende Farköyer, og de paa Fifferie, syin 
ostest lige for Gaarden, liggende Baade giore S ie 
det ret muntert, og fornoyer Synet. Ingen halv 
sterding M iil imod Vesten, ligger Kiobsteden Riec- 
teminde paa hin Side Fiorden, som paa decke Sted 
gior en liden Omboyning, og er ikke brcvere, end at 
man paa den anlagte lange Vroe kan kiore ind til 
Bycn. Paa  denne Side vifer Bycn sig snmkt, ved 
Enden af Skoven, der hindrcr, at den ikke kan sees 
fra LundSgaards Bygning, men, da Veyen fra 
Nyeborg til Kierteminde lober lige fra Hovedbygmn- 
gen ved Brcdden af Fiorden, kan man og ste alle 
dem, som paa den <Dey komme fta og til Bycn. 
Kastcr man Oycr til den siSndre Kant, er Udstgien 
deylig over Haven, og dernest over en Eng ind i 

A  4 Sko-
(*) At Rierteminde Navn ffttlle benurrke et Biere cllcr 

onskcligt Minde, mener jeg ikke. Nogje hentyde den 
forste Stavclse, som Bycn efter min Mcning har faaet 
af Fiorden og denne igicn af Landsbyen Kiertinge, til 
enBierte ellcr Berte, saa kaldes i Jylland cn Lyscstage, 
menende, at man fordum her holdte et Lysetaarn med 
Dlüs til Advarsel for de Soefarende. ronroxx. l).

-- —  7



Skovey, hviS Giennemhugning paa dette Sted künde 
for Synet aabne jevne Marker, Revninge Kirke og 
Bye og endeligen Skov. Osten for Lundögaard er 
ligeledes Skov og Mark, men da den sidfte her fal- 
der noget hoy, hindres man, fra at see Bettet, med 
videre.

I  henseende til Landers Jnddeelning henhorer 
Lundsgaard til Biergeherred under Odense Amt, 
og ligger udi Revninge Sogn. Til Kirken samme- 
steds er en god fierding Miil. Hervcd er at merke, 
at Gaardens Marker ere just denyderste Kant afAm- 
tet imod Osten ellcr Nordost, og ligesom her lober 
ind i Nyeborg Am t; Thi mod. Vesten og Norden 
er, nceft Rierrennnde ogsaa liggende i Odense Amt, 
Hindoholmen (*), der henhorer til Nyeborg Amt, 
og mod Sonden stilles Lundsgaards Marker ftasidst 
bemeldte Amt ved en Bcrkkaldet Rarlolmrd, som 
har sit Udlob i Fjorden eller Bettet. Ncrst Kierte- 
minde ere Odense og Nyeborg Lundsgaards ncrr- 
meste Kiobfteder, og ligger Gaarden omtrent lige 
langt fra dem begge, nemlig henved halv tredie Miis, 
dog maastee lidet ncrrmere Nyeborg.

8 ^

§. 4-

( * )  H a lv o e n  H i n d s h o l m ,  som u d g is r  4  S o g n e ,  noevneS 
i  a ld r e  F o r tc g n c ls e r ,  som  ct H erred  fo r  sig s c lv ,  o g  kan  
en dn u i hcnsccndc til  den v e r d s lig e  ^ u r ir ö iL U o n  betrag«  
te s  s a a lcd e s , m en cstcr den geistlige J n d d e e ln in g  er den a b  
leite en D e e l  a f  L ie r g e h e r r c d .
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§. 4-

Ligesom man ikke med Vished veed Lunds- 
gaards DLlde, saa kan ey Heller meldes noget om 
Gaardens forste Bygnings Beffaffenhed, og denS 
Fvrandringer i de crldre Tider. Lcenge har Borge- 
gaarden, ligesom andre gamle Adelens Scedegaarde, 
vcrret efter de Tiders Maade befcrstet, og derforeom- 
ringet med Graver, af hvilke en Deel endnu vedlige-' 
holdes. . sBed Pladsens Nydning, da ncrrvcrrende 
Bygning ffulle opfores, chntesdet, atderpaaSre- 
der havde adstillige Gange vcereL bygt. For den 
ulykkelige Jldebrand, soM Aar 176z sdelagdefast 
den hele Vorgegaard, bestod Vysmu^en ikkun af 
gammel Vindingsvcrrk, 2 Etager hoy, undtagen et 
fiirkanttt Taaru, som var grundmurct, og blev, 
med hvad derudi fandtes, af Jlden sparet. Derte 
Taarn var af Skikkelse, som de fleste Kirketaarne 
her i Landet, temmelig rummeligt, men ikke meget 
hoyt. Deraf mene nogle, ae her tilforn har vcrret 
en Kirke, og kan det vel vcrre, at et Cape! har isam» 
me Taärn fordum vcrret indrettet. D o g  synes det 
mere troevcerdigt, ar Taarnet er bleven opfert enten 
til blot Zirat paa Vygningen, etter og for deraf at 
forsvare sig i fiendtlige Tider, og derfor kan afBe- 
gyndelsen have Haft sine Skydehuller, hvilke man 
endnu feer paa gamle Slotte og Adelens Gaarde.

Den ncrrvcrrende BorgegaardsBygn ing, som 
Hoy-og Velbaarne Hr. Caniiirerherre^vLl., strax 

A  5 efter
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ester Jldebranden, begyndte at lade opfere, og nu 
er i fuldkommen S tan d , kan i henseende til den nye 
Bygnings Maade, beqvemme Jndretning og vel- 
trofne Zirater regnes iblant de smukkeste her i Landet. 
Den forste Grundsteen blcv fat i M ay  Maaned Aar 
1765, og derved til Erindring mdlagt folgende 
Opffrist-.

Efterat den fovrige Lundsgaardo Bytzning, 
som beftod af Bindingsvcerk, var af I I -  
den forrcerec om Natten den z 
176z. lagde Hr. Etatsraad Jens 6e 
til Lundsgaard og Iershavge derr ftrste 
Sreen u l denne grundnmrede Bygn ing  
den 1765.

S a a  staae da Lundogaard nu, til Verdens fidste
Ende,

DaHLiiilensclv, ogHav, ogJordenffalopbrende: 
G ud  sclv bevare d ig , og dem der her skal boe, 
A t  Ilden  aldrigmcer forstyrrer veres Roe; 
Bygningen bestaaer af en grundmuret Lcrngde, 

64 Alm lang og 20 Alm bred. Ve l er den ikkun en 
Etage hoy, men Kielderen under den ganffe Byg- 
ning, Qvisten midt paa af fem Fag til begge S i -  
der, og det gebrokne T ag , giver den en ret anseelig 
Hoyde. D e  fem Fag i Midten har ud til Gaar
den en UdbygmngeUer lidetFotspring, lige fraGrun- 
dm af til dct overste. Midt paa dette Forspring er 
Jndgangen, hvortil optradeS fra begge Sider paa

gode
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Sode Trapper af hugne Kampesteen, forsynede med 
Jern Gittervcerk, vg over Deren synes Byggeher- 
rens adelige Vaaben med Zirater omgiver. Her li- 
ge for paa Bygningens anden Sive  er Uvgangen til 
Haven, men her ere ikkun Trcretrapper afEegeplan- 
ker, dogstcrrke, smukke og magelige. OverstiQvi- 
sten til Gaarden er er Slagvcerk, og Taget paa hebe 
Bygningen betagt med glasserede hollandffe Stene, 
vg sorsynet med malede Blikrender. 
eller Forstuen gibset og lagt medFliser, er stör og 
lys, fra hvilken trcrdeö ind i Van'clserne til begge 
Sider, og seeS over Dorene Byggeherrens Navn i 
ckiffre af G ibö, malet og forgyldt. Lige for Ind» 
gangen en smuk malet Trappe, prydet med gibsede 
Buer, til Sälen vg de overste Vcrrelser, men paa 
hver Side ere fem Gcmakker, alle ordentlige, gib» 
sede, berrokne og ret smukke. S a a  vel paa Betrcek, 
som over Dorene finder man meget ssionne Malnin- 
ger, forestillende snart Perspectiver, snart Jagt og 
Hyrdestykker vg saa videre, iblant hvilke sees udi 
Spisestuen over trende. Dorre, de rre Herrescrder: 
Lundsgaard, Tranekicrr Slot paa Langeland og 
og S lot paa Thorsmge, esterdi deres
hoye Eyere ere i mrrmeste Forvamffab med hinan- 
den (*). Udi Qvisten er en stör og ret anseelig S a l,

lige»

( * )  H v o r  L u n d s g a a r d s e c s ,  h a r  M a le r e n ,  s o m v e lfo r s to d  
fin K u n s t,  efter eget J n d f a ld  a fs tild re t alle de P e r s o n e r ,

som
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ligeledeS gibset, og mcd prcrgtige Malninger prydet. 
Her feer man det navnkundige Socsiag i Kiogebugt, 
hvor Velbemeldte ^r. Lammerherrens Farfader 
^>r. Admiral med zr Skibe rvralirer
stvg den svenste Flode under Admiral ttoLn§ Com- 
mando, samt Admiral k E §  Seyer ovev de Sven- 
ffe ved Rygen, Viceadmiral 6^örr8 ved Kiel, de 
fiendtlige Skibes Erobring ved Stromstad af i'o^- 
DL>i5lci0l.v, og Marstrands Jndtagelse ved stdstbe- 
weldte Sochelt. Over Dorene viser sig Prospecter 
af Ri-benhavn og Dronborg. Paa  begge Sider 
af Sälen ere under vet gebrokne Tag indrettede rin- 
gere, dog ogsaa gode og begvemme Voerelser til 
Nytte for en storre Familie end nu. I  Kielderen er 
er stört og smukr DiSkken, ligeledeS gibset, samt an
dre til Huuöholdningen henhorendeJndreminger, alle 
meget ordentlige og beqvemme.

Ved denne Hovedbygnings ostre Side, ere gode 
Hufe af Bindingsvcerk og teglh r̂ngte, indrettede for 
Domestiqver, Hollcrirderie og anden Huusholdnings 
B ru g , men nogle faa Skrit dersra ved den vestre 
S ide  staaer Ladegaarden af godBindingsvcrrkmed 
Straaetag bestaaende af tre Lcengder tildeelö opforte 
af Klxkyvvk Koi-nsuLri den yngre, hvis og Frues

Navne

fo m  d a  v a r e  p a a  G a a r d e n ,  fr a  C am m c r h e r r c n  selv ind , 
t i l  den ringeste D r e n g ,  c n h v e r i  sin d a g lig e  D r a g t  o g A r ,  
b e y d e , h v o r v c d  Han e y  Heller h a r  g lc m t sig. s e lv , o g cre 
alle v cl trosne.



Navne ogVaaben, medAarstall 1647, findes ud» 
hugne paa et Losholt. Scalden ved Enden af den 
«ene Langde er smuk og vel indrettet, og lige for et 
vttekantet Lyfthuuo ved Enden af den andenLcrngde, 
begge opbygte af nu vcrrende Eyere. Midt paa den 
tredie og rnelleinste Lcrngde var tilforn Hovedindkior- 
selen, ligesom man endltu dragcr ud her, yg derpaa, 
igiennem een i Skoven af vilde Castanietrcrer nyeii- 
gen plantet Allee, til Nevninge Kirke, og videre, 
men lige for Hovedbygningen er nu den egentlige og 
almin^elige Jndkiorsel. Graven hindrer, at man 
ikke kan kiore lige op, hvilken Umagelighed formodent- 
lig bliver forandrec ril storre Anfeelsc, ligefom og hvad 
der ydermere kan vcere Sredet til Nytte og Ziirlig- 
hed ikke vil blive sparet, dersom Gud lader Hr.Lanr- 
merherre endnu leve nogle A a r, oghvad der 
af Ham med ftor Bekostning allerede er sat i Stand, 
ved Gudö Bestiermelse bliver bevaret fra all ulykke- 
lig Tilfcrlde.

Srrax Sonden for Bygningen er den fornemsre 
Lyst- og Frugchäve, hvori lige for Vinduerne 
Blomfter-Rabbatter, en Fontaine og Hcekker, ligesom 
vveralt ey Deel gode Frugttrcrcr, Alleer og andre 
Zirater, samt fornodne Kiokkenurter, iscrr ffionnd 
AspargeS, dog befindes Haven for ncrrvcrrende Tid 
ikke i den Stand, ar den kan svare til den herlige 
Vygning. Uden for Haven er een for nogle Aar siden 
meget forbevm Eng, som paa de tre Sider omrim

.ges
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geS af Skov. Denne smukke vg beqvemme PladS 
har Hr. Camimrherren vceret betoenkt paa at ind- 
rage til en Dyrehave, og indhegne med de lange va- 
rige Eenebcerstavre, saa ar man fraVinduerne künde 
vver Lysthaven see indiDyrehaven, og have Dyrene 
ideligenfor Oyne, allene Engen behoves til Hoeav- 
ling. Men ffede der, og Skoven lige ud for Byg- 
ningen blev tillige igiennemhuggen til en Allee, vilde 
der give et meget behageligt S y n ,  og Gaarden künde 
viise sig paa denne Side nok saa smukt, som paa dm 
anden ved Fiorden.

14 --

§. 5-

Avlingen  rilLundsgaarderjust ikke saa vidtlof- 
tig, som vedadffiUige andre Herregaarde iFyen, dog 
har ncrrvcrrende hoye Eyere meget forbedrer den. Udi 
den nye LandmaalningS Matricul er Gaarden ansae
1 Ager og Eng sor zz Tender, i Skieppeog z Fier- 
dingkar, og Skovssyld z Tender, 2 Skiepper,
2 Fierdingkar og 2 Album. Hcrtil er ey lagt noget 
conkribusble Hartkorn. Een Deel af Jorden, egent- 
lig Jershavge tilhorende, laae tilforn iblant Rev- 
ninge Bonders, men er for nogle Aar siden bleven 
vmbyttet, og udgior nu, samlet, en god LokkeiNar- 
vcrrelsen ved Lundogaard. Forvden denne ligger 
vmkring Gaarden 5 indhegnede M arker ellerLokker, 
som har god Skov og Sadejord.



Iordarten j denne Egn bestaaer messt af fort 
Muld med en stckrk Blanding af Leer. Omtrent en 
halv Lllen, under Venne JordenS overste Skorpe, 
har man emen den guulagrige fede Leer, eller Sand  
paa de fleste Steder. Her er ingen hoye Bakker, 
naar jcg undragcr den ey langt fra Gaarden ved Fjor
den, saa kaldte R linc, hvorover Landrveyen gaaer 
sra Nyeborg ril Kierreminde. Vander, som ideligen 
borrstyller Gründen, forvolder altsaa, atetStykke 
efter et ander nedfalder oven fra af Klinren, hvilken 
Skade, man mcner, endffiont med megen Bekost- 
ning, künde forebygges, og Veyen blivemcre sikker. 
Leret er gor og künde maastee vcrre tienligt for Potte- 
magere eller vore Steenloys Fabtiqver. Et ander 
flags Leer findes og her, som er fint og remmelig 
hvidt, kaldet GmidLelccr, formodentligen godMcrr- 
gel eller Jordmarv, dog bruges ikke ril Agerens 
Giodning, men tages allene af Bonderne, for der- 
med at hvitte eller kalke deres Hufe. I  dets Sted 
fores aarligen mange LcrS Tanc; ril Gaarden, og 
blandes med anden Giodning til dens Formerelse, li- 
gesom den og anvendes ril samme B rug  af mange 
Aeboere, og agtes sordeelagtig, naar den ikkun forst 
er vel raadner, inden denkommerpaaAgeren. Nogle 
Steder falder Jorden, naar den rillige er meger siid/ 
vanstelig at behandle, ved stcerk indfaldende Regn i 
For- og Efreraar, men denne Besvcrrlighed er dog 
allerede megec ophcevet ved Grofter og Render til

Van-
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VandetS Afledning, saa ät der nu kan avles got 
' Korn og Hoe, hvor Jorden tilforn laae ubrugelig og 
ey til synderlig Nytte.

B y g ,  nemlig, der 6 radede, er den storste og 
lykkeligste Udsced. Det to radede er tilforn forsogt, 
men man fandt sig dermed ikke fornoyet, endffiont 
dme flags B y g  i gov Jord giver den storste Fordeel 
og Korner er i sig selv storre og bedre. D o g  saaeS 
her og aarligen en god Deel R ü g , Havre og E r 
ter, samt lider H s r  og Hamp, som lykkes vel. 
Naar ZErterne voxe vel, og Jorden derefter bliver 
giodet, faaer man det beste B y g  og stden R ü g , el- 
lers saaeS forst B y g ,  hvor til giodcS, siden Rüg, 
eller B y g  igien og Havre, hvor Jorden er sild, og 
derefter hviler Lokken 2 eller 3 Aar. B y g  vil ikke 
gierne holde sig reen for Havre, Agerkaal eller K i- 
diker, og Nlorgenfruer eller onde Urter tor ligesaa 
midertiden indfindesig, menDlinre og iscrr den unyt- 
rige Heyre tager visse Aar langt stärkere Overhaand 
udi Rügen, dog er denne sidste blevet meget bedre, 
siden man har begyndt at saae den tidligere i Ester- 
aaret. Humle avles oste mere end til eget Vrug. 
Undertiden bortleyeö en Lokke til fremmede Crearu- 
rers Grcesning', men af Hoe kan ey synderlig und- 
D«res fra Gaarden. -

Nogle saa men ffionne Stude scrlgeS aarligen, 
men egentlig holdes her Hollcenderie, som er i yp- 
perlig Stand, og S'ver oversiodig vg got Sm or,

men
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men af Oste gior man nu ingen stör Fordeel, oghvad 
Derved afgaaer, kliver rigeligen oprettet ved Sm or- 
rer og Sviin. Ve l har den fordervelige Qvwgsyg- 
dsm ogsaa indfundet sig paa Gaarden, og bor r̂evet 
den storste Deel Kioer, dog esterdi baade Lunds- 
gaard og Revninge Sogn  har siden vcrret forffaanet, 
endog da denne Landeplage sidste Gang udi Aaret 

graflerede her i Egnen, saa ere de allerede ved 
Jndkiob, i scrr af bornholmffe Kioer og ved lykkelig 
Tillceg ncesten voxne til der behovende Antal, der ikke 
ffal «ere storre,. end vel kan grceffes og foeres. Et 
lidet Seutterie har og hidindtil ftembragt nogle rare 
Hefte, men ncrft Kioer leggeS meest fiid paa gode 
Faar og Sv iin . For faa Aar siden har man for- 
synet sig med et lidct Tiltrek af engelffe Faar fra en 
anden Herregaard, hvilket lykkes meget vel.

Omkring og til Lundsgaard staaer overflodig 
S k o v , meest af B - g  og Eeg (*), dog ogfaa en god 
deel 2Lste- og 2Llmctroeer, hvilket sidste flags paa 
mange Steder agte6 rart (**). Disse flags Trcrer

ere

<*) Man holder for, at den, her paa den nördre Kant af 
Landet voxcndc Eeg, er stärkere og beständigere, end 
anvensteds, maastee sandt nok, esterdi den cryngre, og 
en stör Deel, som omhugges »g brugeS, kan'ikkun an- 
fees, som R i i L e e g e . . /

(^*) Af2Llmetrce forferdiger Sncdkernc her i Landet MO 
get smukt Arbeyde. Hr. Lammerherre v̂Ll. har og
ladet M e  jiogle 'gamle Litftb»rtr<pkr, som stodi Sko- 

A  - ' tzen,
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ere i Almindelighed ikke saa störe her, som paa nogle 
arrdre Kanter i Landet, dog langt storre end ellerS 
her i Egnen. E ll,  R ö n n , N a u r eNer Lon, Hyw, 
-Hessel, vild RirsebLrtrcr, her kaldet valfte Kirse- 
bcer, vild Abild rc. voxer og her, men ingen Birk, 
p ile  af adssillig siags fees overalt vcd Gierderne, og 
flere fettes aarligen, hvilke til SkovenS Besparelse 
forftaffer Gierdestavre rc. S la a n , Hvidtorn, 
Bramborrog Hybentorii, vgsaavidere, bruges til 
Zndhcegninger, helft Slaantorn som den beste og be
ständigste; thi Hvidtorn, som ellers voyer i Qverflo- 
dighed, udholder neppe med Hessel. At hcrgne med 
Dettesidste, som andenstedS bruges, er heretforgie- 
ves A rbeM , efterdl saadant Gicrrsel om Virileren 
Sanfte borttages af ledige og sättige Folk, helft fra 
Kierceminde, llgesom og disse vptage Stavre, ned- 
bryde Grene og brcrkke eller afhugge de unge Trser 
<men til egen Brcrndsel eller til ar strlge, dog lider 
Bondernes Gierder og smaaSkove langt mere, hvor 
mindre Tilsyn kan haves. Nogle Sceengierder fiy- 
VeS omkring Gaardens Marker, men flere at stelle, 
ville blive vanffeligt, da denne Egn har ingen Over- 
flodighed af Steen. D e  fieste Aar er Skoven srugt- 
Larpaa>vlden, og da indsettes dcrj saa mange 
S v i in ? .som kan fedes, for en billig Penge. Tegn 
seeS til et Teglbrcenderiei forrigeDder ey laugt fra 

577 'Gaar

den, tkl saryme Ärbcyhc, hvortst belle Tr« ligeledes er 
rneget pppcrligt.
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Gaarden, men da her er ingen Tsrvegrund, maatte 
det blive alt for bekosteligt, og ril Skovens störe 
Skade ogFormiudffelse, sammr igjen at anlegge.

Stört M !d t, som Hiorte, Raae og Daaedyr, 
findes ikke, menville ey längere savnes, naar denom- 
meldte Dyrehave blev indrcltet og sat i Stand, lige- 
som ved en stor Deel andre Herregaarde i Fycn. Til- 
forn var her en storre Meengde af Harer; thi for et 
par Aar siden gav en vis Omstorndighed Änledning 
tilderesFormindsselse iRevningeSogn, menLunds- 
gaardhaver Jaglrettighed paa flere Sogners Marke. 
PLndsvmec er velsmagende for Almuen, som eng
ten steger det,> eller lader kaage Suppe dcrpaa. 
Vildsviin, Ulve og Brokke veed man her ikke af, og 
de ffadelige Rcrve ere ikke mange, da man flittigen 
tragrer dem ester Livet, og under dem ingen Roe til 
at formen sig, esterdi Mark-og Skovrotter,MuuS 
og deflige, som Rcrven menes at odelegge, ikke giore 
nogen kiendelig Skade. Jlleren foregive nogle at 
have seet her. Lcekareen eller Vcrseren, som sigeS 
at vcrre brun om Sommeren og hvid om Hinteren, 
har jeg seet i ^unü Maaned af samme Farve, som 
den har om Vinteren. Den er nytrigere end Kar
ten iKornladerne, hvor man oste plages af Rotterog 
M u u s , og Skindet vide Bonderne at bruge til Lcr- 
gedom for Hefte (*). A f Muldvarpe haver man i 

B  2 Over-
(*) Lcrekatt2ns Skind bruges og til Kl'oer. Et ganffe 

lidtt Stykke reddede npeligen enKoe, som havdedrukktt 
noget forgistigt i sig.

. --------  19
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Overflodighed til liden Fordeel. Sielden sees Od- 
Deren og Maaren, men aldrig Egerne, afhvilke 
Log findes i Merngde ey langt fta denne Egn.

Om  Egnens Fugle veed jeg intet i Scerdeleshed 
at anfore. st-rnen og anvre Rovfugle maae under« 
rivenpryde Porten, hvorpaa den flaaes med udspi« 
ieve Vinger. Srorken bygger ikke her og den ophol- 
Der sig ikke meget i Venne Egn. Rragerne indfinde 
sig'gierne, endssiont de ideligen forfolgeS, menGka- 
Der sees nu sielden ved Lundßgaard. Begge S lagS 
spises af mange. Spurre  er her nok af, vg syneS 
«t have fuldkommen Herredomme over Korner paa 
Marken og vver Havefrugterne, iscrrKirsebcrr, Suk- 
kercrrter rc.' A f de Fugle, man gierne onffer sig, 
findes Agerh-no, Bekasiner, Brokfugle, Ler- 
re r, Rramsfugle, Snepper, V iber og mange 
Piere. Naar sinteren bliver haard, indfinder Ler- 
ken, Bogfinksn og andre smaa Fugle sig i blaut Spu r- 
rene. Undertiden fornemmer man ogsaa Vagtelen, 
rnen merkeligt, at Narergalen, som paa sin stedvan- 
Zige Tid ideligen lader sig höre her og andenfteds i 
Egnen, dog nu aldrig opholder sig i ncrrmeste Skov 
ved LundSgaard, men tilforn ffal den dog have va- 
rer der. Naar Kiertemindcfiord om Vinteren til« 
fryser, indfinder sig Svaner, Vildgires og 2Ln, 
Der, iscrr af de sidste ssydeö oste en stör Merngde, 
vg scrlges for 6 til 8 SkiNing Parrek, men de ere 
gierne sterk tranmde ogubehageligeatstnse.

Ved
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<Ved Lundsgaard er ingen ferffe SjSer, men i 
nogle Damme, saavelsom i Graverne baade vcd 
Lundsgaard vg Jershavge falder noget Fifferie, istrr 
Äarudser. TilfornvareKarper, Aborrer, Giedder 
vgBrasen ikke saa rare som nu, dog er Velbemeldte 
Hr. Cammerherren bctcenkt paa, igien at fette decke 
Fifferie i Stand. Brebs falder ikke ncrrmere cnd nce» 
sten en M iil herfra. Derimod frembringer Fiorveu 
enftor l̂Zclsignelse af alle de flags Fiff, som jcrdvan- 
ligcn fanges i jaadant Vand, som 2lal, Torst, 
S i lo ,  Hvillm g, Hornfist, M.akrel, Flynder, 
Hvoraf et Stags ere scerdeleS gode og störe, og kaldeS 
Kierteminde - Raadmernd (*). p igvar, Tobis, 
Tunger, Sreenbider, Rceger, M uslm ge r eller 
Skielfiff rc. men ingen Hummer, og sielden Orrer, 
som, naar den saaes, er scrrdeles ffion; O g  da nu 
Lundsgaard ligger Kierteminde saa ncrr, kan lnan 
fast hver D a g  have paa Gaarden enten een eller fiere 
flags F iff; chi fta Gaarden selv betiener man sig ikke 
af dette Fifferie.

Jeg har tilforn med faa Ord erindrct nogle ffade- 
lige Urter, som voxe her i Körnet. Om disse saa 

B  z vel

<*) Da disse flags Flynder cre scrrdcles fede og tykke, 
maae de formodcntlig dcrafhavc faaet dcrcs Navn, man 
maatte da sporge, hvorsvr man ikke Heller har kaldct dcm 
Kierteminde Borgcmcsiere, cfterdi man gcmccnlig siger 
orn en fccd Mand, at Han har en Vorsemester Mave.
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vel som de nyttige, der rigeligen pryde Lundsgaards 
Skove, Marker ogEnge, vil jeg strcrbe ved en an- 
den Leylighed at give nogen Underretning. En stör 
Deel kiendes og bruges af Bonderne, og disse at op- 
dage ffal i ScerdeleShed vcere mit Syemeed. Det 
samme tcenker jeg og vmde bekiendte og ffadeligeInd- 
seccer, som forekomme her i Egnen. Nogle medi- 
cinffe Urter lader Hr. Cammer herre aarligen 
indsamle. I  Begyndelsen af dette Aarhundred le- 
vede den lcrrde ireÄcn- i Kierteminde,

8c^cicriv§, som blant andre Manuscripter 
har esterladt sig: Observariones Loranicas äe klanris 
circa Lirkemunöam N2tccnribu5, Men dette Manu
skript faaer jeg neppe at see.

Paa  en Tid af hundrede Aar er Bsndergodstc 
til Lundsgaard anseeligen formeret, da der tilforn 
neppe udgiorde der halve afdet, som nu Hörer dertil. 
Gaardens Eyere har Tid cster anden ulhandlec stg 
saa meget, at det nu belober sig til 287 Tonder 
<Skiepper z Fierdingkar 2 Album Hartkorn i Ager 
og Eng, hvilker altsammen, dog med Forssiel, er i 
god Stand, og enhver kan svare Köngen og Her
stabet deres. Den storste Deel ligger i Ncervcerel- 
sen, dog noget adspredt, nemlig udi 7 omliggende 
Sogne, saaledeS:

Rev-
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Revninge Sogn  og Bye - i4Gaarde2i Huse 
Bogense Sogn  og Bye - i  - - -
Flodstrup Sogn, Kiffendrup Bye - - i -
Rynkebye Sogn, Huuslev Bye r - - «
Kiolstrup Sogn, dito Bye - 2 - - -

- - Ladbye - Z - z -
Münkeboe Sogn  og Bye - i - 2 -

- - Drcebye - 2 - i  -
Drigstrup Sogn og Bye - 4 - 2 -

-> - Bregnoer - z - r -
< - Kierbye - 5 - z -
- - Lille sLibye - 5 - - -

Tilsammen 4 l Gaarde Z4 Huse.

DiffeBondergaarde staae i Hartkorn fta z til 1-2 
Tondcr og lidet derover. Til nogle Huse ligge for- 
uden Haveplads lidet Jord i Markerne, og blant de 

ved Revninge anforteLuse ere 6 Skovhuse, 
som ligge i Gaardens Lokker.
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Andet Kapitel.

Om  de til Lundsgaard lrggeude forige Ade- 
lens Sadcgaarde og de dertil henho- 

rende Kirker.
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l r r  §-TVndssiont man her i Fyen ikke findcr mange 
Sogne, som jo endnuivore Dder have een 

og undmiden tvende Herregaarde, saa vare der dog 
fordum langt flere, men samme meget ringere end nu 
vmstunder baade af Bygning og Eenemerker, saa 
vel som Bondergovs. Til Beviis vil jeg allene ncrvne 
nogle Sogne i Venne Egn, for Exempel : JRi<sl- 
strup Sogn er nu ikkun een Herregaard, nemligUl
richsholm, men, for ringere end 200 Aar siden, 
videö trende Herregaarde: r. Skcndinge ellerGkin- 
nerup, som siges at have Navn af en Kiempe der 
begraven, blev overdragen af Okisi-rn

til Bong LlMI8HHI>s den Fi erde, 
som nedbrod den gamle Bygning, og lidet derfra op- 
bygte etHerrescede forsm naturligeSon Ur^cc:»^- 
si-iX  ̂Ovi.vLi<l.övr, da Gaarden stk sit eget d̂ avn 
Mchsholm. 2. Huuslepgaard, nu en stör Bon-

degaard



degaard ved Byen Huuslev, var fordum en Herre- 
gaard, beboet af tvende ester hverandre.
z. Reyrupgaard(maaskeeden samme, som er^anu. 
Icrixr kalder Rielögaard i Kiolstrup S o g n ) NU lig
sende under Ulrichsholm, tilhorte Aar
2595. Desforuden laae for kort Tid siden Kster- 
gaard udi Vette, men nu til Munkebye Sogn. Uvi 
sidst bemeldte Sogn  var sordum TrcrUerup Gaard 
beboet'af §rue ^ l . x  ^vu.v'6^^0» 1-1^8 0 r.vx- 
L/vr,v8Enke, Aar 1588, mennu afbrudt, ogDrcv- 
byegaard, t t E  rilhorende samme Aar. I  
Rynkebye Sogn  foruden Skovsboe,'fom  endnu er 
her, Urupgaard (*) beboet af krvn«. 1555
og af 1592, mennu en Bondegaard,
og nlaaffee flere. Hvad Revnmge Sogn  angaaer, 
hvori Lundsgaard ligger, da kan derom der sarnme 
üges. Svgnet er kun lidet, bestaaende af een Pye, 
og dog har her i gamle Dage paa een Tid vcrret 
trende adelige Soedegaarde, nemlig Lundsgaard, 
Lindsgaard og Jershavge, men samme vare ringe 
vg langt fra ikke af den Beffaffenhed, son; de fleffe 
Herregaarde nu ere. B  5 Lindsr

(*) Udi Koldinghuus Amt i Iyll^nd har fordnm vwrct err 
adelig Sardcgaard af samme Navn, cller maastcc rcttcre 
Ugenkp. Iblant dens gamle Eyerc anforer den dansse 
Atlas peder rrorby og ficre af den Slcrgt, men 
jcg frygter, at man har taget Urup i Fycn, for Urup 
cller Ugcrnp i Iylland, ligcsom man ey Heller maa con- 
funcleie nogen af diffe med den siore Hcrregqgrd i Skam 
dcrborg Amt, kaldct Uvnp.
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Lindsgaard var ncrrmest LundSgaard mov Asten 
ved Kiertemindefiord, hvor tilforn stod wende Huse, 
men nu ikkun er H uus, som deraf har Navn, og 
kaldes Lindohuo (*). Formodentlig havde Gaar
den fit Navn af Lindetrceer, hvilke dog nu ikke findeS 
der. Pladsen, hvor Gaarden har staaet, kan man 
kiende, mennaar og afhvem denforster opbygt, har 
jeg innen Efterretning om. Den forste Eyere til 
Lundogaard, somvideü, nemlig Hr. I-IovLK»«il.o, 
eyede vgsaa Lindsgaard, ogfra Hans Tid var alt 
Godset samler under eet Herstab indtil

Ol.rrk.v5 D od , ester hvis Afgang der blev derlt 
imellem alle Hans Arvinger. Oäxs von klttxi.l.r:rl 
paa stn Frues Oi.rxr.o8 Vegne bekom een 
P a n  i LundSgaard og Lindsgaard, ogstdenudkiobte 
de andre Medarvinger til bemeldre Gaarde, hvorom 
herester' mere forekommer. I  bemeldre von 
^lnxr.r.x^5 Tid, som i Vegyndelsen af der 16 Aar 
hundred boede paa LundSgaard, flulter jeg, L inds
gaard er bleven afbrudt, og dens Jorder og Eye- 
domme efterhaanden henlagte under Lundogaard> 
ligesom de endnu höre dertil. Strax ved Stedet seeS 
en opkastet Hoy, kaldet Ionrfrue H-yen, svin for- 
dum har vcrret omgiven med Vand. Paa  denne 
Hoy har, efter AlmuenS Fortcrlning , en Jomfrue

paa

(*) M i pcinropp. van. lom. z. p. 426. llKVticsLy, 
nosgaard i R c v n ittg c  S o g n ,  som m aae v « r c  L in d s g a a r d ,  
der nu ikke er m ere t il .
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paa Visse Tider siddet og spundet paa en Rok. M an  
bermer ogsaa, at Gaardens gamle Eyere ssulle lade 
sig see kiorende, o'gandet saadant mere, som siges i 
Almindelighed om alle gamle Slotte og Herregaarde, 
naar detpaa har'opholdt sig nogen, der paa en eller 
anden Maade har Mmxverer sig fra andre. Mere 
veed jcg ikke at berette omdet forrige og for lang Tid 
nedbrudte Lindsgaard i Revninge Sogn.

§- 2.

§)en anden Scrdegaard, Hoy- og Velbaarne 
Hr. Lammerherre tilhorende, ligger ikkun et 
par Bossessud i Sydost fra Revninge Kirke, ogkal- 
deö Iershavge. Ved den vestre Ende i Byen er en 
Bondegaard kaldet Voldsgaarden, og strax derhoS 
en med Graveromringet Plads, nubegroet medUn- 
derssov, paa hvilken Plads, der er kiendeligt nok, at 
en Herregaard tilforn har ftaaet; og gamle Folk for- 
icelle, atIershavge forst ssal vcere bygt her, men 
derester afbrudt og sat, hvor den nu staaer. Der- 
som denne Fortcrlning er rigtig, hvilket jeg sinder troe- 
ligt, har Gaarden dog ikke, saa lenge den stod paa 
Veite forste Sted, Haft Navnet Jershavge, men er 
kaldet Revninge af Byen, ved hvis Ende den laae, 
ligefom adssillige andre Herregaarde have Navn af 
den hosliggende Landsbye. S l ig  Gaardens Fovflyt» 
telse, mencr jeg, ar vcrre sseet af cttki8ior»x^ 

da Han efter sin Fader
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som liok levede ikke lcrnge ester Aaret 
1508, arvede denne Part afGodset.

Hvad NavnetIershavge angaaer, da har Ste- 
det maaffee vceret kaldet saaledes, forend Gaarden 
blev opbygt. Undertidenffrives Gterohavge, hvil- 
ket si)nes ac ffulle betegne en Havge med Gierdeom- 
given, men da inan i de crldste Dder og ostest lcrser 
Ic rshavge , ffuttes rimeligere, at Stedet i Begyn- 
delsen har vceret eyet eller beboet af een kaldet 
eller som er eet afFyenboernes«ldgamle ori
ginale Navne, og endnu oste sorekommer iblant Al- 
muen; Altsaa ffulle Navnct bemerke saa mcgcr som 
-Hieree Havge. Bygningen er liden og ringe, baade 
Borge- og Ladegaarden afBindingsverk med Straae- 
Tag, har ey Heller ide celdreDder vceret stör, dog 
vist nok langt änderndes end nu omstunder. For fqa 
Aar havde endnu Borgegaarden Tegltag, og vav ril
lige med en liden Have omringet med Graver, ogder- 
vver en LZindrlbroe. Graverne ere ved Magt, inen 
hvvr Broen var, er i dijse Aar, da den blev brost- 
feldig, vpfyldt. Strax ved Gaarden ffal for mange Aar 
have vceret en >8andmollc. Endnu er her god Skov og 
Situationen ikke ubehagelig, men Gaarden beboeS 
ikke, hvorfore den esterhaanden har tabt megetaffin 
Anseelsê  Dlforn var her en Forpagter, men nu hol
des allene en Ladefoged, og Groden, af de tillig- 
gende Jorder, sores gemeenlig tilLundSgaard,hvor- 
imod en Korntiende udtcerffeS og nogle Creamre,'

messt
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meest Kalve, foeres og fodes om Winteren. En 
Deel af Jorden laae tilforn iblant Aevninge Bonders, 
men er nu samlet og udgior tvenve Jndhegninger eller 
Lokker, den eene ved Lundsgaard, hvorom tilforn, 
den anden ved de andre Jershavge Lökker, hvilkenu 
tilsammen ere 4- Hovedgaards Taxt er 24 Tonder, 
2 Skiepper og 2 Fierdingkar. Jordarren med vi- 
dere er fast af sannne Bessaffenhed, som ved Lunds- 
gaard. N u  folger nogen Efterretning om Eyerne 
til Jershavge Gaard og GodS, saa vidt den ikke 
havde samme Herffab, som Lundsgaard.

som menes at have bygt Jershavge. Hans For- 
eeldre v a r e k ^ i . i . L O l . r x i . v , DanmarksRi- 
ges Raad og Ri6i§8L 6ovov, om hvilke hcrefter 
mere forekommer. Ester bemeldte sin Faders D o d  
tilfaldt hannemdenneDeel, afdether esterladte Gods, 
og uden Tvivl opholdt Han sig meest paa Jershavge, 
ellers eyede Han og W e iru p , endnu en god Herre- 
gaard i Marslev S o g n , omtrent halvanden M iil 
hcrsta.

Med sin Svoger von til LundS-
gaard og Lindsgaard kom dn^ is io ?»^  i
Trette om nogen Grund ogJord, liggende paaRev- 
ninge M a rk , og blev hannem tilkiendr Ret ved R o n g  
k irivLkjK  den Fö r s te s  Dom  afstrgt paa Herreda- 
gen i Odense, Mandagcn nast efter vor Frue D a g  
^ssumxrionis Aar 15.27, Dette uagtet blev Sagen dog



ZO -----

atter oprippet, da von var dod, og
Sonnen von arvede Godset, hvorover
en Syn S  og Granffnings Forrerning, efter R o ng  

den T redL eo  Vefalning, fvretoge- 
paa Revninge Mark af nogle Adelsmccnd, hvilke 
Tirsdagen for Simonis og Juda D a g  Aar 1555 
igien tildomte cn^s'rorttLR. ^l.rLl.0 de omwistede 
Grunde og Jorder.

Aaret efter R o ng  k 'k lv M ir  den Fo rs te s  Dom  
ndi bemeldtcSag, nemlig 1528; var Ln^isi-ornL«.^- 

iblantden fyensteAdel, somHoystsamme befalede 
at mode i Holsteen med dcres Folk og Hefte, tildet fore- 
satte Tog imod omliggendd tydffe Fyrster, og Aar r 5 Z4 
mdfandt Han fig med samme Adel udi Hellesoe Kirke 
uden for Odense at udvcelge vereng til
Konge udi Danmark (*).

Han kom wende Gange iALgteffab, forst med 
Vox, jom dode Aar I 5Z5, og ligger begras 

ven i Revninge Kirke, hvis Gravstrift herester ffal 
anfsres, anden Ganymed l̂o<-L«8 Datter 
ŝuei., som havde tilforn Haft ^cov til

Bavelse i SieUand ("). A f for ommeldte fees, at 
Han endnu levede Aar 155 5/ men formodentlig ikke 
lange derefter, og blev efter sin D od  hensat hos sm 
Frue i Revninge Kirke. Om  Han foruden en Son ,

som

'(*) ^r. ttvitfeltjs Kronike lom. 2^pse.,;io ogl4r5- 
0  Lonxr Samlingrr lom. 2.xax. 646.



som strax heresier anfores, har.esterladt sig flere 
Born, videsikke,

2. for-
rige Herres S o n ,  ogderfor ffriveö gemeenlig ikkun 

LnLi5'rc)r»LL8L^, kaldteö ogsaa IVLI. I 7v- 
rki.v. ForudenWeirupgaard arvede Han efm sin 
Fader Ierohavge. Aar 1564 blev Han forlenet 
medRugaard, som da var en kongelig Forlening, 
men nu en Herregaard.

Den Tratte angaaende nogle Jorde paa Rev- 
ningeMark, fornyedes tredie Gang imellem k̂ i.1.2
I7r.rL!.o V gZ rue^^L  Xr»o», von ^»LLLLdlS
Efterleverste, og gik endeligDom i Sagen paa Her« 
redagen i Odense den 12 M ay Aar 1577 til Han6 
Fordeel. Donnnen lases lil Slutning, som giver 
ncrrmere OplySning.

Med sin Frue Qieni'nvo 8ris ?0H8I8 Datter, 
som levede Aar 1574 havdeHan wende Dom e, men 
ingen Sonner. Det sidfte Aar jeg sinder k ^ e  
vi.kLi.0 nccvnet, er 1589, og maassee Han ogsaa ved 
denne Tid er dod, og begraven i Revninge Kirke.

Z. Frue 1.1.2 Ltti(l8i'o.
?«L282^ Oi.rLi.v8 Datier, eyede Jershavge Aar 
1618, da.hun efter Ansogning bekom Vidisse, ud- 
stcrdt af R o ug  den Z i e r de  paa
A o n y  k 'k lvLk lk  den A n  de n s  og DanmarksRi- 
ges Raads afsagde Dom  i oftbemeldte S a g ,  hvilket 
voeumeor er det, jeg her til Slutning, som et An»

Hang



Hang, ffal indfore. Frue I 7l.rel.v maae vist 
nok have vceret gift, men med hvem harjeg ikke kün
det opspore.

Ester hendes D.od maae Jershavge vcrre kom
men til LundsgaardS Eyere, Roittgi-xeiL
dencrldre, som siden forekommer, og dersor her for- 
bigaaes.

4. 6KH6LK8 t t d M ,  var en S o n a f  8i-v6L 
I-IÖL6 til Vang i Vendsyssel og 6.^L6LKs D a t
ier Ol-rs-r^'i,. Han kom i TEgtestab med I-IS- 
Al- rn koi'nsi'Lxn, (N Datter af Ko-ru-

den crldre, og formodentlig med hende blev 
Eyere af Ierohavge, som Han igien folgte rillige med 
noget Bondergods, bestaaende af 5 Gaarde i Rev- 
ninge, Aar 1648 til den yngre
til Lundsgaard.

Han eyede ogsaa den neppe en fierding M u l fta 
Jershavge liggende Herregaard Rj^rbek, hvor jeg 
vver wende Porte har stet Hans og Frues Navne og 
Vaaben med Aarsrallene 16)4 og 1645. Bemeldre 
Hans Frue bragte Ham 6 Sonner : 5^ »  ,

Usosi? og^^^yvoKv l^öeo, de wende 
forste dode voxne ugifte, og den fierde .Son 
»öL6 beboede Norbek efter sin Fader (*), men J e rs 
havge forblev beständigen Lundsg-ards Eyere til- 
hörende, og har nu siden Aar 1648 hast samme 
Herssab.

r.

(^) VvlelanllL Lidender sor Aar l ? L 7. k»e. 54.
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§. z. ^
T i l  Lundogaard ligge wende Rirker, nemlig 

iRevninge, paa Venne og i Drigstrup paa hin 
Side 'Kierlemindefiord, dog begge i Biergeherred. 
Disse Kirker tilhorce Köngen, indtil Hr.

ul Oregaard, Nidder, Geheime-og Ju- 
stihsraad rc. magessiftedesig dennem til for femBon- 
dergaarde her i Fyen. Köngen forbeholdt sig Relui- 
tions Rettighed, og saaledes afstod bemeldte Hr. 
Lkijc dem Aar 1679 til Hr. Etarzraad

l^ü-rrov til Lundsgaard og Jershavge. Skio- 
det er underskrevet af Kvooi.ru von 
Oberst og Commendant i Nyebvrg, og Kuvo 
tilJuelstov. Mendenforbeboldne ReluitionöNer til» 
kiobte siden Baronesse sig af R o n g  KKI- 
V Lk lK  den F i e r  de Aar 1718 og derester have 
Kirkerne stedfe fulgt Lundsgaard.

Drigftrup Kirke er anneLkcier Kierteminde Kirke. 
Tienden er ansat for z z Tender 4 Skiepper Hart
korn. Dette tillige med Münkeboe Sogn, liggcr 
imellem Odense og Kierlemindefiord, hvorfore Al- 
muen her i Egnen gemeenligen siger: Imellem Fior- 
dene, na ir den taler vm disse wende Sogne. Io rd -  
arren er scrrdeles god og ftugtbar, fornemmeligen 
falder Bygget, hvorafmeest saaes, meget reent, saa 
ot den storste Deel scrlges, som Sadekorn, til de om- 
liggende Egne, hvor. Jovden ftembringer mere af ad* 
jkillig Ukrud. V ist nok er Venne Egn een af de frugt- 

C  bareste



bareste og beste i hele Fyen, men at man her finder 
faadanne frugtbare Agre, som i mange Aar ikke gio- 
deS, og dog bccre overfiodig B y g  saavelsom anden 
S.ed, som nogle foregive, dermed mener jeg, ar 
vcrre sagt for meget. S k o v  er her ikke og lidet T<sr- 
vcskicec, dog da Jorden er saa ypperlig, seerman 
Bonden i herlig Stand, ligesom Han og roses for sin 
Srikkelighed stemfor paa mange andre Steder. Kir'" 
ken, som ffal vcere indviet Sc. Nicolao, ligesom 
Kierteminde Kirke S t . Laurcmio til ÄLre, er kun li- 
Den, mork og uanseelig, vg har ey, saavidt jegvecd, 
nogct mcrrkvcrrdigr at fremvise. M an sorcceller, at 
Den i de crldste Dder var anneLiercr Mesinge Kirke 
paa HinDsholm/ men da Prcrsten druknede i B aad s  
Bek, som adffiller H inM olm  fra det ovrigeFyen, 
blev den henlagt til Kierteminde. Kongetienden blev 
Aar 15 5Z ved R o n g  den Tce d i e s
Benaading ffienket til Sogneprcestens Jndkomst, 
hvorom ncrrmere Esterretning findeö i Hr. Etats» 
raad »offmavs Sämling om Fnitdationer, men her 
med andet mere sorbigaaes, efterdi jeg udi dette lidet 
Skrift fornemmelig opholder mig ved Lundsgaard, 
vg det Sogn, hvori Gaarden ligger.

§. 4-

I ld i  Revninge er den anden Ricke, Lunds- 
gaard tilhorende, hvis Liende staaer for raTonder 
2 Skiepper Hartkorn. Maastee den i «ldre Tider

har



har tilhvrt Jershavge Eyere, men med storre V is -  
hed videö, at den med Drigstrup Kirke var i Kon» 
gensEye, som mod Vederlag i noger BondergodS 
vverdrog den efter Souvcrainitetens Jndforsel rilHr. 
<6eheimeraad LkNK 6^>'dick, der igien folgte den til 
Etarzraad vg 2lnmnand ttooo I-üi-Lov Aar 1679, 
hoorom kort rilforn er meldet. Dirken er lidet storre, 
men lysere cnd 5Origstrup Kirke, vg opbygt, deelS 
afMuursteen, deelS af hugne Kampestene, med er 
Taarn af ftrdvanlig Hoyde, og over alt takker med 
Tegl. Jndvendig har den 6 Hvcrlvinger, hvoraf de 
z udgiore Cboret. I  steden for den gamle og stcerk 
papistiffe Alrcrravle af smuk Billedhuggerarbeide i 
Trcr og malet, hvilken er opsat nedre i Kirken, fees 
nu en ganske liden af Allabast og fort Marmor, fo- 
restillende Nadveren. Paa  Muren oven over staaer 
AarStallet 1722, som uden Tvivl skal vife, at-Kir- 
ken samme Aar er repareret. Kalk og Disk er af 
S o lv ,  vg paa Kalken staaer r'irivLKix Qüi-rovs og 
vorvo-rnL  ̂ von Navne med
AarStal 172z. prcrdikcstolen, opsat over Fruen- 
timmer Stolene, er laqveret og malet med denne In -  
stription : G ud  til 2Lre og denne Dirke ril Be- 
prydelse lod erlig og velbiurdig kl/virovon. Ryi-n- 

ril Lnndogaard med Hans kicrre Frne, 
Frue Vivncr kkn§ denne prcedikestoel bekoste og 
staffere 1664. Samme AarStal med begge de- 
reS Vaaben og Navne fees malede paa den overstr 

C  2 MandS-
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Mands- og Fruenrimmer-Stoel, som, for enmdlukt 
Stoel for Herstabet selvblev indrettet oven for Mand- 
folk Stolene, var ogsaa til deres B rug, men nu al
lem for Domestiqver. Paa  Skvistestolen staaer: 
^e rr I > l ix l.§ L n  Gogneprcrst ril Revninge
M rke  is85(*), og paa Degnestolen:
Li'vkLNLLn. 6LR1-^IV L^LOIS Dauer 1574. Lige 
for Degnestolen er Fnnren af en udhuggen Kampe- 
stecn med et Messing Bcrkken. Over Jndgangen 
ril Choret er opsat et malet Trce Crucifix, men i Cho
ru s Gulv findes en Ligsteen med Omffrift: //e»-

/,/?/?§ //etz/??-// Vv
-77^ ^0-» //ö</e ^//o Do/?//.
Denne Skrift er med de saa kaldede Munkebogsta- 
ver, og midr paa Stenen seeS udhuggen begge de- 
res Billeder i LegemS Storrelse. Foruden denne er

endnu
( * )  D a  denne H r .  I .^ v K i-r r  m r v n c s allcn e P r a s t

l i l  R e v n in g e ,  künde m an  f ln t t c ,  a t  R e v n in g e  S o g n  p a a  
den T i d  h a vd e  sin egen P r a s t ,  o g  er sidcn rm n eK erce  
R y n k e b y e  K ir k e ,  h vilk c t ogsaa m cn cs. H a n  lcvedc endnu  
A a r  1 5 8 8 ,  o g  v a r  en s in n t,  fo r s y n lig  o g  lcrrd M a n d ,  
forcstod  o gsa a  i  m a n ge A a r  sit E m b e d e . P r « s tc r n e s  N a v n e  
f o r  Ham  v id c s  ikke, ligesom  ey Heller d e r e s ,  som i n o g le  
A a r  dcreftcr v a r e  i  E in b c d c t. D e n  fo r s te , g a m le  F o lk  
F a n  c r in d r c , v a r  H r .  L o K v> L i.ivs O ^ r s L ^ , ,  som  b lc v  
P r o v f t  i  H c r r c d c t ,  o g  stal h a ve  v a r e t  her 5 0  A a r ,  o g  
ln aajkec d crover. E s te r  Ham kom H r .  5 iu o l»  ,
som  d o d e d e n  4 7" » - 1 7 2 2 ,  o g  H r .  I ^ v a i - r r  L u .r r c o r ,  
d od e den Zl I^ a r r . 1764.
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endnu i Kirken wende andre Ligstene. A f deres In -  
scriptioner seer man, at under den eene ligger

Forpagter ved Lundsgaard og Jers- 
havge, fod udi Haagaarden i Kierum Sogn  udi 
Fyen den 7 ^la/ 1665, levede udi TEgteskab med 

Dauer naftcn 39 Aar, havde 
12 Vorn  og dode den 7 ^anuarii 1739 i sin Alderö 
74 Aar og 8 Maaneder, samt dcrunver deue VerS: 

M it  S rov  er lagt i Muld, inin Sicrl som luttret 
, Guld

E r  alt i Himlens Glcrde; Tcenk Lcosere derpaa, 
O g  ftrcrb, at dtt kan naae H06 Gud der samme

Scrde.
Under den anden Steen hviler Xxv ^ -vvs^  
fordum Forpagter paa Jershavge,, fodpaaToystrup 
Aar 1656, havde Vryllup paa Risingegaaud (*) 
Aar 169z med Datier KörKL, es-
rerlod sig 3 Ssnner, og dode 1697 i sin AlderS 

C  z 4 i  Aar

( * )  R is in g e g c r a r d  er en g o d  m e» u ft ic  G a a r d ,  hcn ved  
^ M i i l  h e r sr a , d og i  et andet A m t ,  H e rrcd  og S o g n .  
D e n  ecne a f  l< r v  S s n n e r , n a v n lig  t t v s o
eyede s»den G a a r d e n ,  o g cster Ham S v ig c r s o n n e n  L 8 K iL v  

som h a vd e 8 B o r n ,  a f  h vilk c  a lle n e r  D o t t r e  
ere i  L ive. E s te r  F o rc vld rc n es D o d  blev G a a r d e n  ved  
A u k tio n  fo lg t  t i l  L a n c e U ie r a a d  L n crri.r-rei, p a a  R o r b e k  
fo r  i 6 c x x ) R d l r . ,  h v is  E n k e  endnu besidder den. L e «  
m cld te  v ar  L r o d e r  t i l  Cönsistorialasscffor og
P r o v s t 1 » o » i > 8 k ^ ^ .  som 1 7 6 ;  dode p a a  Prcrdike«  
siolcn i A a lk o r g ,  d a  h a n  M d i k c d e v e d  Lan d cm vd et.
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41 Aar. I  Taarnet er ikkun een Rlokke, hvorpaa 
staaer: ^ooesosc« 1722.

HZed Revninge Kirke ere tvende Hospitäler. 
Der ftorste er grundmuret vg teglhcengk, bestaaende 
af 4 Verrelser og i Kiokken, og indreem til 8 faltige 
Lemmer paa Lundsgaards Gods. Bygningen haver 
Frue von General ve-
vnris esterladte Enke, ladet opbygge Aar 17Z5, og 
dertil henlagt 1700 Rdlr., af hvis Rente de 6 Lem« 
mer ugentligen ssulle nyde i Mark 8 Skilling og 
i Rdlr. aarligen for hvcr Kammer til Jldebrand. 
Fundatzen er forfattet ogunderffrevenden4^x 1736 
af hende og Hr. Geheimeraad 
bliver og i alle Poster esterlevet, dersom Nenternes 
Nedsettelse herefter ikke giyer Anledning til nogen For- 
andring, men da den er invforr udi Hr. »offmans 
samlede Fundationer, forbigaacs den her. Der an
der mindre dog crldre Hospital er Vindingsvcrrk med 
Straaetag, var tilforn Revninge Kirkes Lade, hvori 
som paa andre Steder deres Korntiende blev indsam- 
let og udtorsten ved Kirkevcergerne, men for lang Tid 
indrettet til 6 faltige Lemmer asGodfet, af hvilkeen- 
hver aarligen nyder af LundsgaardS Eyere 2 Rdlr. 
og 4 Skiepper B yg , dog er herpaa ingen Fundatz, 
ey Heller findes nogen Esterreming om Stisteren, al- 
lene jeg gietter paa H r Erayraad ttvoo l^ürrov, 
fordi Han tilkio'ste sig Kirken.

Z8 — .
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Vyen Revninge ligger meget adspredt og vidt- 
lostig, kan derfore regnes iblant de lcrngste Lands- 
byer ĥ r i Landet. Heraf mener man og, den har 
faaer fit Navn. Den bestaaer äf 21 hele og halve 
Gaarde, vg lrgesaa nmnge Huse, hvilke lil deels og- 
saa have lidet Jord. Skolen opbygt og indrerret 
Aar 1742. ligger omtrent midt i Vyen. Jordarcen 
er fast af samme Beffaffenhed, som sagt er, ved 
kundsgaard, dog nok saa lav vg leeret, hvorfore 
Weyene ere om Winteren saa flene, som de nogcn- 
steds kan stndes. D e  fieste Aar avles meget got 
B y g ,  Havre, 2Lrter ogVikker, lidet Boghvede, 
H ö r og Hamp, men Rügen, hvoraf er ikkungan- 
ske liden Udscrd, siaaer oste styl. Saaes denne sil> 
dig, vg Winrercngiver meget sugtigtWeyr, bliver en 
stör Deel borte, og Klinte i scrr Heyre tager Over- 
haand, hvorfore Hr. Cammerheree giver sine 
Vonder, efterat Hans egen Rüg  paa 2 eller z Dage 
er bieven tilsaaet, Frihed udi 2 eller z Uger for al 
Hovning, og opmuntrer dem til imidlertid at haste 
med deres Rugsad. Her saaes og noget blandings 
Bo rn , nemligBygog Havre, som hruges til Malt 
til eget B rug , 2Lrrer og Havre lil at stde Sv iin  
med, og Havre og Vikker til Hestefoer. Marker- 
nes Jnddeeling og Jordens Dyrkelse er paa den sam
me Maade, som ved andre Byer her i Egnen, da de 
tvende Marker saaes, vg den tredie hviler til strlleS 
Grersning for Byens Creature. Jmedens Marken 

C 4 hviler,
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hviler, begynder Bonden at udfore og sprede sin 
Giodning ester S t .  Hans D a g  og siden i Esteraaret, 
man ployer ikke meget af.Jorden for tilig i Foraarct, 
som kaldeS at Fcrlle, og saaer derpaa forste Aar, 
da Marken kaldesBygmark, ikke gierne for midtel- 
ler sidst i sin Jord med B yg , men er Jorden 
dertil utienlig, har Han tilforn nedlagt Havre eller an- 
den Vaarstrd. Det ander Aar, da Marken kaldeS 
Rugm ark, saaes lidet Rüg, og i Foraaret B y g ,  
Havre og saa videre. E r i Bygmarken saaet Bog- 
hvede, blive de Agre giodede til Rüg, ellersikke. 
Den grasserende Qvcrgchgdom gav Anledning, ar man 
her og fiere Steder aarligen indhcrgner en Lokke i 
Falleden til SErter, hvilken Scrd er den forste, som 
saaes, og den sidste, som indhoftes. Derved har 
Bonden uncrgtelig nogenlunde vundet, hvadhantabte 
ved Hornqvcrgets Afgang, men mange mene, atJor, 
den udmavres og vil herefter givr flettere Korn, hvil- 
ket nok kan vcrre sandt, naar saadanne Mrtelokker 
indtages hver Aar, og storre endGiodningen kan strerkke 
sig og vedligeholde. D l  Kior og de beste Heste ha- 
veS god Grcrsning i Roehaven, hvoraf under- 
tiden indtages en liden Deel, som besaaes forst 
med Boghvede, og andet Aar, naar Jorden ergio- 
det, med Rüg, hvilken sidste gemcenlig bliver god. 
A f B y g ,  Havre, TLrter, ja og undmiden af V ik- 
ker, som betales lige med 2Lrter, kan Bonden scet- 
ge noget, men künde stille sig ved mere, dersom Han

ikke
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ikke behovede en stör Deel deraf, at blande i Rügen 
til sit eget Brod. Nsgen, men i andre E^.nr storre, 
Fordeel tager Han af sin Fuugc- og Humlehave, 
Diestader seer man i de fleste Gaarde, men fornogle 
Aar ffal ester Beretiting Bierne have lykkedes bedre 
rnd nu omstunder. Fornoden Underftov og Torn 
til Gierdsel ^  h^, jftrr udi Koehaven, mcn saare 
liden og stet Torvegrund, saa at Jldebranden Aar 
fra Aar bliver kostbarere ög vanffeligere fra andre Ste- 
der at hente. Ester saadan Leylighed er dog Bon 
dens Tilstanv nogcnledes god, og de Laster, man har 
tillagt Ham, tager immer mere af. Paa Markerne 
findes ingcn gamlc Begravelses- eller Alterhoye og 
mcrrkclige Steendysser, men at flige fordum havevcr- 
ret, kan man vel spore, hvilkeSteder Tid ester an- 
den ere bragte under Ploven, og Stenene henforte 
til Huse og Gierder. Alt Sognets Bondergods be- 
lober stg til 126 Tender 7 Skiepper z Fierdingkar 
i  Alb. Hartkorn,' hvoraf den storste Deel tilhorer 
Lundsgaard. D e  andre Lods Eyere ere: Frue 
Cancellieraadinde LkrsLi-Z-reo ul Rorbek, som har 
5 Gaarde ognogleHuse, FrueM ajorm dettci^^  
til Ulrichsholm ikkun en Gaard ogSogneprestens An- 
nexgaard, hvilke tvende sidste svare en vis aarlig Af- 
gift i Korn og Penge sor alle Ting, ellers ere alle de 
andre Hoveries Bonder. I  hele Sognet ere nu, jeg 
ffriver dette, 197 Mennejkcr af begge Kwn, fra 
12 Aar og derover.

------- . 41
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Ved Lette CapitelS Slutning vil jeg endnu med 
faae Ord berore, hvorlcdes Bonderne her holde de- 
res Dolovelser, Bryllupper rc. til Fornoyelse forde 
Lcrsere, som derom ere ukyndige, eftcrdi hver Pro- 
vintz i Niger, ja fast hver Egn i Provinhen har sine 
egne Skikke. D l  Trolovelser og Bryllupper bydeS 
Zv ,40 ,5v ,  ja vel ioo Personer vg derover, som 
forcere tilBrudehuset Sigtemeel,Lam, H onS,2Eg, 
Sm or o. s. v. Netterne ere saaledes: i)Kirsebcrr- 
suppe, 2) Lamme-Grise-vg Gaasesteeg, eller naar 
der er ringere i den sted Fleffeborste. z Oxe- Lam
me- eller Honsesuppe. 4) Bergfiss. Naar Brudgom 
vg Vrud har satsig ved den overste Bord-Ende i den 
beste Stue, erindreS Giasterne af den fornemste Op- 
varter, som kaldeS Skaffer,, at frembringe LereS 
Brudegave. Enhver trerder da frcm, giver Brud  
og Brudgom Haand, onffer dem cil Lykke, oglegger 
deres Gave, som gemeenliger en Crone eller derun- 
der indtil 24 Skilling.. Skafferen lceser hoyt til og 
fra Bords, synger ril Slutning med Giesterne er 
par V e rs af en Psalme, som tillige istemmes med en 
V ivlin, og endelig vidtlostig og eenfoldig takker Gie
sterne for den 2Ere, de haver bevüst Brudeparret. 
Brüden bcvrer saadan D a g  en fort Kiol og bar Ho- 
ved, da Haaret er vpstroget, fietter vg besät med 
Blomster, men er hun Enke, har hun en fort Hue 
paa Hovedet. Naar Brüden kommer til Kirken, 
har hun 4 eller hoyt 12 Brudepiger for sig, hvilke

Dagen
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Dagen tilforn har paa Stolene ved Brud og Brud- 
gom opsat deressaakaldede Urtekoste, som ere iForm 
af et Hierte eller Triaugel, i midten undertidcn et li- 
det Speyl, alt rigeligen ombunden med Silkebaand 
af alle flags Farver, og endnu flere, soin nedhcrnge. 
Kirken er pyntet med gronne Urterog Blomster, samt 
een eller fiere gronne Buer tvers over Gangen. 
Naar Brüden gaaer ud af Kirken, tager hver Pige 
sin Urtekost, gaaer dermed for Brüden, og opscrtter 
dem ved Brud  og.Brudgom i Brudehuset. Sorte 
Vaand i Huen er en Koncö Kiendetegn. Til B a r- 
seler bruge de Kirsebcrrsuppe eller Meelvelling, Grod 
og List, men naar Konen holder sin Kirkegang allene 
Smorebrod. Ved Begravelser bruger Fruenrim- 
rec sorte Huer, hvide Troyer og sorle Skiorre. Mand- 
folkene have ingen sorte Klcrder, men ere deformuende, 

en blaa Klcrdes Kiol med KameelhaarS 
Knapper, som er dereS. fornem- 

ste Dragt.

- -  4Z
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Lredie Kapitel.
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Om  Lundsgaards Cyerc.

§-
v ^ r .  « 0 ^ v M 8 i r n . v  er den forste Eyere, jeg 

finder til Lundsgaard. Denne aldgamle 
adelige Sloegt ^o6r^8icil.v,
6enrxwl.o eller ^or?vLn§lcn.p have nogle meent at 
Vorreden samme, som de » v i i ^ E .  Navnets 
Forandring stges at voere kommen deraf, at da der i 
Historien bekiendte S la g  ftod ved Jmmervad Aar 
i42O, ffal een af de tt^^6^8X!oi.vLKikke have viist 
den Tapperhed, som Hans Pligt udfordrede, og 
Hans Paarorende holdte deres Byrd  og Blöd anstän
dig, hvorover de ey längere ville bare dette Navn, 
men lode sig kalde ttvnrei.r>Lk. cIjst ^  ^ t , at 
de ttvi-rkLl.vL^r Vaaben er der samme, som de 
crx^5ldl.vx^r, nemlig Skioldet hvidt og derudien rod 
Bielke paa stak eller ssraas over, midt paa Hiel- 
men opstaaer en rod Fane, og paa hver Side deraf 
z Standarter, de mellemste rode, de andre hvide. 
Men andre holde dog for, at de 
ttvnkLl.vL^ ere wende adffilte Slagrer, og bestyr-

ke-



des deres Mening dermed, at krorx t^vurrl-v var 
vavnkundig for der ommeldte S la g  ved Jmmervad; 
thi Han eyede Aar i zz2 det Huus i Saxkiobing, 
hvori R ong  den A n d e n  blev
sangen, og ester Slaget leveve i R o n g  
^en Fo r s t e s  Tid wende ^^QL^8Xlol.vrx, hvilke 
i Historien ere bekiendte. D o g  maa jeg herved er- 
indre, ac nogle Slcrgteboger syneö at giore Forffiel
imeiiem ttääLLNZXLLl. E r  ̂ Io6L7<8xioi.o Vgl-Ioc;r:i»-

LXH.I), vg at antage dem for wende adffilte Slsgter, 
af hvilke den forste da formodentlig ffulle have givet 
Anledning til Navnets Forandring, men ellerö kan 
jeg herom ikke meddele nogen tilforladelig Oplysning.

Den No6rn8xil.v, som eyede Lundsgaard, var 
Ridder, efierdi Han strives Hr. ttorkvr^8xil.v, som 
i d- Tider var en Ridders Titel. N u  ere paa den 
Tid, Han har vceret her/ i Historien trende bekiendle 
af dette Navn, som vare Riddere, nemlig: Hr.

I^06r^sKil.v 1405, Hr. käl-l-L 
SX10I.V, kaldes ogsaa käl.L.x »vi'ri'Ll.v, NigcnS 
Marff/ boede paa Ostrupgaard i Fyen ogdode 1420, 
og Hr. kLOL«. I40QL>'8X1L.0.. A f diste kau i Mine 
Tanker ingen anden have eyet Lundogasrd end den 
sidste. Aar 14)5 har Han underffrevet og forseglet 
wende Forliig, det eene imellem R o ng  M i x  af Po- 
mern og Sverrigs Ständer/ det ander imellem 
Hoystbemeldte Konge og Grev ävoi.kk l til Hol^

steen

' 45



steen (* (**) (***)). D a  var Han iblam Danmarks RigcS 
Raad, og kaldes ikkun Vcebnere eller afVaaben, 
men fra Aar 1449 findeS Han iblant Ridderne. 
Med nogle andre Rigens Naad var Hr. i4o- 
6L^LlNl.o tilsteede paa der Mode, som Aar 1450 
holdtes til Halmstad ( " ) ,  vg 1462 forseglede Han 
Holsteenernes Privilegier Dct sidste Aar, jeg 
sinder hannemncevntt, er 1465, og lcrngederester har 
Han ikke levet.

Denne Hr. l 4o 6c ^ s i c i l . v 8 Frue var 
vLi^nxL 8 î îcel.8 Dauer, som overlevede Ham, og 
Aar 1474 strev sig Dotter, Hr.
kck!4o>vL^8xn.vs Efterleverste paa Hagenfkov, 
formodentlig har Han da veeret forlenet med dett.e 
faste S lo t, nu een af de ftorste Herregaarde i Fyen, 
kaldet Friderichsgave, som indtil midr t forrige Se - 
culo var een af Kronens.Forleningcr, hvilken Forle- 
ning Hans Frue ester Hans D od  kan have beholdt.

Hvad Lundsgaard angaaer, da samlede Han 
under eet Herffab altGodsct, som for Hans Tid var 
adffildt, hvorfore Han ffrives cy allene til Lunds, 
gaard, men og til Lindsgaard vg. Rcvninge. 
Saadan Godsets Sämling vedvarede fast paa sam-

me

( * )  ttv i'rfe lc ls  K r s n ik e  x .  7 8 5  o g 7 9 ? -  P a q d e t  forste  
S .te d  fettes vcd  P cd e r  H o g e n ffi ld s  N a v n  i D r ed d e n  d iffe  
Ord: Hvitfelder Heed fordunr ^ogenstjld.

(**) >Xl-. t̂ virselä paz- 8Z0.
(***) Ibiclem xaz Y02.
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M  Maade til Ol.ri-l.v8 D od , da
der igien blevdeelt imellembemeldrei-li-kLl.v8Arvinger.

§. 2.

Hrue8lv8LO> uden Tvivlforberorte Hr. tlorr- 
vr^L^i^vs efterladre Enkeftue, som ester sinHerreS 
D od  har besrddet Gaard og Gods, dog neppe levet 
langeesrer Aaret 1474. ivrr. ^^vsicr Orr^i-srn til 
Dallundgaard i Sondersee Sogn  udi Fyen, som 
iwdeAar 1465, var i ALgtestab med Oieil.l^ »0- 
6r>i§xil.o, hvis Navn med Aarstal 148z findes paa 
Sondersee Kirkedor ('). Maastee Venne Oicil.i^ Oo- 
6rv,8icil.v var en Datter af Hr. k rv L ll  liov/Lrlsreil.0 
og §rue 8lvLLl. 8xirucrl.8 Datter.

§. Z.

A lO L K  M^8ILL. Iv rr 8rvs«r og Frue Ol- 
cir.l^ Ooox^sKll.0 havde fire navnkundige Sonner, 
af hvilke den TLldste, navnlig^öxoLnLkvsxr arvede 
Dallundgaard, men een afde andre ved NavnLn-r«.

kan have bekommet Lundogaard, og besid- 
det den efter sin Mornioder. Bemeldte Lrv- 
sxr til Dallund havde og en Son Lil.Lv. 8VVSXL, 
som forekommer hos Hvilfeld Aar 1487, var Lens- 
mand i Odense, og dode 1529, men denne kan, saa 
vidt jeg seer, ikke have varet Eyeve af Gaarden.

M an
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M an  mener, ar denne Slcrgt, som og kaldeS 
vLvs eller L^vsc», er kommen her ind fra Skotland, 
hvor den foregives at have vcrret der KongeligeHuuS 
beflcrgttt. Den stolste Historiestriver Luclian-mus har 
efterladt os en Beretning om diste j ^viclanös
Tidender om lcrrde og curicuse Säger er anfort et 
Brev om de Slcrgt, som een af Slcrgten i
Skotland har Aar 1620 tilstrevet Slcrgten i D am  
mark. Den forste af de Lkvsxe^ som findes her i 
Riget, er ^^c>vo^o somlevede 1347,05
den stdste var^uivL^vsicL, enriigHerre, derdode 
Aar 16 5 z den zo vec. j sir 74 Aar. Skioldet udi 
deres Vaaben er a fSo lv , deelt paa längs i tvcnde 
Deele, i den forste cn halv fort Orn med Guldneb 
og Kloe, og i den anden en halv franst M e . P aa  
Hiclmen en Guldkrone, hvori staaer en sort Orn med 
udstrakte Vinger, og omkring Skioldet flynger sig 
en Drage.

48 ^ .......—

§. 4.

H r .  c i.^08 Ved denne Tid sin.
der jeg ( ^ v 5 til Flintholm i Fyen, der med 
sin Frue en Lxvel.§2^cn er Aar 1490 begraven i 
Graabrodre Kirke udi Odense, men stulleHr.c^vs 

vcrre den samme, eller nogen anden af de 
, feer man dog stray, at Han ikke var ncrst forri- 

ge Lundsgaards EyereS S o n ; Th! da maatte hanS 
Navn vcrre Mere noeligt forekom-

mer



werdet mig, at Han var en Oi-rri-o, vg maassee 
Broder til ^ 'vi-ks som var Fa»
der lil i^i-l-e 1-il.krl.v, der cster hannem
eyede Lundegaard. Rivv er var Han, og fovniodeiit- 
lig den samme Hu. af Ringkloster,
som navnes i ^ 0 l . Q L ^  L ^ n c s r ^  R v L x n x k L n v L i s  T e 
stamente af 1495 (*) men at Han stulle vccre denne 
^oLL^K^/vriOLis Broder euer af den S lagt, feer 
jeg ikke.

--------- 49

§. 5-

n ? r n ) .  Hans Fa
der var ^nvcks (il Kordoll, nu
Holkenhavn, oghans Moder k.v l̂.r§ Datter 
til Hvcrrmge, som menes at have verrct as den ade
lige Slcrgt 8vL î i>'. Hun dode Aar 148 5 > men Fa 
deren lange tilforn, nemlig 1456, vg cre begge be- 
gravne i Qverndrup Kirke udi Fyen. Deres Grav- 
strifter lceses i ^larm. van. lom. i. xax. 246ogdan- 
ste ^kaxa/. I'om. z. xa§. Z4. k̂ l.i.1̂  Ol.?xi.v havde 
mange Brodre, som alle bleve anseelige Mand i R i- 
get, saasom: vnvL vL.i-i:l.o tilKoxboll,
Hovedsmand paa Kierstrop, dode 1501;
-VnnckSLn i_ss^Ll.o, VLLNNU8 ved Odense Domcapi- 
tul, Prior i Dalum Kloster og Danmavks RigeS

Raad,

(*) Danste ŝ«Larüi ' ôm. 6. xoL. 267.
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Rcrad, var formodentlig dod 1494 (* (**))-
Camor i Odense 1482, Loocui' ^ v c n -  

Hovedsmand paa Hindsgavl samme Tid, og 
Oi-ro ommeldt hos l4vü5elä Aar 1524,
vare uven Tvivl ogsaa Hans Brodre.

r^l.l.c Ol.lLl.0 strives til Skerninge
«Iler Skioringe, men gemeenligst lil Hverringe, hvil- 
ken sidste Han virkelig eycde paa sin FrueS ÄZegne, 
og ligger Venne Herregaarv paa Hindsholm, lige over 
sor Lundsgaard, paa den anden Side afKierteminde 
Fiord; men at hannem og tilhorte Lundogaard, 
Lindsgaard og Revninge paa denne Side Fior- 
den, er tilforiadeligt.

Aar 1482 har ?^i.ccl4l.kcl.v understrevetogfor- 
seglet sin Broders i_ii.kcl.vs
Snstelses Brev paa etMcarieDom udi §r. Ki-uvs 
Kirke i Odense. Aar 1488 var Han iblant Dan- 
marks Riges Naad l" ) ,  men da Han ncrvnes aller- 
sidst og Aarct rilsorn ikke findeS iblant dem hos ttvir- 
te!6, maa Han forst udi bemeldte Aar vcere bleven 
indsar udi dette viglige Embede. Han anfores udi 

l4c>-L8, Domprovst i Odense, Testa
mente af Aar 150z, hvori hannem ffienkes en lybff 
Gylden (* ") ,  og er antagen udi Testamentet iblant

Vers

( * )  O m  4i l . r r i . v  fin des gode Estern
rcmingn i dct dansse lom, z. 9. zz -4z.

(**) t̂ virfelc! c)yH.
Danste I l̂llLs^n l'vm. I. xax. 295.
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dtts Lxleemores C). Aar 1508 forde Han en vig- 
tig Proces med Kierreminde B y e , men hvori den 
harbestaaer, finder jeg ikke. Dom  afsagdcs paa 
Herredagcn i Odense a fR o n g  Ol^^s, Bistop 

og NigenS Naad: (").
Eiden finder jeg inretÄnregner vm k-ri.l.L O l. r c l .v , 

som maastee ikke har levet lcrnge derester. Han var 
gift Med ^lQl'I-LL O ^ oov L^§8L > Ol.2 O/̂ VOV 
ril Hverringe, Hans Dauer, ellers kaldes hun og- 
saa, maastee rettere, iric-issL O onov af Skioringe 
vg Lekkende. Med hende ffal Han have esterladt sig 
elleve B o rn , blant hvilke udi dette Skrist forekom- 
me: Lttk ls'rol'NLk k^r.l.L8n>! O l.iL l.o -  hvorvm tilr 
sorn, ^r.kLl.v og O l.rL l.o - somfiden 
vmmeldcö.

-  ....... 5r

tz. 6.

von striveS vgsaa
vg Han kom her inv i Niger Aar 1478
Med Rc>„y » ^ 8 1 8  Gcmal Dronning 
vg vare Hans Forceldre Hr. von ^lnLl.l.e^-
Friherre ril Masak i  Lanre Thyringen og Frue 
Lili-i'ttL von Eeben. Med hannem kom til D am  
mark vg Sverrig Hans rrende Brodre

og 1-lL̂ k.uc von X4nLl.l.Lk, as hvilke den 
forste istrr blev meger bekiendr, da de Svenste revr 

D  2 sig

(̂ ) lbi'clem pa§. 298.
( * * )  D e t  danste A t l a s  l 'o m .  Z. p s x .  4 6 2 .



sig los sra den imellem de z nordiffe Niger oprettede 
Foreening ul Calmar.

Dmtrent Aar i zvo (*) blev von 
Köngens Befalningsmand paa Nycborg Slot, og 
derester indlod sig i ALgtessab med Enkefrue

^^vrk8L^ O^.kLl.vs'og ^icruLL 6/^-

D0V8 D a rm , som havde vcrret gift lvende Gange til- 
forn, forst med Hr. kil Vroeholm
i Nyeborg Amt ogsidenmedioKni-» kirrsc^i'. <Bed 
hende blev Han Eyere ey allene af Broeholm men ög 
af Lnndoczaard og Lindogaard; thi da hendes Fa
der var dod, blev det esterladte GodS
deelr imellem alle Hans Arvinger, og altsaa fik hun 
Paa sine egne Vegne en Deel af Godset, men derest 
rer tilkiobte ^^>-8 von sig flere Parker,
saasom afNicl.8 81-rrr  ̂ ril Klingftrup (**), der var 
gist med Sosteren hvis Deel og
Nettighed i disse Gaarde Han saaledes tillige fik i Be- 
slddelse, og dermed giorde Vegyndclse med GodsetS 
Sämling. Jershavge tilfaldt Broderen c»Li5-ro-
I»NLK k^l.l.L8L^ , med hvem ̂ ^ 8  von IvlttLI.-
^  derester kom i Trette, om nogle Grunde paaRev- 
ninge Mark, med videre.

Aar 1516 fik t t^ 8  von af R o ng
den A n d e n  Brev paa S^. Jorgens 

Hospi-

( * )  I  konropp. ^rl.van. ^om. z .  p « § .  6o6. sirttcs urig«  
t i g  i 4 c x ) ;  th i da  v a r  von ^ « L L L r ^ i k k e e n g a n g f s d .

( * * )  N i e l s  S t e e n  s tr iv c s  o gsaa L n -r r «  5- r v ü o - .
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Hospital iSlagelse, og Aar i528varhan lblantden 
fyenske Adel, som ester Rong  den F o r 
stes Befaling ffulle med deres Folk og Hefte samle siA 
i Holsteen til et Tog imod omliggende Fyrster (*). Jeg 
finder Ham narret sidste Gang Aar 1531, men lcenge 
derefter har Han ikke levet. Ester Hans D od  blev 
Lundsttaard nogen Tid besiddet af hans esterladte 
Frrze !7i.rLl.o, som maa have opnaaet err 
hvy Alder.

§. 7.

v a n h v i s  Forcrldrevare 
I^^>i8vonIVlttri.i-LtiogIHl.i.l;^^7l.rLi.o. I  henseendetil 

denNaade,AongMKl8ii^d>s den Anden havde for 
Han6 Fader, ftienkcde Hoyftsamme'hannem A ar1515, 
da Han maa have vcrret megenmg, Livs Brev paa dette 
Gods i Ncervcrrelsen ved LundSgaard, nemlig Rcer- 
ropgaard, 8 Gaarde i Ladebye, en GaardiHunds- 
lof, enGaardi Kelenftorp^Kiolftrup), 2 Gaarde 
iKyninde, en Gaard. i Drigstrup og en -de Jord 
paa Nyby Mark. Ester sin Moders D od  fik Han 
maaffee forst Lundsgaard i Besiddclse, og derfor- 
uden arvede Han Broeholin efter sine Forcrldre. Han 
vptog Aar 1555 den vmmeldte ProceS med 
5i-oi'iiev.Ol.?Ll.o til Jershavge, men tabte, da Han 
imod B on g  rm vLk lic  den F - r s t e o  Dom  hav- 
de brugt de Grunde, som vare LundSgaards Eyere 

D  r fta-
ttvitkclcZ pax. lZ,o.



frakicndte. Hans Frue var Xrrov af Golleboe.
Hun overlevede hannem og havde atter Trette med 

Ul-kLLv til Jershavge om samme Jorder, 
men Dom  afsagdes Aar »577 ligeledeS til Fordert 
for den sidste.

I  hvilket Aar von er dod, vi-
des ikke, men finder aUene, ar Han endnu levcdeAar 
1564. Hvad Han med Gaard og Gods har maat- 
tet udstaae i den saa kaldedc Grevens Feide, der i 
Hans D d  indfaldt, er mig ubekiendt, men troeligt er 
det, at Han ikke er bleven mere forffaancr end mange 
andre Adelsmcrnd i Fyen, iscrr har man Aarsag at 
formode nogen mcerkelig Uleylighrd, dette Sted til- 
foyer, da Grevens Partie engang i hast blev fors 
stcerket ved en Transport fra Sicrland til Kirrte- 
milide, hvorpaa Nyeborg af disse Troppcr blev ind- 
tagen, og de Grcvclige paa nye spillede Mester i det 
ganste Land.

?är.r.L v o n e s t e r l o d  sig ikkun een Son ,
. ved Navn von som strax herefter
folger, men fire D o m e : i) von^nc^x i,, 
dode vgift og var Dronning Kammer-

' froken. 2) ^inskl. von , gift med üloki'rn
8«i^xer., havde ingen Born. z) von

gift med vkNL til Walsoe, af 
hvilke ere mange Defcendenter. 4) von
ÎnLi-i-err gifc forst med I^kcv5ko r» srLLK »hvilke

vgsaa

5 4  -
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ogsaa Kleve EyereafLundsgaard,anven Gang med

§ . 8.

von en S o n  af
og K^ov. Ester disse Forceldre ar- 

vede Han baade Lundsgaard og Broeholm. Aar 
1599 den io  har Han udi Odense tillige med 
Velbyrdige Mand irnvvsun (*)til S?inde-
rup (**) underskreven Vroderens, x^uvsrrr
til Norssov udgivne Skiodebrevpaaen Vondegaard i 
Fyen til I-voviQ ril Norlund, vg Aar i6c>6 
den 22 ^ul har Han og nl Selleberg
underffreven paa Dybek et Mageffiste, hvorved 
Oi-i-p. til Dybek overlader sin Softer Li.-

til Sandholt 5 Gaarde i SallingHer
red udi Fyen, imod 7 Gaarde i Skaane.

von klni-i^Ln dode i hoy Alder Aar 1609, 
nogle ssrive i 6 n ,  og da h.an lod ingen Born  efter 
sig, blev Vaqbener med Ham nedlagt i Graven. 
Born  havde Han dog med sin Frue ?x-
vLv.8 Datier ^«.^8xiL6 , men de dode alle smaa og 

. D  4 umyn-

( ^ )  (7n k i8-r?.i« K n v v 8c n  v a r  en Len öm and i
O d e n s e ,  o g  g i ft  med

( * * )  S k i n d e r u p  v a r  U lr iH s h o lm s  fo rrig e  N a v n .  B c m e ld te  
(DliKis-rLdi i ^ v o s L r »  v a r  den sldstc a f  de A k c le y c r , som  
cycde G a a r d e n ; th i Han blev  fo ra rm c t o g o ve rd ro g  den  
t il  B o n g  den L i e r d e .



mnyndige. Ester Hans D od  kom hun i 2Egteffab med 
LkocKLdinvvs til Norjkov og Sonder- 

gaard i Fyen. Men Lundsgaard kom til folgende:

.§- 9-

U lä k H v ä k v  eller
Koxvsi-LL^ ffrives til Lengsholin, som var hanS 
Fcodcrncgaard; lhi Hans Fader, som Aar 1616 blev 
for Haanden nedserldet afcnKis-rorni;^ ^ n s  tilFar- 
ffov, var ^l.^^crv^^O8i:7,iroi'tt§n;L^til Lengs- 
Holm og AdemansholmiVendsyssel, men Hans M o 
der i^^s^vr-rn Nn.oi; af Kiersgaard. Ester sin Fa
der cyede.^l^hv4irii eller kov^-r^en, Heg
ge Visse Gaarde i Vendsyssel. Han indtraade ZEg- 
ressad med von k-vi-i-L von

til Lundsgaard og x>vv8 Dauer, 
uden Tvivl Aar 1589. D a  nu hendes Brodev 

von var Vod nden LivS Arvinger,
si.zer er Manuscript, at Hans Sosterborn arvede alt 
Godser, altsaa maa ^l/^.<co8Kooi'8i'Lk:r< have be- 
sidderLundsgaard, og udkrobt de andre Medar- 
vinger, for sin S o n k ^ L  Koo^i-LLx, som efter 
hannem eyede Gaard og Gods. Men hvad Buoe- 
holm angaaer, som de trende von eyede
ester hvera.ndre, da kom deü til L^ocirL^»ovr 
med von K1nLl.l.LN8 Enke.

Ester OL?^l.o stk K1>kov8kovi'5i'L!-x
formodenrlig Iershavge, .hvilken Hovedgaard og

GodS
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Gods Hans Datter i.rsvLi'n siden tist
forte sin Mand 6kL6Lk§ til Rorbek. Foruden
diste wende Born videö Kovi^i-Lrn og K^vo 
Kon i-51-xn̂  gift medkl.Sk: ^Vi>io, bvilke tvendeBro- 
dre eyede Lengsholm. HanS efterladte Eltkefrue gif- 
tede sig siden med K loo ts  ir^^s til Lyngholm, som 
tilforn havde haft^i^L ?Lr>n^8 Datter til Al» 
sied, ogmeddensidsteFruetzkLidemansholm, hvor- 
til han ffrev sig Aar i6z i.

§. io .
K O D I^^LL t^  tzn S s n  af 

Hstnsrn kov'i'si'Lxn og ^O/vrn^ von KlttLl.i.xn, fod 
paa Lengsholm i Vendsystel den 26 8eprembel-Aar 
1590, besad Lundsgaard efter sineForaldre. . Med 
Ci^vs vvkLs EiEe Frue inck'noiro 8xi; l̂. af Jun- 
getgaard holdt Han Aar 1614dm i4  0LkoberBryl- 
lup i Aalborg. Dersom Han med hende fik Junget- 
gaard, har Han i dct mindste eyec fem Herregaarde; 
thi ham tilhorte H<-rbyelund i Vendsyssel, hvortil 
Han gemeenlig ffrev sig, Rostrup paa Thyeland, 
BrandrbergiKoldinghuusAmt, Kollerup Sogn, 
og Lundogaard her. Prcrdikestolen i bemeldte Kol
lerup Sogns Kirke har Han og Frue Aar i6z6 be- 
kostet, hvis Vaabener staaer derpaa.

Udi SallingiJylland eyede Han 4 Bondergaarde, 
som Han Aar 1621 folgte og afhenvede til 5^5  v̂er. 
ril Kieldgaard. Skiodet er forseglet og underssrever i 

D - 5  Kioben-
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Kiobenhavn den i 4 5 "n. af til Agger-
krog og 6vr»vL til Bredning, Landödomluer 
i Norre-Jylland. Samme Aar og D a g  har Han, 
som tilforordnec Verge og Forsvar for sin Frues S e 
ster ril Jungitgaard, paa hendes
Vcgne folgt og ssiodet samme til Kield-
gaard 4 Bondergaarve udi Salling i Selde Sogn.

kooi-s^LLN dode Aar 164z den n  No
vember paa sin Gaarv Brandtberg i Jylland. Over 
hannem har man fta Aar 1647 en Liigprcrdiken, hol
den af Bissoppen i Nibc v. Lrik ^lomaö, men jeg 
har ikke stet den. Foruden trende Dotlre, 
^oi-«8-reL^, Lxovol.0 K̂ /V8i8 til Söe , (üttk.is'rr^cL 
Kov1'8^LLrI, forst Oberst Voon V 06^8LÎ 5, siden 
Oberstlieutenant ^eov 8r^^L§ til Rostrup, og 
SlDSLl. ^oo-rs^LLr», gift med VLXNLN. , der
med hende fik Vrandtberg, esterlod Han sig en S e n ,  
som folgende Eyere.til Lundsgaard.

§. i i.

^ l^ K ()v o ir v  eller
er fod den 2vecember Aar 1619 paa sin Fcederne 
Gaard Horbyelund i Vendsyssel af Faderen k^i.l.L 
Rov^s^LLi^ og Moderen InoevokS 8i(Lxl.. Jndul 
sit 11 Aar blev Han underviist i sineForcrldresHuus, 
hvilke derester stndte Ham Aar i6zo tilHerlufsholmS 
Skole. Her var Han udi 6 A ar, og kom Aar 16z? 
derfta til Soroe Skole, men er strax forfl»)ttet fra

Skolen
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Skolen ril der der vcerenve kongelig adelige Academie. 
Hans roesvcerdige Fremgang udi Smderinger i de 
wende Aar, Han var der, crfaredeS af Hans ester- 
ladte haandssrevne Papirer. D a  Han nu udi Aaret 
16)9 blev hiemkaldet af sine Forwldre, lode de Han
nen, i samme Aar begive sig paa udenlandffe Reyser. 
Han gik med den hollandffe Flode sta Helsitkgoer til 
Amsterdam. I  Holland opholdt Han sig et Ä a r, og 
imidlertid besogte de fornemste Äcademier vg vmgik- 
kedes fiiltig med de lcrrdefte Mcrnd. Ncrste Aar reyste 
Han til Engelland, hvor Han nogen Tid sorblev ved 
de wende bsrommelige Äcademier <il Oxfort og Cam
bridge. Mod Slutningen af Aaret tog Han Veyen 
til Frankrige og udi z Aar noye besaae de fleste Ste- 
der i Riget.

Paa  diste sine Reyfer lagde Koi'ns 'rc^
sig ester adffillige Sprog vg adelige Svelser, men iscrr 
ester Krigs Videnffaber og BestrftningSKonsten, og 
kom ester sine Forceldrcs Befaling hiem igien udi 
Aaret 164z. Strax derester dode Hans Fader, og 
ester nogen Tids Forlob begav Han sig til Kioben- 
havn, hvor Han strax i Cancelliet blev antagen. Men 
da Krigens Tid derpaa indfaldt, og den samtlige Adel 
blev opbuden, indfal,dt Han sig med Heste og Folk. 
Se lv tog Han Tieneste under Lose l^rLl.v8 Regi
ment, som stod i Skaane, og var ved Liv- 
Compagniet, som fortes af Capitain - Lieutenant 
^ol-i-kcn. Her holdt Han sig, indril Regimenter blev

astak-
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astakket, troe og mandig. Aar 1645 forlod Han baa< 
de Cancelliet og Krigstienesten, ogdrog^il sitLunds- 
gaard. Aaret derester indlraade Han i TEgreffab 
mcd Fr-ken Vivixe k'^ns, og stod dereS Bryllup i 
Odense.

D a  Hoysalig R o iig  C»iri51' I ^  den F ie rd e  
udi Aarer 1648 ved Doden afgik, var 
Kov-rsi-i-x^ iblant de Adelsmcrnd, som bar det Hoy- 
kongelige Liig (*). Ester sin Hiemkomst strcrbte Han 
ester at foroge sitGods, som da Han tiltraadeLunds- 
gaard, var ganste lidet og ringe, og blant ander 
Jndkiob tilforhandlede sig sine Sodssendes tilfaldne 
Lodder i Godset, hvilket secö af folgende. Udi be- 
meldte Aar 1648 den 29 Oüober kiobte Han as 
6LK8 IcrshavgeHovedgaard og dertil 6 Bon»,
dergaarde i Nevninge, hvilket alrsammen siden be
ständigen har ligger ril Llnwogaard. Folgende Aar 
giorde Han Mageffifte tmd samme (EOLK8 i-loro eil 
Norbek paa en Gaard i Revninge og nogleReb-Skov 
samt nogen Enghave og Hufe. Aar 16 50 folgte Li- 
L.LL I-1ÜL6 ril Dalund paa Jomfrue l^ci-vicr ko?«- 
si-Lrrrs Vegne ester kongelig Befaling hannem en 
Gaard i Drigstrup Sogn  udi Bregnoer. A f sin 
Svoger Lrrcvol.0 til Soe  kiobte Han ncrsteAar 
en Gaard udi Begnoer i Drigstrup Sogn, 2 Gaarde 
i Kiolstrup Sogn  og Byr^ et Stykke Jord liggen- 
des i Norre i Aasum Herred, og .i Tonde Korn

udi

(*) 1 d. ^Volfs ckroaol. p 65s.
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udi et Boel iKissendrup. Aar 1652 fikhan af^lLi.s 
1-i^r.i.n Skiode, underffrever ogforsegler af 

üknc og vue, paa en Gaard ud iV i-
bye'i Drigstrup Sogn  og paa en Gaard iRevninge, 
og Aar 165z afl-iLNknc ^ x o L  til Nyegaad paa en 
halv Gaard i Bogense. ,

Udi den hcrefter paafulgte svenjke Krig blev^l^^s 
cv§ i ôi-tts-rLk.̂  betroer en Obristliemenanrs PladS 
til Heft, og fik rillige strax er Arie - Compagnie under 
Feldrherrens » ^ 5  8Ltt/vx8 Commando. Formodentlig 
har handa vcrrer iblanr dedanffeTropper, som under 
bemeldre Felrherre giorde Landgang ved Kierreminde 
strax ved Han6 egen Gaard,' og derpaa fuldkommen 
afstog de Svensseved Juulbyemark ved Nyeborg. 
M an  kan ler rcrnke, ar Gaard og Godö, imedens 
Freuden havde ftieHcrnder udi Fyen, har ̂ lidr meger 
og er bleven stet medhandlet. Med Vers Jstandscrr- 
telse, da Freden var sturm og Köngen havde aftakket 
Han6 Compagnie, maa Han have Haft en Deelarbe- 
stille. S a a  meger finder jeg, ar han ester Krigen 
lod Revninge Kirke reparere og nogle af dcnS Qrna- 
menrer af nye bekoste.

ĉ Zed SouverainitetenS Overdragelse til R o ng  
r 'K lv M U i den T re d ie  var Kl^cu8 
iblanr dem af Adelen, som da ikke var tilstcrde i Kio- 
benhavn. Men da hannem deronr blev bragr den 
forste Tidende til Lundsgaard, har Han, ligesom flere 
af den Stand i Begyndelsen vcrrer faare miöfornoyer

med



med Venne störe Forandring, naar denne gamle Fdl- 
kes Beretning ellers er sandferdig, at Han i Hidfig» 
hed ffal have sagt: Der ffal aldrig stee.

Derefter henvendte Han alter sine Tanker päa sit 
Godses Forogelse og Forbedring; Thi Aar i66z 
kiobre Han afHanS Kongl. Mayestet en Gaard i litte 
Vibyeudi Drigstrup Sogn  for 455 Rdlr., og fol
gende Aar mageffistcde Han med Hoystsamme, og 
derved stk wende Gaarde i Ladbye udiKiolstrup Sogn, 
i steden for z Gaarde udi Tollose Sogn  i Sicrland, 
som til Köngen bleve afstaaede. Sanime Aar bekom 
Han af8 paa Hans Broders l^öeos
Vegne et Skiodebrev paa z Gaarde og 1 Gadehuus 
i Rcvninge og i Boelig L Lunde. Aar 166 5 kiobte 
Han af til Offveds Kloster (*)
1 Gaard i . Drigstrup og r Gaard t Bregnoer. 
Skivdet er underffrcvet og forseglet af Qül.-

Aar 1666 dode RovLLT-LxKZ §rue Vi-
r^ ii8 , og z Aar derefter indlod Han sig alter i 

TLgteffab med hvis Foraldre vareOve
Ivui. til Brusgaard i Jylland, som blev i Krigens 
Tid ihielffudt ved Kolding, vgFrue ^ suvr.. 
DereS Bryllup holdtes paa Brusgaard 1669 den
2 l ^pril. Folgende Aar 167O den l 0 vecemder for- 
lod Kläkcvs ko-rusi'LLri selv denue Verden paa

Lunds-

( * )  S k a l  nok voere ^ e r s l ^ v k l o f t e r  k D i b o r g  S t i f t ,  som  
er bcsiddct a f  L in den over o vcr  » z o  A a r .
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Lundogaard i sir Alders 51 Aar, og esterlod sig 
M d  den sidsteFrue en S o n  koi'ttL'rLLv,som 
Kode i sin Ungdom, og en D a rm  
Koi-NL^cxdi, som blev sod 8 Maaneder ester Hans 
Dod, og levede ikkun 9 Uger ester Fodselen.

iroo^^L^s Liig blev begraven i 
Kierteminde Kirke den 16 kebe. 1671, og Hr. l^iels 
Danx, Bistop over FycnS Stift holdt over hannem 
cn Ligprcediken, som derester overlcveredeS til Tryk- 
ken. Udi bemeldte Kierreminde Kirke have nogle af 
Lundsgaards Eyere Haft deres Begravelses Sted, 
dog uden udforlig Efterretning. Begravelser er siden 
henfaldct ril Kirken, som for saa Aar folgte der til 
H r. Geheimeraad til Hverringe, der
haver ladet det forandre, og scrtte i god Stand.

besten udi tvende Aar besad Koi-,r-
si'Lrxs esterladte Enke Fuue Zvui. Lundo-
gaard og Jeushavge, da hun kom i det ander TEgs 
testab ltied i^vc-o L.ü^ov, som herefter folger.

§. 12.

H i ^60  er fov i Meklenborg Aar
1617, og var den forste af Slcegten, som kom her 
ind i Niger, hvor Han blev namraliseret den r8 Dee. 
1651. Han tiente Duonning A ong

den Freude, R o ny  M V M I i  den 
Tued ie  ogRong denFemte til sin
D od s Dag. Aar 1656 var Han kongelig Lcens-

mand



mand paa Korsoer Slot. Forst kom Han i ZEgte- 
ffab med Froken Ine , som bragte Han-
M M  5 Sonner, af l)vilke de trende maae voere dode i 
deres Barndom, men de tvende, nemlig ^ iv x^ ic  
og ^s^o-ivs I.Ü720V omtales siden, og en Dattervc- 

I.ü'rrov gift med^o^i-rr I.invcnov, Etats- 
raad, Amtmand over Bergenhuus og Assessor udi 
Ober-Hofretten i Norge.

DadeKongelige Forteninger efter Souveraini- 
teren ophorceog deraf de forrigeLcrnsmcrnd bleve Amt- 
mcrnd o. s. v., beff'ikkede Hans Majestet l-lv6o l.ü- 
i-Lv v til Amtmand over Antvorffovs og KorsoerS Äm
ter, uden Tvivl ogsaa over Ningsted Amt, i det 
mindste forestod Han alle z Ämter fra 1679 til 1686, 
men siden fra dette sidste Aar navnes Han allem Amt
mand for de tvende forste Ämter. Blev og af Hans- 
Majestet ophoyet til Ecarzraad.

Ester Frue loe D )d  begav Hr.
I^luoo L.ü'rrov sig anden Gang i DEgtestab, nemlig 
med Frue Roi«8-rLL^8 til
Lundogaard Esterleversse, og stod deres Bryllup 
paa Lundsgaard den 14 November Aar 1672, fik 
altsaa med hende Gaard og G ods, hvilket sidste Han 
ligesom sin Formand formerede.

Aar 1679 kivbte Han af Hr. Geheüneraad 
Revninge og Drigstrup Kirker med 

ŝm-e karr00Lru8 6.' vocanäl, hvorom tilforn er meldt. 
Aar 1686 folgte §yrui^ l̂ l.kLl.0 hannem en

Gaard
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Gaard i Bogense Sogn  og Bye, og 1689 kiobte 
Han afLxix til Skovsboe i Gaard i Huns- 
kv, 1 Gaard og z Gadehuse i Münkeboe Sogn  og 
Bye , i Gaard i Dreybye udi sannue Sogn, og 
r Gaard i Over-Kierbye i Drigstrup Sogn. Fol
gende Aar af^Vn.uei.m >VLo»ok8'r, Borger i Kier- 
teminde, 2de halve Gaarde, den eene udi Over- 
Kierbye, denanden udi Vregnoer;
Borger i Kiobenhavn, i Gaard i Drigftrup, 
r Gaard i Kierbye og i Gaard i lilleVibye; O g af 

Ol.8k:n I'NLLI-KUI',. Svgnepreest ti! 
Dalbye og Stubberup, i Gaard i Lille Wbye, alt 
udi Drigftrup Sogn.

Efterar Hr. Nvoo L^üT-rov havde levetudi i6A ar 
og nogle Uger med sin anden Frue, dode hun Aar 
1689 den IO ^inuarii paa Amvorst'ov S lot'og blev 
hensat udi Gimlinge Kirke i Sicrlland H06 den forste 
Frue. Hun esterlod Ham en S o n  L^ü-r/ov.
som siden blev Eyere af Lundogaarv, og enDatter 
Frvken lyk I-ü-rrov.

S a a  sorgelig, som dette Aar havde vceret Hr. 
I.ii-i'rov, da Han mistede sin kiere Mgtefelle, ligesaa 
bedrvvelig var det folgende 1690, esterdi Hans S v i-  
gerson L.invrtiov, og Hans tvende Dottre

og IvL I^urrov, samt§r-ken VtSLxx L/v- 
paa dereö Reise til Norge leedSkib- 

brud ved Solesand og alle jammerligen omkomme den 
ro Oktober. V o r  störe danffe Poet Herr Biskop 

E  Kingo
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Kingo har forfattet et sardeles smuk Vers over dette 
ynkelige Skibbrud, og äeäicer?r der til den bedrovede 
Fader. Samme.findes med flere V e rs , samt Skib- 
brudet i Kaaber stukken, ved Herr Jens Pedersen 
Munks, Prast til Antvorssov, S t .  Peders Mee- 
nighed og Heilig Geistes Kirke i Slagelse, Sorgetale 
vver disse saa ynkeligen druknede 4 Personer, nykt 
269z. Folgende vil jeg deraf anfore:

D e r de midtJederskom, da reysteStormen sig 
Alt meer, og Havet det Grund-ffraalet grummelig. 

S o m  Jlden symeS da det Vrede-Hav at brande;
N u  soer de Himmel hoyt; nu syntes de ar rende 

I  Helved hovedkulds! D a  raabte man: Beflaae 
Mars-Seylene, og lad for Under-Seyl os gaae. 

Men som hin kaade Soe,den Storm  bchiulpne Mörder, 
Ec Gran cy mildere ved nogen Firsel vorder,

M an  Skonsar-Seyl og Fok udi en hast beflog; 
Misanen svikledes, dog alt som intet drog:

Thi Havet graat og grumnopkmsede sin Bolge,
D e r havde Veyrog Storm  ogKuler tat i Folge: 

S a a  Skibet lystredey, men gik foruden Lov, 
Trods Skipperen, trods Roer,Kompas ogKab- 

beltov!
Blaut Brendinger og blaut de blinde Udfflar modte 
H in kranke Lykke da, saa Skibet heftig stodte!

M an  sogteda til det tvivlraadig HaabningsRaad, 
I  hast at bierge sig i Sluppe eller Baad.

Men



Men en fortvivlet Soe  det Sk ib  i hast omkaster,
O g Stormen bryderpaa,saa hine sterke Master 

Hver een omBordefald med grusomBrag ogBrald, 
Som  Himmel,Jord ogHavvarnerr iSammensald! 

Den lidenNodhielpsBaav ogHavet overbryder, 
O g  i Afgrunden Ham sra alUndscetning styder;

D a  hvert sir Jammerstrig til Gud om Naade gav 
For Sialens Freist; chinu saae de dereö Grav. 

Jmidlertid de sig i Dodstns Tanker flcrbe,
D a  raaber l^vLpov: at man dog ville strcrbe 

For som i Taul indviklet laae,
Men künde ingen Hielp af nogenS Hcender saae. 

Der hun nu styltes loü udi de stolle Vande,
Hvor hun sin Aand gav op, da saae man og i Strande, 

Hvor Iom frue Ivr fiod, og strcrbte yderlig,
At hun, om mueligt var, dog künde redde sig. 

En  Baadsmand hende fik ved Haand og ville loste 
Paa  Vraget hende op, men Velre-Bolgers Klofte 

En Kiste stylte ud, der af Koyhytten faldt 
Paa  heiweS tynde Liv; det hendes Liv og galdt. 

S o m  Iom frue Kos-ro^? og til Havets Rov maae
blive,

E r  l.^vc>;ov endnu, M d  cengstig S ie l, i Live 
Som  al den Jammer an med Hierte-Vee besaae,

' Han faldt da over Bord, og dode strax derpaa.
.H»

To eller Tre (Gudveed, hvvrdande künde svornme) 
D e  bierget Livet sra de hevnesulde Strynnne:

E  r Men
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Men^uirovL cedleHuus fik her det stsrste Skaar,
O g  Han udi sit S ind  saa dybt et Hiertesaar-

-H. <K»
O  du Stavanger-Bugt med dine Mörder-Vande 
Afssyller ey den Skam , at du saa grumt lod strande

D e  adle Hierter, som forgik ved S o le -S a n d !
Men l-ü erov lever dog og doer cn trostig Mand.
Over diffe kieve Borns jammelige D o d , haver 

Hr. l-1^60 Qüi-rov selv forfattet en Klagetale, som 
M  fiildeS ved bemeldte Herr Munks Tale. Naste 
"Aar fik Han en nye So rg , da Hans haabefulde S o n  
^1^61^08 I.Ü1-20V) Lieutenant ved det Siellandske Re» 
gimcnt, kaldet detTampiste, fod paaAnworffovSlot 
1661, dode sammesteds i sine blomstrende Aar af 
Svindsoet. <2 ed disse Vedrovelser og den tragende 
Aldcrdom svakkedes Han selv dagligcn, saa at Han 
wende Aar derester, nemlig 169z, ved.Doden afgik, 
csterat Han havde levet udi 7 7  Aar, og forestaaet sine 
anbetroede Ämter udi z8 Aar. Hans Liig blev hen- 
sat hos Hans wende Fruers i Gnnlinge Kirke, hvor 
«t er opsat over hanncm. Udi Byen har
Han ladet opbygge et Fattig-Huus til 8 Lemmer(*). 
Han roses meget for sin Gudsfrygt, Forstand, Troe- 
stab og Oprigtighed. Paa  Lundsgaard har Han 
vel ikke meget kündet opholde sig, esterdi Hans anbe
troede Ämter udfordrede meest Halts Ncrrvcrrelse paa 
Anworffov.

§. rZ-
(*) Hr. tto/manns SamImg afFttMt. 1om. g.x.6oa;z.
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§. IZ.
eller en

S o n  af Etahraad og Amtinand ^v6o l^ü-rrov ril 
Lundsgaard og Frue 5" ^ ,  varAar 1690 
Hans Kongelig Majestets ILdclknabe eller Page og 
efter sin Faders D od  169 z riltraadde Gaarde og 
Gods, esterdi Han var den eencste S o n  mcd Frue

der tilforte t^vcro i^üi-rov Lundogaard 
vg Iershavge,

Aar 1696 kiobtehan afObristliemenant og Cam
merjunker ril Hverringe, den halve
Part udi enBondegaard udi Over-Kierbye i D rig- 
strup Sogn. Jkke lcenge derefter dode L.üi-- 
rov, formodentlig ugist.

§. 14.

k k i M k i x  i.O 'r ro v ,  hvisFaderHr.Etah- 
raad og Amrmand Hr. l^ürrov og Moderen Frue 
lor koZLXKi^n'rrr. I  sin Ungdom begav Han sig 
udi den Romerste Keysers Tieneste, og »vangereäs 
til Obristlieutenanr ved der Keyserlige Artillerie. 
Han bivaanede den syv Aars blodige Krig imod Tyr- 
ken og de Franste, og yderligen vovede sig udi sexten 
Feldtflage og Steders Beleyringer. Derefter kom 
Han hiem udi Aaret 1689 just ved sin Stedmoders 
Frue ^vrl.8 D od , som Han i et Vers, ind- 
sort ved Jens Munks 1690 udgivne Ligprcrdiken over 
hende, beklager med diffe O rd :

E  z Ogrum-



0  grumme Tyran og misundelig D od ,
H vi nieder du mig med saa bitten et S to d ?
Hvi har du borttaget min Moder saa kier,
Hvi skulle jeg komme saa sorrigsuld her?
1  Slaget for W ien, for Wenzen, parckan, 
For Offen og Esseck, ved S ic lo s  og Gran.
I  Stormen for Vicegrad, Ofens 2lttack, 
V7euheuscl, G ran , Weisenburg, Caschau,

porack,
Ret aldrig jeg fandtes med sorrigsuld Mod,
Mens yderlig vovct mit Liv og mit Blöd.
For Meiniz og for Bonn  hvad mig var betrod, 
Forvalted jeg trofast af Hiene og Rod. rc.

. Her i Riget synes Hr. ^.ii^rov at vcere
bleven Obrist, og indlod sig i ZEgtessab med voxo- 

von I-Izk8r^r., en Datter af 
Hr. von Ridder og
Ober-Staldmester.

Aar 1696 kiobte lHir>!:Liic l^üi-rov Gammel- 
gaard i Lolland af , og ikke lcenge
derester arvede Han Lundogaard og Iershavge 
ester sin Broder ^ i« rvo^o  i^ü-rrov. Ved en Deel 
Vondergods, som han kiobte og lagde dertil, forbe- 
drede Han Godset anseeligen. Saasom Aar i 699 af 
Hr. kkvi-k knoc;, Sogneprcest til Nors
re^Vidbye og Alslef paa Falster, en Gaard i Ladbye 
udi Kiolstrup So gn : A f Frue Ovi.vrn-

S'riL^L
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rrivkirx tilTaarupgaard, scil. Kvvo Vll.vx8 til Skier- 
rildgaard, 2 Hufe i Drigstrup, 1 Huus i Over- 
Kierbye og 1 Huus i Vregnoer, 092 Parker udi en 
Gaard i Hoerlev udi Marslev-Sogn (*), den eene 
som hende, den anden som Schoutbynacht 70«^^ 
Lcttivncxi. var falden paa Skiste cfter deres Moder 
og Mvrmoder Frue i-isvLin kovLvv8x, sal. 1-lLrrv.i  ̂

lil Skovsboe. Skiodet er under- 
strevet og forseglec af hendes Soirner ticninic Ln-vL 
til Skierrildgaard og Ln.01: til Orumgaard. 
Endnu samme Aar kiobte i^ü-rrov afk^n-
Ri« til Lonborggaard, Amunand over Sk i-
vehuus, Cancellieraad og Assessor udi Admiralitets- 
Collegio, z Gaarde i Hunslev. Skiode-Brevet er 
underskrevet. af l̂ül.i.178.8 wende Brodre,
Cttkisnäx nl Katterup, Amtmand over
Island, og IHäni'2 til Grundewev. Aar
17O2 stk Han af Oi-ro kLvri^8Lki I-I^v«Li.ri'Lvr» 
Krigs-CommiffariuS udiFyen og Langeland, Skiode 
paa et Smedehuus i Ladbye. Aar 1703 gav Han 
lil Revninge-Rirke en Solv-Kalk og Diff, hvorom 
tilforn er meldt.

M an ssutter, atHr. kkivLxnc i^üi-rov harvcrret 
en lcrrd Mand, og havt Bibliothek her paa Lunds- 

E  4 gaard;

( * )  Denne Gaard i Hoerlev, ligesom nogle faa andre 
Gaarde og Hufe, ere sidcn igien enten folgte fra Lu»rdo, 
gaard ellcr mageWede med andet «ärmere og beqvem- 
nlerc Eods.

-  , . 7 i



gaard; thi Hr. Justitsraad L.an§ebeK har fundtt 
ssrevet for i en B o g , kaldet Lil^llma Oracula, trykt l 
Paris 1607 folgende: A v  E/r

Hans DodS Aar sin
der /eg Lkke: men seer, at Hans Frue med 8te Born  
vverlevede hanncm, vg eyedeovenmeldtetrcndeHoved- 
gaardr med underliggende Gods, dog blev hendes 
Tilstand -sterhaanden saa armelig, ac hun Aar 1715 
den 9 Junii maatte scrlge Lundogaard og Ie r s-  
havge, og maaffee ved samme Tid Gannnelgaard, 
til hvilken sidste hun havde forhvervec Birke-Ret; og 
blev den kiobt af Schombynacht 
men nu tilhorer Hans Exccllence Hr. Geheimeraad
Greve Lon i-os X1ol.nrL.

§. 15.

2^11)0^1^, fod Friherrmde af 
kvi-vvs nl Kiorupgaard, kiobte Lundogaard og 
Ierohavge den 9 Junii Aar 1715 af Hr. Obrist 
I'knvLkiK I^ü^-rovs esterladte Frue Vox. X1-V6O. von 

EnDffiont Gaarde og Gods kilforn ofte 
havde vcrret deelte imellem Sodffcnde, var dog 
Lundsgaard med Vished, i 200 Aar og derover, 
ikke folgt, eller kommen i fremmede Hcrnder, for nu.

Aar 1718 den 16 April kiobte Baronesse kur- 
«v8, paa den i Odense over en Deel af det gamle 
Rytter-Gods holdte Auction, efterfolgende Bonder- 
Gods , som blev lagt under Lundsgasrd , nemlig:

1 Gaard
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r Gaard i Drigstrup, i Gaard i lille Vibye, r 
Gaard i Bregnoer, 2 Gaarde i Over-Kierbye,. og 
r Gaard i Nevninge, tilsammen ansatte i nye Matri- 
cul for z i Tdr. 6 Skpr. 2 Frkr. og 2 Alb. Hartkorn 
for 1594 Rdlr. 8 4 S M .  Kroner. Paa  detteGodS 
fik hun Aar 1719 Den 4Decembr. R o ng  
den Fierdeo Skiode; og da Hoystbemeldte Konge 
nest forrige Aar lod ved de anbefalede Commis
sarier, Conserentsraad og
Anumand vver Nyeborg og Tranekicer Ämter, ivrn.

Justitsraad og Amtmand over Ajst^s og 
Hindsgavls Ämter, ogk^oi-^i^i^^ir^^v?, Krigs- 
raad, og Krigs- og Land-CommiffariuS iFyen og 
Langeland, accordere om noget vist at give for Relui- 
lionö-Nettigheden, A ong  M I V M K  den Trcdie 
haode forbeholdt sig til en Deel, fra Kronen bortsolgt 
Vondergods og Tiendcr, saa tilkiobte Froken Friher- 
inde af kvi-svs sig ReluirionS-Rettigheden til Drig» 
strup og Revninge Kirke-Tiender, samt til en Deel 
BondergodS i Ladbye, Kiorsinge, Marülev, M ün
keboe, Dreybye, Drigstrup, Vibye, Bregnoer og 
Dvevninge, tilsammen Hartkorn ester de gamle Sk io 
der 121 Tdr. i Skpp. z Frkr.  ̂Alb. for 944 Rdlr. 
79; Skill. Herpaa fik hun kongelig Vrev og Skiode 
den 27Novcmbr. 1719.

Aar 1722 forfaldt hun i Tvistighed med Hr. Ger 
heimeraad og Amtmand
(da Conserentsraad) til Skovsboe, som Rynkebye 

E  5 Kirkes



Kirkes Patron, om Prcrst at kalde til Rynkebye og 
Revninge Menigheder. D e  af Hans Majestet 
D ong  k 'kW Lkik  den Fierde udi Sagen beordrede 
Commissarier, Hr. l.övl-r»»iLi.^, 8xoooo-, 1*.

og^. afsagde neste Aar saadan Dom, 
som rilkiendte Hr. Geheimeraad Ret
til at kalde wende gange Prcest, og Lundsgaards 
Eyere, eller Revninge Kirkes Patron, ikkun hver 
tredie gang, esterdi Rynkebye Sogns Bondergodses 
Hartkorn befandtes at vcrre over dobbelt saa meget, 
som Annexets Revninge. Ved denne Commissarier- 
nes Dom  forblev det, og Hr. Geheimeraad kosLn- 

kaldte Min Formand Hr. I^uritL Lillirov, 
esterat Embedet udi Z Aar havde vcrret ledigr.

Froken Friherrinde afkui-sos levede beständigen i 
ugift Stand, og vpnaaede en Alder af 6 i Aar. 
Ester nogle Aars Skrobelighed/ som nodte hende den 
meste Tid at holde Sengen, dode hun paa Lunds- 
geard den rz Marti: Aar 1725; den 29de i samme 
Maaned blev hendes Liig fort til Revninge Kirke, og 
Dagen derester til Kiorup Kirke, hvvr hun i Fami
lien- Begravelse blev hensat.

§. 16.

Frue i . L .V L l 'L O V  kiobte
Lundogaard og Jershavge efter Baronesse kv-r- 
vvslL D od  af von ku-rsos, Friherre afPut- 
bus, Einsidelsborg og Kiorup. Skiode-Brevet er

udstadt.
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udstcrdt den i9Novembr. 1727, og underjkrevet af 
von o^^ îsov lil Sandagergaard, 

Obrist over det.Fyenste nationale Regimente-Jnfan- 
tene, og af^laäs keäei-Len, Forpagter paa Ostrup- 
gaard.

Frue l^vei'rov havde vcrret i ALgteffab med 
Hr. Ioo»v>i von vLvii-r, Geheimeraad, General og 
Ridder af Elephanten, en stör og tapper Helt, som 
i Krigens Tid undcr Rong  den Zier
de indlagde sig bejynderlig ZEre, og er dcrfor Hans 
Navn endnu i god Hukommelse, men dode just ved 
KrigenS Ende Aar 1719. Hannem tilhorte Fride- 
rikogave, een af de fordeelagtigste og storste Herre- 
gaarde i Fyen, som midt i sorrige Seculo var en 
KronensForlening, og havde et fast Slot, kaldet 
Hagenffov, ligeledeS eyede Han Hindsgavel ved 
Middelfar-Sunv, som j gamle Dage var af samme 
Vcffaffenhed, som Hagenffov. Disse wende Herre- 
gaarde besad ester Hans D od  Hans Enkefrue, som, 
da hun ingen Born  havde, restamenterede dem til 
velbemeldte hendes sal. Hcrres Broder-Son, Hr. 
Major Oiil-rv von VLVI'I'2; inen Eundsgaard 
tillagde hun ved Testamente Hans Excellcnce Hr. Ge« 
heimeraad R^n^snest crldste Fr^ken-Darcer.

Frue Geheimeraadinde v^vi-rr var en bemidlet 
Dame. Om der af hende ved Revninge Kirke op- 
bygle og stistede Hospital er tilforn meldet. Hun 
vpholdt sig ikke meget paa Lundsgaard, men meest

i Oden-

- , ______  75



76 ^ " ^ T — ^

i Odense paa den störe adelige Gaard, som endnu 
kaldes S t . Rnudo Rloster. D a  hun der Aar 1744 
ved Doden var afgaaec, esterar hun nesten udi 20 
Aar havde eyet Lundogaard ogIeuehavge, mcd 
tilligaende Gods,^ tiltraadde Hr. Kammerherre vi-r- 
i.Lv nu Lcrnsgreve, Ridder afElephan-
ten, Over-Kammerherre, Geheimeraad i det Geheime- 
Conseil rc., som var i ALgteskab med bemeldte 
keu kävcn, paa hendes Vegne Gaard og Gods; 
men da Hans Hoygrevelige,Exce!lence maatte vcere 
tilstcde.i Kiobenhavn, og den fordervelige Sygdom 
paa Hornqvcrget borttog da fast den beste Fordert af 
Gaarden, betcenkte Han sig ikke lcrnge i at scrlge og 
afhande denne Eyendom.

§. »7.

Deres Kongelig MajestetS 
Kammerherre, og Herre til Lundsgaard og Ie r s-  
havge, kom til Verden den 11 Septembr. Aar 1707. 
HanS Fad^r v a rH r .  Ioxi. til Taasinge, 
Ecarsraad og Amtmand over Kiobenhavns Amr, og 
Hans Moder von Xxvi-u; men hansFar-
fader den navnkundige og udodelige Hr. General- 
Admiral-Lieutenant Han var ikkun et
Aar og fire Maaneder gammel, da Han mistede sin 
Hr. Fader; thi Han dode den ivJanuariiAar 1709, 
og derester indlod Hans Frue Moder sig Aar 1714 
udi der ander 2Lgtejkab med Ctarsräad H r.^^x^« -

vc»



vrî  von >löL8i-ix6, som siden blev Nid--
der af Danmbroge, og Hovmester Ho6 Hendco 
Dongelig H^yhed, princeffe

og dode Han den z Junii 1757; men 
hun neste Aar den 26 Februarii.

. Udi sine unge Aar var Hr. Kamnierherre 
nogeN Tid UdenlandS, og opholdt sigmeesti Holland. 
Ester Hiemkomsten blev Han EtatSraad, og begav 
stg i 2Egtestab med Funken IvLvon I-Ioi-s-rL ,̂ en 
Datier as Major Wvl.? 8iL6?Kn-v von 
til Gielffov, og Frue Im- 8lcrrr. Zkke lernge der- 
cster kiobte Han Lundogaard og Ierohavge af 
HanS Hoygrevelige Excellence, Hr. Geheimeraad 
v i-r i.L v  ^ L v k ^ -rL ^ u  for 28O O O  Nixdaler. Skivdet 
er udstcrdet EhristianSholm den n  Junii 1747, og 
underst'revet afHr. k'kivLinx Nidder, Ge
heimeraad, StistbefalingSmand over Lolland og Fal
ster, og AmManv over Aalholms, Marieboe og 
Halsted-Klosters Ämter, og Ir in a s  ^emben, AmtS- 
forvalter over AalholmS og Marieboe-Klosters' 
Ämter.

Aar 1754 dode Hans dydige og elstveerdige Frue, 
hvis Liig forst blev hensatiRevningeRirke, og siden 
derfra sott ril Torsinge Slotskirke, at indscrtreS i 
Familiens Begravelse. Med hende har Hr. Kam
merherre en Datier, fod
den 12 August 174z, og nu lever i ALgteffab med
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Hr.Greveettlus'r^nänr.i-rLl.D, Ridder, Kammer- 
herre, og Herre til Biornemose.

Aar 1762 tilkiobte Han sig en, Hospitalet! Oden
se tilhorenve, Bondegaard i Drigstrup for 722 Rdlr., 
for hvilken Sm n , med de aarlige Renter 5 pro Cen
to, Odense Hospital er forst prioriteret og forsikret 
i Hovedgaarden Luiidegaard. Men Aar 176z 
afbrcrndte Borgegaarden paaLundsgaard. D a  
Jlven om Natten eller Morgenen Klokken z den zdie 
November, uvis paa hvad Maade, blev antcrndt, og 
alle Folk laae i beste So vn  og Rolighed, havde Hr. 
Kammerherren letteligen kündet bleven indebr«ndt, 
dersom Guds naadige Forsyn ikke havde styret det 
saaledes, at eu Hund, som laae i Hans Sovekammer, 
ved den forste Allarm opvakce hannem, at Han igien- 
nem eit D o r  til Haven flap ussad ud, og saaledes 
frelste Livet. Endfliont Hr. Kammerherren herved 
labte noget anseeligt, ey allem ved Bygningen, men 
og fornemmeligen paa gode Meubler, i scrr prcrgtig 
So lvtoy, hvilker fast altsammen af Jlden blev for- 
tcrret, fandt Han sig dog derudi med en rosvcrrdig 
Stilhed og raalmodigt Sind. Srrax derester gior- 
des Anstalter til den ncrrvcrrende smukke Bygnings 
Opforelse, hvorom tilforn er tneldet.

Aar 1767 den 8 Decembr. becrrede Hans R011- 
gelig Majestec hannem med Rammerherre'Nsg- 
leii. Endelig ligesoin Han nu har ziret Stedet med 
en anseelig og vel indrerret Hovedbygning, saa har

Han
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Han og meget forbedrer Avlingen, og giort avstillige 
nyrrige Forandringer og Jndretninger ved Gaarde og 
GodS. I  fter har Han forceviget fit Navn, da Han 
sidstncrvnte Aar oprettede hcraf et Gramhuus, 
hvilken Erecrion Hans Kongelig Majestet allernaa- 
digst confirmerede den 15 Januarii Aar 1768. I  
Kraft deraf blivev Lundsgaard og Iershavge med 
underliggende Jordegods og Tiender forst et Enke- 
Scrde for Hr. Rannnerherrenb Datter 
ZvLi., Grevinde af dernest henfalder
til Grevindens nest «ldste S v n ,  og
mandlige Afkom, saa'lcrnge nogen er til, og derester 
ril Comresse ivL og mandlige Afkom.
Naar ingen af begges mandlige Afkom mere findeS, 
gaaer Stamhusct paa O.vindelinien forst til Zc 8̂ 
^ i . 8, og dernest til Comresse Iox8 Descendenrer. 
Borrdoer disse Grevindens wende Born, uden at ef- 
tttlade Livs Arvinger, tiltrcedes Stamhustt paa sam- 
me Maade af de andre Born  og Descendenrer, saa 
lcrnge nogen findes. Skulle Stamhufets retmceösige 
Eyere ikke fee sig i Stand til at conservere det, uden 
derpaa at laane eller giore Gield, da ffal der vver- 
drages Hr. Kammerherrens Soster-Son , Grev 

k'A.ioe^K I-.V0VK8 imod ar Han
udberaler 42 ril 50202 Rdlr,
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Anhang.

Vidisse af Kong ^  k I O L k I  (ü den Andens 
ög Rigens Raads Dom udi en Sag,, imellcm 

Hi.r'Li.o til Jcrshave, og

Frue von IVlttLi.i.i-^8 til

LundsgaardEsterleverffe, udstadet afKong 

> den Fierde til
Frue

den FLerde medGudts 

Naade, Danmarckes, Norgis, Wendes 

oc Gottes Könning, Herttug ivdi Sleß. 

wig, Holstenn, Stormarn oc Dymnerschcn, Greffue 
wdi Oldenborg oc Dellmelthorst rc. Gior alle 

Witterligtr, att for O s  wor schickedt 06 elffl. Frue 
^Vl.xrel.O'l') afgangenn >Vl.k?Ll.vi' enl îs-rcir-

rLX55cn8 Daatter til Jershasfue, medt ett welbe- 

seglidc Papirs Dombreeff, medt fire Jndsegle forre,
som



som fanttes heel oc holden, wffraben, wstungen, 

wmaculerett oc ij alle maade wforfalschett, bindendes 

Ordt fraa Ordt, som effterfollger: WiEffterschreff- 
ne Wl-kkLi-vi kill Koitbolle, ^l^L8virr

till Dybeck, /VxLLL WikkLilvi till Axelwoldt oc 
rL« thill Barlvse. Giore witterligdt, ach 

elfter denn Befalling os aff Kongl. Mayst. wor 

Allernaadigste Herre er giffuet oc befallet, att wi öS 

wdi Odensse stulle forsamle, Sondagen vocem Iu- 

cunäirrtis, som er denn 12 M ay Aar 1577, oc der 
sammesteds holde Renertingh, oc domme paa hues 

Säger for HannS Mayst. oc Danmarckes RigeS 

Raadt schulle ordeles thill Allmindelige Herredag 

wdaf Fyenn, Langelandt oc Taaßingh; Epther som 

Hoybem. Kongl. Maysts. Breffueder om thill Her- 
ridtslhingh vc Landsthingh ere forkyndede oc wd- 

gangne. Haffuer wi hoybemeltte Kongl. Maysts. 

naadigste willie oc befallingh effrerkommett, oc oß 

paa samme Thidt vdi Odensse forsamlidt: Och er 

den 15 Dagh vdi samme Maanet mott for os vdi 

Rene der sammestedts, Erlig og Welbiurdig mandt 
Wl.ki-Ll.oi' <ü»«.l5iokkLil8SLx« till Jershassue, oc 

hafde lnedt wores steffning vdi Rette steffnet Erlig oc 

Welbiurdig Frue ännz von^nk l.!.^  effter- 
F  leffuer-
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leffuersche, medt hendes oc hendes borns Laugeuerge, 

Och hende tilrhallett for nogen Grund oc Eigendomb, 
som Hand formeente hende adt bruge medt Wrerre, 

som er Gammelstouff, gammel moeße, MunckeheN 

ren, Nudid, Rue, Espelund oc gierre Enge (*), saa  ̂

vc een bogelund, som Han beretter liegen hansAggre > 

paalobber medt enderne, dißligeste Stelleberg, 

Eruelßhaffue vc saa wed Stranden. Jligemaade 

sor Hans fader hafuer beklaget sig, adt were brsst  ̂

holden, adt Han icke Hauer bekommen fiiell og fylliste 

for enn broderpart wdi Lundogaardt vc Lindo- 

gaarde. D a  ftemkomb forn. Frue ^1.1.1 

von ^nLl.l.Lr»§ Effterleffuerfche, oc gaff thilkiendê  
samme forn. Eigendomb, j som Han paarhalliöt, 

Horde hendes Bornn thill, oc satte dersor udi rene, 

om hunn burde adt gaae wdi rette for hendes bornS 

gods, om forn. hendes borns werge icke burde adt 

suare derchill epther Lougen. Ther thill suaret ferne. 
^VL.fkLl.vi' LttkirriorrLkSLNti oc berene, adt hannd 

hafde lougligen laden steffne oc kalde form. Frue 

ännL medt helwes Laueuerge, hendes born med 

dereö Laugeuerge , som Hand oc for 06 beuiste, oc
hunn

(*) Disse Navne ere e«dnu bekimdte paa Revnknge 
Mark.
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hunn hannom icke künde negtte; Och saatte derforre 

wdi rette, huad Heller hannd war pligttigh adt fore 

deres werge thillstede, ellcr hunn, som medt dennom 

lvugltgenn wor kaldett, och om hun icke burde att 
gaae medt hannom wdi rette, eller fore tbilstede forne. 

borns werge, oc om Hand burde adt miste sinn grund 

vc Eigendomb, som Hand künde hafue rett thill, for 

de icke Wille mode, Efflersom Hand hende mrdr 

dennom, somforschreffuit, hafde lougligenn ladett kalde. 
Ther thill suarett forne. Frue Erlig oc
Welbiurdig thill Snedinge at were

sine Borns rette werge; Och formeentte hannom, 

adr were wdi Kongl. Maysts. forfaldt forhindrett, 

att Hand icke künde were tilstede, oc wor aff os D om  

begierendes: Om  httn burde adt gaae medt hannom 
wdi reue eller icke. Tha effterdy for öS wor bewist, 

adt forne. Frue ärrnz medt hendes Laugeuerge, 

hende- botn medt deres Laugeuerge, wore lougligen 

kallede, som hun icke Heller widste hannom adt ncg -e, 

vc hun forste oc anden D a g  nod sitt Skudsmaall, 

att dersom hun enrten medt Kongl. Maysts. wor 

Naadigste Herres breeffue eller andre noigactige 

breffue eller widnisbiurdt künde beuise, hannom adt 

were wdi Kongl. Maysts. forfaldt forhindredt, ffulle 
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der ingen Domb (som icke Heller thillbsrligtt) gange. 

Och dett dog icke, huercken forste, anden eller thredie 
D a g h , for os bleeff beuist, enten met Rongl. 
Maysts., egen, eller nogen andenö

breffue eller windisbiurdt, wden hendes egenn 

munnttlig berettningh: Widste wi icke adt künde 

ander derpaa for rette kiende och affsige, End forne. 
Wi.rrrl.vr (^nrl8rorrrr8rir^ jo böv adt NMde stN 

steffningh, och hende met hannom adt gaae wdi rette; 

Med mindre hun hendes bornns werge hasde fortt 

tilstede, eller deres louglig sorfald ladet bcere, eller 

nogen anden hendes fuldmegttige forordineret, svM 

met hannom om samme Säger wilde gaaett udi 
rette. Elfter flig Leylighed suarett forn. Frue 

vc gaff thilkiende, adt huis Eigendomb hünn 

bruger, som forne. Wl.rrri.vr paathaller, denn 

Hauer werett brugtt wdi Hr. »orrvrr^8iLn.v8 Thid 

thill Lundsgaardt oc Lindsgaardr, wdi Frue 
81 ^l.8 Thid, L irr rr  Thid, Hr. Ll-ävs 

I?!ricir8Ö̂ 5 Thid, ^rrvrr8r^8 Thid, k^r-ir 

Arffuings Thid, von Üinri.l.rrr8 

Thid, Frue Lvl.rri8 Thid, oc hendes Sa llig  HoS- 

bonds Thid; Huor thill forne. WL.rrLl.vr e»ri- 

§rorrL^5Lri>l berette, adt enn partt af forne. gode

mendt
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mendt hafde hasst altt forne. gods wnder hende, saa 

well Lundsgaard, Frue paa sine Borns 

wegne nu besidder, som Reffninge, Hand nu Lj 

werge hafuer, oc meentte dennom derfore adt künde 

bruge, huis dennom wor magfeldigh, effterdi de wäre 

paa Lundsgaardt besiddendes, oc satte wdi rette, adt 

effterdi sorne.' gods siden wor stifft och decltt wdi 
blantt Arssuinger, om Huer aff

dennom icke burde adt nyde, huis, thill dett gods de 
bekommett haffue, haffde liggett thilforne med rette; 
Och fremlagde enn Könning xxxl)xic:tt8 Dom b 

wdi Odenffe wdgiffuen Aar 1527, Mandagen effrer 

wor Frue D a g h , Bemeldendeö som her effterfoll- 

ger: W i k K L v x i c t t  med GudsNaade, D an - 

marckes, Wendes oc Gottes Konningh, wdwalde 
Konge thill Norge, Herttug i Sleßuigh, Holstenn, 

Stormarn ocDyttmerschenn, Greffue wdi Olden- 

borg oc Dellmenhorst. Gisre alle witterligdt, an 

Aar epther Guds Biurdt, ivlvxxvn, Mandagenn 

nest effrer wor Frue D a g  ^lkumprionis for wor 

Renerthingh paa Biscopsgaarden i wor Stadt 

Odenffe, Neruerendes 06 elffl. Hr. iv o r  

Danmarkes Riges Marff, Hr.
Hr. OrrvL L.VN6L , Hr. , Riddere,

F  z
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Sovens klvrrcx, wor Manv oc Raad, 

I-jek. î>ic:LLi4, wor LandSdommer i Fyen, oc

wor Mand oc Thienner, wor schickedt öS 

elschl. iizns von wor Mand oc Thienner
paa dend ene, oc thilthallett os elschl. On^g-i-orreL 

k^l.i.i8srrr«, wor Mand oc Thienner paa denn anden 

Side, sor nogen Skouff, Eng oc Eigendomb, lig- 

gendes udi Reffninge. Och frcmlagde von 

ett Kiobebreeff, liudendes, att »lLr.s 

haffuer sollt oc.lkott von kl»Ll.l.Ln ald 

denn deell oc rmighed, som Hans Hostrue Frue 

wor thillfaldenn i LundSgaardt oc Lindsr 

gaardt, med alde sin tilleggelsse thill euindelig eye, 
sonr k l̂.l.1 ^rroL^serr i sin Heeffvt oc wcrre hasde, 

oc sagde sig selff adt hafue arffuedeell derpdi paa 

Hans Hostrues wegne, oc Hauer derfore tilkiobtt fleere 

Deele i form. Gaarde, oc meentte fordi, att nii)de 

vc beholde ald denn Eigendomb, som brugeS thill 
form. Lundsgaardr oc Lindsgaardc, denn Thid 

käl.l.1 ärnreksf.xn hasde baade LundSgaardt, LindS- 

gaarvt vg Rchuinge. D er thill suarett os elschl. 
form. (^»^S'rokke«. k î.i.i5SL>!ir, oc sagde, att denn 

Eigendomb, de omtretter, ligger i Reffninge Mark, 

vc all den war aldthidt brugtt thill Reffninge Bye,
indtill
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indtill saa lenge Hr. ttorrvL^rKu.v'r fick wendt till 

sig dett gods i Reffninge Bye , oc att

forne. cu^iL'rokkLLs Fader ij sin Thidt brugtte 

nogen de Eigendomb vc Enge ij Reffninge Mark, 

ihill sin egenn behouff, vc lagde nogre de ffoffue i 
sred ij samme marck, paa dett de skulle forbedreö; 

Och ftemlagde ett stiffrebreff, liudendes, Ath han- 

uom er tillschifft noget goedö i Reffninge Bye, item, 

enn Dom b, som 06 elschl. Hr. kevc«. medt 

fieere gode mend epther wor befaUingh, hafde sor- 
farett vc grandffett Leylighedenn om sainme Eigen- 

domb, vc att de ingen besonderlige Eenmmerck künde 

forfare, dett von burde adt.hasue i

Reffninge Marck, wndertageun huiö Agger jord, 

som Han bruger thill Lrmdogaardc oc thillforne laae 
till Lindogaardr, oc huis E n g , som ligger paa 
samme Jord, oc meentte enRiLiokkL^ 

att denn Eigendomb, som laae rill Reffninge Bye, 
for Hr. biorrveKLicil.v thilsammen drveg altt goedset 

ivnder ett Hevffaff, bor nu igienn adt bliffue thill 

samme goeds, effterdi dett er deeltt oc stifft i fiere 

parlter emellom alle Arffuinger.

Tha effrer chilrhalle, giensuar oc sagens Leylighed, 

bleeff der saa paasagdt for rette, och dennom emellom

rhallett
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thallett til Mindelighedt, adt von 

schall haffue, niude, bruge och beholde alle de Lunde, 

Skoffue oc Eigendomb, som ligger i LundsgaardS 

marck inden alle fire marckessiell, oc Lindsgaardt medt 

aldt sin tilliggelsse oc LindSfierdingh offuer alld Reff- 

ninge marck medt ald sin tilhoringh, som hannd nu 

bruger medt Ploug oc Lee, oc Gr^nbierrigs ffouff, 

som ligger i Reffninge marck, oc Ossebecks madh, 

som.lober paa Offebeck, oc der thill Kops cngh, item 

alle Lodseigere i Reffning ffulle niude, bruge oc be

holde i Reffninge marck, Skouff, Agger od Engh, 

Huer till sitt godS, effter som de haffue Lod oc Deell i 
Byen, vden huis t s E  von ki»Ll.i.xn kan bewiße 
medt ffifftebrefue, som giord er emellom k r̂.l.r ärr- 

Arffuinge, der noget er hannom serdeles 

ivdlagt i nogre andre marcke, adt schall haue rill 

Lundsgaard oc Littdogaard; Giffuett Aar, D a g  

vc Sted, som forschrtt. staar, ivnder wortt Signett. 

Dernest i rette lagde Hand en Domb aff gode mend 

Vdgiffuen Aar 1555- Thisdagen for Simonis L  

D agh , liudendes, som her effter follger: W iE f f -  

terschreffne WexnL«. rill Bisbve, Landsdom« 

mer i Fyenn, (^vloro>v till Rorbeck,

till Skoffsboe, kLvL«. I^o^vvx till W rup,
^co s
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^L«i88Ln till Broelycke. W i  gisre for alle 

witterligtt med dette wortt obne breeffAar ^ v i.v .  

denn Thisdag for Simonis L  Judcr dagh, wore 

wj effter Kongl. Maysts. wor Allernaadigste Herres 

breef vc strenge befallingh paa Reffninge marck for- 

samlidt, vc thiU oß choge wi Erlig oc Welbiurdige 

wand thill Himmelstrup i Erlig oc

Welbiurdig mandS sted kLvLv. ^LLKvL8L^r» thill 

Äxendrup, medt öS en S a g  adt höre, grandsche 
och forfare paa forne. Reffninge marck, om trette oc 

Deele, fom wor emellom Erlige vc Welbiurdige mend, 
CnLi8i-o^rL^ >Vl.r?Ll.vi' paa Iershaffue paa Denn 

ene, oc Erlich ocVelbiurdich mandk^r.l.i van klni-l.- 

thill Lundsgaard paa denn anden Side, D a  

wdfore wj effter samme Kongl. Maysts. befaling, 
grandffid oc forfore, forst om enn engh, fom Erlig oc 
Velbiurdig mand en^8io?rL«. ^Vl.rrLl.o bereue for 

öS, adt van xi»Ll.l.rrr hafve ladett stagedt 

fraa hannom, fom lober neden fraa Hans aggre en- 

der i gammell ffouff, fom Han aldthidt brugtt hasuer 

indtill gierdett, siven att Sa llig  Kong r K L v K lM Z  

Lomb der paa wdgangenn ehr, Dißligeste bereue 

Hand oc beuiste, medt Aastederne eu andersteds der 

hves, att hanö Engmaall udlob ffraa Hans Agger* 

G  land
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land o: indtill gierdett, ligesom von klnrr.- 

i.e>i8 bondes Engmaall oc ssouff wdlob fraa Hanns 

Aggreender, vc thill gierdidt, Disiigste forfore wi 
LindöfieringS Ende i forne. gamell ssouff, som oc 

lober wd rill gierdet, saa breett som i^viuvs i 'v sL - 

Lc>s Jord, som Hand bruger aff Lindsfierding, som 

von xinLl.l.Lxs Bunde. Disligste forfore 

wi enn eng paa Reffninge marck liggendes, som 
kaldeS gammel moeße, som Lttrisiorrrn Wr.r- 

rrl.01 beretre for os, att Hand hafde Kongl.MaystS. 

Domb paa, som wor domptt till Reffning Bye, 

som van nu bruger moed samme
Kongl. Maysts. Domb. D e r thill suarett forne.

von ^ t t L l , ^ ,  oc sagde, an Hand hafde 

aldthidt brugtt denn samme engh, siden att HannS 

Moder dode, oc ey Lu^isiorre«. Wl.rrLi.oi' hafde 

befattet sig medt same eng fiden/ Difligste berette 
enrisiorrrir VVl.rrLl.v oc beklagede, adt käl.l.r 

von ^lnrl.l.rrr brugtte R u d id t , som Sandemend 

soere fraa ThuLnge (') oc till Reffninge marck och 

Elbelund, som ligger i Reffninge marck, moed 

Sa llig  Kong k K L v k i c n s  Dom bs Liudelsse.

D e r

( * )  T v i n g e  e r  en lid en  B y e  i  R y n k e b y e  S o g n ,  h v i s  M a c k  
stoder til  R o m n g e  D y c s  M a c k .
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D e r chill suarett forne. von oc
sagde, att Hand brugttedett,. siden Hanns Moder 

dode; D a  ftem i Rette effidt wi aldt huiö breffue 
vc bevißningh, som de hafde paa forne. Reffninge 

marck oc paa disse forne. Aasteder, som nu forbe- 

rmltt ehr, da strags i rette lagde de begge partter 

Sallig Kong Domb, saa liuden-

des, adt von schall niude Linds-

fierding offner Reffninge marck, saa wiitt som Hand 
dem did brugtte medt Ploug oc Lee, Och alle Lodö- 
eigre i Reffninge ffulle niude, bruge oc beholde i 
Reffninge marck, Skou ff, Agger, eng Huer till 

sitt goeds, epther som de hafue Lod oc Deel i Byenn, 

som samme Kongl. Maysts. Domb yddermeere 

bemelder, indeholder oc vduiser.  ̂ Derneft frem i 
rette effett wi af von ^lnLl.l.r>i, om Hand 

hafde nogre andre brefue oc bewisning paa disse 

forne. Aasteder paa Reffninge marck, end Hand nu i 

D a g  for vs i rette lagde, da wilde wi legge hannom 

thid fore, adt fore dennem i rette, D a  sagde hannd 

ney, adt Hand hafde ingen anden brefue paa denne 

thidt, end same Kongl. Maysts. Dom b, som 

Hand i D a g  for os. i Rette lagde. Tha effter 

Thilthalle, giensuar, breeff oc beuißning, Sag» 
G  r  senS



sens Leylighedt  ̂ som da sor oö i rette lagde-, sagde 
wj der saa paa for rette, adt o^is-rokkr«. Wrr- 

kkl-ni- bor adt niude denn eng vc ffouff i gammel 

ffouff, saa wiitt som lober wd fraa Hans Aggre 

Jord oc ender, oc till gierdett, som Han Hauer 

hasst i heeffdt oc haand, oc brugtt siden, adt Sa llig  

Kong Domb wdgick, som nu

von i dette Aar hafuer ladett flaa

hannom fraa med wrette. Difligste bor oc Linds

fierring for sin Aggre ender wd adt lobe indtlll gier- 

de«, som von chiener bruger, som

sorschreffuitt staar; Difligste effterdi adt k^l.ri von 

ki»Ll.i.rrr bruger Gammelmoese, Ruddidt vc Esbe- 
lund, mod Kongl. Maysts. Dom b, da maa Cnai- 

8-rok?Li  ̂ Wl.kkrl.in deck forfolge for sm ! tilborlige 

dommer, somldett sig bor att forfolges. Alt saa 

gick oc foer, Till ydermere Mndißbiurdt trycke wj 

wores beseglinge, Hengendes neden dette wortt obne 
breess, Darum anno, äie öc loco, Ut luxra äiüum

ea. Tha effter tilthalle, Giensuar,' breef oc 

segell oc den S a g S  Leylighedt, bleef der saa paa 

affsagdt for rette, att effterdi befindes Stormegtigste 

Forste, Kong r k L D k i e t t  den ftrste Sa llig  

oc Hoylofflig Jhuekommelsse, med Hans Maysts.

Raad
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Raad att hasue domptt paa, oc till Mindelighed( 

forhandlidt-huis, som von ffullr
bruge thill Lundsgaardc, saa oc Hui6 Lodseyerne 

udi Reffninge ssulle bruge, Och der siden epther 

Kongl. Maysts. Könning denn

rhredie fällig oc hoylofflig Jhuekommelse Be» 

falling haffuer werett Riddermendsmendt paa forne. 

Aasteder, oc de Hauer formeltt, adt forne. von

Hauer brugtt gammelmoesse, Ruddid oc 
Esbelund emoed Konningh Domb,

künde wi icke endet kiende Lller for rette affsige, 
end att forne. ^Vl.rrrl.v'r e»».i8i'orkLkSLri bsr adt 

niude sin anpart wdaff huis grund oc eigendomb, 

som forne. gode Mends Breeff formeller, rxi.l.1 von
adt hafue brugtt emoed Kong k k L -  

v k i c » 8  D o m , Emeden oc ald denn Stund 

forne. gode mendS breef oc Dom  staar ived sin 

fulde magtt, Difligste von Arff-

uinge adt niude, bruge oc beholde altt, Hui6 hoy- 

bem. Kong k '^ L v ir ic : tt8  dom omformeller, 

wdi Lundsgaardsmarck, saa oc Lindsfierding offuer 

ald Reffninge grundt, saa wiitt hoybem. Kongl. 

Maysts. domb dennom kand tilholde, Difligste 

andre LodSeyre i Reffninge, huiS de epther Kong 
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domb' kand haue rett chill, 

effrer som de hafue Lod oc deell wdi Godzett, 

Men huis andre Aastcder, som forne. Wr.kkLi.v'r 

tilthaler forne. Frue forre, som icke findes i 
Kong k K L D K ic t t L  domb (eller de gode mends) 

bemellett, Effterdi dett aff öS icke künde vrdeles, 

med mindre der rages wdi Ogenschin^ fantt wi den- 

nom, thill adt thage enn Kongl. Maysts. befatting 

litt gode mend, sonr den Leylighed künde sorfare, 

Och dennon: der om att ffillie; W d i lige maade, 

Effter som forne. ^Vi.l^Li.o'i' Lmr^i-orreirsL^ for- 

meentte Hans Fader icke adr hafue bekommett fyttiste 

for sin Anpartt wdi Luüdogaard. D a  effterdi 
dett er Arff paa adt giore, sankt wi dennom oc kill 

att thage paa baade Sider enn Kongl. Maysts. 

befattingh rhitt deres Sambfrender, som derom 

kand kiende huis rett ehr; Thill ydermere Wid/ 
nisbiurd tryckendes wores Signetter het neden 
UNder. Darum avno äie äc loco ur lu^rs. Och

santteS schreffnidt vden paa samme Papirs Dom - 

breeff, Mandagen. denn 6 D a g  Februarii wor 

dette gode mendö breeff chest paa BerigherridS 

ihingh, Aar 1598, for Dommer oc Sandmend, 

Item bleeff denne dom lhest oc paaschreffuitt paa
Kiert-

94 -  '



KiMteminde byethingh denn i6  ŝunü ^nno 1606.
1̂8 viiis, leüis öc auäiris, luciäs xroreliamur, 

Darre in dattro noltro I^eoburxo IO. öie ^unii 

i6iK. I>Ioiiro sä (Haulas lub ti§iIIo, le/is 

^ c o v o  ^ V D k 'I - 'L I . V io ,  

IuÜiriario noüro 

äileLto.
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