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hensyn til dets endelige udformning.
Og tak til fhv. dommer Tage Worsaae, som har forestået
billedredaktionen.
F. V.

Indledning
Træk af Vordingborg rytterdistrikts tilblivelse
I den første tid efter enevældens indførelse i 1660 bestod den danske
hær hovedsagelig af lejetropper. Det gjaldt ikke mindst for rytteriet. Men
der blev sat bestræbelser i gang for at ændre på dette forhold, så landet
kunne få en national hær.
For rytteriets vedkommende var statens udgifter ca. 100 rdl. om året for
1 rytter15, og da landets finanser i årene efter svenskekrigene ikke var i
den allerbedste forfatning, så gjaldt det om at gennemføre besparelser på
dette som på alle andre områder.
For at få undersøgt, på hvilken måde en national rytterhær bedst kunne
oprettes, nedsattes i 1670 en kommission bestående af kyndige folk fra
landets forskellige egne. Sjælland var i kommissionen repræsenteret ved
geheimeråd Erik Krag og rytterofficeren Claus Juel. Det blev pålagt kom
missionen at arbejde hurtigt, og samme år blev resultatet af dens arbejde
forelagt kongen. Man var gennem forskellige beregninger kommet frem
til, at det til underhold af en rytter ville være passende med en gård på 8
tdr. hartkorn eller en gård af tilsvarende værdi, nemlig til afkastning af
ca. 20 rdl. pr. år.
På grundlag af disse beregninger udstedte Kristian d. 5. forordningen
af 5/10 1670 om landrytteriet2. Heri hedder det, at den, som bor på en
ryttergård, skal være fri for landgilde, egt og arbejde, alle visse og uvisse
afgifter, fæste, udskrivning (til landmilitsen) og alle con tributioner, såvel
som indkvartering. Han skal ikke være skriveren eller ridefogeden under
given, men han skal dog svare konge-, kirke- og præstetiende samt deltage
i den almindelige vedligeholdelse af veje og broer etc.
Til gengæld skal han enten selv ride og være rytter eller holde for sig
en dygtig karl, med »tilbehørig Hest, Gevær og Klæder, som det sig bør
og paa Mønstring kan for godt agtes«.
9
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Da det hele var så nyt, varede det ikke længe, før der udstedtes nye
forordninger til ændring af eller supplement til den her nævnte.
Der kom sådanne forordninger 27/7 1671, 2/3 1672 og 27/10 1680.
Den sidste indeholdt bestemmelser om, at rytterbonden ikke selv skulle
være rytter, men derimod give mad og husly til en rytter samt føde hans
hest. Denne forordning blev udstedt på grundlag af de erfaringer, man
gjorde under Den skånske Krig, hvor der i slaget ved Lund (1676) blev
indsat rytteri. Slaget blev så blodigt, at ca. halvdelen af det indsatte
mandskab faldt. Resultatet blev, at hjemme på gårdene sad nu et tilsva
rende antal enker, som skulle drive gården videre på egen hånd. Alene
det var forbundet med store besværligheder, men dertil kom, at de tillige
skulle stille en rytter i stedet for den faldne12.
Det viste sig imidlertid efterhånden, at det kunne medføre visse ubeha
geligheder altid - eller i hvert fald i fredstider - at have en fremmed
mandsperson gående i hjemmet, mens manden var ude på arbejde i mar
ken. Der blev derfor flere steder indrettet et særligt rytterhus ved siden af
10
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ryttergården. Her kunne dragonen have sit hjem for sig selv, og bonden
kunne have sin kone og sine dø tre i fred. Men hesten skulle stadig være
på gården, og herfra skulle rytteren også have sit underhold.
Ifølge en jordebog fra 1719, som senere skal blive nøjere omtalt, var
der sådanne rytterhuse i følgende byer: Balle (3), Blangslev (3), Brøderup (2), Kalvehave (9), Køng (l), Lille Røttinge (l), Nørre Smidstrup
(1), Pederstrup (l) , Snertinge (2), Sværdborg (3) og Viemose (H ).
Frederik d. 4. var utilfreds med rytteriets effektivitet, og det var hans
opfattelse, at det skyldtes den omstændighed, at dragonerne var indkvar
teret enkeltvis, og i årene omkring 1713-16 fandt en gennemgribende
omordning af rytternes forhold sted. Det bestemtes, at rytteriet skulle
samles på de kongelige ladegårde, hvis jorder skulle benyttes til græsning
for hestene. Her i området blev det Vordingborg og Beidringe, der blev
hjemsted for rytteriet12.
Forud for denne ordnings gennemførelse var foregået en livlig handel
- især gennem mageskifter - for at få afhændet en del af det mere spredt
liggende krongods og til gengæld at få helt samlede distrikter til rytteriets
underhold. Det var for Vordingborg-distriktets vedkommende en for
holdsvis let sag at få dette bragt i orden, fordi man i forvejen havde fore
taget sådanne mageskifter med henblik på at få samlet Den kongelige
Vildtbane13.
Bønderne på disse samlede distrikter blev stadig kaldt rytterbønder,
selv om de ikke længere var ryttere, men kun bidrog til rytteriets under
hold.
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Der blev efter denne ordning oprettet i alt 12 rytterdistrikter i hele lan
det, nemlig
På Sjælland: København, Frederiksborg, Kronborg, Tryggevælde, Ant
vorskov og Vordingborg.
På Falster: 1 distrikt.
På Lolland: 1 distrikt.
På Fyn:
1 distrikt.
I Jylland:
Kolding, Skanderborg og Dronningborg12.
Den store jordebog af 171920
Da man stadig holdt fast ved 8 tdr. hartkorn som basis for underhold
af 1 rytter, blev hvert af de enkelte rytterdistrikter omhyggeligt opmålt,
beregnet og vurderet.
For Vordingborg rytterdistrikts vedkommende blev dette arbejde fore
stået af krigsråd, landkommissær og godsejer Urban Bruun og C. Rennemann, og resultatet af de foretagne undersøgelser blev i 1719 nedfældet i
»Hoved Krigs- og Portions- Jordebog for det Wordingborgske Regi
ments Distrikts Ryttergods, saaledes som det af 5600 Td. Hartkorn til
700 Rytterportioner er vorden inddelt fra 1. Oktober 1719«.
Da hartkornet var forskelligt fra gård til gård, er der ved tillæg og fra
drag beregnet, hvormange portioner à 8 tdr. hartkorn der i alt kunne bli
ve. Derudover har man foretaget såvel optællinger som vurderinger af de
enkelte gårde og huse, således som det vil fremgå af følgende eksempel:
»Kallehave Gaard nr. 4 Peder Olsen
6 Tdr. 7 Sk. 3 Fk. 1 Alb
Gaardens eget
Hartkorn
1 Tdr. 0 Sk. 0 Fk. 2 Alb,
Tillæg fra No. 10
Fag Hus
26
6 Rdl.
Brøst for
Bæster 6
Bygning og Besætning
Kiør
3
Besætning
Ungnød 3
. Faar
6
Rug
4 Tdr.
Byg
5 Tdr.
Havre
2
Tdr.
Udsæd
Erter
l/8 Tdr.
Vicher 1/8 Tdr.
12

Græsning til
Avler Læs Høe
Skove og Underskov
Tørveskiær
Tilstanden
Skal levere

I8
I4
J4

Heste
Kiør og Stude

got
{ 2 slet
ingen
ingen
middelmaadig
27 Rdl. 88 Sk.
Halm
2 Læs, 14 Lispund 13 Pund
Erter
ingen«

Der var i 1719 på hele det Vordingborgske rytterdistrikt ifølge samme
jordebog over 1000 gårde foruden ca. 450 huse. Man får herigennem et
levende indtryk af, hvilket uhyre arbejde der har ligget forud for disse
beregninger.
Protokollen giver os desforuden oplysning om forholdet mellem det
gamle og det nye ryttergods, idet den angiver en del gods som værende
gammelt ryttergods under oberst Numsens regiment. Dette gamle rytter
gods lå i Balle, Blangslev, Brøderup, Faarup, Kalvehave, Køng, Lille Røttinge, Lundby, Næstelsø, Nørre Smidstrup, Pederstrup, Snertinge, Sværd
borg, Viemose og Aaderup.
Et samtidigt kort over Vordingborg rytterdistrikt er placeret bag i bogen (bilag I).
Dette kort, hvis original findes i matrikelsarkivet, er tegnet af Willars
1720. Det er ikke præget af nogen større nøjagtighed, men det kan vel
ikke forventes efter den tids teknik.
Der er endog helt notoriske fejl - såsom en ombytning af placeringen
af Røsbjerggaard og Ellebrudgaard i Kalvehave sogn.
Kortet har dog stor historisk værdi, idet det angiver vildtbanegrøftens
forløb og endvidere afsætter grænsen for Vordingborg rytter distrikts ud
strækning. Det sidste skal dog forstås sådan, at alt ryttergodset lå inden
for denne grænse, men ikke alt gods inden for grænsen hørte til rytterdis
triktet. Dette gælder især den nordlige del samt Svinø.
Kortets tekst er efter den tids sædvane affattet på tysk.
Den »allerunderdanigste« forklaring skelner imellem
I Kongelige bygninger.
II Proprietærgårde.
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III Kirkesogne

[ 15 konê eliêe
I 9 proprietære
IV Kongelige høvænger og kobler
Herunder findes en fortegnelse over de marker, der er indrettet til
høavl med eftergræsning for rytterheste, og dem, der udelukkende
er bestemt til græsning.
I venstre hjørne forneden er anbragt en tegning af havets gud Neptun,
der fremfører en papirrulle med følgende inskription (i oversættelse) :
Plan over Wordingborg Rytterdistrikt, som saaledes efter Allernaadigst Befaling er optaget Anno 1720, og er overrakt Deres Konge
lige Maiestæt, Allernaadigste Suveræn i dybeste Ærefrygt
af
Willars.
Kortet er på bagsiden forsynet med følgende håndskrevne meddelelse:
Sendt til General-Landvæsens-Commissionen fra Rentekammeret d.
20. april 1771.
Scopmann.
(Forsynet med laksegl).
Afhændelse af dele af Vordingborg rytterdistrikt
i tiden 1 7 4 0 - 1 7 7 4 13
Det gods, som kongen således havde fået samlet, og som er beskrevet i
den nævnte jordebog, forblev ikke gennem ryttergodsperioden en samlet
enhed. Der skete gennem årene større eller mindre afhændelser af godset.
Såvel Kristian d. 6. som Frederik d. 5. havde mindre interesse for rytte
riet, end deres forgængere havde haft. Det viste sig blandt andet derved,
at der blev foretaget reduktioner af rytterhæren.
I Vordingborg distriktet blev der således i dagene 30. september til 2.
oktober 1732 ved auktion i Vordingborg afhændet 240 rytterheste12. Der
ved frigjordes 1920 tdr. hartkorn fra deltagelse i rytterportionerne, og de
pågældende bønder måtte derefter fortsætte deres tilværelse på samme
måde som fæstebønder uden for rytterdistriktet. Så havde kongen ingen
særlig interesse i at bevare godset i den oprindelige størrelse, og han
kunne disponere over en del deraf, dels til at give milde gaver til hvem,
han syntes var en gave værd, dels til at forskaffe sig likvide midler, når
noget sådant behøvedes.
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I 1740 har man derefter det første eksempel på afhændelse af jorde
gods, og det er betegnende, at det, det her drejer sig om, ligger uden for
vildtbanen. Der blev holdt offentlig auktion, og der afhændedes føl
gende:
Everdrup sogn, Hemmestrup 6 gd. 3 hs.
, Stavnstrup
1 gd.
Næstelsø sogn, Næstelsø
8 gd.
alt med tilhørende skov.
Højstbydende var Helena Marie Brumund, enke efter landsdommer
Knud Ahasvérus Becher, Bækkeskov.
Hammerslaget faldt ved et bud på 5.083 rdl. 3 sk.
Skødet, der blev udstedt d. 6. sept. 1740, indeholdt bestemmelser om, at
1.694 rdl. 33 sk. var indbetalt kontant, medens der for resten 3.388 rdl.
66 sk. var udstedt en panteobligation. Endvidere har skødet følgende be
tegnelse: Jagtretten forbeholdt. Dette var en almindelig bestemmelse ved
kongens salg af jordegods inden for vildtbanen, men han har således
også villet sikre sig den fremtidige jagtret uden for vildtbanen.
Ved samme auktion solgtes en øde jord i Pederstrup, Mogenstrup sogn,
for 54 rdl. 45 sk. til jægermester Knud Trolle, Holmegaard. Skødet ud
stedt d. 6. september 1740, Jagtretten forbeholdt.
Og endelig ved samme auktion:
Bøgesø i Everdrup sogn
1 gd.
Aaderup i Skt. Mortens sogn 1 gd.
Næstelsø i Næstelsø sogn
1 gd.
Køberen, kaptain af infanteriet Christoffer Tage, Rønnebæksholm, fik
hammerslag ved et bud på 1.758 rdl. 49 sk., og skødet, der indeholdt den
sædvanlige bestemmelse om jagtretten, blev udstedt d. 19. sept. 1740.
Den næste afhændelse, der fandt sted, var også i 1740’erne, idet kon
ferensråd Otto Thott til Gaunø, Strandegaard og Lindersvold, førstedepu
teret for finanserne, deputeret i general-landets-økonomi- og kommercekollegiet, assessor ved højesteret, ved skøde af 24. december 1746 fik
følgende storstilede julegave af kongen:
Vester Egesborg sogn og by:
Vester Egesborg sogns kongetiende.
Vester Egesborg kirke med jus. patr. et voc.
Hertil hørende annexgård.
Bøndergods: 28 gårde og 9 huse samt den dertil hørende skov.
Gavemodtageren måtte dog forpligte sig til at vedligeholde et grund15
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muret skolehus, som var beliggende i Vester Egesborg, og endvidere at
lønne skoleholderen som hidtil.
Samme konferensråd Otto Thott overdroges ved skøde af 27. marts
1753 - dels som gave, dels ved mageskifte:
Hammer og Mogenstrup sogne:
Blangslev
9 gårde 8 huse med dertil hørende skov
Snesere sogn:
Snesere
1 gård
Brøderup
1 gård med dertil hørende skov.
Til gengæld fik kongen 2 gårde i Vestenbæk (Kalvehave sogn) med
tilhørende skov.
Det er bemærkelsesværdigt, at det i skødet udtrykkeligt nævnes, at jagt
retten medfølger.
Yderligere afhændedes til konferensråd Thott ved skøde af 17. maj 1762
følgende gods, som dog denne gang måtte betales med rede penge, nem
lig 11.522 rdl. 48 sk.:
Snesere kirke m. tiende, jus patr. et voc.
Dertil hørende gods:
16

Snesere sogn:
Snesere
4 gårde med dertil hørende skov
Lille Røttinge
1 hus
Nr. Smidstrup 1 gård
Herudover var der til kirken afgifter og skyld fra gårde eller huse i
Hemmestrup, Brøderup og Over Even samt landgilde af 2 gårde i Gelsted
og Træløse. (De to sidstnævnte gårde lå uden for rytterdistriktet).
Bøndergods:
Hammer sogn:
Hundstrup
2 gårde
Faarup
6 gårde
Hammer Tvede 2 gårde med tilhørende skov
Snesere sogn:
Dertil hørende skov
Snesere
25gårde 15 huse
Brøderup
12gårde
8 huse
do.
Over Even
4gårde
7 huse
do.
Aaside
8gårde
Hammer eller Mogenstrup sogn:
Blangslev
1 hus
I dette skøde hedder det: Jagtretten uden for vildtbanen medfølger.
Endvidere havde skødet følgende vigtige bemærkning:
Med kirken følger et grundmuret skolehus, som køberen skal vedlige
holde, og han skal lønne skoleholderen som hidtil efter instruktion af
28. marts 1721 - Han skal sørge for, at bønderne leverer brændsel og
fourage til skoleholderen i overensstemmelse med hidtidige regler.
Hermed havde geheimeråd Thott i denne periode erhvervet sig følgen
de hartkorn af det Vordingborgske rytterdistrikt: Ager og eng: ca. 590
tdr., skov: ca. 6 tdr.
En anden storaftager af gods fra distriktet i den nævnte periode var
kammerherre Henrich Adam v. Brockenhuus - kgl. staldmester - senere
stiftamtmand og geheimekonferensråd.
Han var en af kong Frederik d. 5.s gode venner, men en mand, som de
øvrige ved hoffet hadede af et godt hjerte. Forfatterinden Charlotte
Dorothea Biehl skriver om ham i sine historiske breve om de danske
konger fra Frederik d. 4. til Kristian d. 7. og deres hof: »----- denne ned
rige og i de groveste laster indhyllede sjæl«. Men på grund af sin for
trolige omgang med kongen steg han efterhånden til de højeste æres
poster og stillinger0.
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Ved skøde af 1. juni 1761 overlod kongen ham en del af Vordingborg
rytterdistrikts gods. Købesummen kendes ikke, da den ikke er nævnt i
skødet, og dette indeholder yderligere den bestemmelse, at betaling for
godset skulle ske direkte til kongen.
Skønt hele det pågældende jordareal lå inden for vildtbanen, blev det
dog i skødet bemærket: Jagtretten medfølger.
Det gods, det her drejer sig om, er følgende:
Jungshoved hovedgård med tilhørende skov.
Hertil skattefrit jordegods, det såkaldte fri hovedgårds takst:
Jungshoved præstegård i Stavreby.
Allerslev sogn:
Oremandsgaard med skov
Rekkende
2 gårde.
I alt fri hovedgårds takst: hartkorn ager og eng: 65 tdr. 0 sk. 2 fk. 2 alb.
skov: 2 tdr. 0 sk. 0 fk. 0 alb.
Bøndergods:
Jungshoved sogn:
Roneklint
13 gårde
6 huse
skov
18

8 gårde
Smidstrup
16 gårde
Bønsvig
22
gårde
Stavreby
8 gårde
Stenstrup
10 gårde
Ambæk
Jungshoved kirketiende
Skibbinge sogn:
Smidstrup
Skovhuse
Egebjerggaarde
Skibbinge
Tubæk mølle
Endegaarde
Allerslev sogn:
Allerslev
Tjørnehoved
Rekkende
Gederød
Ugledie
Neblegaarde
Ammendrup
Kragevig

2 gårde
4 gårde
2 gårde
5 gårde
4 gårde
16 gårde
8 gårde
3 gårde
6 gårde
13 gårde
2 gårde
10 gårde
4 gårde

5 huse
15 huse
3 huse

skov
skov
skov
skov
skov

3 huse
6 huse

skov
skov
skov
mølleskyld
mølleskyld
mølleskyld

3 huse

skov

3 huse
9 huse

skov
skov
skov
skov
skov

9 huse
7 huse

10 huse

I forbindelse med Jungshoved kirke findes et grundmuret skolehus, og
skødet pålægger v. Brockenhuus de samme forpligtelser over for skolehus
og skoleholder, som foran er anført angående skolehuset ved Snesere
kirke.
Kongen fortrød imidlertid, at han havde ladet v. Brockenhuus få
Ugledie, muligvis under hensyn til, at denne by lå i forbindelse med Lekkendeskoven. Vi må huske, at jagtretten skulle medfølge, og det ville da
være formålstjenligt for kongen, at v. Brockenhuus’s jagtterræn var af
grænset til den østlige del af området. Der blev derfor samme år ved
skøde af 20. oktober foretaget mageskifte, således at v. Brockenhuus igen
afgav hele Ugledie by. Til gengæld fik han ved skøde af 5. april 1763
følgende gods i Mern sogn:
8 huse
14 gårde
skov
Sandvig
2
gårde
skov
Skalsby
1 hus
4 gårde
skov
Taageby
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Men da de her nævnte byers hartkorn var mindre end hartkornet i
Ugledie, fik v. Brockenhuus i bytte 36 rdl. 94 sk. samt jagtretten på Nysø
gods, som han samme år havde tilkøbt sig for 27.000 rdl.
I alt havde v. Brockenhuus af Vordingborg rytterdistrikt erhvervet sig foruden det før nævnte gods til hovedgårds jord
hartkorn ager og eng 545 tdr. 2 sk. 1 fk. I/2 alb.
skovskyld
18 tdr. 2 sk. 2 fk. 2 alb.
mølleskyld
18 tdr. 2 sk. 2 fk. 2% alb.
kirketiende
30 tdr.
Samme år, som hele resten af rytterdistriktet blev afhændet, men inden
den store auktion fandt sted, afhændedes tillige færgeriet ved Kalvehave,
idet Anna Elisabeth Dreyer ved skøde af 14. februar 1774 fik overdraget
færgerettighederne ved Kalvehave færgeri samt den til færgegården hø
rende jord på 3 tdr. 2 sk. htk. (bygningerne var i forvejen hendes ejen
dom) imod, at hun straks betaler en kendelse på 50 rdl. (Såfremt hun
indlader sig i nyt ægteskab, skal hendes tilkommende ægtefælle betale en
kendelse på 25 rdl.). Derefter skal hun erlægge en årlig afgift på 20 rdl.
Hun forpligter sig til at holde færgebroen, færger og både ved lige og
i forsvarlig stand, og endvidere skal hun forpligte sig til at besørge posten
til Møn gratis og ligeledes gratis at besørge færgetransport i kongens
tjeneste20.
Så meget af ryttergodset var allerede afhændet, da det blev besluttet at
bortsælge hele distriktet. Men vi vil se på, hvad der førte til den konge
lige beslutning om dette samlede salg.
Afhændelse af andre rytterdistrikter
I 1763-64 befandt den danske stat sig i en overordentlig vanskelig
finansiel situation, dels på grund af Syvårskrigen 1756-63, som det dog
var lykkedes J. H. E. Bernstorff at holde Danmark udenfor, dels på
grund af Frederik d. 5.s store interesse for merkantilismen, hvilket gav sig
udslag i rigelig pengehjælp til fabriks- og handelsvirksomhed. Man
måtte prøve at redde situationen, så godt det nu lod sig gøre, og den
tanke lå da først for, at bortsalg af krongods i vid udstrækning ville
skaffe store penge til kongens slunkne kasse. Hertil kom, at der i årene
1762-63 arbejdedes ihærdigt på en radikal omlægning af planen for det
danske hærvæsen. Hovedpersonen i dette arbejde var Louis SaintGermain, som i 1761 var blevet ansat som generalfeltmarskal i hæren.
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Hans synspunkt var bl.a., at rytteriet ikke længere havde nogen større
betydning for forsvaret, og disse synspunkter vandt så megen samklang
hos kongen, at han derefter mente, at rytterdistrikterne ikke længere be
høvede at eksistere som grundlag for rytteriet. Da rentekammeret derfor
d. 12. august 1763 foretog indstilling til kongen om salg af ryttergods,
forelå allerede d. 15. august samme år en kongelig resolution herom2.
I denne resolution kom Antvorskov og Vordingborg rytterdistrikter i
første række, og det blev befalet kammerjunker Scheel og amtsforval
ter Bruun at undersøge disse godser nærmere. Men angående rækkefølgen
af distrikter, der skulle udbydes, blev det ved kongelig resolution af 1.
oktober 1764 bestemt, at de nævnte distrikter skulle udbydes sidst.
Man gik derfor i gang med bortsalg af de øvrige distrikter, og salget
kom til at forme sig således10:
Det Fynske distrikt afhændes i 1764, 1765 og 1768 for 1.148.784 rdl.
Koldinghus distrikt afhændes i 1764 for 981.887 rdl.
Dronningborg distrikt afhændes i 1765 for 307.983 rdl.
Det Falsterske distrikt afhændes i 1766 og 1767 for 643.425 rdl.
Skanderborg distrikt afhændes i 1767 og 1768 for 784.970 rdl.
Gennem de auktioner, der blev holdt, fik man et indtryk af, hvad kron
godset ved salg i alt kunne indbringe.
D. 22. december 1767 udsendtes plakat med kundgørelse om auktionen
over Antvorskov og Vordingborg rytterdistrikter, og konditionerne blev
trykt og dateret d. 3. marts 176810. Dermed var også datoen for auktionens
holdelse fastsat, men allerede d. 8. marts udsendtes pludselig en kongelig
befaling, der gik ud på, at auktionen over de 2 distrikter skulle standses,
og i stedet skulle de overlades til overskattedirektionen for en pris af
721/2 rdl. pr. td. htk. Denne sum var udregnet på grundlag af salgssum
men for det Falsterske distrikt. For Vordingborg rytterdistrikts vedkom
mende ville værdien herefter i alt blive 355.975 rdl. Deraf skulle halv
delen forblive indestående i godset og forrentes med 4
p.a.
Landboreformerne
Årsagen til denne kongelige beslutning var, at der var fremkommet planer
om, at de 2 krongodser skulle benyttes til forsøg på gennemførelse af
landboreformer sigtende på at ophæve fællesskabet, begrænse eller i hvert
fald fastlåse hoveriet og give bønderne mulighed for at overtage deres
gårde enten i arvefæste eller til selveje.
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Overskattedirektionen tog nu straks fat på det praktiske arbejde. Den
bestod af mænd som A. G. Moltke, H. C. Schimmelmann, Ditlev Rewentlov og Jørgen Scheel. De nævnte mænd blev dog ikke ene om arbejdet,
idet det blev bestemt, at nogle deputerede for finanserne skulle deltage.
Heraf må især nævnes A. P. Bernstorff. Som teknisk sagkyndig antoges
Johan Voelker. Han stammede fra Holsten og var derfor særdeles vel
kendt med den nye form for landbrugsdrift, som man der havde gennem
ført - det såkaldte Holstenske kobbelbrug. Det gik kort fortalt ud på, at
man i stedet for det sædvanlige trevangsbrug gik over til et antal på 7-15
marker eller kobler. Her i området gik man næsten overalt ind for jordens
inddeling i 11 kobler, hvor sædskiftet var følgende:
1. brak
2. gødet og besået med rug
3. byg
4. mager rug
5. havre
6. havre
7-11. hvile til græsning.
Der blev udarbejdet foreløbige planer, og man udså sig velegnede byer
til forsøg med indførelse af denne driftsform.
Den første by, som blev indrettet hertil, var Ornebjerg, fordi bønderne
her var distriktets mest velstående på grund af jordens gode bonitet, men
senere udså man sig også Snertinge, Køng, Faksinge, Ugledie og Lange
bæk.
Det havde i Holsten vist sig, at en sådan driftsform gav et betydeligt
større udbytte end de gængse driftsformer, og dette - mente man - måtte
også give sig positive udslag ved indførelse på de Sjællandske distrikter.
For at få opmålt og indrettet landbrugsområder med dette formål for
øje var det nødvendigt at have dygtige landmålere til rådighed, og over
skattedirektionen fik derfor tilladelse til at antage landinspektørerne
Berner og Westenholdt.
Man fandt det formålstjenligt også at indrette det omtalte kobbelbrug
på jorden, der brugtes af hovedgårdene: Vordingborg, Lekkende og
Beidringe, og var der ikke jord nok til en fornuftig indretning af 11 kob
ler, så måtte man nedlægge nogle bøndergårde og henlægge deres hart
korn til hovedgårdene. Det var naturligvis ubehageligt for de bønder, det
gik ud over, men tillige var det en gene for bønderne i almindelighed, at
de ved indførelse af en mere moderne driftsform på hovedgården var ud22

sat for øget hoveri bl.a. med hensyn til opgravning af grøfter til adskillel
se af de forskellige marker eller kobler.
Dette mente medlemmerne af overskattedirektionen imidlertid, man
måtte affinde sig med, da formålet først og fremmest var at skaffe for
øget indkomst til Hans Majestæts kasse.
Man gik derfor i gang med det store arbejde, der var forbundet med
udmålinger og beregninger, og i 1770 var man færdig til at gennemføre
den påtænkte reform i praksis.
Da skete der pludselig det, at Struensee, som havde skaffet sig mere og
mere magt, d. 15. september 1770 afskedigede J. H. E. Bernstorff. Kort
tid derefter udtrådte A. P. Bernstorff sammen med andre betydende med
lemmer af overskattedirektionen.
D. 19. november samme år udstedtes en kongelig ordre, der fratog
overskattedirektionen de 2 godser og lagde dem ind under generallandvæsenskommissionen. Det hed bl.a. i ordren, der var affattet på tysk, at
kongen ikke ønskede »etablissements for proprietærer men for bønder«.
Heroverfor gjorde overskattedirektionen i en forsvarsskrivelse til kon
gen gældende, at den først og fremmest havde haft en forbedring af lan
dets økonomi for øje, og den var overbevist om, at dens reformtanke, om
den blev praktiseret, i det lange løb også ville gavne bondestanden. Denne
skrivelse fik imidlertid ingen betydning. Den kongelige ordre stod ved
magt. Hermed var overskattedirektionens rolle i denne sag foreløbig ud
spillet, men den har dog skaffet sig et varigt minde derom ved følgende
inskription på den lille klokke i Øster Egesborg kirke:
»Aar 1768, da Kong Christian den Syvende fattede det kongelige For
sett at forbedre Bondestandens Vilkaar ved nye og nyttige indretninger
i Landvæsendet blev denne Klokke omstøbt ved da værende Oberskatte
Direktionens Forsorg. Den sande Gud til Pries og Ære bør Christians
store Verk i ævig Minde være«10.
Det blev Oeder* og hans ideer, der kom til at præge de følgende for
handlinger, og som teknisk sagkyndige medhjælpere antog man to inspek
tører, hvoraf den ene, Torkel Baden, skulle tage sig at arbejdet på Vordingborgdistriktet.
Torkel Baden var uddannet som landøkonom og var i 1761-62 ansat
ved de geografiske opmålinger. Han var stærkt interesseret i såvel bon* G eo rg C h ristian O ed er (1 7 2 8 -1 7 9 1 ). B erøm t botaniker. Fik ideen til »F lora D anica«. E n d 
v id ere v ar han statsøkonom og iv rig forkæ m per fo r b ondefrigørelsen. H an var en af Struensees b etro ed e m ænd.
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dens frigørelse som gennemførelse af landboreformer, hvilket han fik
lejlighed til at arbejde med på godset Bernstorff, hvor han i 1763 var
blevet ansat som inspektør. Her blev fællesskabet ophævet, gårdene ud
skiftet og holstensk kobbelbrug indført4.
Oeders planer var at stile mod en frigørelse af bondestanden og om
ikke straks at afskaffe hoveriet så dog at få sat bestemte grænser for den
ne arbejdsydelse. Dette ville efter hans mening bedst lykkes, såfremt man
gjorde bøndernes arbejde på hovedgårdene undværlig. Disse jorder skulle
derfor drives så vidt muligt uden bøndernes hjælp, og det bedste ville der
for være at få dem bortsolgt eller bortforpagtet. Dette blev ordnet på den
måde, at de pågældende jorder blev inddelt i parceller på mellem 40 og
60 tdr. land, som derefter skulle bortforpagtes på en nærmere bestemt
årrække. Således blev foreløbig hovedgårdsjorden til Vordingborg og
Beidringe indrettet, medens jorden til Lekkende måtte vente til siden.
Der var delte meninger om forpagtningstidens længde, idet en del af
kommissionens medlemmer holdt på ubegrænset forpagtningstid, mens
andre holdt for, at 99 år måtte være et passende tidsrum. En ting var der
dog enighed om: Skulle man undgå eventuelle tab for Hans Majestæts
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kasse, måtte man fordre, at liebhaverne for at komme i betragtning skulle
være i besiddelse af en egenkapital på mindst 300 rdl.
Kommissionen indstillede nu til kongen at afgøre tvivlsspørgsmålet
angående forpagtningstidens længde, men til stor forbavselse - ja, vel
også til stor forbitrelse for kommissionen modtog den det svar ved en
kabinetsordre af 6. november 1771, at fortpagtningstiden skulle være 50
år, og på dette grundlag kunne auktionskonditionerne udarbejdes.
Kommissionen ville imidlertid ikke lade sig nøje med denne ordre. For
nyet forestilling blev fremsendt med fornyede argumentationer, og resul
tatet blev, at man modtog kongelig godkendelse af bortfæstning eller
bortforpagtning på 99 år. Auktionskonditionerne gik ud på, at de nye
parceller skulle være skattemæssigt på linie med andre sædegårde, og
køberne eller forpagterne skulle være fri for stavnsbånd. Til gengæld
skulle de forpligte sig til hver på sin parcel at opføre en 20 fags bygning.
Den 4. juni 1772 foregik auktionen30 over de 10 parceller ved Beidringe
og 22 ved Vordingborg. Med undtagelse af en enkelt parcel ved Beidringe
og 4 ved Vordingborg blev de 2 hovedgårdes jorder afhændet, men det
økonomiske udbytte var ret kummerligt til trods for, at distriktets embedsmænd var blevet opfordret til at gå aktivt ind i opbydningen10. (Tor
kel Baden fik hammerslag på 14 parceller og regimentsskriver Børge
Jacobsen på 3). Resultatet fristede således ikke til efterligning andre ste
der, og man forsøgte overhovedet ikke at få hovedgårdsjorden ved Lekkende udstykket. Denne gård med samt dens hovedgårdsjord blev på et
senere tidspunkt, nemlig d. 25. november 1773, bortforpagtet under et.
Her var indrettet et hollænderi, og det blev bekendtgjort på auktions
dagen, at der til forpagteren ville blive indkøbt 100 hollænderikøer og
4 tyre. Køerne skulle være i en alder af 5-8 år. Bonden Jacob Nielsen,
Ugledie, som optrådte på samtlige godsets bønders vegne, blev i første
omgang højstbydende med et bud på 1.465 rdl. Kautionist var Capitain
Thomsen, Rødstofte. Men dette bud gjaldt forpagtning på gården uden
hollænderikvæg. Da forpagtningen igen blev råbt op med de ekstra kon
ditioner, der indeholdt bestemmelser om hollænderiet med det dertil hø
rende kvæg, blev forpagteren på Nysø, Hans Pedersen, den højstbydende
med et bud på 1.700 rdl., hvilket blev godkendt og senere approberet af
rentekammeret.
Men vi vender tilbage til tiden umiddelbart efter bortforpagtningen af
parcellerne omkring Vordingborg og Beidringe. På dette tidspunkt var
statens finansielle stilling igen blevet vanskelig, og man overvejede alvor25

ligt situationen omkring de tilbageblevne krongodser: Vordingborg og
Antvorskov.
Man kom til det resultat, at det bedste ville være at få hele krongodset
solgt med såvel hovedgårdsjord som bøndergårde10.
Ved kongelig rescript af 1. april 1773 blev de 2 godser igen indlagt
under rentekammerets administration, og generallandvæsenskommissionen
blev ophævet ved rescript af 15. april s.å.
Efter Struensees fald gjorde andre synspunkter sig gældende i rege
ringskredse, og man kom til den opfattelse, at overskattedirektionens ar
bejde i perioden 1768-70 slet ikke havde været så dårligt, som man den
gang havde givet udtryk for. Det blev derfor pålagt den sammen med
rentekammeret at få en endelig ordning på de efterhånden forvirrede
forhold.
Efter mange drøftelser om forskellige former for afhændelse - f.eks.
bortforpagtning, som man havde praktiseret det med Lekkendegaard blev man til sidst enige om at foreslå hele distriktets salg.

Salget af Vordingborg rytterdistrikt forberedes
1. Godsets opdeling22
Til at forberede dette salg beskikkedes ved kgl. ordre af 23. juni 1774
2 kommissærer, nemlig etatsråd og committeret i rentekammerkollegiet
Niels de Hofman og kammerråd Morten Qvistgaard. Under deres ledelse
blev hele distriktet inddelt, som det fremgår af nedennævnte specifika
tion.
Der var i forvejen 3 hovedgårde, nemlig Vordingborg Slots Ladegaard,
Beidringe og Lekkende. Men at dele distriktet mellem disse 3 godser,
ville efter kommissærernes mening være upraktisk, idet det ville være
særdeles vanskeligt - for ikke at sige umuligt at finde købere med til
strækkelig formue til så store områder, og da Sydsjælland i forhold til
andre af landets egne var fattig på herregårde, fandt man det praktisk
at inddele distriktet i 12 godsområder.
Vordingborg Slots Ladegaard blev delt i 2, fordi man var af den opfat
telse, at de 2 mindre godser ville indbringe højere pris tilsammen, end
tilfældet ville være ved et samlet salg.
Foruden gods til de 12 hovedgårde udlagde man tillige en del af di
striktet som separat gods. Dette begrundede man med, dels at beboerne
på de pågældende områder »som nogenleedes formuende kunde kiøbe
dem selv«, dels, at såfremt disse gårde og møller var bleven henlagt under
de nærliggende hovedgårde, ville disse næppe kunne bortsælges til væ
sentlig højere pris af den grund, hvorimod et separat bortsalg af disse
mindre områder nok ville kunne indbringe ret anselige summer til Hans
Majestæts kasse.
De senere begivenheder ved auktionen skulle vise, at kommissærerne
fik ret i denne sidste betragtning. Det kan således nævnes, at mens gen27

nemsnitsprisen pr. td. hartkorn for hele distriktet blev ca. 107 rdl., så blev
prisen pr. td. hartkorn for det separate godses vedkommende gennem
snitlig ca. 206 rdl.

2. Forestillingen til kongen24
Efter at man i rentekammeret var blevet gjort bekendt med resultatet
af kommissærernes forarbejde, fremsendte man d. 3. august 1774 fore
stilling til kongen »angaaende Maaden paa hvilken det Kongelige Gods
under Wordingborg til Forhandling er at opbyde med videre, som dertil
henhører«.
I denne forestilling går man uden videre ud fra, at bønderne »ikke ere
i saa formuende Tilstand, at de som ved Afhændelsen af det Kongelige
Gods udi andre Rigets Provindser paa nogle Steder er skeet, kan blive
Eiere af deres beboende Gaarder«. Derfor foreslås det, at der på distriktet
indrettes 12 samlede godser, som hver især bliver tildelt et passende areal
til »Frie Hovedgaards Taxt«, og desforuden et passende område af contribuerende gods: Kirker og tiender, bøndergods og skove. Der er stort
set truffet accord om afståelsen af den bondejord, som herved fratages
bønderne, men der må endvidere indgås forskellige aftaler i forbindelse
med denne bondejord, fordi den ved at blive lagt ind under en hoved
gårds område samtidig bliver fritaget for skatter og afgifter. Derved bli
ver præstetienden, afgiften til degnen, kongetienden og kirketienden for
ringet, og det må derfor fastsættes, hvilken erstatning eller refusion den
kommende godsejer skal yde for sådanne tabte indtægter. Ydermere er
der de bor tf orp agtede parceller ved Vordingborg og Beidringe at tage
hensyn til. Men som det fremgår af skrivelsen til kongen, så er der stort
set truffet aftale med alle de deri implicerede om disse ting.
Der er dog undtagelser, som der vel altid vil være, når sådanne aftaler
skal træffes. Den første af sådanne undtagelser, som nævnes i forestillin
gen, angår fæsteren på Høfdingshus, den 80 år gamle skovrider Petersen,
som hidtil har haft en pension fra rytterdistriktet på 80 rdl. Her foreslås
det, at da hans fæstegård, som han har i fæste på livstid, nu skal lægges
ind under den 11. hovedgård som fri hovedgårds taxt, så forhøjer man
hans pension til 130 rdl., mod at han straks opgiver sit fæste. Hans kone,
som nu er 70 år, bør - såfremt hun overlever ham - tilskrives et årligt
beløb på 30 rdl.
I Ornebjerg, hvor der har været forsøg med holstensk kobbelbrug, har
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2 mænd af praktiske grunde opgivet hver en parcel, som ellers hidtil har
været deres fæstejord, imod at deres sønner, Søren Christensen og Peder
Pedersen bliver fritaget for stavnsbåndet. Det udbedes nu i forestillingen,
at de 2 unge mænd får udstedt de nødvendige frihedsbreve.
Men det store spørgsmål, hvor det har været svært at komme til enig
hed i alle tilfælde, er de afgifter til præster og degne m.m., som der skal
fastsættes refusion for. 4 af områdets præster har forlangt mere i refusion,
end den man var blevet enig med de øvrige præster om, så angående
disse forhold er forhandlingerne ikke færdige og kan således ikke med
tages i auktionskonditionerne for godsets bortsalg.
Angående de bortforpagtede parceller ved Beidringe og Vordingborg,
da er det endnu ikke lykkedes at få en tilfredsstillende aftale om snarlig
afståelse med 3 forpagtere af 5 parceller. Det drejer sig her om køb
mand Brøndel, Vordingborg, og købmand Wesendunch, Præstø, samt
Sgr. Fiseker, forhenværende fuldmægtig hos forrige inspektør Torkel
Baden.
Men der henvises til, at det nu begynder at haste med at lade auktions
konditionerne gå i trykken. Man må derfor i den tid, der er tilbage, før
auktionen skal afholdes, udarbejde skriftlige konditioner angående de
endnu uafklarede forhold, og disse kan så blive meddelt ved oplæsning
på selve auktionsdagen.
Det foreslås herudover, at for at det ikke skal blive for vanskeligt at
sælge godserne, kunne man passende fritage køberne for at erstatte det
sæde- og lånekorn, som man allerede har forstrakt bønderne med, og man
gør forestilling om, at køberne - om de måtte ønske det - kan nøjes med
at udbetale halvdelen af købesummen og lade den anden halvdel forblive
indestående i godserne som en 1. prioritet. Den halvdel, som skal udbe
tales, foreslås delt i 2 lige store dele at indbetale til 11. juni og 11. de
cember terminer i 1775 - dog i så fald med et rentetillæg på 4 % p.a. fra
11. december 1774 at regne.
Den indestående 1. prioritet skal efter en dilation på 3 år fra 11. de
cember 1774 at regne forrentes med 4 % p.a.
Endelig foreslås det, at man samtidig med denne auktion også holder
auktion over 3 kongetiender uden for Vordingborg rytterdistrikt, nemlig
Sandby, Rønnebæk og Mogenstrup kongetiender.
Samme dato, som denne forestilling fremsendes til kongens godken
delse, fremsendes også de til trykning bestemte auktionskonditioner ligeledes til kongelig godkendelse. Denne følger allerede d. 11. august.
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Af denne plakats ordlyd fremgår det, at det, som kongen har bestemt
og befalet at bortsælge, er hidtilværende jordegods med skove, jagt- og
anden herlighed og rettigheder, samt kirker og tiender. Endvidere, at
auktionen holdes i Vordingborg d. 26. september 1774.
Derefter følger en kort oversigt over de 12 hovedgårde samt det sepa
rate gods med angivelse af hartkornet såvel af det, som er udtaget til fri
hovedgårds takst, som af det contribuerende gods: Konge- og kirketien
der, ager og eng, skovskyld og mølleskyld.
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Hovedgårdene opbydes hver for sig, og køberne overdrages samme
herlighed og rettighed, som følger andre priviligerede sædegårde efter
loven og forordningerne.
Om det separate gods hedder det, at såfremt en by bortsælges under et,
så følger dermed alle de i byen værende huse med deres afgifter, men
sælges bøndergårdene enkeltvis, så bliver også de i byen værende huse
solgt enkeltvis.
Kirkerne bortsælges således, at kongen fremtidig beholder jus vocandi,
desuden skal de beholdninger af tiende m.m., som findes ved kirkerne
på salgsdagen, tilhøre kongen. Derimod følger med kirken dens inven
tarium og alt andet på de vilkår, at køberen fremtidig af kirkens tiende
og hartkorn svarer kongelige contributioner samt andet, som skal udredes
af kirken.
Godset sælges til evig arv og ejendom, og kongen forbeholder sig ingen
relution. Såfremt nogen fæstebonde køber den gård, han bor på, skal han
ikke betale mere i constitutions- og folkeskat end en fæstebonde, nemlig
8 sk. pr. td. hartkorn, og endvidere er han berettiget til at oppebære folkeskatten af sine tjenestefolk. Ved købet af godserne skal køberne holdes fri
for restancer til amtsstuen, men fra 1. oktober betaler de alle kongelige
contributioner og andre rettigheder af hartkornet eller godset.
Efter approbation af købet har køberen ret til de restancer, der måtte
være af korn og penge, skatter og landgilde, huspenge og andre jordebogsindkomster samt de forstrækninger, der overlades køberen uden
særlig betaling.
Køberne er forpligtede til at bevare skolerne på det sted, hvor de nu
ligger, og de skal bevares til uforandret brug. Bønderne skal som hidtil
sørge for, at skoleholderen i den skole, hvor deres børn går, modtager af
dem de forsyninger, som han har ret til. Ifølge forordningerne af 23/1
1739 og 29/4 1740 skal den største lodsejer i skoledistriktet modtage
skolens indtægter og afholde udgifterne af den pågældende skoles kasse.
Den højstbydende må ved auktionen kunne stille behørig kaution, og
hvis han byder for andre, skal han fremvise fuldmagt. Mindste bud skal
være 20 rdl. for hovedgårde og 1 rdl. pr. td. htk. for separat gods. Der
skal ikke betales auktionssalær, men der skal betales for skødernes eks
pedition, og plakaten indeholder en tabel over de beløb, der skal betales
til dette - alt efter købesummens størrelse. Der skelnes her mellem bønder
og ikke-bønder, idet bønder slipper billigere end andre.
Som eksempel herpå kan nævnes, at når købesummen var 10.000 rdl.,
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skulle bønder betale 53^2 r<åk, ikke-bønder derimod 75 rdl. Var købe
summen 2.OOO-3.OOO rdl., skulle bønder betale 111/? rdl. og ikke-bønder
12 rdl. Med en købesum på under 25 rdl. skulle bønder betale l/2 rdl. og
andre 2 rdl. Det ser ud, som om disse par af satser er helt tilfældigt valgt,
idet der i de forskellige prislag er stor forskel på det procentvise nedslag
i afgiften for bønder.
For jordløse huse og bygninger, som bliver bortsolgt separat, skal hele
købesummen straks indbetales, men for alt andet gods hedder det, at
køberen kan nøjes med at betale den halve købesum, og plakatens oplys
ninger om betalingen er i nøje overensstemmelse med det, som i den før
nævnte forestilling til kongen er foreslået, idet det dog her hedder, at
man for at få den nævnte henstand på 3 år med betalingen må fremsende
ansøgning 14 år forud.
Den halve købesum, som forbliver indestående i ejendommen, skal ufor
andret og evindelig hefte på grunden og byerne, og der skal af den er
lægges 4 rdl. for hver 100 rdl., som denne restsum lyder på, til hvert års
11. december.
For at øge sikkerheden skal de 12 hovedgårde såvel som det separate
gods fremtidig holdes assurerede i brandkasserne.
Senest 4 uger efter auktionen skal de skete bud approberes af kongen.
Hvis de fastsatte betalinger ikke indgår i rette tid, vender det købte
gods tilbage til ny auktion.
4. Salgsbetingelser25Oß29
Da kongen i skrivelse til rentekammeret af 11. august 1774 havde god
kendt den forestilling om godsets inddeling og salg, som man d. 3. august
havde fremsendt, og samtidig havde godkendt de indtil da udarbejdede
salgsbetingelser, udsendtes d. 19. august følgende tryksag:
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I tiden fra 19. august til d. 26. september arbejdes der ihærdigt på at
få en endelig afslutning på forhandlingerne angående de endnu uafkla
rede forhold, der er nævnt i den fremsendte forestilling til kongen, og
ved en nøjere gennemgang af akterne denne sag vedrørende opdages
det, at der er visse rettelser og tilføjelser at foretage angående den trykte
specifikation.
Resultatet af disse forhandlinger og revisioner nedskrives samlet, og på
selve auktionsdagen foreligger således skriftlige konditioner for godsets
salg. Disse bliver kundgjort ved oplæsning for de fremmødte. De er da
teret den 26. september 1774 og er underskrevet af Hofman og Qvistgaard.
Disse skriftlige konditioner udgør sammen med de udsendte trykte kon
ditioner de betingelser og forbehold etc., som køberne må rette sig efter.
De indeholder dels bestemmelser og oplysninger, som er fælles for alle eller i hvert fald de fleste af hovedgårdene, dels sådanne, som kun gælder
den enkelte hovedgård, eller hver enkelt del af det separate gods. De al
mindelige konditioner anføres i det følgende, mens de specielle vil blive
anført sammen med oplysningerne om salget af de enkelte hovedgårde
og det separate gods.
Hartkornet, som er henlagt under hovedgårdene no. 4, 5, 6, 7, 10, 11
og 12 vil inden auktionens afholdelse blive opmålt af kgl. landinspektør
Berner. Der vil af ham blive anvist bekvemt sted for anbringelse af byg
ninger (det sidste gælder dog ikke no. 11 og 12), og jorderne vil blive
indrettet sådan, at der af dem kan blive inddelt 11 marker hver til 30 tdr.
udsæd (til no. 11 og 12 dog 36 tdr. udsæd) foruden de til no. 1, 2, 3, 5*
og 6 udlagte dele af Store Barnemose ( = Barmose). Denne mose skal
efter salget indhegnes ved bøndernes hjælp, så der ikke senere skal opstå
uenighed om skellene, (t. 4)**.
Der er af landinspektør Berner udset og anlagt veje fra de her nævnte
hovedgårde til mosen til fri afbenyttelse for ejerne (s. 27)**.
De bønderbyers marker, som efter »Billig og godvillig Accord med
vedkommende Fæstere bliver henlagt under Hoved Gaardene«, vil for
kongens regning blive opmålt af en autoriseret landmåler og inddelt af
* D e try k te k o n d itio n er angiver 4, m en det m å væ re en trykfejl (se de trykte sp ecifik a
tio n er s. 42 og s. 4 3 ) . D e sk riftlig e k o n d itio n er h a r rig tig t 1, 2, 3, 5 og 6 .
** H en v isn in g til de trykte k o n d itio n ers enkelte poster sker ved i parentes at an b rin g e et t
sam t n u m m eret på den pågæ ldende p o st2u. D e sk riftlig e k o n d itio n er29 angives ved en
paren tes m ed et s sam t nu m m eret p å den påg æ ld en d e post.
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landinspektøren, når det forlanges af køberen (t. 5). Der vil inden auk
tionen blive udarbejdet situationskort til hver af de 12 hovedgårde. Så
danne kort vil blive forevist på auktionen og meddelt den enkelte køber
ved godsets aflevering (t. 8).
Angående de udbudte konge- og kirketiender meddeles det, at der efter
auktionen ikke oppebæres tiende af nogen art af det hartkorn, der bliver
lagt under hovedgårdene til fri hovedgårds takst (t. 10).
De fæstere, som i en række bondebyer* har indgået accord, efter hvil
ken de opgiver noget af deres hartkorn til hovedgården, og som skriftligt
har meddelt afståelse, vil blive befriet for, hvad de måtte have pådraget
sig af restancer af landgilde og kongelige skatter - herfra dog undtaget
ekstraskatter - til 1. maj 1775 (t. 11). Den restance, som bønderne skal
befries for, omfatter ikke kirke- og kongetiende. Køberne bliver ansvar
lige for, at disse restancer inddrives (s. 19). De pågældende bønder må
beholde dette års afgrøde af hø og korn tillige med deres indbo og krea
turer - herfra dog undtaget: heste, vogne, plove og harver. Af disse sidst
nævnte ting vil der blive givet hver enkelt køber behørig specifikation.
De må uden at betale nogen form for husafgift forblive i den gård, de
bor i, indtil 1. maj 1775. Derefter må de, hvis de ønsker det, blive boende
i stuehuset og beholde de dertil liggende haver i fæste mod en rimelig
afgift (t. 11). Denne rimelige afgift bliver efter moden overvejelse fast
sat til 4 rdl. om året for hver stuelænge, som de forpligter sig til at holde
i forsvarlig stand, men de skal ikke betale indfæstning (s. 28).
Når auktionen er afholdt, og købet er sket enten af hovedgårde eller
separat gods, bliver det købte overdraget køberen pr. 1. oktober »frie for
Restance af alle Kongelige Skatter og paabudde i navnlige Tilfælde, som
* D e t d rejer sig om fø lg en d e byer:
S allerup
K ostræ de
K ø n g G aard e
L undby T o rp
eller R in g
S n ertin g e by
Lundby by
Risby (k u n skov)
Skovbygaarde
St. R ø ttin g e
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til 3. hovedg.

• til 4. hovedg.

til 5. hovedg.

1
I

til 6. hovedg.

til 7. hovedg.

D yrlev

til 8. hovedg.

L ekkende by

til 9. hovedg.

S kuderup by

til 10. hovedg.

H ø v d in g sh u s
N ø rre M ern
S ønder M e rn

til 11. hovedg.

K alvehave by
S kovledgaard

1
J

til 12. hovedg.

alt cederes Kiøberne«. Herfra er dog undtaget de fæstere, der har afstået
deres gårde til hovedgårdsjord som ovenfor nævnt.
Køberne vil fra regimentsskriveren få meddelt attesteret specifikation
over, i hvilke tilfælde de fra 1. oktober h. a. bliver ansvarlige for, at
godsets bønder erlægger alle kongelige ordinære og ekstraordinære skat
ter, imod at de får fra bønderne det, som ekstraskattekommissionen har
pålagt dem at svare i ekstraskat. Men da køberne fra 1. oktober ikke
betaler hverken ordinære skatter eller skattekorn af det bøndergodshartkorn, som er lagt under hovedgårdene, »saa lade de saa meget meere de
afgaaende Fæstere være ukrævet«.
Køberne vil tillige få en fortegnelse over det lånekorn, som nogle af
distriktets bønder har modtaget sidste forår. Dette korn skal overlades
bønderne uden nogen betaling (t. 14).
Når købet er foretaget og approberet, vil disse 12 hovedgårde have
samme privilegier som andre hoved- og sædegårde har eller fremtidig vil
få efter love og forordninger, dog med undtagelse af det, der i nærværen
de konditioner pålægges dem. Køberne må, om de måtte ønske det, give
deres nye hovedgårde navne, som vil blive anvendt i skødet, såfremt det
indberettes til rentekammeret (t. 15).
Dersom nogen har reserveret gravsted i en anden kirke på Vordingborg
distrikt, da skal det bevares for den, som har reserveret det (s. 29).
Den i forestillingen omtalte refusion til præst og degn fastsættes til
5 mk. pr. td. hartkorn til præsten og til degnen et beløb, der svarer til V3
heraf. Denne refusion må køberne af de pågældende godser yde. Fra
Lekkende by til præsten i Øster Egesborg skal refusionen dog kun være
4 mk. pr. td. (t. 9 og s. 12). Denne undtagelse hænger formodentlig
sammen med, at der i forvejen eksisterede en gammel refusion til samme
præst fra Lekkendegaarden på 42 rdl. 32 sk.
Selv om den ovenfor omtalte jord fremtidig skal være skattefri, så skal
der dog stadig svares til birkedommerløn 2 sk. pr. td. htk., så længe Vor
dingborg rytterdistrikts birk består (s. 14), og der skal af samme hartkorn
svares fourage til skoleholderen (s. 15).
Det separate gods opbydes først byvis og derefter gårdvis, alt eftersom
der er liebhavere til. Når det nævnes, at »Mandskabet på de sammen med
det separate Gods liggende jordløse Huuse skal følge den Byes Hartkorn,
hvorudi Huusene nu ligge« (s. 16), så hænger det åbenbart sammen med
udskrivningen af mandskab til hæren. I overensstemmelse hermed hed
der det, at mandskabet på det under hovedgårdene eller det separat bort35

solgte gods lagte bøndergods følger køberen af det gods, hvor de da
tjente eller opholdt sig (s. 17).
Med godset følger de søer og damme, der findes derpå, sammen med
fiskerettighederne, men det bemærkes udtrykkeligt, at fiskeriet er bortforpagtet til 1775 og således ikke kan overtages før den tid. Forpagtnings
afgiften skal indtil da forbeholdes den kongelige kasse (t. 18).
Ifølge kongelig resolution af 22/8 1768 er det tilladt, at den 1/^ %, som
skal svares af det contribuale gods, må blive fradraget i den årlige afgift,
der skal svares af den halve købesum (s. 13)*.
Alle de forandringer, indretninger og mageskifter, som tidligere har
fundet sted, og som er behørigt approberet af de dertil berettigede myn
digheder, skal stå ved magt, og »følgelig overdrages enhver Kiøber i Al
mindelighed Godset ey med anden Ret og Rettighed, end Hans Kongl.
Mayst. det eyet og haft haver« (s. 30).
Indtil det gjorte bud har opnået kongelig approbation, forbliver godset
og beboerne under regimentsskriverens administration, men efter den tid
henligger det for køberens egen regning og risiko (s. 31).
Slutningen af de trykte konditioner lyder i sin helhed:
»Godset i Almindelighed afhendes ikke med anden Ret og Rettighed,
end det til nu ligger og af Alders Tiid tilliget haver og dertil med Rette
bør ligge, alt saaledes som Hans Mayestæt samme Eiet og Besiddet haver,
dog enhver sin Ret i det øvrige forbeholden, som i saa Tilfælde bliver for
Kiøberens egen Regning at afgiøre, og skulle da noget af det nu bort
sælgende Hartkorn formedelst Vandhiemmel blive den Kiøbende fra
Vunden, forbinder Hans Mayestæt sig at erstatte samme med lige saa
høy Summa, som derfor nu af den Kiøbende vorder betalt« (t. 22).

* D e n n e reso lu tio n g æ ld er for salg af krongods i alm in d elig h ed , m en det præ ciseres, at den
også g æ ld er ved det h er om talte salgJ .
D e h alv e købesum m er, som forblev indestående i det tid lig ere ryttergods, kaldes i senere
rescrip ter og love »kgl. penge«.
V ed rescrip t af 8. ju li 1785 og p la k a t af sam m e d ato § 2 blev d en n e p rio rite t overdraget
banken.
V ed lov af 19. feb ru a r 1861 § 63 bestem m es det, at en ny ejer af en således b ehæ ftet gård
b liv er d eb ito r u d en udstedelse af obligation.
Lov nr. 81 af 11. maj 1897 § 1 bestem m er, at ved u d sty k n in g af en ejendom , der in d e
h o ld er kgl. penge, skal der i ap p ro b atio n en tages forb eh o ld om, at såfrem t de ik k e over
stig er 100 kr., skal de indbetales til statskassen, før udstykningen fuldbyrdes.

36

5. Den trykte specifikation25
Samtidig med bekendtgørelsen af auktionens afholdelse - ved placat af
5. august 1774 - udsendtes en trykt specifikation over det gods, der skulle
udbydes til salg. Denne specifikation har form som en jordebog, idet den
indeholder en gennemgang af godset i alle enkeltheder:
1. De 12 hovedgårde og den dertil hørende hovedgårdsjord med an
givelse af hartkorn ager og eng samt skovskyld.
2. Kirker med dertil hørende gods og kirketiender.
3. Kongetiender.
4. Bøndergods.
5. Separat gods.
a) For hver enkelt gård er anført navn på brugeren samt gårdens hart
korn ager og eng, den årlige afgift af rug, byg og havre samt land
gildepenge. Skovskylden er som regel angivet byvis. For de få, som
har købt sig fri for hoveri, angives tillige hoveripenge.
b) For hvert hus angives beboerens navn samt hans huspenge. For de
husmænd, der bor husfrit, angives årsagen til denne fordel.
c) For møllernes vedkommende angives brugerens navn samt mølle
skyld.
En kortskitse, som skal vise distriktets inddeling, er anbragt bag i bo
gen (bilag II).

Første Hovedgaard af W ordingborg Slots Ladegaard
Iste Hoved-Gaard
indrettet af følgende
Af Wordingborg Slots
Hoved-Gaards Taxt følger
denne Gaard :
Bastesøe-Marken, HavreMarken, Hylde-Banken,
Aske-Tycken, Florke-Marken, Bierge-Marken, Diævle
Krogen og Tycket, Nyegaards Hauge, Peiters nye
Mark, lille Barnemose og
Ornebierge Enge
Nok af store Barnemose
200 Tdr. Land
I alt frie Hovedgaards Taxt
Dermed følger
1. Kirker med deri liggen
de Gods samt Tiender

H a rtk o rn
A ger og eng

Skov

T d r. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. A lb.

140, -, -, -

5,

2, -, 1

140, -, -, -

5,

2, -,

1

25,

Ørslef Kirke
'S &
ci 3
Dertil hører
$ jg
Ørslef Sogn og Bye 2 2
Øster Egisborg Sogn
Rødstof te Bye
1
Ørslef Sogns
Kongetiende
2. Bøndergods
(i sammendrag)
Castrop Sogn og Bye 8 3
Ornebierg
9 7
Nyeraad Bye
3 11
Ørslef Sogn og Bye 37 31*
Fæbye
4 1
Castrop Sogn, Neder
Windinge Bye
9 3
Rostgaardshus
1
Summa denne Gaards
Bøndergods**
73 59

T ie n d e

-, -, -

skov

25,

skov

skov
skov
skov

436, 2, 2,

-

7,

5,

-,

1

* 1 hu sm an d b or h u sfrit som skovløber.
** H e r som ved de fø lg en d e hovedgårde er g ård e og huse, der h ø rer til kirkens gods,
m edregnet.
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Anden Hovedgaard af W ordingborg Slots Ladegaard
2den Hovedgaard
indrettet af
Wordingborg Slots Hovedgaards Taxt.
Oringe Skov, Kirke-Vænget,
Roer-Moese, Kirke-Marken
og Græs-Vænge-Engene.
Desuden af store Barne
moese 116 Tdr. Land
Tilsammen frie Hovedgaards Taxt

H a rtk o rn
A ger og eng

Swerborg Sogn
Casteløw Bye
Remcolde Bye
Over Windinge
Bye
Oringehuus

Skov

T d r. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. A lb.

43, 7, 2, 2

-,

7, 1, 1

43, 7, 2, 2

-,

7, 1, 1

Dermed følger
1. Kirker med tilligende
Gods
Castrop Kirke
’S &
Dertil hører
E
Castrop Sogn og Bye 2
Neder Windinge
1 4
Stubye
3 1
og paa Neder
Windinge Mark
1
2. Bøndergods
(i sammendrag)
Castrop Sogn
Steenbierg Bye
4
Orebye
5
Næss
5
Stubye
11

T ie n d e

25,

skov

skov
skov

9*
9*
9
6

skov

6 2
6 1

skov
skov

10 8
1*

skov

Summa denne Gaards
Bøndergods
54 50

228, 4, 2, -

5,

6, 1, 1

* H v ert af de p åg æ ldende steder bor 1 husm and h u sfrit som skovfoged.
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Tredie Hovedgaard Aunøe
3die Hoved-Gaard
indrettet af følgende

H a rtk o rn
A ger og eng

Af Wordingborg Slots
Ladegaard
Af Sallerop Bye No. 5,
14, 15, 16.
Desuden af store Barnemoese 200 Tdr. Land
Tilsammen frie
Hovedgaards Taxt

T ie n d e
Skov

T d r. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. A lb.

13, -, 1 1

1,

6, -, -

20, 3, 3, l2/3 -,

2, -, 22/3

33, 4, -, 22/3 2,

-, -, 22/3

Dermed følger
1. Kiøng Sogns
Konge-Tiende
2. Bøndergods
(i sammendrag)
Wordingborg Sogn
Knudsbye
Swerborg Sogn
Schaverop Bye
Kiøng Sogn
KoestrædeBye
Sallerop Bye
Aunøe

48,
£
$
10 7*

- , -, -

skov

7 4
12 3
14 14
1

Summa denne Gaards
Bøndersgods
43 29

skov

215, 1, 2, 22/} 2,

-, 1, 2%

* 1 hu sm an d b or h u sfrit som skovfoged.
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Fjerde Hovedgaard Øebierregaard
4de Hovedgaard indrettet af
følgende Hartkorn

H a rtk o rn
A ger og eng

T ie n d e
Skov

T d r. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. A lb.

Kiøng Gaarde No. 1, 2, 3
Koestræde No. 12
Af Lundby Torp eller
af Ring

23, 4, - , 2
-, 1, -, 7, 6, 3, n /5
28, 1, 3, 2

Tilsammen frie
Hovedgaards Taxt

-,

59, 4, 3, 2i/5 -

-, 1, 1
1, 1, 1

Dermed følger:
1. Kirker med tilliggende
Gods
Kiøng Kirke
-o §
Dertil hører
$
Kiøng Sogn og Bye 2 12
Koestræde Bye
1
2. Bøndergods
(i sammendrag)
Kiøng Sogn og Bye
Hammer Sogn,
Ring Bye
Wordingborg Sogn
Wintersbølle Bye
Kiddehauge
Kollebechs Huus

48,

22 17
18 14

skov
skov
skov

4
1
1*

Summa denne Gaards
Bøndergods
48 44

224, 4, 3, 1

* B or h u sfrit som v ild bane-portm and.
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2,

5, 1, -

-, -, -

Femte Hovedgaard Stiertinge
Femte Hovedgaard
indrettet af følgende:

H a rtk o rn
A ger og eng

Af Snertinge Bye No. 1,3,
6, 7, af No. 8 og 9,13
Af Barnemoese 160 Tdr.
Land

T ie n d e
Skov

T d r. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. A lb.
52,

tilsammen Frie
Hovedgaards Taxt

4,

-,

1

-,

3,

1,

-

52, 4, -,

1

-,

3, 1, -

Dermed følger:
1. Sværdborg Sogns
Konge Tiende
2. Bøndergods
(i sammendrag)
Sværdborg Sogn
og Bye
Snertinge Bye
Svindinge Bye
Neble
Neble Torp
Vordingborg Sogn
Gresbierg Bye

49,
&
$
11 5
8 12
4
4
3 2
8

skov
skov
skov
skov

5*

Summa denne Gaards
Bøndergods
38 24

-, -, -

234, 1, 1, 1

-,

2, 3, 1

* 1 h u sm an d bor h u sfrit som skovfoged.
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Siette Hovedgaard Lundbye Gaard
Siette Hovedgaard
indrettet af følgende:
Af no. 1, 16, 22, 25, 26
i Lundbye
Endnu af samme Bye
Af store Barnemoese
156 Tdr. Land
tilsammen Frie
Hovedgaards Taxt

T ie n d e

H a rtk o rn
A g er og eng

Skov

T d r. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. A lb.

29, 2, 1, 1
11, 7, 2, 2

-,
2,

-,

1,

1

1,

-,

-

41, 2, -, -

2,

1, 1, 1

Dermed følger:
1. Kirker med tilliggende
Gods
Hammer Kirke
Dertil hører
4? &
Hammer Sogn
$
og Bye
1 1
Ring Bye
3
Koestræde
1
9. Hammer Sogns
Kongetiende
3. Bøndergods
(i sammendrag)
Baarse Sogn, Riisbye 8 7*
Hammer Sogn,
Hammer Bye
15 13**
Hammers Torop 8 7**
Lundbye Sogn
15 24*
Og Bye
Summa denne
Gaards Bøndergods 51 52

skov
skov
skov
skov
324, 3. 2, -

* 1 hu sm an d bor h u sfrit som skovfoged.
** 1 hu sm an d b or h u sfrit som vildbane-portm and.
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4,

2, 3, 2

50,

-, -, -

51,

2, -, -

Syvende Hovedgaard Schoubyegaard
Syvende Hovedgaard
indrettet af
følgende Hartkorn:
Schoubyegaarde
Af Store Røttinge Bye
No. 1,3, 7,8
Nok af samme Bye
Tilsammen Frie
Hovedgaards Taxt

T ie n d e

H a rtk o rn
A ger og eng

Skov

T dr. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. A lb.

11. 4, -,

%3

23, - , -, 13/1S - , 5, 2, -, 6, 2, %3
35, 2, 3,

% 3°-

5, 2, -

Dermed følger
1. Kirker med tilliggende
Gods
Lundbye Kirke
Dertil hører
'S %
Lundbye Sogn
e
og Bye
2
2. Lundbye Sogns
Konge Tiende
3. Bøndergods
(i sammendrag)
Baarse Sogn og Bye 22 22*
Snesere Sogn:
Store Røttinge By 6 y**
1 3
Lille Røttinge
Snesere Torp
1
Schoubye Gaarde
Smidstrop Bye
7 5
1**
Tappernøje
Summa denne
Gaards Bøndergods 39 39

16,

2,

16,

2, -, -

skov
skov

skov

231, 6, 2, 1%6 6, 6, 2, 2

* 1 hu sm an d bor h u sfrit som skovfoged.
** 1 hu sm an d b o r h u sfrit som v ildbane-portm and.
° R egnefejl eller trykfejl i » D en trykte S pecification«.
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Ottende Hovedgaard Beidringe
Ottende Hovedgaard,

H a rtk o rn

T ie n d e

A ger og eng

indrettet af Beidringe
Gaards Hovedgaards Taxt
Af Dyrløv Bye
Tilsammen Frie
Hovedgaards Taxt

T d r. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. A lb.

70, 5, 1, 1 -,
5, 3, 2, 1X/14 - ,

6, 2, 2
6, 2, 2

76, -, 3,111/14 -,

6, 2, 2

Dermed følger:
1. Kirker med tilliggende
gods
Beidringe Kirke
1 3
Dertil hører
O K
1
Dyrløv Bye
1
Eskebierg
1
Staarby
1
Ammedrop
Samti.
Allerslev Bye
Byemænd
1
Beidringe Kirkelade
2. Bøndergods
Beidringe Sogn
Hadstrop Bye
Diurløv Bye
Faxinge Bye
Udbye Sogn
Gromløse Bye
Faxinge Nyegaard

skov

10 10
13 6
12 8*

skov

11 16
1

skov

Summa denne Gaards
Bøndergods
51 41

skov

336, 3, 2, li/4

* 1 h u sm an d bor h u sfrit som skovfoged.
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Skov

2, 1.

Niende Hovedgaard Lechende
Niende Hovedgaard
indrettet af følgende:

H a rtk o rn
Skov

A g er og eng

Leckendegaards Hovedgaards Taxt
Af Leckende Byes Hartkorn
Tilsammen frie
Hovedgaards Taxt

T d r. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. A lb.

44, 4, 3, 1
6, 7, 1, li/5

6, 2, 2

51, 4, -, 2i/5

-, 6, 2, 2

Dermed følger:
1. Kirker med tilliggende
Gods
Udbye Kirke
Dertil hører
-S
ri %
□
cj
cd □
Udbye Sogn
O X
Udbye
3 1
1
Gromløse Bye
Teilstrop Bye
1
1 2
Schallerop Bye
Ørsløf Sogn og Bye 1
2. Bøndergods
Udbye Sogn
Udbye
Teilstrop Bye
Schallerop Bye
Øster-Egisborg Sogn
Lechende Bye
Stokket
Allerslef Sogn
Ugledie Bye

T ie n d e

25,
skov

skov
skov
skov

8*
2
9

skov
skov
skov

9 17
1*

skov

11
4
9

15

-, -, -

8

Summa denne Gaards
Bøndergods
55 40

333, 7, -,

3, 6, 2, 2

* 1 hu sm an d b o r h u sfrit som skovfoged.
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Tiende Hovedgaard Schuderop
Tiende Hovedgaard
er indrettet af

H a rtk o rn

T ie n d e

A g er og eng

Skov

T d r. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. A lb.

Schuderop Byes Hartkorn

50,

i alt Frie Hovedgaards
Taxt

1

-,

1,

50, -, -, 1

-,

1, 1, 1

Dermed følger:
1. Kirker med tilliggende
Gods
Øster Egisborg Kirke
Dertil hører
&
Øster Egisborg Sogn $
Rødstof te Bye
3
Taalstrop Bye
1
Skov-Husene
4
Staarbye
2
2. Bøndergods
Øster Egisborg Sogn
og Bye
Skov-Husene
Taalstrop Bye
Staarbye
Rødstof te
Eskebierg-Gaarden
Jomfrue-Huset
Mehrn Sogn
Nørre Mehrn Bye
Badebyehuus

1,

1

skov
skov

skov
skov
skov
skov
skov
skov

6
1

Summa: Denne Gaards
Bøndergods
69 38

292, 1, - 12/17 3,

* 1 hu sm an d bor h u sfrit som skovfoged.
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-,

42,

5 4
10 12*
8 4
8 5
12 5
1
1
15

-,

6, 2, 1

Ellevte Hovedgaard Høfdingsgaard
Ellevte Hovedgaard
indrettet af følgende:

H a rtk o rn

T ie n d e

A ger og eng

Skov

T dr. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. Alb.

Høf dings Huus
Af Nørre Mehrn
No. 8 og 13
Af Sønder Mehrn No.
8, 9, 10

8,

7,

3, -

5,

J

13, 2, 2, 1%7
1, 7,

tilsammen Frie
Hovedgaards Taxt

31, 4,

»1

53, 6, 1, 21/i7 -

Dertil er henlagt følgende
<u <L>
Bøndergods:
to
Ul
3
3
03
Mehrn Sogn
O K
Sagebye Bye
9 6
Sagebye Mølle
1
12 7
Kindvig Bye
Sønder Mehrn
13 7 *
Vordingborg Sogn
16 24
Bachebølle Bye
Summa: Denne
Gaards Bøndergods

-,

51 44

5, —)

skov
skov
skov
skov
236, 1,

-

8,

2,

1,

1

* 1 h usm and bor h u sfrit som skovfoged.
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Tolvte Hovedgaard Kallehauge
Tolvte Hovedgaard
indrettet
Af Kallehauge Bye No.
1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15,
17 samt Skovled-Gaarden
I alt Frie HovedgaardsTaxt

H a rtk o rn
A ger og eng

T ie n d e
Skov

T dr. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. A lb.

68, 6, l,125/48 -,

3, -, -

68, 6, 1, 12%s -,

3, -, -

Dermed følger:
1. Kirker med tilliggende
Gods
Kallehauge Kirke
<u O
Dertil hører
V)
U
ccdil □
Kallehauge Sogn
O K
1
og Bye
2. Bøndergods
Kallehauge Sogn
Steensbye Bye
Nok Steensbye
tillige med
Westenbech
Langebech Bye
Wiemoese Bye
Kallehauge Bye
Schouledhuus

24

27

11
23
17

15*
28
31
1

Summa denne Gaards
Bøndergods
76 102

45,

skov

skov
skov
skov
skov

336, 7, 3, l 23/48 14, 4, 2, -

* 1 h u sm an d bor h u sfrit som skovfoged.
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4, -, -

Separat gods
Gods som separat
bortsælges:
Wordingborg Amt 73 £
Kallehauge Sogn
Balle Bye
10 9
Wrangsgaarde
2
Westenbech
9 6
Ellebrud Gaarden 1
Røsbierg Gaarden 1
Steensby Mølle
1
Huulemoese Mølle
1
Lechende Mølle
Mehrn Mølle
Sageby Mølle
Wordingborg
Færgegaard
1
(Kalvehave sogn)
% af Ny Lykke
i/3 af Dito
Bolle Moese
Sønder Vænget
1/2 af Nørre Vænget
1/2 af Dito
Tiørnehovedet paa
Langebechs Mark
Skiælle Moese
Vænget
Hullekiærs Mark ved
Vordingborg
Mehrn Holme på
Staarbye Mark
Søe Vænget
Sandbye Sogns
Konge-Tiende
Mogenstrup Sogns
Dito
Rønnebechs Dito
Suma det separat
bortsælgende Gods

H a rtk o rn
A ger og eng

Skov

M ølleskyld og T ie n d e

T dr. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. A lb. T d r. Sk. Fk. A lb.

56,
15,
18,
6,
5,
5,
5,

6,
6,
1,
3,
3,
1,
-,

3,
2,
2,
1,
2,
3,
3,

2i/2
2
2
2
-

-,
-,
-,
-,
-,

4,
4,
1,
1,
2,

1, 1
2, 2
1, 1
-, -

7,
5,
2,
5,
4,

Mølleskyld
2, 2, 2
5, 1, 1
-, -, -, -, -, -, -

19,

Tiende
5, -, -

11,
23,

-, - , 4, -, -

24,
54,

-, - , 1, -, -

5, 7, -, 1,
-,
1,
1,
-,
-,

2,
5,
2,
5,
5,
5,

2,
1,
3,
-,
1,
1,

22/3
H/3
2
2
2

-, 4, 3, U/2

125, 7, 1, 2

1, 5, 1, 1
Mølleskyld
Tiende
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Auktionens forløb samt oplysning om
de enkelte godser
Som meddelt i plakaten af 5. aug., skulle auktionen finde sted på Vor
dingborg slot d. 26. september 1774. Der skete imidlertid det, at vejret
denne dag blev så stormfuldt, at man - efter at de skriftlige conditioner
var oplæst - blev enige om at udsætte auktionen til dagen efter, fordi det
var umuligt for de »forventende Kiøbere fra Falster« at komme »her
over«.
Tirsdagen d. 27. september var stormen stilnet af, og så tog man fat på
auktionen, som først blev afsluttet dagen efter.
Til stede ved auktionen var amtmanden og regimentsskriveren, rettens
betjente, A. Badstuber og Thor Prehn, samt de committerede Niels de
Hofman og M. Qvistgaard. Det var blevet pålagt de 2 sidstnævnte at af
lægge beretning til rentekammeret om auktionens forløb og endvidere at
foretage en vurdering af de opnåede priser, hvilket skulle være en vej
ledning og rettesnor for kongen, når han som nævnt i plakaten skulle
foretage den endelige approbation.
Den beretning, som de affattede, vil i det følgende blive benævnt »be
tænkningen«.
Det bemærkes heri angående den foretagne udsættelse, at den »befantes med Overbud paa Auctionen at have været den Kongelige Cassa til
anseelig Fordeel«, hvilket vel må fortolkes derhen, at der d. 27. sept, var
mødt et betydeligt større antal liebhavere, end tilfældet var dagen før22.
Iselingen
1., 2., 3. og 5. hovedgård blev købt af Konferensråd Reinhard Iselin,
hvis slægt stammer fra Rosenfeld i Wurtemberg i Sydtyskland. Ifølge
Danmarks Adels Aarbog XXXIX er han født 5. april 1715 i Brugg i
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R ein h ard Iselin
M aleri af G eo rg M a tth ias Fuchs
P riv at eje

kanton Argau i Svejts, hvorimod Dansk biografisk Leksikon fastslår, at
han er døbt i Basel i Svejts i 1714.
Der er derimod enighed om, at han efter en handelsuddannelse kom til
Danmark i 1740. Her fik han ansættelse i handelshuset Fabritius og
Wever. Senere fik han sit eget handelshus R. Iselin & Co. I årene 1759-69
var han direktør for Det asiatiske Kompagni, som var oprettet af Frederik
d. 5. som et led i den økonomiske epoke, som går under navnet merkan
tilismen4.
De særlige konditioner for 1. hovedgård var følgende25,29:
Hermed følger alle de bygninger, der findes på hovedgårdens marker
og de forrige parceller. Særligt nævnes teglværkets anselige bygninger.
Det bemærkes, at regimentsskriver Børge Jacobsen skal have fri bopæl for
sig og sin familie til påske 1775. Teglmester Wimmer skal, såfremt han
ikke forinden har skaffet sig en anden bolig, bo uden betaling på teglvær
ket, og hans korn skal besørges udtærsket i den kornlade, som han selv
har ladet opbygge. Hovedgårdens jord kan inddeles i 11 marker - hver
til 52 tdr. udsæd (t. l).
Købmand Brøndel i Vordingborg, som ved auktionen i 1772 har for53

pagtet 2 parceller ved Vordingborg, har nu afstået disse, men til gengæld
skal han have 1 à 2 tdr. lands udsæd i Bastesøe og Havremarken. Den
sæd, han nylig har indavlet, skal tærskes og overlades fornødent loftsrum
til udgangen af marts måned 1775. Hvis det forlanges, skal foderet for
tæres der på stedet »til Gødnings Efterladelse«, idet han skulle have haft
88 bønderlæs gødning af de 2 parceller - foruden 400 læs til hovedgård
no. 2.
Desuden skal han af godsets skove have fornødent egetømmer til op
førelse af en vejrmølle - frit leveret ved byggepladsen. Han må dog stille
kaution for, at tømmeret virkelig bliver brugt til dette formål.
Pastor Runge i Udby har forpagtet Ørslev Holme, og han skal derfor
yde til hovedgård no. 118 rdl. til hvert års Mortensdag.
Det bemærkes endvidere, at man i den trykte specifikation har glemt
1 husmand i Neder Vindinge og 3 på Vordingborg hovedgårds jorder med samt deres huspenge. Den ene sidder dog husfrit, fordi han forretter
rejser med breve. (s. 1).
Købesummen for 1. og 2. hovedgård var 114.000 rdl., kgl. penge*:
57.000 rdl., årlig afgift: 2.280 rdl.19. Skødet udstedt 2. august 17762S.
Hovedgården fik navnet Iselingen efter køberen (t. 15).
Vordingborg Slots Ladegaard no. 1 blev først opråbt, og der blev straks
af en hr. Hincheldey budt 70.500 rdl. Videre blev der ikke budt i første
omgang. Hincheldey fik dog ikke hammerslag på sit bud, fordi man først
ville se, hvordan auktionen over Vordingborg Slots Ladegaard no. 2 ville
forløbe.
Her åbnede Hincheldey med bud på 30.200 rdl. Toxwærd fra Nykø
bing F. bød derpå 30.300 rdl., hvorefter forpagter Hans Pedersen fra
Lekkendegaarden bød 31.000 rdl. Dette blev i første omgang højeste bud,
men heller ikke denne gang faldt hammeren. Man havde nemlig i sinde
at undersøge, hvordan det ville gå, hvis de 2 hovedgårde blev udbudt
samlet. Auktionsholderen råbte dem derfor op under et med et prisforslag
på 101.500 rdl.
Herefter deltog conferensråd Iselin, som åbnede med 102.000 rdl. Der
på bød Hincheldey 104.000 rdl., og nu foregik auktionen med bud og
overbud mellem de to, indtil Hincheldey afsluttede sin deltagelse med
at byde 113.800 rdl., og Iselin svarede med et bud på 114.000 rdl. Det
blev således ham, der fik hammerslag. Ved denne fikse manøvre fra
* Se h erom fo d n o ten s. 36.
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auktionslederens side skaffedes der en merindtægt på 12.500 rdl. til
kongens kasse.
I betænkningen hedder det herom: »Med dette Bud formeener Vi efter
Godsets Beskaffenhed den Kongl. Cassa at være vel tjent«22.
Som det ses, var der kun i alt 4 liebhavere, som deltog i auktionen over
de to første godser, der var under hammeren, men da 3. hovedgård Aunø
blev råbt op, skulle det vise sig, at nu havde det købelystne publikum fået
blod på tanden.
Rosenfeldt
De særlige konditioner for 2. hovedgård var følgende25, 29:
Teglværket på Oringe Skov tillige med andre bygninger på denne ho
vedgårds jorder følger hovedgård no. 2, hvis tildelte jord kan indrettes til
11 marker - hver til 25 tdr. udsæd (t. 2).
Til sognepræsten i Vordingborg skal ydes en årlig sum af TI rdl.
(t.9 b ).
Af den tidligere kaldede Hellig Geistes Mark ved Vordingborg (nu
Kirkemarken) er der ydet en årlig gave til Vartov hospital på 3% tdr. rug
og 4 tdr. byg samt en fjerding* smør. Disse naturalier er anslået til 16 rdl.
10% sk., og denne sum skal fremtidig udredes fra 2. hovedgård, (t 19).
Kapellan Staal i Vordingborg har afstået en parcel af gårdens jorder.
Han må lade sit korn tærske i husene på denne parcel. Køberen kan først
overtage husene ved udgangen af februar 1775.
Gården modtager af Vordingborg by for græsning på Ore 8 rdl. og
grundskat af Nygaards Mølle 1 rdl. 1 mk. 8 sk. (s. 2).
Den højstbydende var den føromtalte konferensråd Reinhard Iselin,
som kaldte gården Rosenfeldt, fordi han bar roser i sit våben. (t. 15).
Angående købesum, kgl. penge, årlig afgift samt skøde: se hoved
gård nr. 1.
Aunø
De særlige konditioner for 3. hovedgård var25, 29:
2 nye huse, som for få år siden er bygget på Aunø, medfølger i købet.
Hovedgårdens jord vil blive indrettet til 11 kobler - hver til 30 tdr.
udsæd (t. 3).
* 1 fjerd in g er '/i tø n d e og svarer til ca. 28 kg.
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Der skal svares tienderefusion til sognepræsten i Køng: årlig 10 rdl.
(t-M Det præciseres på given foranledning, at den såkaldte Hoved Skov for
enden af Knudskov henhører under denne gård.
Vordingborg by svarer en årlig afgift på 10 rdl. til Aunø for græsning
på Knudshoved (s. 3).
Auktionen over denne hovedgård forløb på følgende måde22:
Deltagerne i bud og overbud var:
General Krigs Commissair Jørgensen.
Selvejer Capitain Thomsen, Rødstofte.
Hofagent Ditlev Staal fra Nykøbing F.
Landsdommer Wichmand.
Forpagter Hans Pedersen.
Fæstebonden Eyler Thygesen, Kostræde. - Den eneste fæstebonde
på hele distriktet, som afgav bud. Han har formodentlig haft i kommis
sion at byde på samtlige dette godses fæstebønders vegne.
Efter at auktionsholderen havde udbudt godset med et forslag på
24.000 rdl., fulgte buddene således:
Jørgensen:
Thomsen :
Jørgensen :
Thomsen :
Staal:
Wickmand :
Thomsen :
Jørgensen
Thygesen :
Jørgensen:
Wickmand:
Jørgensen:
Staal:
Jørgensen:
Staal:
Pedersen :
Jørgensen :
Staal:
Jørgensen :
Pedersen :
Staal:
Jørgensen :

24.200
500
700
25.000
200
500
26.000
27.000
500
700
28.000
100
200
300
400
500
600
700
800
29.000
100
200

rdl.
-

Staal :
Pedersen :
Jørgensen:
Pedersen:
Jørgensen:
Pedersen :
Jørgensen :
Pedersen :
Wickmand :
Jørgensen:
Pedersen :
Jørgensen:
Pedersen:
Jørgensen:
Pedersen :
Jørgensen:
Pedersen:
Wickmand:
Pedersen :
Jørgensen:
Pedersen :
Wickmand:

29.300
400
500
30.000
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
300
320
340
360
400

rdl.
-

Jørgensen:
Pedersen:
Wickmand:
Pedersen:
Wickmand:
Jørgensen:
Wickmand:
Jørgensen:
Pedersen:
Wickmand:
Pedersen:
Wickmand :
Pedersen:
Wickmand:
Pedersen :
Wicjcmand:
Pedersen:
Wickmand :
Pedersen :
Wickmand:
Pedersen:

30.420
440
500
520
600
620
640
660
31.000
20
40
100
120
140
160
200
220
240
260
280
31.300

rdl.
-

Auktionsholder: 31.300 rdl. er budt. 1. - 2. - 3. gang: Hans Pedersen
(hammerslag).
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Hermed var salget af Aunø gods dog ikke tilendebragt. De af kongen
beskikkede kommissærer bemærkede i skrivelse til rentekammeret - da
teret 1. oktober 177422 - at ganske vist var den 10 fags bygning, som
fandtes på stedet, ikke så god, og ganske vist måtte der opføres en bro
fra den planlagte byggeplads til de jorder, der fra Sallerup by skulle ind
tages til hovedgårdsmark, men alligevel måtte buddet på de 31.300 rdl.
kun siges at være tåleligt, også når man sammenlignede med priserne på
de øvrige bortsolgte godser, så i fald det måtte være muligt underhånden
at opnå en højere pris, så ville man overlade dette til rentekammerets
»Godtbef indende«.
Ifølge plakaten af 5. aug. 1774 skulle ethvert køb approberes af
kongen for at få gyldighed, og i approbationsskrivelsen af 10. oktober
177419 blev det tilkendegivet, at det her givne bud ikke kunne appro
beres. Der blev derefter forhandlet med konferensråd Iselin, hvilket re
sulterede i, at han overtog Aunø for
Købesum: 32.000 rdl., kgl. penge: 16.000 rdl., årlig afgift: 640 rdl.19.
Skødet var fælles for 1., 2. og 3. hovedgård.

Øbjerggaard
4. hovedgård blev købt af etatsråd Niels Ryberg, som nok blev den af
områdets nye godsejere, der indlagde sig størst fortjeneste i egnens kultu
relle og økonomiske udvikling. Han er barnefødt 14/9 1725 i Ryberg i
Salling, men kom i handelslære i Aalborg, hvorfra han rejste til Køben
havn. Her løste han efter få års forløb borgerskab som grosserer. Han
var bl.a. medlem af direktionen for Det asiatiske Kompagni.
Efter købet af Øbjerggaard indrettede han i Køng det berømte linned
væveri. I samme by oprettede han en såkaldt spindeskole, og han var
medvirkende til, at lignende skoler blev oprettet andre steder, idet han
sammen med indflydelsesrige Næstvedborgere stiftede »Næstveds pa
triotiske Selskab«1, 7.
Særlige konditioner for 4. hovedgård20, 29:
Beboerne i Køng Gaarde må beholde de ved Køng by indhegnede
vænger (t. 11).
I den trykte specifikation er angivet, at hovedgårdsjord tages fra Lund
by Torp eller Ring. Det er nu afgjort, at jorden skal tages fra Ring.
Kollebechs hus er bygget på Vester Egesborg bys grund, og derfor må
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køberen af denne hovedgård betale den grundskat, som man med rimelig
hed kan bestemme, til ejeren af Gaunø (s. 4).
Købesum: 30.050 rdl., kgl. penge: 15.025 rdl., årlig afgift: 601 rdl.19.
Auktionen forløb på følgende måde22:
Generalauditør Rothe: 24.500 rdl. - 27.600 rdl.*
Ditlev Staal: 25.000 rdl. - 30.050 rdl.
Borgmester Thorup: 25.000 rdl. - 27.700 rdl.
Kaptajn Gregorius Thomsen: 27.000 rdl. - 30.000 rdl.
Hammerslag: Ditlev Staal for 30.050 rdl.
I betænkningen hedder det: »Buddet er fulkommen over dens Værdie,
siden der ingen Bygning findes ved Stædet, og den til Wintersbølle Bye
henlagte Skovs-Part ligger snart 2 Miile fra Gaarden«.
Ved auktionen var etatsråd Niels Ryberg anført som kautionist for Dit
lev Staal, hofagent på Klintholm. Det var således Staal, som fik hammer* H e r og i det fø lg en d e angives kun de opbydendes m indste og h øjeste bud.
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slag på godset ved auktionen, men i de beregninger, der er vedlagt eks
traktskødet, og som er dateret den 20. maj 1775, er der vedføjet et doku
ment af 31. december 1778, hvori Staal tilkendegiver, at godset er købt til
etatsråd Ryberg21. Det blev derfor sidstnævnte, der den 3. maj 1779 fik
skøde på godset18.
Snertingegaard
Af særlige konditioner20, 29 for denne hovedgård er kun at nævne, at
der til Sværdborg kirke skal svares årlig 4 mk. pr. td. htk. af hoved
gårdsjorden fra Snertinge by, (t. 9 e) og endvidere, at der af gård no. 4
af Sværdborg skal svares landgilde til samme kirke med 10 mk. årlig
0-21).
Hovedgården blev købt af konferensråd Reinhard Iselin.
Købesum: 28.400 rdl., kgl. penge: 14.200 rdl., årlig afgift 568 rdl.19.
Auktionens forløb22:
Etatsråd Morgenstierne: 24.100 rdl. - 28.3000 rdl.
Konferensråd Iselin: 26.000 rdl. - 28.400 rdl.
Hammerslag: Iselin for 28.400 rdl.
Betænkningen anfører bl.a.»- vel betalt -, siden der ingen Bygninger er
på Stædet og Bøndergodset kuns i maadelige Omstændigheder«.
Der er ikke udstedt noget særligt skøde på denne hovedgård. I skødet
til Reinhard Iselin, udstedt d. 2. august 1776 er nævnt hovedgårdene:
Iselingen, Rosenfeldt og Aunø. Men i opgørelsen over det gods, som iflg.
skødet skulle følge disse hovedgårde, er nævnt en del gårde i Snertinge,
hvis hartkorn skulle inddrages til fri hovedgårds takst, og endvidere næv
nes i samme skøde de bøndergårde m.m., som iflg. den trykte specifika
tion skulle tilhøre Snertingegaard.
Det fremgår heraf, at Reinhard Iselin var kommet i besiddelse af 4 af
de i alt 12 hovedgårde, der her er tale om.
Lundbygaard
6. hovedgård købtes af Caspar Wilhelm v. Munthe af Morgenstierne,
f. i København d. 4/3 1744. Han indtrådte som kornet i kavaleriet, avan
cerede til kaptajn og blev i 1765 chef for grenaderkompagniet i det hol
stenske infanteriregiment. I 1769 gik han i russisk krigstjeneste, hvor han
avancerede til premiermajor. I 1770 blev han såret og vendte hjem, hvor59
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efter han i 1773 blev generaladjudant ved garden. Han sattes i 1774 å la
suite og fik afsked i 1781.
Efter købet af Lundbygaard blev han stærkt interesseret i landvæsen og
deltog ivrigt i den litterære debat herom. Her viste han åben ulyst til at
arbejde for bondens frigørelse. Han mente ikke, selveje og frihed ville
være til gavn for bonden, som efter hans mening havde vist modvilje i
henseende til de nødvendigste landbrugsreformer4.
Særlige konditioner for denne hovedgård25, 29: Den trykte specifika
tion angiver, at der tages 11 tdr. 7 sk. 2 fk. 2 alb. hartkorn fra Lundby by
til hovedgårds takst. Dette ændres efter fornyet opmåling til 9 tdr. 0 sk.
2 fk. 2% alb. for at få en mere bekvem form for de 11 marker, som hver
skal være til 30 tdr. udsæd.
Hovedgårdsjorden bliver herefter: 38 tdr. 3 sk. 0 fk. % alb.
og bøndergodset: 313 tdr. 2 sk. 3 fb. 14 alb.
Ejeren af Nysø samt en gårdmand ved navn Søren Nielsen har i Lundby
hver en gård, hvoraf kongen har herligheden. Ved køb af dette gods med
følger herligheden af disse 2 gårde.
Skovrider Folsach erlægger af Gammel Tofte, som han har i fæste,
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4 rdl. i grundskat. Denne grundskat følger med i købet af Lundbygaard.
(s. 5).
Købspris: 34.000 rdl., kgl. penge: 17.000 rdl., årlig afgift: 680 rdl.10.
Auktionens forløb22:
Major Morgenstierne: 30.100 rdl. - 34.000 rdl.
Forvalter Roested: 31.000 rdl. - 33.600 rdl.
Major Falkenschjold: 31.100 rdl. - 32.300 rdl.
Købmand Peter Johansen: 33.250 rdl. - 33.640 rdl.
Hammerslag: Morgenstierne for 34.000 rdl.
Betænkningen anfører: »- ikke for høj en Summa, men naar betragtes,
at der bliver anseelige Bekostninger paa Markernes Rydning og Indretnin
ger med Bygninger, samt den liden Skov dertil findes, kunde vi ikke fraraade det skeete Bud at antages«.
Skødet blev udstedt d. 17. marts 17772S eller d. 4. juli 17761S.
Lundbygaard eksisterede, længe før den nu blev etableret som hoved
gård. Det kan således nævnes, at kronen ved mageskifte med fru Anne
Lunge til Grimstedgaard (Knud Steensens enke) skaffede sig i besid
delse af gården i 1577. Til gengæld fik sælgerinden gods uden for Vor
dingborg amt.
I 1666 blev gården, som på dette tidspunkt var på 24 tdr. htk., ved skø
de af 18. maj overdraget til Svend Pofvelsen (Gønge). Det hedder i de
gamle overleveringer, at Gøngehøvdingen af kongen fik Lundbygaard
som tak for sine fortjenester under svenskekrigene, men sandheden er
den, at Svend Pofvelsen iflg. skødet skulle betale 1.3031/2 rc^- s^- Det
var pr. td. hartkorn ca. 50 rdl., og det var netop den gængse pris på den
tid. Til overflod forbeholdt kongen sig relutionsretten13.
Engelholm
7. hovedgård blev købt af forpagter Hans Pedersen, om hvis herkomst
der hersker nogen tvivl. Lokalhistorikeren, Peter Jensen skriver herom i
sin bog »Optegnelser om Snesere Sogn«: Efter de fleste gamles beretning
skal han være født i Vildbanehuset ved St. Røttinge. Efter etatsråd
Wolffs »Optegnelser om Engelholm« skal han være født i Blangslev by,
hvad også en del gamle beretter. Efter andre gamle skal han være født
i Smidstrup 1733, hvad kirkebogen synes at bekræfte, men efter familiens
opgivende skal han være født i Risby.
Derimod kan man med sikkerhed fastslå følgende om hans opvækst og
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videre livsbane: Han kom som dreng i tjeneste på den ene af Skovbygaardene, og her kom han ofte i snak med en slagter fra København, som
fik interesse for den opvakte dreng, og da Hans Pedersen en juleaften
rømte hjemmefra og drog til København, kom han i kontakt med den
pågældende slagter. Han kom i lære hos ham, og efter endt uddannelse
etablerede han sig som mester, og han tjente herved en formue. Han hav
de f.eks. leverancen til enkedronning Juliane Marie. Her blev han i en
proces beskyldt for ved bedrageri at have forskaffet sig dobbelt betaling
for varerne, men på grund af bevisets stilling blev han ikke dømtG.
I 1773 giftede han sig med en rig møllerenke, Inger Engel. Herom be
retter ovennævnte Peter Jensen: På sine rejser som landhandler logerede
H. Pedersen, når han kom til Vordingborgegnen, hos møller Malling i
Nygaards Mølle, hvor han i flere år havde været ven af huset. Imidlertid
blev gamle møller Malling syg, og da Hans Pedersen besøgte huset i hans
sygdom, siger mølleren i spøg: »Du skal ha’e vor mo’er, når jeg dør,
Hans!«. Konen, som var til stede, udbryder: »Å, sikke noget snak, du
kommer med, fa’er!«. - Imidlertid, da gamle Bendix Malling er død
(1772), frier Hans Pedersen til enken, får ja og gifter sig året efter med
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hende. Derved kom han i besiddelse af så mange penge, at han kunne
købe en herregård.
Særlige konditioner for denne hovedgård25, 29:
Af det hartkorn, der fra Skovbygaarde og St. Røttinge er indtaget til fri
hovedgårds takst, svares årligt til Snesere kirke 4 mk pr. td. htk. Til den,
som har kongetienden i fæste, svares årligt af det samme hartkorn lige
ledes 4 mk. pr. td. (t. 9 g).
Gårdens navn blev ændret til Engelholm, idet den blev opkaldt efter
ovennævnte Inger Engel, som Hans Pedersen gerne ville gøre en glæde,
(t. 15).
Købesum: 30.120 rdl., kgl. penge: 15.060 rdl., årlig afgift: 602 rdl.
38l/2 sk19.
Auktionens forløb22:
Etatsråd Morgenstierne: 24.100 rdl. -- 30.100 rdl.
Forpagter Hans Pedersen: 25.000 rdl. - 30.120 rdl.
Birkeskriver Prehn: 28.240 rdl. - 28.320 rdl.
Kaptajn Gregorius Thomsen: 28.300 rdl. - 30.000 rdl.
Hammerslag: Hans Pedersen for 30.120 rdl.
Betænkningen bemærker: »- fuldkommen betalt - siden meest de halve
af Godsets Bønder ere i meget maadelige Omstændigheder samt Hovedgaardstaxten uden Bygning og Markernes Indretning forestaaer«.
Skødet udstedt d. 29. juni 177528.

Beidringe
8. hovedgård blev sammen med 9. hovedgård købt af kammerherre
Federik Sophus Raben, f. d. 20. december 1745.
Han gik militærvejen, idet han allerede som 13 årig blev karakt, kornet
ved hestgarden og siden ved det Holstenske kyraserregiment. 1761 blev
han udnævnt til kammerjunker og i 1762 til virkelig kornet. Han avan
cerede efterhånden og blev i 1768 premierløjtnant og samme år udnævnt
til kammerherre. Men da han endelig i 1770 blev second-ritmester, måtte
han søge sin afsked p.gr.a. svaghed.
1774 udnævntes han til ceremonimester og 1777 til hvid ridder3.
De særlige konditioner for denne hovedgård20, 29:
Bygningen, der her er opført, følger i købet. Hovedgårdens jorder vil
blive inddelt til 11 marker - hver til 36 tdr. udsæd (t. 6). Der svares i gi.
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refusion til sognepræsten i Beidringe 45 rdl. 81 sk. og til degnen 19 rdl.
84 sk. Af en gård i Dyrlev (no. 4) svares i kongetiende 4 mk. pr. td. htk.
foruden den førnævnte refusion til præst og degn. (t. 9 h). Det er pr. 1.
september d.å. besluttet af Hans Majestæt, at 3 parceller på Beidringe
hovedgårdsmarker, forpagtet af købmand Wesendunck i Præstø samt
hr. Fiseker, henlægges under Beidringe og tilfalder køberen og efterføl
gende ejere med samme rettigheder, som kongen har haft dem efter
auktionen af 17. juli 1772. Derefter svares årlig 115 tdr. 51/s sk. byg, som
de to første år betales med 18 sk. pr. skp. og derefter efter kapitelstaksten
eller erlægges in natura. Det pågældende hartkorn er medregnet i den
hovedgårdstakst, som i den trykte specifikation er angivet til 70 tdr. 0 sk.
1 fk. 1 alb.
Inspektør Baden har afstået sine parceller til kongen, og i de derpå op
førte bygninger findes en 1. prioritet på 217 rdl., og den kongelige kasse
indestår for denne heftelses betaling.
Fra Dyrlev by er udflyttet en gård, Oesegaard, og køberen modtager
den i overensstemmelse hermed.
Som en tilføjelse til den trykte specifikation meddeles, at Jacob Han64

sen, Faxinge Nygaard, betaler årligt i hoveripenge 8 mk. af den del af
hartkornet, der ligger i Faxinge by. (s. 6).
Købesum: 48.000 rdl., kgl. penge: 24.000 rdl., årlig afgift: 960 rdl. 19.
Auktionens forløb22:
Denne hovedgård havde det største antal liebhavere - sikkert på grund
af de gode bygninger, der fandtes på dette gamle gods.
Birkeskriver Prehn: 36.100 rdl.
Forvalter Lund: 36.200 rdl. -44.600 rdl.
Generalauditør Rothe: 36.400 rdl.
Generalkrigskommissær Jørgensen: 40.000 rdl. - 46.000 rdl.
Konferensråd Iselin: 41.000 rdl.
Hr. Tersling: 41.300 rdl. - 44.000 rdl.
Forvalter Roested: 42.000 rdl. - 47.820 rdl.
Købmand Peter Johansen: 42.420 rdl.
Justitsråd Neergaard: 43.000 rdl. - 47.100 rdl.
Kammerherre Raben: 46.500 rdl. - 48.000 rdl.
Hammerslag: Raben for 48.000 rdl.
Betænkningen bemærker: »- dette Gods bleven vel betalt«.
Skødet, der er fælles for Beidringe og Lekkende samt det separate gods
Lekkende mølle, er dateret 15/l 177528.
Beidringe er en gammel hovedgård, som nævnes så tidligt som i 1360
i forbindelse med en Jacob Nielsen. I 1621 erhvervede kongen gården
sammen med en del andet gods ved mageskifteskøde af 9. juni. Handels
partneren var Jacob Bech til Bosi. Formålet med denne handel var for
kongen at få samlet gods inden for vildtbanen. Det gods, han afgav, lå
uden for Vordingborg amt.
I det kongelige testamente 1665 bestemtes det, at prins Jørgen skulle
have Vordingborg slot med Beidringe og Lekkende som livgeding, og
den endelige overdragelse fandt sted 1671. Da prins Jørgen døde i 1708,
blev hele hans livgeding inddraget under Vordingborg ryttergods, og den
halve del af godset styredes fra Beidringe12.
Hovedgården var amtmandsbolig indtil 1771, da inspektør Torkel
Baden flyttede ind her4.
Lekkendegaard
De specielle konditioner for denne gård er følgende25, 29:
Lekkendegaard er under bortforpagtning fra 1. maj 1774 til 1779 mod
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en årlig forpagtningsafgift på 1665 rdl*. Køberen må derfor forpligte sig
til at overholde forpagtningskontrakten, mod at han fra 11. december
1774 får forpagtningsafgiften, ligesom det til stedet leverede inventarium
og sædekorn af byg og havre. Men hvad angår hollænderiinventarie be
sætning, der består af 100 køer og 4 tyre, og som har kostet 1.456 rdl.,
da betaler køberen denne sum til Hans Majestæts kasse til 11. december,
imod at besætningen bliver hans ejendom. Det meddeles endvidere, at de
på gården værende bygninger følger køberen (t. 7).
Der har hidtil været ydet fra Udby kirke en gave, der kaldes Gunder
Hanes Minde og består af 5 rdl. 32 sk., som af præsten i Udby bliver
uddelt til de fattige der i sognet. Denne gave skal køberen af Lekkendegaard stadig betale hvert år. (t. 20).
I kongetiende svares 4 mk. pr. td. hartkorn angående den fra Lekkende
by til hovedgårdstakst indlagte jord. Til sognepræsten i Øster Egesborg
svares gi. refusion på 42 rdl. 32 sk. (t. 9 i).
I den trykte specifikation, findes anført som gods separat at bort
sælge: Mern Holme på Staarby mark, men da denne holm er blevet be
nyttet til Lekkendegaards hovedgårdsmark, så følger den med i købet af
denne gård. (s. 7).
Godset blev købt af kammerherre Frederik Sophus Raben.
Købesum: 40.000 rdl., kgl. penge: 20.000 rdl., årlig afgift: 800 rdl.19.
Auktionens forløb22:
Birkeskriver Prehn: 36.100 rdl. - 36.440 rdl.
Kaptajn Gregorius Thomsen: 36.200 rdl. - 37.000 rdl.
Major Falkenschjold: 36.300 rdl. - 36.420 rdl.
Kammerherre Raben: 40.000 rdl.
Hammerslag: Raben for 40.000 rdl.
Betænkningen: »- i Henseende til en Deel i Markerne endnu er at ud
rydde og Godsets maadelige Omstændigheder finde Vi ikke at samme er
mere værd«.
Skødet er udstedt sammen med skødet på Beidringe (se foran).
Lekkende tilhørte oprindelig Roskilde bispestol, men ved reformationen
1536 overgik den til kronen og blev derefter et selvstændigt len.
Blandt lensmændene kan nævnes kansler Johan Friis, som havde går
den i len i årene 1539-1570, samt kansler Niels Kaas 1588-1594. Sidst
nævnte skænkede som gave til Øster Egesborg kirke en prædikestol, i hvis
* I au k tio n sp ro to k o llen er højeste bud angivet til 1.700 rd l.30.
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ene felt er udskåret Kaas’ernes våben forsynet med initialerne N. K.
Christian d. Fjerde havde stutteri på gården17.
Ved kongeligt testamente 1665 fik Prins Jørgen gården som livgeding,
og den delte derefter skæbne med 8. hovedgård, (s.d.).

Lilliendal
10. og 11. hovedgård købtes af kammerjunker Hans Gustav Lillienskiold. Slægten stammer fra Norge, hvor hans farfars morfar, assessor
i overhofretten Hans Hansen Smidt, i 1676 blev adlet med navnet Lillienschiold.
Hans Gustav Lillienskiold er født i 1727. Han blev uddannet ved
søetaten og var som kadet i 1745-46 på rejse til Middelhavet med fre
gatten Falster. D. 1. august 1755 blev han næstkommanderende på fregat
ten Blaa Heyren, som d. 17. maj 1757 skulle afgå til Vestindien og være
der i 3 år.
Under opholdet i Vestindien søgte han tilladelse til at indgå ægteskab
med Elisabeth de Malleville (en nær slægtning af generalguvernøren).
Denne tilladelse fik han ved kongelig rescript af 6/7 1758. Elisabeth var
med en kapital på 30.000 $ medejer af et sukkerværk.
Efter hjemkomsten fik han i 1762 sin afsked fra søetaten på grund af
en incurabel benskade. Han blev kommandørkaptajn og hvid ridder og
var af sin samtid anset for at være en dygtig mand14.
De særlige konditioner for 10. hovedgård25, 2°:
I kongetiende svares af den jord, som fra Skuderup by er indtaget til
hovedgårdsjord, 4 mk. pr. td. hartkorn (t. 9 k).
Kaptajn Thomsen og Sgr. Jens Clausen, begge af Rødstofte, er i den
trykte specifikation henregnet under denne hovedgård, men de skal være
undtaget fra købet* (s. 8). Hidtilværende kgl. ladefoged Ephraim Schu
macher, som har gården no. 9 i Rødstofte i fæste, er aldeles fri for hoveri
mod en årlig afgift på 4 rdl. Gårdmand Mentz Jacobsen i Skovhuse, søn
af afdøde canselliråd Jacobsen, kan efter lovlig opsigelse forlade sit fæste
og rejse, hvorhen han vil, - ligesom hans drengebørn er fritagne for at
pleje fødestavns ret til godset, hvorefter køberen haver sig at rette. (s. 9).
* D e to n æ vnte m æ nd ejede deres g årde, m en k o n g en havde herlig h ed en . V ed k ongelig re 
so lu tio n af 6. sept. 1774 fik Jens C lausen d. 1. maj 1775 skøde på gård en m ed sam t h e r
lig h ed en fo r 100 rd l. K a p ta jn G reg o riu s T hom sen fik efter sam m e reso lu tio n skøde på sin
g ård m ed h erlig h ed d. 15. maj 1775 fo r 151 rdl. 77^2 sk.2 '.
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Regimentsskriver Jacobsens afdøde forældre har til Øster Egesborg
sogns fattige testamenteret en kapital på 200 rdl. Denne kapital bliver
modtaget af køberen af Skuderupgaard, imod at han udsteder en obliga
tion på beløbet og derved forpligter sig og efterkommende ejere af god
set til årligt at svare lovlig og gangbar rente, som erlægges til sognepræ
sten i Øster Egesborg til uddeling blandt sognets fattige. Den udstedte
obligation overleveres til stiftsamtmanden og biskoppen over Sjællands
stift til »bevaring i Stifts Kisten«, (s. 10).
Det er glemt i den trykte specifikation20, at Skovvænget i Skovhuse
p.t. er bortfæstet til Niels Nielsen mod en årlig afgift på 4 skp. havre.
Dette vænge følger med i købet af dette gods. (s. 25).
Gården fik, inden skødet blev udstedt, navnet Lilliendal, og blev såle
des opkaldt efter køberen, (t. 15).
Købspris: 34.000 rdl., kgl. penge: 17.000 rdl., årlig afgift: 680 rdl.19.
10. hovedgård Skuderop nåede slet ikke at komme under hammeren på
sædvanlig vis, hvilket fremgår af betænkningens fremstilling af forløbet:
»Paa den 10de Hovedgaard Skuderop som blev indsat for 34.000 Rdl.
blev ei af de i Mængde tilstedeværende Liebhabere giort mindste Bud,
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men tilsidst af Kiøberen Hr. Cammerherre Lillienskiold som Hovedgaards
Taxten og Godset ligger beledigt ved Hands i Skuderop Bye beliggende
Lystgaard blev budet 30.000 Rdl., men paa Vores skeede Declaration, at
der ingen Hammerslag skeede paa mindre Bud end de opraabte 34.000
Rdl. declarerede bemeldte Cammer Herre at det maatte være Hands Bud,
og som Godset atter igjen blev opraabt, og ingen videre Bud skeede, blev
det Ham paa nærmere Kongl. Approbation for den anbudne Summa til
slagen22.«
Skødet, der blev udstedt d. 8. juli 177918 var fælles for Lilliendal, Høvdingsgaard, Balle by, Sageby mølle og Mern mølle*.
Skuderup er en nu nedlagt landsby, som lå omkring det sted, hvor nu
Lilliendal ligger. Den bestod omkring år 1600 af 10 gårde og 4 huse.
Men tillige var der i byen en »ufri« selvejergård, Skuderupgaard på ca.
10 tdr. hartkorn0.
Blandt denne gårds ejere kan nævnes rådmand i København Jacob
Hæseker, som i 1745 købte gården af kongen for 300 rdl. I 1760 ejedes
den af Hedvig Terkelsen, enke efter rådmand i København Thomas Zim
mermann. Hun mageskiftede nogle skovpartier til kronen og fik til gen
gæld forskellige smålodder, som hun lagde til gården. Netop dette år
solgte hun den således samlede gård til Hans Gustav Lillienskiold13.

Høvdingsgaard
De særlige konditioner for 11. hovedgård er følgende25, 29:
Af det bøndergods, som fra Sønder og Nørre Mern samt Høvdingshus
er indlagt under hovedgården, svares i kongetiende 4 mk pr. td. hartkorn,
og i kirketiende svares af det samme hartkorn ligeledes 4 mk. pr. td. htk.
( t.9 l) .
Den nuværende fæster af Høvdingshus fraflytter sit fæste til førstkom
mende Mikkelsdag med samt sit der indavlede hø og korn, såfremt han
ikke sælger det til dette godses køber. Da han ikke har modtaget noget
inventarium, sædekorn eller besætning, skal han heller intet aflevere
(t. 12).
Der skal af Sønder Mern udlægges 2 tdr. hartkorn mindre end anført i
* M ern m ølle blev ved auktionen tilslået b irkeskriver Prelm , som også købte R øsbjerggaard
(se n e d e n fo r). I a u k tio n sb e retn in g en 25 er M e rn m ølle an fø rt sam m en m ed R øsbjerggaard,
m en d ette er o verstreget, og M ern m ølle er d erefte r an fø rt sam m en m ed 10. og 11. hoved
g ård , h v ilk et også skødet udviser.
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den trykte specifikation, således at hovedgårdstaksten bliver 51 tdr. 6 sk.
1 fk. 2%7 alb. ager og eng, og det contribuable hartkorn bliver derefter
2 tdr. højere, (s. 11). Køberen var føromtalte Hans Gustav Lillienskiold.
Købesum: 36.620 rdl., kgl. penge: 18.310 rdl., årlig afgift: 732 rdl.
38l/2 sk.19.
Auktionens forløb22:
Ditlev Staal: 24.100 rdl. - 34.100 rdl.
Kammerherre Lillienskiold: 24.200 rdl. - 36.620 rdl.
Hincheldey: 25.000 rdl. - 36.600 rdl.
Forvalter Carlsen: 27.250 rdl. - 36.520 rdl.
Peter Johansen: 27.300 rdl. - 34.550 rdl.
Forvalter Rosted: 28.000 rdl.
Hammerslag: Kammerherre Lillienskiold for 36.620 rdl.
Betænkningen angående dette salg adskiller sig fra det sædvanlige ind
hold i de foregående poster, idet den efter at have bemærket, at imod
denne købesum haves intet at erindre, fortsætter med nogle særdeles selv
rosende betragtninger, som omskrevet til almindeligt nutidsdansk vil sige
så meget som: Der kan man selv se! Det var rigtigt, vi gjorde, da vi ind
delte distriktet i mange små godser i stedet for nogle få store, som ingen
havde råd eller lyst til at købe. Det har Hans Majestæt tjent tykt på.
Angående skødets udstedelse: se under 10. hovedgård.
På skråningen ned mod Balle lå allerede i 1600 tallet en gård, som i
matriculen blev ansat til 8 tdr. hartkorn. Den var en almindelig fæstegård
under kronen og blev senere benyttet til bolig - først for skovfogeden og
senere til bolig for den ene af amtets skovridere0. Ved ryttergodsets salg
beboedes gården af den 80 år gamle skovrider Petersen24.
Denne gård kaldes i de forskellige dokumenter fra den tid snart Høfdingshus, snart Høfdingsgaard, men her benyttes konsekvent navnet Høfdingshus for at undgå forveksling med den i 1774 oprettede hovedgård
Høvdingsgaard.
Petersgaard
12. hovedgård blev købt af grosserer Peter Johansen.
Han er født i Stavreby d. 6. april 1723, søn af en fæstebonde, som var
indvandret fra Polen. Da han havde lyst til at komme til søs, rømte han
fra stavnsbåndet og kom til København. Her fik han først arbejde hos en
købmand, men snart kom han til søs og rejste på en rute til Rusland. Se70

P eter Jo h an sen
Pastel
P riv at eje

nere gik turen til Kina, hvor han benyttede lejligheden til at foretage en
del handeler for egen regning, selv om han sejlede på andre skipperes
fartøjer.
Efter at han i 1747 havde løst borgerbrev som skipper, sejlede han som
Kinafarer med sit eget skib under Det asiatiske Kompagni. Han løste i
1767 borgerbrev som grosserer, og det var som handelsmand, han tjente
sine mange penge, som satte ham i stand til at købe Kalvehave gods7.
De særlige konditioner gældende for 12. hovedgård var25, 29:
For den del af Kalvehave bys hartkorn, som er lagt under denne hoved
gård, svares i refusion for kongetiende 4 mk. pr. td. htk. (t. 9 m).
Skovskylden for Balle og Viemose er i den trykte specifikation anført
under et, det samme gælder for Vestenbæk og Stensby. Det anføres her,
at skovskylden er for Viemose 4 tdr. 4 sk. og for Stensby 3 tdr. 6 sk.
(s. 26).
Før skødets udstedelse havde ejeren givet hovedgården navnet Petersgaard, hvorved han benyttede sit eget navn. Det er nok betegnende, at
han som den eneste af de nye godsejere benyttede sit fornavn i for
bindelse med nyt navn til sit gods.
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Købesum: 55.550 rdl., kgl. penge: 27.775 rdl., årlig afgift: 1.111 rdl.19.
Auktionens forløb22:
Hr. Tersling: 44.100 rdl. - 55.500 rdl.
Ditlev Staal: 44.200 rdl. - 44.550 rdl.
Kaptajn Lund: 44.500 rdl.
Forvalter Rosted: 48.000 rdl. - 50.000 rdl.
Kaptajn Friedenreich: 48.600 rdl.
Peter Johansen: 50.150 rdl. - 55.550 rdl.
Justitsråd Neergaard: 51.000 rdl. - 51.400 rdl.
Hammerslag: Peter Johansen for 55.550 rdl.
Betænkningen udtaler herom: »Den 12te Hovedgaard Kallehauge
Gaarden er da opløbet til den uventede Summa 55.550 rdl., siden der ved
Gaarden findes ingen Bygning, men en Deel ved Markerne at oprydde«.
En forklaring på, at prisen blev så høj, får man gennem et vidneudsagn
ved en retssag, som senere skal omtales.
Skødet er udstedt d. 29. december 177726.
Det separate gods
Konditionerne angående det separate gods:
Balle by:
Den til Balle by hørende skov står for skovskyld 1 td. 6 sk. (s. 26).
Vestenbæk:
Den til Vestenbæk hørende skov står for skovskyld 1 td. 2 sk. (s. 26).
Stensby mølle:
Den trykte specifikation25 angiver fejlagtigt for Stensby mølle, at af
giften skulle være 14 rdl. 3 mk. 14 sk. Det skal være 34 rdl. 3 mk. 14 sk.
(s. 20).
Hulemose mølle:
Der er faldet dom over mølleren Cronberg i Hulemose mølle, hvor
efter han skal betale de restancer, han har pådraget sig, og desuden det
påviste byggefæld. Samtidig er han fradømt sit fæstebrev, og teglmester
Wimmer er indskrevet som fæster på denne mølle. Imidlertid har Cron
berg declareret appel, og såfremt en påanke fra hans side skulle føre til,
at en højere ret skulle afgive kendelse om, at hans fæste skal stå ved
magt, så må køberen uden påanke affinde sig dermed. I modsat fald er
teglmester Wimmer berettiget til fæste på møllen, (s. 20).
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V ordingborg færge gård:
Færgemanden Klinck, som har bestalling på færgeriet, skal forblive
som fæster. Køberen må drage omsorg for at vedligeholde færgegården
med færgebro, færge og både, med hvad dertil hører, så de stadig kan
være i forsvarlig stand.
Han skal desuden være forpligtet til fri og uden betaling at besørge
overfart og transporter for alle, der er i kongens tjeneste, samt posten til
Falster. Køberen og efterkommende ejere skal, så snart de tiltræder ste
det, være pligtige til at erhverve kongelig konfirmation på transportrettig
heden. (s. 21).
Ny Lykke:
% af Ny Lykke er bortfæstet til kaptajn Friedenreich til ultimo sept.
1775, hvoraf svares 6 rdl.
% af Ny Lykke er bortfæstet til Espen Mortensen på livstid imod en
årlig afgift på 4 mk. (s. 22).
Bolle Mose:
Bolle Mose vænget er i den trykte specifikation opgivet at stå for hart
korn 1 td. 2 sk. 3 fk., men efter landmålingsmatriculen er den rette
ansættelse 1 td. 6 sk. 2 alb.
Søndervænget:
Søndervænget er ligeledes fejlagtigt indført med 1 td. 5. sk. 2 alb., men
skal efter matric-ulen være 2 tdr. 0 sk. 1 fk. 1 alb.
Disse 2 vænger er overdraget magister Schiønning i Langebæk, så
længe han der er præst. Han skal derfor - foruden alle ordinære og
ekstraordinære skatter - af dette hartkorn erlægge 6 rdl. af Bolle Mose
vænget og 3 rigsdaler af Søndervænget. (s. 16).
Nørre Vænge:
Af halvdelen af Nørre Vænge svarer Jørgen Klandt i Kalvehave en
årlig afgift på 5 mk., da han har haft fæste på denne mark på livstid.
Den anden halvdel er overdraget Jens Pedersen i Kalvehave til leje for
en årlig afgift på 7 rdl. 2 mk. 4 sk., men dette lejemål ophører, når jord
stykket behøves til andet formål for Hans Kongelige Majestæt, (s. 23).
Tjørnehovedet pa Langebæk Mark:
Præsten i Langebæk har gjort krav på, at Tjørnehovedet på Langebæk
Mark skal være tillagt ham som en del af hans embeds indkomst, men
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han har ikke forevist mindste adkomst dertil. Man vil søge oplyst hos
landmålerarkivet, om der i landmålerens tid fra Vordingborg slot er bort
fæstet til præsten en kohave til 4 høvders græsning, og det henstilles til
præsten, at han på grundlag af en sådan attestation røgter lovligt søgsmål.
Skulle han derefter tilvinde sig bemeldte Tjørnehoved ved »Eedelig
Dom«, skal køberen uden nogen godtgørelse fratræde sit derpå gjorte
bud, og før sagen er afgjort, kan køberen ikke få skøde på det omtalte
jordstykke, (s. 17).
(Da køberen imidlertid - som det fremgår nedenfor, fik skøde på
Tjørnehovedet, så må præsten enten have opgivet sit søgsmål eller tabt
sagen).
Skielle Mose Vænget:
Skielle Mose Vænget er bortlejet til kaptain Friedenreich til ultimo
september 1775 imod en årlig afgift på 11 rdl. 4 mk. (s. 24).
Hullekjærs Mark:
Hullekjærs Mark er bortfæstet til afdøde købmand Hans Staals hustru
på hendes livstid imod en årlig afgift på 5 rdl. (s. 24).
Sø Vænget:
Sø Vænget har hidtil været brugt af Mentz Jacobsen i Skovhuse for en
årlig afgift på 16 rdl., men det er nu fæsteledigt.
Mern Holme på Stårby Mark:
Angående de skriftlige konditioner se under hovedgård no. 9.
Ved auktionen over det separate gods skulle buddene i almindelighed
gælde prisen pr. td. hartkorn. Auktionsprotokollen og betænkningen giver
følgende oplysninger om auktionshandlingen og de kommitteredes vur
dering af det opnåede økonomiske resultat m.m.22:
Balle Bye under et.
Kammerherre Lillienskiold: 61 rdl. - 139 rdl.
Birkeskriver Prehn: 62 rdl. - 129 rdl.
Forpagter Hans Pedersen: 63 rdl. - 138 rdl.
Toxwærd: 65 rdl. - 69 rdl.
Hammerslag: Lillienskiold for 139 rdl. pr. td. htk., i alt 8.148 rdl.
141/2 sk.
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De 2 Wrangsgaarde under et.
Ditlev Staal: 251 rdl.
Hof: 254 rdl. - 355 rdl.
Hans Pedersen: 300 rdl. - 480 rdl.
Prehn: 314 rdl.
Toxwærd: 351 rdl. -481 rdl.
Hincheldey: 429 rdl.
Herefter skulle Toxwærd have hammerslag, hvad han da også omsider
fik, men på en dramatisk måde, som det vil fremgå af betænkningen
angående dette salg22: Ved auktionen den 28. september tilkendegav »en
Persohn navnlig Toxwærd«, at han havde i kommission fra købmand
Peter Johansen at købe 2 af de separate gårde, og han havde derfor kau
tion fra ham. Han blev bedt om at vise fuldmagt derom, da hans bud
ellers ikke ville blive antaget, men han svarede undvigende, at når han
købte noget, skulle han nok stille kaution. Da han nu bød på de 2
Wrangsgaarde, og hans bud oven i købet gik temmelig højt på hver tønde
hartkorn: over 400 rdl., blev han endnu engang erindret om, at hvis han
ikke havde kaution, måtte han afholde sig fra at byde, men dertil svarede
han blot, at når det kom til hammerslaget, skulle han nok vise kaution.
Dette måtte man ifølge konditionerne lade sig nøje med.
Da han nu endelig fik det sidste bud med 481 rdl., blev han på ny
afæsket kaution, men det viste sig da, at han ingen havde, hvorfor han
bad om at måtte vente en halv times tid med at fremskaffe den. Dette
blev ham tilladt af auktionsdirektørerne.
Man måtte imidlertid vente forgæves på det ønskede dokument, og da
auktionen i øvrigt sidst på eftermiddagen var tilendebragt, blev det ham
betydet, at såfremt han ikke fremkom med nogen kaution, måtte man give
ham hammerslag på det givne bud og derefter for hans regning og risiko
sætte Wrangsgaardene til ny auktion.
De blev da igen råbt op til auktion med den udtrykkelige bemærkning,
at såfremt man herved ville opnå et ringere resultat end det af ham for
hen afgivne bud, så måtte han erstatte kongen for tabet.
Denne gang var Hans Pedersen den eneste bydende med 400 rdl. pr. td.
hartkorn, og han fik så ved hammerslag overladt de 2 gårde.
Videre hedder det i betænkningen, at herved mistede den kongelige
kasse et beløb på 1.324 rdl. 66 sk., og det henstilles til rentekammerets
»Godtbefindende«, hvorledes man vil forholde sig med denne sag, men
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man gør opmærksom på 2 ting, nemlig for det første, at man har taget
oplysning på den omtalte Toxwærd og erfaret, at »Hand intet er eiende«.
For det andet, at det dog var hans overdrevne bud, der gjorde, at prisen
blev så høj.
Det ses da heller ikke, at kongen i sin approbationsskrivelse19 har gjort
mere ud af denne sag.
Den samlede pris for disse 2 gårde blev 6.541 rdl. 64 sk.
Westenbech under et.
Hans Pedersen: 251 rdl. - 350 rdl.
Tersling: 252 rdl. - 310 rdl.
Wandal: 253 rdl. - 311 rdl.
Ditlev Staal: 257 rdl.
Birkeskriver Prehn: 263 rdl.
Kaptajn Friedenreich: 321 rdl.
Hammerslag: Hans Pedersen for ialt 6.978 rdl. 10 sk.
Ellebrudgaard.
Birkeskriver Prehn: 151 rdl.
Kaptajn Gregorius Thomsen: 160 rdl. - 200 rdl.
Kaptajn Friedenreich: 161 rdl.
Regimentsskriver Børge Jacobsen: 190 rdl. - 210 rdl.
Ditlev Staal: 155 rdl. - 181 rdl.
Hammerslag: Børge Jacobsen for i alt 1.393 rdl. 43 sk.
Røsbjerggaard.
Birkeskriver Prehn: 160 rdl. - 333 rdl.
Børge Jacobsen: 170 rdl. - 332 rdl.
Tersling: 201 rdl.
Hof: 210 rdl.
Hammerslag: Birkeskriver Nicolai Prehn for i alt 1.914 rdl. 72 sk.
Stensby Mølle.
Friedenreich: 1.050 rdl. - 3.100 rdl.
Hans Pedersen: 2.000 rdl. - 4.310 rdl.
Ditlev Staal: 2.200 rdl. - 2.400 rdl.
Børge Jacobsen: 2.250 rdl. - 2.550 rdl.
Nicolai Prehn: 3.000 rdl. - 4.300 rdl.
Steen Carelius: 3.120 rdl. - 4.030 rdl.
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Generalkrigskommissær Jørgensen: 3.210 rdl.
Hammerslag: Hans Pedersen for sit bud på 4.310 rdl.
Hulemose Mølle.
Nicolai Prehn: 3.010 rdl.
Børge Jacobsen: 3.050 rdl.
Staal: 3.150 rdl.
Teglmester Wimmer: 3.180 rdl.
Hammerslag: Teglmester Wimmer for 3.180 rdl.
Lekkende Mølle.
Kammerherre Raben: 500 rdl. - 520 rdl.
Nicolai Prehn: 510 rdl.
Hammerslag: Kammerherre Raben for 520 rdl.
Mern Mølle.
Nicolai Prehn: 1.000 rdl.,
hvorpå han fik hammerslag; men han overlod senere sit bud til kam
merherre Lillienskiold25.
Sageby Mølle.
Lillienskiold: 500 rdl. - 520 rdl.
Justitsråd Neergaard: 510 rdl.
Hammerslag: Kammerherre Lillienskiold for 520 rdl.
Vordingborg Færgegaard.
Færgemand Klinck: 510 rdl. - 730 rdl.
Generalkrigskommissær Classen: 520 rdl. - 610 rdl.
Steffens: 600 rdl. - 710 rdl.
Nicolai Prehn: 700 rdl.
Hammerslag: Færgemand Klinck for 730 rdl.
% af Ny Lykke
y3 af Ny Lykke
Kaptajn Friedenreich var ene om buddet: 151 rdl.
Bolle Mose.
Kaptajn Friedenreich var ene om buddet: 151 rdl.
Sønder Vænge.
Kaptajn Friedenreich var ene om buddet: 100 rdl.
Nørre Vænge.
Kaptajn Friedenreich var ene om buddet: 301 rdl.

Skiællemose Vænge.
Kaptajn Friedenreich var ene om buddet: 200 rdl.
Tjørnehovedet på Langebæk Mark.
Kaptajn Friedenreich: 500 rdl. - 1.000 rdl.
Hans Pedersen: 510 rdl. - 630 rdl.
Major Falkenschjold: 600 rdl. - 980 rdl.
Søe Vænget.
Mentz Jacobsen: 310 rdl. - 360 rdl.
Kaptajn Friedenreich: 330 rdl. - 420 rdl.
Schumacher, fæstebonde, kgl. ladefoged i Rødstofte: 350 rdl. - 370 rdl.
Provst Ditzel, Øster Egesborg: 380 rdl. - 410 rdl.
Hammerslag: Kaptajn Friedenreich på Ny Lykke, Bolle Mose, Sønder
Vænge, Nørre Vænge, Skiællemose Vænge, Tjønehovedet på Lange
bæk Mark samt Søe Vænget for i alt 2.323 rdl.
Hullekiærs Mark.
Købmand Brøndel: 420 rdl. - 440 rdl.
Hans Pedersen: 430 rdl - 500 rdl.
Steffens: 460 rdl.
Hammerslag: Hans Pedersen for 500 rdl.
Sandby sogns kongetiende.
Baron Knuth, Conradsborg, afgav som den eneste et bud på 1.400 rdl.,
som han derefter fik hammerslag på.
Mogenstrup sogns kongetiende.
Forpagter Carlsen: 1.460 rdl. - 1.480 rdl.
Etatsråd Morgenstierne: 1.470 rdl.
Forpagteren fik derpå hammerslag på sit bud: 1.480 rdl.
Rønnebæk sogns kongetiende.
Kammerråd Collet afgav som den eneste et bud på 2.010 rdl., hvorpå
han fik hammerslag.
Angående salget af hele det separate gods hedder det i betænkningen:
»- viide Vi ei mod bemeldte Separat Godses Bortsælgelse noget videre at
erindre -«.
Auktionsprotokollen er underskrevet:
Wordingborg 28de Sept. 1774.
N. de Hofman.
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M. Qvistgaard.

Med protokollen fulgte følgende bilag:
»Attest.
Auctionen paa Det forbeholdne Kongelige Jordegods Kirker og Tien
der udi Wordingborg Rytter District holden den 27. og 28. September
1774 er udi Alt udbragt til Den Summa 524.947 Rdl. 3 Mk. l/2 Sk.* Siiger
Fem Hundrede fiire og Tyve Tusinde Nie Hundrede fyrgetyve og Syv
Rigsdaler Tree Mark en halv Skilling, hvilket hermed attesteres.
Wordingborg den 29de September 1774.
A. Badstuber.
T. Prehn«?2,
Det separate gods afhændedes således på følgende måde19:
Til kammerherre Hans Gustav Lillienskiold
Balle Bye .................... ..... for 8.148 rdl. 141/2 sk.
Sagebye Mølle ............ ..... for
520 rdl.
Mehrn Mølle ............. __ for 1.000 rdl.
9.668 rdl. 141/2 sk.
I alt købspris .............
kgl. penge ...................
4.834 rdl. 71/4 sk.
årlig afgift .................
193 rdl. 38 sk.
Skødet er dateret 8. juli 1779 (sammen med hovedgårdene no. 10 - l i ) 28.
Til forpagter Hans Pedersen
Wrangsgaarde .................. for
Westenbech ...................... for
Steensbye M ølle......... ...... for
Hullekiærs Mark .... ..... for

6.541
6.918
4.310
500

rdl. 64
rdl. 12
rdl.
rdl.

sk.
sk.

Det nuværende
Stensbygaard

I alt købspris ............
18.329 rdl. 76 sk.
9.164 rdl. 86
sk.
kgl. penge ..................
366 rdl. 571/2 sk.
årlig afgift ................
Skødet er dateret 27. dec. 177 527.
Til regimentsskriver Børge Jacobsen
Ellebrudgaard .................. for 1.393 rdl. 42
sk.
kgl. penge ................................
696 rdl. 69 sk.
årlig afgift ..............................
27 rdl. 8 3 ^ sk.
Skødet dateret 15. maj 17752S.
* D e n v irk elig e sum var 525.647 rd l. 3 m k. ^2 sk., idet prisen fo r A unø ved fo rh an d lin g
blev fo rh ø jet m ed 700 rdl.
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Til birkeskriver Nicolai Prehn
Røsbierggaard .................. for 1.873 rdl. 12 sk.
kgl. penge ................................
936 rdl. 12 sk.
årlig afgift ..............................
37 rdl. 441/2 sk.
Skødet dateret 17. august 177528.
Til teglmester Jacob Wimmer
Huulemoese Mølle .......... for 3.180 rdl.
kgl. penge ................................ 1.590 rdl.
årlig afgift ..............................
63 rdl.
Skødet dateret 10. februar 177718.
Til kammerherre Frederik Sophus Raben
Lechende Mølle ................ for
520 rdl.
kgl. penge ................................
260 rdl.
årlig afgift ..............................
10 rdl. 38l/2 sk.
Skødet dateret 15. januar 1776 (sammen med 8. og 9. hovedgård)28.
Til capitain Christian Moritz v. Friedenreich
Nye Løcke ......................... for
151 rdl.
Bolle M oese...................... for
151 rdl.
Sønder Vænget.................. for
100 rdl.
301 rdl.
Nørre Vænget .................. for
Tjørnehovedet på Langebech Mark...................... for 1.000 rdl.
200 rdl.
Skiælle Moese Vænget...... for
Søe Vænget ...................... for
420 rdl.
I alt købspris ....................
2.323 rdl.
kgl. penge ..........................
sk.
1.161 rdl. 98
46 rdl. 441/2 sk.
årlig afgift ........................
Skødet udstedt 5. februar 177618.
Til færgemand Jørgen Frieclerich Klinck
Wordingborg Færgegaard for
730 rdl.
kgl. penge ..........................
365 rdl.
årlig afgift ..............................
14 rdl. 571/2 sk.
Skødet dateret d. 29. juni 177527.
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Det nuværende
Langebækgaard

Til kammerherre Knuth på Conradsborg
Sandby Kongetiende ........ for 1.400 rdl.
kgl. penge ................................
700 rdl.
årlig afgift ..............................
28 rdl.
Skødet dateret 5. februar 177627.
Til forpagter Carlsen (overdraget til Otto Thott)27:
Mogenstrup Kongetiende .. for 1.480 rdl.
kgl. penge ................................
740 rdl.
årlig afgift ..............................
29 rdl. 571/^ sk.
Skødet dateret 27. december 177527.
Til kammerråd Collet
Rønnebech Kongetiende ... for 2.010 rdl.
kgl. penge................................ 1.005 rdl.
årlig afgift ..............................
40 rdl. 191/2 sk.
Skødet dateret 5. februar 177627.

Kautionisterne
Betænkningens 13. post er en indstilling om godkendelse af de kautio
nister, som i henhold til placaten (se s. 30) kan forlanges af køberne.
Det meddeles her, at konferensråd Iselin (hovedgårdene 1, 2, 3 og 5)
ikke har stillet nogen kaution. Det samme gælder kammerherre Raben
(hovedgårdene 8 og 9) og kammerherre Lillienskiold (hovedgårdene 10
og 11 samt Balle by). Ej heller blev der stillet kaution af regimentsskriver
Børge Jacobsen (Ellebrudgaard), birkeskriver Nicolai Prehn (Røsbjerggaard), teglmester Jacob Wimmer (Hulemose mølle) samt baron Knuth
og kammerråd Collet (Sandby og Rønnebæk sognes kongetiender).
De øvrige købere stillede følgende kautionister:
Hofagent Ditlev Staal, som var den formelle køber af 4. hovedgård,
stillede som kautionist etatsråd Niels Ryberg. D. 25. marts 1775 blev for
anstaltet aparte kaution for betalingens udsættelse til 11. dec. 1778.
Generaladjudant Morgenstierne (6. hovedgård, Lundbygaard) havde
som kautionist etatsråd Flindt - en nær slægtning af Morgenstiernes hu
stru Anna Catarina Flindt. Her foranstaltedes aparte kaution d. 4. marts
1775 for betalingens udsættelse til 11. dec. 1778.
Forpagter Hans Pedersen (7. hovedgård, Engelholm, samt Wrangsgaarde og Westenbech m.m.) havde en kautionist ved navn Søren Lycke.
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For grosserer Peter Johansen (12. hovedgård, Petersgaard) kautione
rede tømmerhandler Lars Larsen. Den aparte kaution for betalingens ud
sættelse til 11. dec. 1778 er her dateret d. 15. november 1774.
Kautionist for færgemand Klinck, Vordingborg færgegård, var Te
strup og Tersling.
For kaptajn Friedenreichs forskellige erhvervelser kautionerede M.
Knudsen, og forpagter Carlsen stillede med professor Bernth som kau
tionist25.
Der er ikke i kongens godkendelsesskrivelse bemærket noget angående
denne indstilling, hvorfor den må anses for at være godkendt.
Eksempel på indledning til skøde
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6a
Skiøde
for
Hans Pedersen på
den så kaldede
Engelholm Hovedgaard
med Hartkorn
frie Hovedgaards Taxt
Ager og Eng 35 tdr.
2 sk. 2 f. 22/13 alb.
og Skov 5 skp. 2 f.
Bøndergods Ager
og Eng 231 tdr. 6 sk. 2 f
1%6 alb. Skov 6 tdr.
6 skp. 2 f. 2 alb.
Kirketiende 16 tdr. 2
skp. og Kongetiende
16 tdr. 2 skp.
alt af det forrige
Wordingborgske Rytter
Districts Gods
i Wordingborg Amt.
No. 4

Vi Cl de
Giøre vitterligt, at som vi allernaadigst have
for gotbefunden, at lade Vores forbeholdne Jor
degods, kirker og Tiender under Wordingborg
Rytter District i Vor Province Sædland ved of
fentlig Auction til Forhandling opbyde, såleedes
som derom under 5te og 19de Augustii 1774 i
trycken udgangne Placat, Specification og Con
ditioner samt viidere paa Auctions Stædet bekiendtgiorte Conditioner nærmere formeldes,
hvorefter Auctionen over bemelte Gods af Vores
dertil allernaadigst Committerede er foretagen
udi Wordingborg den 26. septb. næstefter og
følgende Dage, samt de af denne derover holdte
Forretning af De ved Resolution dat. 10de
October samme Aar allernaadigst er approberet.
Og Hans Pedersen af det ved samme Auction
bortsolgte Gods er bleven tilslagen og overdra
get efterskrevne Hovedgaards Taxt, Bønder
gods, samt Kirke- og Kongetiende i Wording
borg Amt udi Vores Province Sædland beliggen
de for den Summa 30.120 Rdl., hvoraf den halve
Kiøbe Summa, der med Rente indtil den Dag
Betaling er skeed, beløber 15.361 Rdl. I9I/2 s->
efter til Vores Rente-Kammer indkomne Qvitteringer, udi Vores Cassa er betalt saasom de 301
Rdl. I9I/2 s- e^ter Vores Amtsforvalter Joachim
Christian Richs Qvittering af 6. Junii indevæ
rende Aar, og de 15.060 Rdl. forbliver efter
Auctions Conditioner udi Godset imod at for
nævnte Hans Pedersen og efterkommende Eiere
svarer .......... 2S.

De følgende skøder i denne protokol henviser til teksten i indledningen
til ovennævnte skøde.
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Kongens godkendelse af salget19
Den kongelige approbation på salget blev foretaget pr. 10. oktober
1774. Den indeholdt følgende bemærkninger:
Hans Pedersen har budt 31.300 rdl. på Aunø, men det kan ikke appro
beres* - derimod alle øvrige bud.
Der forholdes med andre enkeltheder således:
1. Dersom Rasmus Jensen i Lundby, samt fæstere af Skovbygaard og
Store Røttinge er villige til at afstå fra deres gårdes hartkorn, tages
samme til hovedgårdstakst for Lundbygaard og Skovbygaard og fra
drages bøndergodsets hartkorn.
2. Bonden Jens Pedersen af Skuderup by, som af står sit i fæstehavende
hartkorn, får til gengæld frihed til at forlade godset.
3. Rasmus Peder Madsen af Viemose (Kalvehave gods) skal stadig være
fri for hoveri, sålænge han beholder sit fæste (6 tdr. 5 sk. 11/2 a^hartkorn) imod at svare årligt 1 rdl. pr. td. af gårdens hartkorn.

Auktionens økonomiske resultat22
I sidste del af betænkningen opgøres det økonomiske resultat af dette
samlede salg af Vordingborg rytterdistrikt med følgende beregninger:
De 3 hovedgårde Vordingborg, Beidringe og Lekkende
svarede i hvert af årene 1766, 1767 og 1768 .............. 7.210 rdl.
Bøndergodsets og møllernes landgilde og andre
udgifter i penge .......................................................... 2.763 rdl.
Rug: 603 tdr. à 10 mk................................................. 1.005 rdl.
Byg: 1016 tdr. à 8 mk................................................. 1.354 rdl. 2 mk.
Havre: 668 tdr. à 5 mk................................................
556 rdl.
Af konge- og kirketiende .......................................... 2.572 rdl.
I alt .............................................................................. 15.460 rdl. 2 mk.
Herfra må trækkes forstrækninger og andre afgange
samt reparationer og lønninger .................................. 3.453 rdl.
Netto-indkomst ............................................................ 12.007 rdl. 2 mk.
Efter at general-landvæsens-kommissionen i 1770 havde overtaget distrik* Som tid lig e re næ vnt blev A unø d erefte r afhæ ndet til k onferensråd R e in h a rd Iselin for
32.000 rd l., h v ilk et frem g år af b ereg n in g er i conceptskøde til ham , dateret 2. au g u st 1776,
m ens b ereg n in g ern e er undersk rev et d. 26. novem ber 177 4 2 1 .
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tet og ladet indrette og bortforpagte 32 parceller ved Vordingborg og
Beidringe, så regnskabet således ud:
Fra de 32 parceller erlægges årl. 1176 td. byg à 9 mk. 1.763 rdl.*
Uden for parcellerne samt Lekkende hovedgård
indbringer .....................................................................
473 rdl.(!)
Hoveripenge skulle være 3.840 rdl., men da der kun
er indkommet ganske lidt af disse, så kan »samme for
Indtægt regnes« ............................................................ **
Landgilde og huspenge .............................................. 8.250 rdl. 2 mk.
I alt .............................................................................. 10.486 rdl. 2 mk.
Herfra trækkes forstrækninger m.m. som ovenfor ... 3.453 rdl.
Netto-indkomst ............................................................

7.033 rdl. 2 mk.

Der er således påført rentekammeret tab ved denne indretning samtidig
med, at der på gennemførelsen af ordningen var anvendt anselige kapi
taler.
Det hele anslået til en mindre fordel på .................. 4.974 rdl.
Salget indbragte 524.947 rdl. 481/2 sk.
Heraf er den årlige rente ca......................................... 21.000 rdl.
Netto-indtægten fra sidste år ...................................... 7.033 rdl.
Forbedring.................................................................... 13.967 rdl.
Hertil kommer ekstraskatter af distriktet for de ufor
muende og fattige, der nu skal udredes af køberne,
men forhen er blevet betalt af den kongelige kasse
med .............................................................................. 1.590 rdl.
Tilsammen ................................................................... 15.557 rdl.
Dette bliver den årlige gevinst for den kongelige kasse, som dertil »er
befriet for al Hazard, Forstrækninger og forefaldende Udgifter«.
Gennemsnitsprisen pr. td. hartkorn er beregnet således: 4.913 tdr. hart
korn betalt med 524.947 rdl. 481/? sk. giver i gennemsnit 106 rdl. 81 sk.
Denne gennemsnitspris, hedder det, overgår ikke alene det allerede
solgte Antvorskovske distrikt, men endog resultatet af de tidligere solgte
Falsterske, Skanderborgske og Møenske kongelige distrikters godser.
Man undgår vel næppe at bemærke det tendentiøse i disse beregninger.
* E n lille reg n efejl - skal være 1.764 rdl.
** H e r er in tet beløb anført.

85

Det må forekomme lidt flot helt at se bort fra indtægten gennem hoveri
penge, og da Lekkendegaarden efter auktionen i 1773 skulle svare 1.700
rdl. årlig i forpagtningsafgift, må posten »Uden for parcellerne samt
Lekkende Hovedgaard« uden tvivl være ansat for lavt, men hensigten er
åbenbart at fremstille generallandvæsenskollegiets arbejde i så dårligt et
lys som muligt i forhold til deres eget arbejde.
En mere nøgtern vurdering får man ved at sammenligne salgssummen
med den vurderingssum, som i 1767 blev fastsat ved ovennævnte kolle
giums overtagelse af distriktet.
Salgssum (forbedret med 700 rdl. ved Aunø
hovedgårds endelige salg): ................................ 525.647 rdl. 48l/2 sk.
Vurderingssum ..................................................... 355.975 rdl.
Forbedring ........................................................... 169.672 rdl. 481/? sk.
Den kontante sum, som blev indbetalt til kongens kasse, var 262.823
rdl. 721/ sk. Et beløb af samme størrelse forblev indestående som en 1.
prioritet (kgl. penge) i de solgte godser. Af denne prioritet, som efter
plakatens 11. punkt skulle være bestandig og uforanderlig20, ville kongen
få en årlig rentesum på 10.512 rdl. 92 sk. (Der er her gået ud fra, at
salget af Tjørnehovedet, Skiællemose Vænget og Søvænget er sket på
samme betalingsvilkår som det øvrige gods. Disse vænger var uden hart
korn og er derfor ikke medtaget i den specificerede beregning over
salget19).

Eksempler på stridigheder efter ryttergodsets salg
Auktionen var afsluttet. Købesummerne var approberet af kongen19,
og dermed var der sket en stor forandring for fæstebønderne i det gamle
rytterdistrikt. De måtte nu prøve at finde sig til rette som almindelige
»proprietærbønder« i stedet for som hidtil: kongens fæstebønder. Deres
skæbne var herefter for en stor del afhængig af det nye herskab og der
med forskellig fra gods til gods. Det ville være mærkeligt, om ikke en så
omfattende handel på en eller anden egn eller på et eller andet punkt
ville føre til uoverensstemmelser mellem de nye godsejere og deres fæste
bønder. Det skete da også her - nemlig på Petersgaards område. På
grundlag af en omfattende retssag mellem bonden Rasmus Peter Madsen,
Viemose, og Peter Johansen angående bøndernes ret til hugst af bånd
stager i underskoven23, kan man danne sig et billede af forløbet af i hvert
fald en del af auktionen.
Sagens forhistorie var i korthed følgende:
Det var en vigtig indtægtskilde for bønderne at opelske hassel i under
skoven. Der kunne nemlig af hasselgrene, der havde opnået en vis alder,
fås et udmærket og særdeles velegnet materiale bl.a. til fremstilling af
tønder, såvel tøndestaver som tøndebånd.
Det var en uskreven lov, som efterhånden havde vundet hævd, at bøn
derne frit og uden udvisning kunne hugge og hjemføre, hvad der voksede
i underskoven. Til overflod forelå der - på given foranledning - en kon
gelig resolution af 1746, der fastslog, at bønderne havde denne ret. (En
udførlig skildring af, hvad der førte til denne resolutions fremkomst,
samt af de retssager, som løb i årene efter auktionen, kan læses i »Hassel
skoven« af Dr. phil. Holger Munk.
Men tilbage til selve auktionen.
Der var mødt en mængde mennesker, blandt hvilke man også bemær
kede folk fra Falster. Mange var vel komne for at benytte en sådan auk87

tion som en almindelig folkeforlystelse, men der var også en del, der var
interesseret i at deltage aktivt i auktionen.
Da Kalvehave gods blev udbudt, ville bønderne have været med til at
byde, men snart måtte de lades ude af betragtning, fordi deres kaution
var begrænset. Men derfor ophørte deres interesse i det videre forløb selv
følgelig ikke. Rasmus Peter Madsen stod umiddelbart bag ved Peter
Johansen, som var ivrig til at byde, og bonden råbte sådan noget som:
»Byd! Hr. Johansen. Der er gode båndkæppeskove«. Men det hørte
blandt andre 3 liebhavere fra Falster samt etatsråd Neergaard. Og den
ene af falstringerne udbrød: »Er der båndkæppeskove! Sådanne har vi
ikke på Falster«. Resultatet blev, at der kom liv i opbydningen, og prisen
for godset blev derfor temmelig høj. Mens gennemsnitsprisen pr. td. hart
korn for hele distriktet kom til at ligge på omkring 107 rdl., så blev
prisen på det her omtalte gods ca. 112 rdl. pr. td. Det blev, som vi alle
rede har set (s. 72), Peter Johansen, der fik hammerslag, og hans bud
var da 33.550 rdl.
Om aftenen efter auktionen opsøgte Peter Johansen birkeskriver Nico
lai Prehn fra Allerslev i dennes logis i Vordingborg.
Han opfordrede Prehn til at overtage administrationen af godset, men
det afslog Prehn, idet han sagde: »Jeg troede, De bød for bønderne«, men
Peter Johansen svarede: »Nej, jeg vil selv beholde godset. Jeg har set sko
vene efter, og der er gode hasselskove«.
Prehn: »De skulle lade bønderne overtage buddet«.
Peter Johansen: »Nej!«
Denne samtale samt episoden mellem Rasmus Peter Madsen og Peter
Johansen på auktionsdagen blev fremdraget af birkeskriveren, da han på
et vist tidspunkt blev fremført som vidne i retten.
Da Peter Johansen havde overtaget godset, mente han, at nu var alle
rettigheder overgået til ham - også bøndernes. Stor var derfor hans har
me, da han erfarede, at bonden Rasmus Peter Madsen i Viemose havde
hugget og hjemkørt nogle læs båndstager fra skoven. Han lod derfor
sine skovbetjente fjerne disse båndstager fra bondens gård. Men det havde
til følge, at bonden anlagde sag mod godsejeren, og da der kunne hen
vises til den kgl. resolution af 1746, vandt Rasmus Peter Madsen sin sag.
Derved indså Peter Johansen, at hans indtægtsmuligheder fremtidig
måtte være stærkt forringet. Han anlagde derfor sag mod rentekammeret,
idet han gjorde gældende, at han ikke ved handelen havde fået de vær
dier, han mente med rette at kunne regne med. Der blev nedsat kommis88

sioner, og der blev ført vidner. De akter, som angår denne sag, er samlet
i en protokol på flere hundrede sider23.
Et godt indtryk af, hvad sagen drejede sig om, og hvad årsagen til dens
rejsning var, får man gennem det brev, som Peter Johansens sagfører,
prokurator Schiønning, skrev til den nedsatte kommission:
Heri skriver han indledningsvis, at hans klient havde begrundet for
modning om at blive retfærdigt behandlet, når det var kongen selv, han
handlede med, da han på auktionsdagen tilkøbte sig Petersgaard med
dertil hørende rettigheder til skoven og andre herligheder i henhold til
ordlyden af den plakat, som blev udsendt d. 5. august 1774.
Han blev derfor dybt overrasket over at erfare, at bonden Rasmus
Peder Madsen i Viemose egenrådigt havde hjemkørt båndkæppe fra sko
ven, som om det var hans ejendom.
Da man over for bonden hævdede, at han derved havde båret sig ulov
ligt ad, påberåbte han sig en kgl. resolution af 28. maj 1846, som gav
fæstebønderne ret til at råde over væksten i underskoven uden nogen som
helst udvisning foretaget af godsets skovmyndigheder.
Peter Johansen måtte dog fastholde, at den omtalte resolution ikke var
at betragte som en lov, men kun som en »Domanial« tilladelse, der kun
gjaldt i den tid, kongen havde ejendomsretten til skovene. Denne opfat
telse støttede han på, at der ikke ved auktionen var givet nogen meddelel
se om denne indskrænkning i køberens rettigheder.
Man havde derfor indbragt sagen for domstolene, men ved domsafsi
gelsen d. 12. april 1777 fik bonden medhold i sin fortolkning af den om
talte resolution. Dette udfald af retssagen bevirkede, at Peter Johansen
anlagde sag mod rentekammeret for at opnå erstatning for det tab, han
fremtidig måtte lide ved »dette saa betydelige Skaar i hans Eiendom«.
Ved resolution af 6. september 1777 gav rentekammerkollegiet ham
tilladelse til »at søge sin Regres ved Lands Lov og Rett«.........
Der begæres fremlagt diverse dokumenter, og brevet slutter:
»Forbliver med All Soumission og Høyagtelse
Høy-Velbaarne
Velædle Velbyrdige
Og Velviise
Herrer Commissairers
underdanigst og ydmygste
Schiønning23.
Wordingborg den 18. September 1779«.
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Hele sagen blev ført igennem til højesteret, som ved dom af 18. maj
1782 frikendte rentekammeret for at yde Peter Johansen nogen erstatning
for det tab, han påstod at måtte lide ved bøndernes ret til fri hugst i
underskoven11.
En anden sag angående uoverensstemmelse imellem bonde og godsejer
må vel i sammenligning med »Båndkæppesagen« nærmest betragtes som
hørende til »småtingsafdelingen«21.
Den drejer sig om fæsterne på de bøndergårde, som blev nedlagt, og
hvis hartkorn blev inddraget under hovedgårdene som fri hovedgårds
takst.
I de trykte konditioner hedder det i l l . post:
»I Henseende til at det er accorderet Fæsterne i Sallerop, Kiøng Gaarde, Lundbye Torp, Koestræde, Snertinge, Lundbye, Skoubye Gaarde, Store
Røttinge, Skuderop, Sønder og Nørre Mehrn, samt Kallehauge Bye imod
deres skriftlig godvillig givne Afstaaelse paa det i Fæstehavde Hartkorn
til de nye oprettede Hovedgaarde at aflevere til anstundende Michaelis,
hvorved bemeldte Fæstere derimod er accorderet at befries for de af dem
paadragne Restancer af Landgilde samt Kongelige Skatter (Extraskatter
undtagen) til 1ste Maii 1775, saa og uden Vederlag beholde dette Aars
Afgrøde af Høe og Korn tilligemed all deres Indboe og Kreaturer
(Bæster undtagen, tillige med Vogne, Plove og Harver, hvorover skal
vorde Kiøberen meddelt behørig Specification for hver især) samt uden
Huusafgifts Svarelse forblive i Gaarden til bemelte 1. Maii. Ligesom og
fra samme Tiid om forlanges nyde Stuehuuset med hosliggende Hauger
i Fæste mod billig aarlig Afgifts Svarelse med videre, hvorved bliver at
erindre, at de Beboere i Kiøng Gaarde beholde de ved Byen der indhegnede Vænger«.
I henhold hertil fremsendte nogle af de pågældende bønder til amt
mand Brockenhuus på Nysø besværing over, at deres herskab har tilegnet
sig den gødning, som var samlet om vinteren
på grundlag af
sidste års avling. Noget af gødningen var endog imod deres vilje »indført
paa Hovedgaardens Hartkorn«. Amtmanden udbad sig i en skrivelse som ganske naturligt var - en erklæring fra de pågældende godsejere, og
denne erklæring fremkom da også d. 5/8 1775. Den gik ud på, at »Af
Lovens 3. Bogs 13. Cap. og dertil henhørende Kongelige Forordnin
ger og Rescripter« er det let at bevise, at gødningen på en fæstegård er
»den i Marken liggende Jorders Væsentlige Inventarium«. Den må altså
høre til jorden, og ikke til de på jorden liggende huse, selv om der er
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have til. Da jorden nu hører herregården til, så må gødningen være ind
befattet.
Af amtmandens erklæring fremgår det, at hans synspunkt er dette, at
ifølge den nævnte post i de trykte konditioner, må den gødning, som er
samlet inden 1. maj 1775, tilhøre bønderne selv. Han mener, at godsejer
nes henvisning til loven er »for meget u-passende«, al den stund de til
bageblevne beboere har afgivet deres hartkorn og således ikke længere
kan kaldes fæstebønder, og derfor har de heller ikke en fæsters pligter.
Han vil dog ikke på egen hånd afgøre sagen, men fremsender den
d. 31/8 1775 til »Det Kongelige Rentekammers Eragtning«.
Hvad rentekammeret har eragtet i denne sag, får stå hen i det uvisse,
men hele sagen giver os et godt indtryk af, hvilken værdi naturgødningen
havde i datidens landbrug, og samtidig fortæller den os noget om, at den
tids bønder ikke var mere underkuede, end at de nok turde gå til myn
dighederne, når de følte, deres ret blev trådt for nær.

Afslutning
Af de 12 herregårde, som efter disse begivenheder blev placeret rundt
i Sydsjælland, består stadig de 11. Aunø blev i 1936 solgt til marineministeriet, som her har oprettet en station for marineflyvere14. Lekkendegaards hovedbygning har været anvendt til forskellige formål og benyttes
nu til ungdomsskole.
Ser man på udviklingen gennem den her omtalte epoke ud fra et bonde
frigørelsessynspunkt, må man erkende, at der i en kort periode var gode
intentioner i henseende til ophævelse af hoveriet.
Bortforpagtning af herregårdsjorden, som den fandt sted i 1772, ville,
om den havde fået lov til at stå ved magt, have bidraget væsentligt til en
sådan reform. Men da kongen af økonomiske grunde måtte afhænde hele
krongodset og lade de nye herregårde opstå, blev der i høj grad brug for
bøndernes arbejdskraft på disse godsers jorder, og udviklingen hen imod
bondens frigørelse blev derved forsinket adskillige år - varierende fra
herregård til herregård, men afhængig af hver enkelt af herlighedsbesid
dernes indstilling til hele dette spørgsmål.
I anden henseende må man derimod erkende, at selv om bondebefolk
ningen ikke længere var kongens fæstere, men hørte under almindelige
godsejeres område, så havde disse godsejere ved køb af rytterdistriktets
gods forpligtet sig til at fortsætte og vedligeholde det skolevæsen, som
Frederik den Fjerde havde skabt netop i disse distrikter ved forordning af
20. marts 1721. Derved havde den jævne befolkning som helhed her fået
større mulighed for at få del i den almindelige folkeoplysning, end til
fældet var på de egne, der var uden for denne forordnings rækkevidde,
og hvor skolevæsenets opbygning først fandt sted efter senere forord
ninger.
Der var således her på et tidligt tidspunkt skabt en solid baggrund for
almuens muligheder for at følge med også i de åndelige strømninger, som
oplysningstiden satte i bevægelse.
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Ordforklaring
à la su ite
ap arte
ap p ro b ere
attestatio n
bestallin g
b illig
brøst
byggefæ ld
cedere
co n sum tionsskat
contribuabel
co n trib u eren d e
c o n trib u tio n er
declarere
d ilatio n
d om anial
dom æ ne
egt

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
—
—
=

erag tn in g
etablissem ent
fo ro rd n in g
fo rstræ k n in g
fri hov ed g ård s takst
fæld
h.a. (h u ju s an n o )
h erlig h ed

=
=
=
=
=
=
=
=

h o llæ n d eri
incurabel
in ten tio n
jus. p atr. et voc.
jus. p atr. (p a tro n a tu s)

=
=
=
=
=

jus. voc. (v o can d i)
karakt.

=

kendelse

=

uden fo r n um m er
sæ rlig
stadfæ ste
sk riftlig t bevis
tilkendegivelse om en udnæ vnelse
rim e lig
m angel
m angel ved en bygning
eftergive
skat p å fødevarer
sk a tte p lig tig
skatteydende
skatteydelser
erklæ re (o ffe n tlig g ø re )
henstand
vedrørende krongods
krongods
p lig t til at bevæ rte k o ngen og hans følge, når de var på rejse,
sam t p lig t til tran sp o rtk ø rsel fo r hæ ren i krigstid.
en afg iv et k endelse (i m odsæ tning til do m )
in d retn in g , o rd n in g
lov givet af en enevæ ldig konge
korn til en fæ stebonde, som m angler sæde- og fødekorn
skattefri jord
m angel (an g åen d e b y g n in g er)
dette år
rettig h ed er, som ejeren af en hovedgård fo rb eh o ld er sig ved b o rt
salg af fæ stegods. Isæ r ret til jagt og fiskeri sam t ret til at m od
tage visse afg ifter
m ejeri m ed tilh ø ren d e kvæg
u h elb red elig
forehavende, p lan
patrons- og kaldsret
ejendom sret, beskyttelses- og fo rv altn in g sret sam t in d stillin g sret
(til p ræ steem beder)
kald sret
står fo r k arak teriseret i m odsæ tning til »virkelig«.
Eks.: at væ re karakt, k o rn et i hæ ren vil sige at væ re u d set til
engang at blive u d d an n et til kornet. E fter en sådan uddannelse
er den pågæ ldende v irk elig kornet.
1. retsafgørelse, 2. a fg ift
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k o m m u n itet, det kgl.

k onceptskøde
k o n d itio n er
k o n firm atio n
liebhaver
lisp u n d
liv g ed in g

M ik k elsd ag (M ich aelis)
M orten sd ag
p lak at
p riv ilig eret
p u b licere
pund
rdl. (rig s d a le r)
regres
relu tio n sret
rescript
reso lu tio n
separat
Sgr. (se ig n e u r)
soum ission
specifik atio n
stu tteri
tønde
udsæ d
u ltim o

— stu d en terstiftelse, som blev o p rettet 1569 af F red erik d. 2., der
bestem te 153 g ård e og kongetienden fra 92 sogne til u n d erh o ld
for 100 fa ttig e studenter. (F ra d et h er beskrevne om råd e g jald t
det k o n getienden fra fø lg en d e sogne: B eidringe, B årse, K alvehave,
M ern, U dby, Ø ster E g e sb o rg )13
— k ladde til skøde
= betingelser
= bekræ ftelse
= lysthavende
— 16 p u n d (ca. 8 kg)
= gave i fo rm af jordegods til m odtagerens u n d erh o ld fo r livstid.
E fter m odtagerens død g å r gaven au to m atisk tilb ag e til giveren
(som i alm in d elig h ed er en kon g elig p erso n )
= 29. septem ber
= 11. novem ber
= o ffen tlig g ø relse ved tryksag
= udstyret m ed fo rret eller sæ rlig ret
= o ffen tlig g ø re
= 100 k v in t = ca. I/2 kg
= 6 m ark = 96 sk illin g
= krav på at blive h o ld t skadesløs
= ret til genkøb (fo rk ø b sret)
= ad m in istrativ k o ngelig b efalin g
= beslu tn in g
= sæ rskilt
= fornem herre
= underkastelse
= optegnelse i enkeltheder
= in stitu t til hesteopdræ t
= m ål fo r jo rd area l, m en her isæ r fo r jordens bonitet: hartk o rn .
1 td. = 8 skæ pper, lsk . = 4 fjerd in g k ar. 1 fk. = 3 album
= tønde land. D .v.s.: En m ark til 1 td. udsæ d regnes =
t td. land = 14.000 kvadratalen
= den sidste (om d ato )

Fortegnelse over kildemateriale
A. T ry k te kild er:
1. (B aden, T o rk e l): En k o rt E fterre tn in g om de ko n g elig e D om æ ners fo rrig e og nuvæ rende
økon o m isk e F o rfa tn in g p aa W o rd in g b o rg A m t. F o rfattet i et Brev. M ed Svar (af
F leisch e r). K bh. 1773.
2. C h ro n o lo g isk R egister over de K o n g elig e F o ro rd n in g er og aabne B reve som fra A ar 1670
til 1775 A ars U d g an g ere udkom ne tillig e m ed et U d to g . K bh. 180 0 -1 8 1 1 .
3. D an m ark s A dels A arbog.
4. D a n sk b io g rafisk leksikon.
5. D an sk L ovleksikon bd. IV 1903.
6. D an sk e slo tte og h erregårde. R ed.: A age R oussell bd. 5. K bh. 1964.
7. H isto risk sam fu n d fo r P ræ stø am t: Å rb o g 1 9 1 2 -.
8. H o lm , Edv.: D a n m ark -N o rg es H isto rie fra D e n store n ordiske K rigs slu tn in g til rigernes
adskillelse. 1 8 9 1 -1 9 1 2 . Bd. V .
9. Jacob S k oleholder: U p a rtisk E fterre tn in g om det fo rrig e R ytterdistrict.
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l.S a a le d e s som det var førend O ber-S katte-D irectio nen in Ju n io
A d m in istratio n til nye In d re tn in g paa H o lsteen sk M aade.

1768 fik det under

°g
2. h v orledes det n u befindes. Skrevet i A n led n in g af det i A dresse-A visen N o . 43 h.a.
d esangående læste A vertissem ent.
I »M ag asin fo r P atrio tisk e S kribenter« 1771 1. A arg an g N o . 39 og 40.
10. L indvald, A xel: A ntvorskov og V o rd in g b o rg K ro n g o d ser 1 7 6 8 -1 7 7 4 i »F ra A rkiv og
M useum « 3. og 4. bd. 1905.
11. M u n k , H o lg er: H asselskoven. E get fo rlag 1969.
12. M u n k , H o lg er: R ytterbonden. En d o k to rd isp u tats. D .d .F . 1955.
13. N y g aard , S.: K ro n ens Skøder p aa afh æ n d et og erhvervet Jo rd eg o d s i D an m ark 1541-1 7 6 3 .
Bd. 1 -5 . K bh. 1 8 9 2 -1 9 5 5 .
14. O ffice rer i den dansk-norske Søetat in d til 1814. D en danske Søetat 18 1 4 -1 9 3 2 . A f T . A.
T o p sø e-Jen sen og E m il M a rq u ard . K bh. 1935.
15. R ockstroh, K. C.: U d v ik lin g en af den n atio n ale H æ r i D a n m a rk i det 17. og 18. A arh u n d re d e bd. 1 -3 . K bh. 19 1 6 -1 9 2 6 .
16. »S øndagen«. E t tillæ gsblad til » D agen«. R edigeret af T h . O verskou. U dg. af A. C.
Rostock. N o . 20, d. 28. M ai 1837.
17. T ra p , J. P.: D an m ark . Præ stø am t. K bh. 1955.
B. A rk iv alier.
18. A fsk rift af S jæ llands og M ø n s L andstings Skøde- og P an tep ro to k o ller v edrørende
W o rd in g b o rg B irk 1720-1 8 0 9 . L.
19. D o k u m en ter v ed rø re n d e salget af det V o rd in g b o rg sk e ry tte rd istrik ts jordegods.
R. 2422,642 1 pk.
20. H o v ed K rigs- og P ortio n s-Jo rd eb o g for d et W o rd in g b o rg sk e R egim ents D istricts RytterG ods som det af 5600 T d r. H a rtk o rn til 700 R y tterp o rtio n er er vorden in d d e lt fra 1.
O cto b er 1719. A f U rb an B ruun, K rigsraad, L andkom m issæ r og G odsejer, og C. Rennem ann. R. 2215,161.
21. In d k o m n e breve v edrørende det V o rd in g b o rg sk e ry tte rd istrik ts jordegods. R. 2422,644.
22. K o m m issio n sak ter v edrørende A fhæ ndelsen af kgl. G ods i A ntvorskov og W o rd in g b o rg
D istrik te r. 1 7 6 3 -1 7 7 4 . R. 2422,637 1 pk. (h e ri bl.a. au k tio n sp ro to k o l og økonom isk
v u rd erin g af au k tio n en s re su lta t).
23. K o m m issio n sfo rretn in g er angaaende R et til B aandstagers H u g n in g i K allehave Skove
1 7 7 9 -1 7 8 2 . R. 333,756.
24. K o n cep tsk ø d er (m ed In d læ g ) til S kødeprotokol fo r det W o rd in g b o rg sk e R y tterd istrik t
1 7 7 5 -7 9 . R. 2412,133 1 pk.
25. Placat, C o n d itio n er og S pecifikationer vedkom m ende Salget af det W o rd in g b o rg sk e R ytter
d istrik t 1774. R. 2422,643 1 pk.
26. S jæ llands L andstings S kødeprotokol 1778. L.
27. Skøde- og P an tep ro to k o l for V o rd in g b o rg R ytterdistrikts B irk 1732-1 7 9 3 . L.
28. S k ødeprotokol fo r det W o rd in g b o rg sk e R y tterd istrict 17 7 5 -1 7 7 7 . R. 2412,132.
29. W o rd in g b o rg R y tterd istrik ts B irks A u k tio n sd o k u m en ter 1 7 3 7 -1 7 7 9 . L. 1 pk.
30. W o rd in g b o rg R y tterd istrik ts B irks A u k tio n sp ro to k o ller 1 7 7 1 -1 7 9 4 L.

Stednavneregister
A llerslev
A llerslev sogn
A m bæk
Jungshoved sogn
A llerslev sogn
A m m en d ru p
A ntvorskov ry tte rd istrik t
V o rd in g b o rg sogn
A ske T ycken

u n d er Jungshoved
u n d er Ju ngshoved
u n d er Jungshoved

1761
1761
1761

u n d er Iselingen

1774

Side
10, 18 f, 46 f, 88
19
19, 46
12, 21, 26, 85
39
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Side
A unø

K ø n g sogn

hovedgård

1774

Badebyhus
B akkebølle
B alle

M ern sogn
V o rd in g b o rg sogn
K alvehave sogn

under L illiendal
u n d er H øv d in g sg aard
separat gods

1774
1774
1774

B arnem ose
( = B arm ose)

K astru p og
S væ rdborg sogn

B astesøe M arken
B eidringe
B eidringe

V o rd in g b o rg sogn
B eidringe sogn
B eidringe sogn

under Iselingen, Rosen
feldt, A unø, S nertinge
og L undbygaard
under Iselingen
under B eidringe
hovedgård

1774
1774
1774
1774

B ern sto rff
B ierge-M arken
B langs lev

G en to fte sogn
hovedgård
V o rd in g b o rg sogn
under Iselingen
f H am m er sogn eller
1 M og en stru p sogn
under G aunø
K alvehave sogn
separat gods
M alm öhus län i Skåne
Snesere sogn
under G aunø
E verdrup sogn
hovedgård
u n d er R ønnebæ ksholm
E verdrup sogn
Jungshoved sogn
under Jungshoved
under E ngelholm
B aarse sogn
Sørup, V etterslev sogn

B olle M ose V æ nget
Bosi o: B osjokloster
B rø d eru p
B æ kkeskov
Bøgesø
Bønsvig
Baarse
C o n rad sb o rg o:
D jæ v lek ro g en og
T ycket
V o rd in g b o rg sogn
D ro n n in g b o rg ry tte rd istrik t
D yrlev
B eidringe sogn
E gebjerggaarde
Skibbinge sogn
E lleb ru d g aard
K alvehave sogn
E ndegaarde
Skibbinge sogn
E ngelholm
Snesere sogn
E skebjerg
Ø ster Egesborg sogn
E verdrup
E verdrup sogn
F aksinge
B eidringe sogn
F aksinge N ygaard
B eidringe sogn
F alster
F alsterske ry tte rd istrik t
F lorke M ark en
V o rd in g b o rg sogn
F red erik sb o rg ry tte rd istrik t
Fynske ry tte rd istrik t
Ø rslev sogn
Fæby
F aarup
H am m er sogn
L undby sogn
G am m el T o fte
V ejlby sogn
G aunø
Al lerslev sogn
G ederød
G elsted
H erlu fm ag le sogn
( F rederiksdal, Sundby
G rim sted g aard o :
1
sogn, L olland
G ru m lø se
U dby sogn
f V o rd in g b o rg sogn
G ræ sb jerg
1 Ø rslev sogn
G ræ svæ nge E ngene
V o rd in g b o rg sogn

96

1774
1753
1774
1762
1740
1761
1774

30,
79,
48
49
11,
74,

41, 55 ff, 59
84, 86, 92

13, 51, 69 ff,
79, 81

33, 39 ff, 43 f
39, 54
46, 64, 94
11, 22, 24f, 27ff
46, 63 ff, 84 f
24
39
11, 13, 16 f, 61
51, 73, 77 f, 80
65
11, 13, 16 f
15
15
19
44 f, 94
78, 81

under Iselingen

1774

under B eidringe
un d er Jungshoved
separat gods
under Jungshoved
hovedgård
under L illiendal

1774
1761
1774
1761
1774
1774

under B eidringe
under B eldringe

1774
1774

under Iselingen

1774

under Iselingen
under G aun ø
under L undbygaard
hovedgård
under Jungshoved

1774
1762
1774

under B eldringe

1774

61
46 f

under S nertinge
un d er R osenfeldt

1774
1774

43
40

1761

39
12,
34,
19
13,
19
61,
46,
15
22,
46,
52,
12,
39
12
12,
39
13,
60
15,
19
17

21
46, 64
51, 76, 79, 81
63, 81 ff,
48
46, 65
65
73, 87 f
21, 85

21
17
58

H am m er
H am m er T o ru p
H am m er T vede
H astru p
H avrem arken
H ellig G eistes M ark
H em m estru p
H o lm eg aard
H oved Skov
H u lem o se M ø lle
H u llek iæ rs M ark
H u n d stru p
H y ld eb an k en
H ø v d in g sg aard
H øvd in g sh u s
Iselingen
Jo m fru h u set
Ju n g sh o v ed
Ju n g sh o v ed
K alleh au g e
K alvehave

u n d er L undbygaard
H am m er sogn
u n d er L undbygaard
H am m er sogn
u n d er G au n ø
H am m er sogn
B eidringe sogn
u n d er B eidringe
u n d er Iselin gen
V o rd in g b o rg sogn
V o rd in g b o rg sogn
u n d er R osenfeldt
| Snesere eller
u n d er Bækkeskov
E verdrup sogn
hovedgård
H o lm e O lstru p
V o rd in g b o rg sogn
u n d er A unø
V o rd in g b o rg sogn
separat gods
V o rd in g b o rg sogn
eller K alvehave sogn separat gods
H am m er sogn
u n d er G aunø
V o rd in g b o rg sogn
u n d er Iselin gen
M e rn sogn
hovedgård
M e rn sogn
u n d er H ø vdingsgaard
V o rd in g b o rg sogn
hovedgård
Ø ster E gesborg sogni un d er L illiendal
under Jungshoved
Jungshoved sogn
hovedgård
Ju n gshoved sogn
hovedgård
K alvehave sogn
K alvehave sogn

K astelev
K astru p sogn
K astru p
K astru p sogn
K id d eh au g e
V o rd in g b o rg sogn
K in d v ig
M ern sogn
K irk em ark en
V o rd in g b o rg sogn
K irk e V æ nget
V o rd in g b o rg sogn
K nudsby
V o rd in g b o rg sogn
K n u dskov
V o rd in g b o rg sogn
K o ld in g h u s ry tte rd istrik t
K o llebæ kshuset
V ester E gesborg sogn
K ostræ de
K øng sogn

1774
1774
1762
1774
1774
1774
1740
1774
1774
1774
1762
1774
1774
1774
1774
1774

1774

u n d er P etersgaard

1774

u n d er
u n d er
u n d er
u n d er
u n d er
u n d er
un d er
u n d er

1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774

R osenfeldt
Iselingen
Ø b jerggaard
H ø v dingsgaard
R osenfeldt
R osenfeldt
A aunø
A aun ø

u n d er Ø b jerggaard
un d er A unø

1774
1774

K rag ev ig
A llerslev sogn
K ro n b o rg ry tte rd istrik t
K øbenhavn

u n d er Jungshoved

1761

K øng

K øng sogn

u n d e r Ø b jerggaard

1774

K ø n g G aard e
L angebæ k
L angebæ kgaard
L ekkende

K øng sogn
K alvehave sogn
K alvehave sogn
Ø ster E gesborg sogn

u n d er Ø b jerggaard
u n d er P etersgaard
sep arat gods
hovedgård

1774
1774
1774
1774

L ekkende
Ø ster E gesborg sogn un d er L ekkende
L ekkende M ø lle
Ø ste r E gesborg sogn separat gods
L ille B arnem ose (se B arnem ose)
Snesere sogn
L ille R øttin g e
u n d er E ngelholm

1774
1774
1774

Side
16 f, 42, 44
44
17
46
39, 54
55
15, 17
15
56
51, 72, 77, 80 f
51, 74, 78 f
17
39
30, 49, 69 f
28, 34, 49, 69 f
39, 52, 59
48
18
18
30, 50, 71 f, 84,
88
11 ff, 16, 20,
34, 50 f, 71, 73,
90, 94
40
39 f
42
49
40, 55
40
41
56
12, 21
42, 57
34, 41 f, 44„ 56,
90
19
12
12, 38, 57, 62,
69 f
11, 13, 22, 41 f,
56 f
34, 42, 90
22, 50, 73, 74
80
22, 24 ff, 30, 35,
47, 54, 65 f,
84 ff 92
19, 34 f, 47, 66
51, 65, 77
39
11, 13, 17, 45
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Side
L illicndal
Ø ster E gesborg sogn hovedgård
hovedgård
L indersvold
L ollands ry tte rd istrik t
L und
Skåne
Lundby
Lundby sogn
under L undbygaard

1774

L undbygaard

1774

L undby sogn

hovedgård

L undby T o rp
L undby sogn
under Ø b jerggaard
M ern (se også N ø rre M ern og S ønder M e rn )
M e rn sogn
Ø ster E gesborg sogn separat gods
M ern H o lm e
M ern M ø lle
separat gods
M ern sogn
M o g en stru p
M o g en stru p sogn
M øn
M øn sk e k ro ngods
N eb le
N eb le G aard e
N eb le T o rp
N e d e r V in d in g e
N y g aard s H au g e
N y g aard s M ø lle
N y k ø b in g F.
N y Lykke
N y raad
N ysø
Næs
N æ stelsø
N æ stved
N ø rre M ern
N ø rre S m id stru p
N ø rre V æ nget
O esegaard
O re
O reby
O rem an d sg aard
O rin g eh u s
O rin g e Skov
O rn eb jerg
O v er Even
O v er V in d in g e
P ed erstru p
P eiters N y M ark
P etersgaard
P ræ stø
Rekkende
R em kolde
R ing
Risby
Roer M ose
R o n ek lin t
R osenfeldt
R oskilde

98

S nertinge
Jungshoved
S nertinge
Iselingen
Iselingen

1774

1774

1774
1774

1774
1761
1774
1774
1774

Svæ rdborg sogn
A llerslev sogn
S væ rdborg sogn
K astru p sogn
V o rd in g b o rg sogn
V o rd in g b o rg sogn

under
under
u n d er
under
under

K alvehave sogn
V o rd in g b o rg sogn
Præ stø lan d d istrik t
K astru p sogn
N æ stelsø sogn

separat gods
under Iselingen
hovedgård
under R osenfeldt
un d er R ønnebæ ksholm

1774
1774

M ern sogn
Snesere sogn
K alvehave sogn
B eidringe sogn
V o rd in g b o rg sogn
K astru p sogn
A llerslev sogn
V o rd in g b o rg sogn
V o rd in g b o rg sogn
K astru p sogn
Snesere sogn
Svæ rdborg sogn
M o genstrup sogn
V o rd in g b o rg sogn
K alvehave sogn

under L illiendal
un d er E ngelholm
separat gods
under B eldringe

1774
1774
1774
1774

under R osenfeldt
u n d er Jungshoved
un d er R osenfeldt
un d er R osenfeldt
under Iselingen
u n d er G au n ø
un d er R osenfeldt
under H o lm egaard
under Iselingen
hovedgård

1774
1761
1774
1774
1774
1762
1774
1740
1774
1774

A llerslev sogn
Svæ rdborg sogn
H am m er sogn
B aarse sogn
V o rd in g b o rg sogn
Jungshoved sogn
K astru p sogn

un d er Jungshoved
u n d er R osenfeldt
un d er Ø bjerggaard
u n d er L undbygaard
un d er R osenfeldt
under Jungshoved
hovedgård

1761
1774
1774
1774
1774
1761
1774

1774
1740

48,
15
12
10
13,
84,
30,
84
34,

67 ff

34, 44 f, 60,
90
44, 59 f f , 81
42, 57, 90

10, 19, 48 f, 94
51, 66, 74
51, 69, 77, 79
15 ff, 29, 51, 78,
81
O1
20
85
43
19
43
39 f, 54
39
55, 62
54, 56
51, 73, 77 f, 80
39
20, 25, 60, 90
40
13, 15
57
34, 48 f, 69, 90
11, 13, 17, 45, 61
51, 73, 77 f, 80
64
55
40
18
40
40, 55
22, 28, 39
17
40
11, 13, 15
39
70 f, 82, 87, 89
29, 64
18 f
40
34, 42, 44, 57
34, 44, 61
40
18
40, 54 f, 59
66

Side
R ostgaardshus
R yberg
R ødstofte
Rønnebæk
Rønnebæ ksholin
R øsbjerggaard

K astru p sogn

u n d er Iselingen

1774

Ø ster Egesborg sogn
R ønnebæ k sogn
Rønnebæ k sogn
K alvehave sogn

u n d er L illiendal

1774

hovedgård
sep arat gods

1774

un d er H ø v dingsgaard
separat gods
u n d er A unø

1774
1774
1774

u n d er Jungshoved

1763

under L ekkende
u n d er Ju n gshoved

1774
1763

u n d er A unø
under Jungshoved
separat gods
hovedgård
u n d er E ngelholm

1774
1761
1774
1774
1774

Sageby
M e rn sogn
Sageby M ø lle
M ern sogn
S allerup
K øng sogn
Sandby
Sandby sogn
S andvig
M e rn sogn
Skt. M o rten s sogn
S kalleru p
U dby sogn
Skalsby
M e rn sogn
S k anderborg ry tte rd istrik t
Skaverup
Svæ rdborg sogn
S kibbinge
S kibbinge sogn
S kielle M ose V æ nge
K alvehave sogn
Skovbygaard
Snesere sogn
Skovbygaarde
Snesere sogn
Skovhuse
Skovhuse (Ø e n )
S kovledgaard
S kovledhus
Skovvænget
S ku d eru p

Ø ster Egesborg sogn
Skibbinge sogn
K alvehave sogn
K alvehave sogn
Ø ster E gesborg sogn
Ø ster E gesborg sogn

u n d er
un d er
u n d er
u n d er
u n d er
u n d er

L illiendal
Jungshoved
P etersgaard
P etersgaard
L illiendal
L illien d al

1774
1761
1774
1774
1774
1774

S k u d eru p g aard
S m id stru p
S m id stru p (Ø e n )
S nertinge
S n ertin g e

Ø ster Egesborg sogn
Ju n gshoved sogn
S kibbinge sogn
S væ rdborg sogn
S væ rdborg sogn

hovedgård
u n d er Jungshoved
un d er Jungshoved
hovedgård
u n d er S nertinge

1774
1761
1761
1774
1774

u n d er
un d er
u n d er
u n d er
u n d er
u n d er

G au n ø
G au n ø
B æ kkeskov
Ju ngshoved
R osenfeldt
P etersgaard

1762
1762
1740
1761
1774
1774

sep arat gods
u n d er Ju ngshoved

1774
1761

u n d er Lekkende

1774

u n d er E ngelholm

1774

hovedgård
u n d er R osenfeldt
u n d er L illiendal
u n d er S nertinge
u n d er G au n ø

1774
1774
1774
1584

Snesere
Snesere T o rp
S tav n stru p
Stavreby
S teenbjerg
Stensby
S tensbygaard
Stensby M ø lle
S tenstrup
□ IO K K cl

Store B arnem ose
Store R ø ttin g e
S trandegaard
Stuby
Staarby
S vindinge
Svinø

Snesere sogn
Snesere sogn
E verdrup sogn
Jungshoved sogn
K astru p sogn
K alvehave sogn
K alvehave sogn
K alvehave sogn
Jungshoved sogn
l Ø ster E gesborg sogn
( eller Ø rslev sogn
(se B arnem ose)
Snesere sogn

K astru p sogn
Ø ster E gesborg sogn
S væ rdborg sogn
K ø n g sogn

39
57
25,
29,
15
13,
ou
49,
51,
34,
29,
19
15
47
19
12,
41
19
51,
30,
34,
90
48,
19
34,
50
68
34,
84,
30,
19
19
30,
11,
59,
16
45
15
18
40
50,
79
51,
19
47
33,
34,
84,
15
40
46,
43
13

39, 48, 67, 78
51, 78, 81
51,
r
69
77,
41,
51,

69, 76,

79
57, 90
78, 81

21, 85

74, 78, 80, 86
45, 84
45, 62 f, 84,
67 f, 74
50

48, 67, 69,
90
48, 68

43, 59
13, 22, 34, 43
90
f, 45, 61

f, 70
71
72, 76, 79

39 ff, 44
45, 61, 63,
90

48, 51, 66, 74

99

Side
Sværdborg
Søe V æ nget
S ønder M e rn
Sønder V æ nget
T ap p ern ø je
T eg lstru p
T jø rn eh o v ed
T jø rn eh o v ed et på
Langebæk M ark

S væ rdborg sogn
K alvehave sogn
M e rn sogn
K alvehave sogn
Snesere sogn
U dby sogn
A llerslev sogn

under S nertinge
separat gods
under H ø v dingsgaard
separat gods
un d er E ngelholm
u n d er Lekkende
u n d er Jungshoved

1774
1774
1774
1774
1774
1774
1761

11,
51,
34,
51,
45
47
19

K alvehave sogn

separat gods

1774

under L illiendal

1774

under
un d er
u n d er
under

1761
1763
1774
1774

51, 73 f, 78, 80,
86
48
12
17
19
19
46 f, 54, 66, 94
19 f, 22, 25, 47
55
16, 50 f, 71 f,
76, 79, 81
15 f, 57
11, 13, 50, 71,
84, 87 ff
61
42, 58
10 f, 14, 22, 24 f,
28 ff, 32, 38 f,
41 ff, 49, 51 ff,
62, 65, 74, 78,
84, 88 f

T o lstru p
Ø ster E gesborg sogn
T ryggevæ lde ry tte rd istrik t
T ræ lø se
Skelby sogn
T ubæ k M ø lle
S kibbinge sogn
T aageby
M ern sogn
Udby
U dby sogn
A llerslev sogn
U g ledie
V arto v
V estenbæ k
K alvehave sogn

Jungshoved
Jungshoved
L ekkende
L ekkende

separat gods

V ester E gesborg
V iem ose

V ester E gesborg sogn under G aunø
u n d er P etersgaard
K alvehave sogn

V ild b an eh u set
V in tersb ø lle
V o rd in g b o rg

Snesere sogn
V o rd in g b o rg sogn

1746
1774

under E ngelholm
under Ø bjerggaard

1774
1774

separat gods

1774

separat gods
hovedgård
un d er Iselingen
un d er Iselingen
un d er L illiendal

1774
1774
1774
1774
1774

Skt. M ortens sogn

under R ønnebæ ksholm

1740

Snesere sogn

under G aunø

1762

V o rd in g b o rg
F æ rgegaard
V o rd in g b o rg sogn
V o rd in g b o rg Slots L adegaard
V ran g sg aard e
K alvehave sogn
Ø bjerg g aard
K øng sogn
Ø rslev
Ø rslev sogn
Ø rslev H o lm e
Ø rslev sogn
Ø ster E gesborg
Ø ster E gesborg sogn
A ad eru p
A alborg
A aside

1774

51,
27,
51,
30,
39,
54
10,
66,
13,
57
17

13,
74,
49,
73,

40 f, 43
78, 80, 86
69, 90
77 f, 80

73, 77, 80, 82
30, 39 ff, 54
75, 79, 81
42, 57
47
35, 39, 47 f,
68, 94
15

Specielt register over distriktets kirker
A llerslev k irk e 13

1689

17/9

B eid rin g e k irk e
Baarse k irk e 13
H am m er k irk e
Jung sh o v ed k irk e (tie n d e n )
K alvehave k irke

1774
1689
1774
1761
1774

27/9
17/9
27/9
1/6
27/9

100

til Z idsel G ru bbe,
enke efter A xel U ru p
til B eidringe
til Z idsel G ru b b e
til L undbygaard
til Jungshoved
til P etersgaard

Ikke om talt
46
ikke om talt
44
19
50

Side
K astru p k irk e
K ø n g k irk e
L undby k irk e
M e rn k irk e13

1774
1774
1774
1689

S kibbinge k irk e13

1687

Snesere k irk e
Svæ rdborg k irk e13
U dby k irk e
V ester E gesborg kirke
Ø rslev k irk e
Ø ster E gesborg k irk e

1762
1689
1774
1746
1774
1774

27/9
27/9
27/9
2/3

til R osenfeldt
til Ø b jerg g aard
til E ngelholm
til A n n a E lisabeth L indenov,
Bækkeskov
17/7 til N ie ls Justesen,
bog h o ld er ved S øetaten
17/5 til G au n ø
2/3 til A n n a E lisabeth L indenov
27/9 til L ekkende
24/12 til G au n ø
27/9 til Iselin g en
27/9 til L illiendal

i? c i s u n r c g i d t e r

Baden, T o rk el
B adstuber, A.
Bech, Jacob
Becher, K n u d A hasvérus
B erner
B e rn sto rff, A. P.
B ern sto rff, J. H . E.
B ern th
B iehl, C h a rlo tte D o ro th ea
v. B rockenhuus, H e n rik A dam
B ru m u n d , H elen e M arie
B ru u n
B ruun, U rb an
B røndel, R asm us
C arelius, Steen
C arlsen
C hristen sen , Søren
Classen
C lausen, Jens
C o llet
C ro n b erg
D itzel
D reyer, A n n a E lisabeth
E ngel, In g er
F alkenschjold
Fiseker
F lin d t
F lin d t, A n n a C atarine
Folsach
F re d erik d. 4.
F red erik d. 5.
v. F riedenreich, C h ristian M o ritz
F riis, Jo h a n
H ansen, Jacob
H inch eld ey
H of
de H o fm an , N iels

40
42
45
ikke o m talt
ikke om talt
16, 63
59
47, 66
15
39
23, 48, 66

Side
landøkonom , in sp ek tø r
retsb etjen t
lensm and, Bosi
landsdom m er, Bæ kkeskov
lan d in sp e k tø r
d ep u teret for fin an sern e
ud en rig sm in ister
professor
fo rfatterin d e
am tm and, Jungshoved
fru e til Bæ kkeskov
am tsforvalter
krigsråd
købm and, V o rd in g b o rg
fo rp ag ter
bondesøn, O rn eb jerg
generalkrigskom m issæ r
selvejerbonde, R ødstof te
kam m erråd
m øller, H ulem ose
provst, Ø ster E gesborg
fæ rgeriejer, K alvehave
m øllerkone, g 2 m. H an s P edersen
m ajo r
skriver, fu ld m æ g tig
etatsråd
fru e til L undbygaard
skovrider
konge
konge
kaptajn
kansler
bonde, F aksinge N y g aard

etatsråd

23, 24* f, 29, 64 f
52, 79
65
15
22, 33
22 f
20, 23
82
17
17, 18* ff, 90
15
21
12
29, 53, 78
76
70, 78, 81 f
29
77
67
78, 81
72
78
20
62 f
61, 66, 78
29, 64
81
81
60
17, 92
14, 17, 20
72 ff, 76 ff, 80, 82
66
64
54, 70, 75
75 f
27, 33, 52, 78

101

Side
H æ seker, Jacob
Iselin

rådm and i K øbenhavn
konferensråd

Jacobsen, B ørge
Jacobsen, Jo h an n es
Jacobsen, M entz
Jensen, P eter
Jensen, R asm us
Joh an sen , P eter

regim entsskriver
cancelliråd, regim entsskriver
fæ stebonde, Skovhuse
læ rer, lo k alh isto rik er, Snesere
fæ stebonde, Lundby
købm and, grosserer

Ju el, C laus
Ju lia n e M a rie
Jø rg en sen
K lan d t, Jø rg en
K linck, Jø rg en F riederich
K n u d sen M .
K n u th
K rag, E rik
K ristian d. 4.
K ristian d. 5.
K ristian d. 6.
K ristian d. 7.
Kaas, N iels
L arsen, Lars
L illien sk io ld , H ans G ustav
Lund
Lund
Lunge, A n n e
Lycke, Søren
M adsen, R asm us P eter
de M allev ille, E lisabeth

ry ttero fficer
e n k ed ro n n in g
generalkrigskom m issæ r
fæ stebonde, K alvehave
fæ rgem and, V o rd in g b o rg
baron, C onradsborg
geheim eråd
konge
konge
konge
konge
kansler
tøm m erhandler.
k am m erherre
fo rv alter
k aptajn
K n u d Steensens enke
fæ stebonde, V iem ose
m edejer af sukkervæ rk,
g. m. H an s G ustav L illienskiold
m øller, N ygaards M ø lle
m edlem af o verskattedirektionen
m ajor
husm and, Langebæk
lo k alh isto rik er

M allin g , B endix
M oltk e, A. G.
M o rg en stiern e
M ortensen, E spen
M u n k , H o lg er
v. M u n th e af M o rg en stierne,
C aspar W ilh e lm
(se M o rg en stiern e)
N eerg aard
N eerg aard
N ielsen , Jacob
N ielsen , Jacob
N ielsen , N ie ls
N ielsen , Søren
N um sen , M ath ias
O eder, G eo rg C h ristian
P eder O lsen
P edersen, H an s

etatsråd
justitsråd
B eidringe
fæ stebonde, U g led ie
fæ stebonde, Skovhuse
fæ stebonde, Lundby
oberst
botaniker, statsøkonom
rytterbonde, K alvehave
slagterm ester, fo rp ag ter

P edersen, Jens
P edersen, Jens
Pedersen, P ed er

fæ stebonde, K alvehave
fæ stebonde, S kuderup
bondesøn, O rnebjerg

102

69
52, 53* ff, 57, 59, 65,
81, 84
25, 53, 68, 76 f, 79, 81
67
67, 74, 78
61 f
84
61, 65, 70, 71* f, 75,
82, 87 ff
9
62
56, 65, 77
73
73, 77, 80, 82
82
78, 81
9
67
9
14
17, 23, 83
66
82
67, 68* f f , 7 4 , 77, 79, 81
65
72
61
81
84, 87 ff
67
62
22
59, 60* f, 63, 78, 81
73
87

88
65, 72, 77
65
25
68
60
13
23 f
12
25, 54, 56, 61, 62* f
74 ff, 81, 83 f
73
84
29

Side
P etersen
P of velsen, Svend (G ø n g e )
P reh n , N ico lai
P rehn, T h o r
P rin s Jø rg en
Q v istg aard , M o rten
Raben, F re d erik Sophus
R ennem ann, C.
R eventlow , D itlev
Richs, Jo ach im C h ristian
Roested
R othe
R unge
Ryberg, N iels
S aint-G erm ain, Louis
Scheel
Scheel, Jø rg en
Schim m elm ann, H . C.
S chiønning
S chiønning
S chopm ann
Schum acher, E p h raim
Sm idt, H an s H ansen
Steensen, K n u d
Steffens
S truensee, F ried rich
Staal
Staal, D itle v
Staal, H an s
T age, C h risto ffer
T erk elsen , H ed v ig
T erslin g , H an s
T estru p
T hom sen, G reg o riu s
T h o ru p
T h o tt, O tto
T hygesen, Eyler
T o x w æ rd
T ro lle, K n u d
W an d al
W esen d u n ck
W e ste n h o ld t
W ick m an d
W illa rs
W im m er, Jacob
V oelker, Jo h a n
W o lf f
Z im m erm an n , T hom as

skovrider, H ø v d in g sh u s
g ård ejer, L undby
birk esk riv er
retsb etjen t
kam m erråd
k am m erherre
greve, statsm and
am tsforvalter
fo rv alter
g e n eralau d itø r
sognepræ st, U dby
etatsråd
gen eralfeltm arsk al
kam m erjunker
m edlem af overskattedirektionen
m edlem af o verskattedirektionen
m agister, Langebæk
p ro k u ra to r
ansat i rentekam m eret
kon g elig ladefoged
assessor i overh o fretten i N o rg e

geheim ekabinetssekretæ r
k ap ellan i V o rd in g b o rg
hofagent, N y k ø b in g F.
købm and, V o rd in g b o rg
R ønnebæ ksholm
enke efter
rådm and T hom as Z im m erm ann
kancelliråd
k ap tajn , selvejergårdm and,
R ødstofte
borgm ester i N æ stved
konferensråd, G aunø
fæ stebonde, K ostræ de
N y k ø b in g F.
jæ germ ester, H olm egaard
købm and, Præ stø
lan d in sp e k tø r
landsdom m er
k arto g raf
teglm ester
insp ek tø r
etatsråd
rådm and i K øbenhavn

28, 70
61
63, 65 f, 69, 74 ff,
80 f, 88
52, 79
65, 67
27, 33, 52, 78
63, 64* ff, 77, 80 f
12
22
83
61, 65, 70, 72
58, 65
54
57, 58*, 81
20
21
22
22
73
89
14
67, 78
67
61
77 f
23, 26
55
56, 58, 70, 72, 75 ff, 81
74
15
69
65, 72, 76, 82
82
25, 56, 58, 63, 66 f, 76
58
15, 16* f, 81
56
54, 74 ff
15
76
29, 64
22
56
13 f
53, 72, 77, 80 f
22
61
69

* angiver p o rtræ t
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K O R T S K IT S E
som skal vise
godsområderne for de 12 hovedgårde samt
det separate gods, der blev solgt ved auktio
nen i 1774. Endvidere godsområder, som
blev afhændet fra ryttedistriktet i tiden 1719
-1774.

Skitseret efter kort i målestok 1:100 000

Signaturforklaring :
De 12 hovedgårde
1. Iselingen
2. Rosenfeldt
3. Aunø
4. Øbjerggaard
5. Snertinge
6. Lundbygaard
7. Engelholm
8. Beidringe
9. Lekkende
10. Lilliendal
11. Høvdingsgaard
12. Petersgaard

a

Separat gods
Til Gaunø
Jungshoved
Til Bækkeskov
Til Holmegaard
Kalvehave
Færgegaard
Til
Rønnebæksholm
Skel mellem
godsene
De gamle sognegrænser

Nogle godsejere kom ved auktionen i be
siddelse af kirketiende med dertil hørende
bøndergods beliggende inden for en anden
godsejers område. Dette er antydet ved en
cirkelrund plet, som dog ikke angiver den
nøjagtige beliggenhed af det pågældende
gods.

*
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