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Peder Smidt til Lundegaard.

luangen Velgiører er glemt; hans Navn for uskiønsomme Slegter,

Hvis de end spurgde derom, Krøniken nævner ei meer.
Ansigtet her er Smidts, vort Stifts Velgiørers; saa længe

Dette Lerred er til, glemmes dog ikke hans Navn.

Her, hvor de Geistlige samles, det bedst vil bevares; fra disse
Gaaer dog i Verden som helst Pligt og Erkiendtlighed nd.
Vogter det, Brødre! og stræber imod vor Tids Egoisme,

Som vil Gaver, men ei Giveren yde sin Tak.
Odense Bispegaard, d. 16. Dec. 1814.

F. Flam.
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I.
FORHISTORIEN

den nordligste Del af Sallinge Herred, der hvor Odense
Aa, roligt rindende i lunefulde Bugtninger mellem side
Engdrag, danner Grænsen mellem Svendborg Amt og Odense
Amt, ligger Lundegaard vel gemt i Lavningen mellem sine
Havers høje Træer. Kuplede Banker, der bærer Skove og
dyrkede Marker, hæver sig sindigt til alle Sider i Fjernheden,
men i brattere Bakker og Skrænter med Lyng og Krat skyder
Højderne fra Verninge-Siden med Strejlebakken som Forpost
sig hinsides Aaen frem mod Gaarden. Friest er der mod
Syd til Sognebyen Nørre-Broby, hvis hvide Kirke paa sil
Næs skyder sig ud mod de grønne Lavninger og lukker
for videre Udsigt gennem Aadalen, men endnu længere mod
Syd hæver Landet sig for endelig at stige til de fynske Alpers
skovklædte Højdedrag.
Naar man fra Bondebyen Vittinge, der ligger langs den
Bæk, hvorfra Lundegaards fordums Vandmølle fik sil Vand,
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Forpagterboligen set fra Ilundeporten.
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gennem den tidligere saa idylliske, men nu ombyggede
Møllegaard, nærmer sig Lundegaard, er der hverken Taarne
eller svungne Gavle, som kan fortælle, at her ligger en
gammel adelig Sædegaard, kun det højryggede Straalags

Ladens Nordgavl (Nationalmuseets Arkiv).

mægtige Flader paa en Ladebygning tyder paa en anselig,
gammel Gaard.
Denne Lade er bygget op af det sværeste Egetømmer,
og skønt staar hertil det mørke Egebindingsværk i den ligesaa
gamle, lavere Portbygning, »Studelængen« med »Hundepor
ten«, i Ladens Forlængelse; men ind mod Gaarden er Lade
gavlen i 1845 opmuret med gule Mursten, og lige overfor den
ligger en Kostald af samme Materiale og tækket med Tagpap.
Den Gavl og Kostalden staar vel til hinanden, men ikke til
Ladegaardens øvrige Bygninger og heller ikke til Borggaardens
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tvende pyntelige Bindingsværkslænger, der vender Gavlene
mod Ladegaarden, mens en Række høje, gamle Linde danner
Skel mellem de to Gaardspladser. Ogsaa her har dog
19. Aarhundredes Bygningskunst sat sine Spor, de to Bindings-

Tværsnit af Laden (Nationalmuseets Arkiv).

værkslænger er, paa nær en lille Stump Bindingsværkshus,
forbundne ved en Mejeribygning, pudset med Cement og
tækket med Skifer, og i Forlængelse af den kommer en
Svinesti, som dog mere anes end ses fra Borggaarden.
I 1636 opførte Fru Ellen Marsvin den Ladebygning, som
endnu er Gaardens skønneste Pryd, ikke mindst naar den
ses udefra, hvor den nordøstlige Gavl endnu bygger sig op
i Højden, baaren af Bindingsværkets muntre Leddeling af
Murfladen. Hvis den blev fyldt til Tagrygningen, var der
endnu Plads til al den Sæd, Gaarden kan avle, skønt Rum
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mel er saa gennemkrydset af den indre Trækonstruktions
svære Bjælkeværk, al del lager meget af Pladsen, men den
var fordum Tærskeladen/ hvor der foruden til Sæden skulde
være Plads til Fru Ellens og
hendes Efterfølgeres Hovbøn
der, naar de under Ladefog
dens Tilsyn svang Plejlene,
saa Kærnerne sprang afStraaet.
Hvor meget Gods Ellen
Marsvin end ejede, følte hun
sig dog saa stærkt knyttet til
Lundegaard, som hendes Fa
der, Jørgen, havde besiddet
før hende, at hun fik indret
tet Begravelse for sig selv og
sine to Mænd, Ludvig Munk
og Knud Rud, i Gaardens Sognekirke, Nørre-Broby, i hvis utilgængelige Grav
hvælvinger under Koret de
Ellen Marsvins Ladedør (Nationalmuseets Arkiv).
nu hvile.
Efter Fru Ellens Død i 1649 tilfaldt Gaarden hendes
Datter Kirstine Munk, og dens følgende Ejer blev Rigshof
mesteren Hannibal Sehested, gift med hendes og Christian IV.s
Datter Christiane. Ved Mageskifte gik Ejendommen 1664
over til Christian Urne, gift med Anna Sophie Krabbe, som
blev den sidste Ejer af gammel dansk Adel til denne Gaard,
som før den kom i Munk’ernes Eje, havde været besiddet
af Erik Venstermand, men som nu tilhører de fattige i Fyn
og giver Lundegaards Stiftelse sit Navn.
I 175 Aar har Gaarden tilhørt de fattige, men hvorledes
del gik til, at de kom i Besiddelse af dette gamle Adels
gods, kan nok fortjene at blive nærmere udredet.
Da Anna Sophie Krabbe var død, solgte hendes Arvinger
Gaard og Gods til Peder Smidt, som 1. August 1702 fik

Skøde derpaa, og som et ydre Tegn paa, hvem der nu havde
Magten, salte han samme Aar Vindfløje1 med sil Navne
træk og Aarstallet 1702 op paa Ellen Marsvins Lade.
Denne Peder Smidt var ingen fremmed paa Egnen, selv
om der i øvrigt vides meget lidt om hans Levnedsløb. I
Konsistoriesalen ved Set. Knuds Kirke i Odense hænger et
Billede2 af en (5—7 Aar gammel Dreng, kosteligt klædt i
en næsten fodsid, skindbræmmet Kjortel. Han er væbnet
med Bue og Pil, men han ser dog mest ud som el blegt
Stuebarn. Del forestiller Peder Smidt, men hvorledes den
Mand saa ud, der traf de Dispositioner, som senere skulde
blive til Gavn for saa mange i Eyns Land, ved vi intet om.
Han var født om ved 1673 og Søn af Niels Hansen Smidt
og Else Pedersdatter. Faderen havde først været Ridefoged
i Københavns og Kronborg Len, Borgmester i Helsingør og
fra 1661 Stiftsskriver i Bergenshus Len. Han var en vel
havende Mand, som »i hårdeste Beleyrings Tid« kunde laane
Frederik III 6000 Rdlr. og i 1661 yderligere 6000 Rdlr. til
en Hyldingsrejse i
Norge. Hans he
le Tilgodehavende
beløb sig sluttelig
til 28,675*/» Rdlr',
en efter Tidens
Forhold meget anseligSum, for hvil
ken han 1661 fik
Pant i Lyse Klo
ster og 1670 (23.
Aug.)
Skøde
paao
*
,
Ladeport mod Gaarden (Nationalmuseets Arkiv).
denne Besiddelse.
Niels Smidt tilhørte den Kreds af kongetro, borgerlige
Familier, der støttede Kongemagten og kom til Vejrs med
Enevælden. Hans Hustru, Else Pedersdatter, var Enke efter
Professor Basmus Hansen Brochmann, en velstuderet og
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berejst Historiker og Teolog, der døde 1664 efter at have
været gift med hende i 9 Aar. Hun var Datter af Borg
mester i København Peder Pedersen og havde en Søster
gift med Borgmester Hans Nansens Søn af samme Navn,
der endte som Præsident i København og Højesteretsassessor,
en anden gift med den adlede Højesteretsassessor Peder
Lerche, Ejer af Rygaard, som han gjorde til et Stamhus,
en tredie var gift med Handelsmanden Carl Rosenmeier,
der siges at have ejet Totterupholm (Rosendal) og Lystrup,
og en fjerde Søster var gift med Biskop i Bergen dr. Niels
Randulf.4 Niels Smidt havde saaledes foruden sine Penge
nogle Svogre, som yderligere kunde styrke hans Position.
Han nøjedes da heller ikke med at være norsk Godsejer,
men om ved 1669 erhvervede han Vejlevgaard, Nabogaarden til Lundegaard i Sallinge Herred. Hans Skøde paa
Gaarden er ikke tinglæst ved Fynbo Landsting, men 30.
August 1669 nævnes han som Borgmester Niels Hansen til
Vejlevgaard,5 og i de følgende Aar til 1673 var han i Virk
somhed med at samle Gods til Gaarden i Sallinge Herred.6 Det
var i de samme Aar, Svogeren Peder Lerche erhvervede
Rygaard, saaledes at de kunde mødes paa deres fynske Godser.
Længe kom han dog ikke til at nyde, hvad han her var
kommet i Besiddelse af. Naar han døde, kan ikke nøj
agtigt oplyses, da Kirkebogen ikke er i Behold, men i 1677
sad Else Pedersdatter for anden Gang Enke, og snart efter
ægtede hun sin tredie Mand Peder Klingenberg,7 hvem hun
dog ogsaa overlevede. Som Enke efter ham solgte hun 1699
Vejlevgaard til sine to Børn af mellemste Ægteskab, Else
Cathrine og Peder Smidt.8 Dette Ejendomsfællesskab op
løstes dog, efter at Else Cathrine var blevet gift med Kommerceraad Lorentz Petersen, idet Peder Smidt, som allerede
da skriver sig til Lundegaard, 15. Juli 17 029 tilskødede
Søsteren sin Del af Vejlevgaard. 1. August s. A. fik han sit
Skøde i Orden,10 og de to Søskende var saaledes i Fremtiden Na
boer, men i Modsætning til Søsteren giftede Peder Smidt sig ikke.
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Den Gaard, Peder Smidt overtog, var næppe meget for
andret siden Ellen Marsvins Dage. I Pontoppidans danske
Atlas findes følgende Beskrivelse: »Gaarden er et stort, grund
muret Corps de Logis med tvende Fløyer af Bindingsverk
og skilles som sædvanligt ved en Grav fra Ladegaarden.«
Det meddeles endvidere, at den menes at være bygget af
Ludvig Munk og Fru Ellen Marsvin, hvis Navnes første
Bogstaver staa paa Muren med det Aarstal 1602.11
Det III Bind af Danske Atlas, hvori denne Beskrivelse
slaar, blev trykt i 1767, men da var den forlængst forældet;
dog har den sin Værdi som Efterretning om Lundegaards
ældre Bygninger, mens det er et Spørgsmaal, hvorfra den
senere Forvalter ved Lundegaard, Wilcken, har sin Viden,
naar han i 1857 til Traps Danmark kunde indberette, at
Gaarden fordum var paa to Etager med et Taarn, med
mindre han af Taarnets Tilstedeværelse sluttede, at der
maatle have været mere end een Etage.12 Hertil er der dog
at bemærke, at da der i 1752 (se Side 21) holdtes et meget
indgaaende Syn over Gaarden, omtales ikke noget Taarn,
men »et saakaldel Kapel af Grundmur« for østre Ende af
nordre Længe. Senere findes intet om dette »Kapel«, men
til Gengæld optræder »Taarnet«, som sluttelig blev nedrevet
i 1801. Det er saaledes muligt, at dette Kapel eller Taarn
er en Best, der er blevet staaende af den gamle, grund
murede Hovedfløj, som altsaa maa have ligget nord i Borggaarden, og den lille Stump Bindingsværkshus med Knægte,
som støder til den nuværende Mejeribygning, bliver saa
ledes Resten af en af de to i Danske Atlas omtalte Bin
dingsværksfløje, der vel maa have udgaaet vinkelret for
Enderne af Hovedfløjen.13
I Supplementsbindet til Danske Atlas (VI, trykt 1774)
er den forældede Beskrivelse af Gaarden rettet, saaledes at
der nu staar: »Det meste af Gaarden har Cancellie-Raad
Peder Schmidt ombygt, men Taarnet lod han staa.«14
Det er altsaa Peder Smidt, der har nedrevet den gamle
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Hovedfløj og i Stedet opført de to Bindingsværkslænger med
Kældre under, som nu er Borggaardens dominerende Byg
ninger. Af disse er den søndre den anseligste og har de
sværeste Kældermure for de ældste 23 Kags Vedkommende,
saa den har rimeligvis været beboet af ham selv, mens den
anden er noget lettere bygget, og Munkestenene under dem
begge er sikkert tagne fra den gamle, nedrevne Hovedfløj.
Der kan desværre ikke oplyses noget nærmere om de
enkelte Bygningers Opførelse, men straks efter at Peder
Smidt var blevet Ejer af Gaarden, tog han i hvert Fald fal
paa sine Byggearbejder, og dem fik han adskillige Bryderier
af, idel de Haandværkere fra Faaborg, han betroede Bygge
riet, ikke synes at have været fremragende Dygtigheder.
13. August 1703 maatte han saaledes paa Sallinge Herreds
Ting15 kræve Synsmænd udmeldt til at syne det Tømmer
arbejde, Morten Møller havde paataget sig at fuldføre paa
Gaarden. Synet afhjemledes den følgende Tingdag 20. Au
gust, og selv om Bindingsværket i hans Længer nu fryder
Øjet, kunde det ikke staa for Samtidens Kritik: Bjælkerne
i Huset var ikke gjort saa fast i Stolperne med Enderne,
som de burde, hvorfor Huset allerede var skilt ad og maatte
sammenskrues og med Jern forankres; Bjælkebaandene, som
burde have været bundet med Nagler, var i de fleste Bin
dinger ganske afskaarne og fusket under Bjælkerne med
nogle Lægtesøm; Stolperne paa den Side imod Gaarden var
forhuggede med mange unyttige Huller og 17» Kvarter for
kort afskaarne, saa at Taget paa Huset af den Grund stod
paa Hæld ind imod Gaarden, og der var ingen Nagler i
en Del af Løsholterne; Vinduerne var ikke af samme Højde
paa et Sled som paa et andet; Remmen paa den østre Side
mod den nordre Gavl var paa to Steder i Stykker og maatte
fornyes; Huset stod skævt ud og ind fra den ene Ende til
den anden; de fleste Spær stod paa Hæld mod Husets ene
Ende, og ikke een svær Lægte var opslaaet paa det hele Hus.
Selv om Huset blev repareret, kunde del dog ikke komme
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i den Siand, det burde være, uden helt at nedbrydes og
paa ny igen opbygges, men Bekostningen derved vilde blive
stor, da Murermesterens Arbejde allerede var klargjort paa
Undertømmeret.
Desværre lader det sig ikke nærmere bestemme, om denne
ynkelige Bygning er den nuværende Forpagterbolig eller
den gamle Forvalterbolig, ligesom det ej heller kommer for
en Dag, hvad Peder Smidt fik ud af dette Syn. Man skulde
tro, at han derefter vilde sagsøge Tømrermesteren ved hans
Værneting i Faaborg, men noget saadant er ikke sket, saa
han har maaske kun brugt det til at mane Synderen til
at afhjælpe de værste Mangler paa egen Bekostning.
Det følgende Aar fortsattes med Bygge- og formodentlig
ogsaa Nedrivningsarbejder, thi et Par Uger efter Paaske
blev en Christopher Jørgensen ihjelslagen paa Lundegaard
af en Gavl, som »nederfaldt«. I det Aar kom det dog i andre
Maader især til at gaa ud over Murermesteren Hans Andersen
fra Faaborg, overfor hvem Peder Smidt dokumenterede sin
Utilfredshed saa kraftigt, at samme Murermester 9. Juni 1704
paa Sallinge Herreds Ting stævnede Monsr. Smidt til Lunde
gaard for ærerørige Skældsord, Nævehug samt Kæp- og Stavshug, og samme Dag fremstod for Retten Anders Hansen,
Murermester, og vidnede, at Søndagen den 25. Maj kom han
og Hans Andersen gaaende fra Lundegaard og vilde til Vejlevgaard, hvor Monsr. Smidt var, for at tale med ham om det
Arbejde, de havde under Haand paa Lundegaard. Under
Vejs kom da Smidt dem i Møde ved Vejlev Mølle, og om
det Møde berettede Anders Hansen følgende:
Da spurgte Hans Andersen Monsr. Smidt, naar de skulde begynde
paa deres Arbejde igen, da sagde Monsr. Smidt: De har ej biet efter
ham, mens han har biet efter dennem; og sagde, om jeg forlanger
din Hunds-Fot til mit Arbejde. Da svarede Hans Andersen: Det
raader Monsr. Smidt selv for. Og sagde [P. Smidt]: Der har du ar
bejdet for mig i Fjor som en Skælm, og i det samme slog Monsr.
Smidt hannem i Næse og Mund, saa Blodet randt, og Huden to Ste-
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der sloges af hans Mund under hans Næse, og som han bødede for
sig med sin Haand, som han havde sin Kæp udi, fik Monsr. Smidt
Kæppen fra ham og slog hannem nogle Slag dermed paa hans Ryg
og Arme, saa han deraf blev brun og blaa, hvorfor Hans Andersen
maatte løbe fra Monsr. Smidt, som da kastede Kæppen efter hannem.

14 Dage efter førtes der Vidner i Sagen, bl. a. Hans Stald
karl paa Lundegaard, der havde hørt, at hans Husbond og
Murermesteren havde haft nogle Ord sammen, men ikke
hvad det var, og han havde set, at Smidt slog den anden
med en Kæp og hørt, at han skældte ham for en Skurk,
og Hans Murermester var samme Tid drukken. Mølleren
paa Vejlev Mølle forklarede, at Murermestern var kommen
derind og havde præsenteret sine Saar og Slag, »og da han
igen var iklædt, brød han sig og gik til Sengs og sov en
Stunds Tid, siden gik han bort med Anders Murermester
paa Brobyværk.« Samme Dag vidnede endvidere nogle
Synsmænd om Saar og Slagmærker paa ham, hvorefter Sa
gen blev opsat i 14 Dage.
Peder Smidt søgte ikke at forsvare sig, men han har
aabenbart ment, at Angrebet var det bedste Forsvar, thi
samme Dag krævede han Synsmænd udmeldt til at syne
det Arbejde, Hans Andersen fra Faaborg og Anders Hansen
paa Brobyværk havde udført paa Lundegaard. Denne For
retning skulde ske 27. Juni og afhjemles 30. s. M., men den
Dag skete der intet saadant, og Sagen mod Peder Smidt,
som var opsat 14 Dage, kom heller ikke siden til Behand
ling, hvorfor det maa antages, at begge Parter er kommet
til det Resultat, at der var større Fordel ved Forlig end ved
Krig, saaledes at Herredsfogden ikke fik mere med den Sag
at gøre.
Til Trods for dette Vidnesbyrd om et iltert Temperament
var Peder Smidt ingen trættekær Person. Det var sjældent,
han i de følgende Aar ulejligede Herredstinget, og naar det
skete, var det kun i den Art Sager, som ingen Godsejer,
der vilde have Orden paa sit Gods, kunde undgaa, nemlig
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Syn over forsomle Fæstegaarde med paafølgende Sag mod
Fæsteren, og det var endda meget faa. I 1708 var der dog
en Lejermaalssag mod en Morten Christensen, en Tjeneste
karl fra Vøjstrup, under hvilken der fremkom lidt Oplys
ninger om Forholdene paa Lundegaard. Under Tærskearbejde paa Gaarden kom nemlig nævnte Morten Christensen
i Klammeri med Forpagterens Karl — Peder Smidt har altsaa
ikke selv drevet sin Hovedgaard — og under dette kom Ride
fogden Christen Pedersen til; men Morten Christensen »gav
ham Fanden« og sagde yderligere, at der kom vel den Dag,
at saadanne Karle, som nu var i Gaarden, kom der uden
for, mens Fogden kaldte ham en Æreskænder. Resultatet
af denne Sag blev dog, at Morten Christensen maatte love
Afbigt overfor Herskabet og om Fogden erklære, at han om
ham ikke vidste andet end det, som skikkeligt og godt var.
Peder Smidt maatte dog ogsaa i denne Sag værge for
sig selv, idet der gik Snak om, at han havde villet paavirke
et af Vidnerne. Det reduceredes dog til, at Hans Jørgensen
havde sagt om sin Broder Claus, at Husbonden kunde gøre
ved ham, hvad han vilde, saasom han var hans Bonde, og
for Retten vidnede Claus, at Smidt ikke nogen Tid havde
begæret andet af ham, end tilbørligt kunde være.
Der bevistes altsaa ikke noget, men det fremgaar af
Sagen, at Smidt først havde haft de tvende Brødre for sig
hjemme paa Gaarden til Sagens Opklaring.
Store Bidrag til en Karakteristik af Peder Smidt giver
de Sallinge Herreds Tingbøger saaledes ikke, men naar han
hidtil kun har været kendt som den ugifte, tidligt bortdøde
Opretter af et besynderligt Testamente, der nærmest maatte
vække Forestillinger om en sygelig Særling, saa møder vi
her en myndig Herremand med et iltert Temperament og
absolut ingen Svækling.
Det ser dog ud, som hans Forhold ikke udviklede sig
helt tilfredsstillende, etter at han havde købt Lundegaard,
maaske fordi hans Byggeforetagender har kostet ham vel
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meget. Før i Tiden havde han og Søsteren laanl Kapitaler
ud: 3000 Rdlr. til Mette v. d. Kuhla, sal. Christian Banners
til Frederiksgave, 2500 Rdlr. til Johan Christopher v. Korbitz til Hellerup og 1000 Rdlr. til Mette Bille til Skovbygaard og Billesbølle;16 men 1703 maatte han selv laane 4500
Rdlr. af Raadmand Laurs Andersen i København,17 og i
1705 solgte han til Geheimeraadinde Armgard Sophia
Gabel til Findstrup og Christiansdal af Fæstegodset i selve
Nørre-Broby 25 Tdr. 7 Skpr. Hartkorn,18 hvilket han næppe
vilde have gjort, hvis han ikke havde været nødt til det,
da samlede Besiddelser med Udelukkelse af andre Lodsejere
var en meget eftertragtet Ting i Datidens Godsdrift.
Helt slette blev hans Forhold dog ikke, da han ved
Krigsstyrsligningen for 1710 er ansat til 50 Rdlr., mens
Svogeren Lorentz Petersen kun skulde svare 40 Rdlr., og
i 1711 var de begge ansat til 100 Rdlr. Til de højstbeskattede mellem Godsejerne hørte de vel ikke, da Geheimeraad
Gabel som Ejer af Hvidkilde skulde betale 200 Rdlr., og
Baron Trolle til Brahetrolleborg 300 Rdlr., hvilket Beløb
ogsaa skulde udredes af Generalmajor Trampe til Fjellebro,
men i Forhold til deres Godsers Størrelse var 100 Rdlr. en
svær Skat.19
Da det saaledes lod til, at han ikke kunde skaffe sig
Anseelse ved stigende Rigdom paa Gods og Penge, prøvede
han at underbygge sin soeiale Stilling paa anden Vis, idet
han under et Ophold i København 27. November 1705 an
søgte Kongen om at bevise ham den store Naade, at give
ham Brev paa »at niude dend Tittul af Cancellie-Raad.«
Helt glat gik det dog ikke, som Koncepten til Udnævnelsen
viser. I dens første Affattelse, dateret 29. December, er han
nemlig kun udnævnt til Kommerceraad, men han har for
modentlig i Tide faaet Underretning om dette bedrøvelige
Resultat og sat alle Hjul i Bevægelse for at naa sine Ønskers Maal, hvilket ogsaa lykkedes, thi derefter er Kom-
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merceraad reltel til Kancelliraad og Udfærdigelsen dateret
9. Januar 1706.20
Peder Smidts næste Ansøgning til Kongen var dateret
Lundegaard den 13. Juni 1709 og begyndte saaledes:
Som vi alle Mennisker ere dødelige, saa at een Ung saa snart kand
døe som den gamle, det samme jeg og kand forrestille mig, da som
jeg endnu mig udi den eenlige og ugifte Stand oppeholder og ingen
Lifvs-Arfvinger endnu haver, altsaa er min allerunderdanigste Bøn og
Begiering.......... at jeg, endnu mens jeg lefver (ifald jeg iche før
min Døed skulde indlade mig udi Echteskab), maatte oprette et Te
stamente med hvad Conditioner og Vilkor og til hvem mine Venner,
jeg lystede, min faae og ringe Midler effter min Døed skulde arfve og
niude, og paa hvad Maade dermed skulde omgaais effter min Død:

Svaret paa denne Ansøgning kom hurtigt i Form af en
kongelig Bevilling af 22. Juni 1709, der tillod ham, »at han
over sine Midler og Formue ved Testament-Codicil eller
anden deslige Forskrivelsesmaade, hvorved hans sidste Villie
klarligen ses og vides kan, saaledes maa disponere og derom
slig Anordning gøre, som hannem selv lyster og godt synes,
dog at han derimod de fattige med noget efter sin Stand
og Vilkaar betænker.« Alt, hvad han saaledes maatte be
stemme, skulde være udtrykkeligt gældende for Arvinger
og andre, som om Testamentet var kongeligt konfirmeret.21
Et Par Aar eller satte han selve Testamentet op, et saare
kuriøst Dokument af et afgjort hjemmelavet Præg og end
ikke dateret (Se Bilag I).22
Lundegaard med Gods, i alt 412 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdkr.
1 Alb. Hartkorn, testamenterede han til sin Søster I£lse Ca
thrine, gili med Kommerceraad Lorentz Petersen, og efter
hende til hendes Datter, Anke Petersen, men hverken Lo
rentz Petersen eller senere Ankes Mand, hvis hun blev gift,
maatte i mindste Maade befatte sig med Godset eller nyde
nogen Fordel deraf, og hvis de forsaa sig herimod, skulde
Gaard og Gods straks være forfaldet til de fattige, og »skulde
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det hænde sig, at min kære Søster Else Kathrine Smit Pe
tersens ved Døden skulde afgaa og ingen Børn efterlade
sig, da Godset og Gaarden at være forfalden til de
fattige og nødtørftige her udi Landet, saa mange
deraf kan have deres rigelige Ophold til Nødtørft aarlig.«
Testamentet skulde straks læses ved Landstinget og des
uden forkyndes Godsets Bønder, at de ikke adlød andre
end Søsteren »og hverken hendes Mand eller andre, saalænge
hun lever og siden hendes Børn efter hende.«
Yderligere krævede han, at der af Indkomsterne eller
hans Død aarlig skulde afdrages 1000 Rdlr. paa hans Gæld,
og i sit Testamente betænkte han yderligere sin Søster, Mar
grete Klingenberg med 1000 Rdlr. samt Mette Rosenmeier,
gilt med Viborg Stifts geskæftige Biskop, Bartholomæus Deich
mann, med 300 Rdlr. Nørre-Broby Kirke skulde have el
Par Sølvlysestager,23 et Alterklæde af rødt Fløjl, og grønt
Fløjl til at overtrække Prædikestolen med. Endelig skulde
den aarlige Rente af 500 Rdlr., staaende i Gaarden, udbe
tales til 8 forarmede Gaardmænd i Nørre-Broby Sogn.
Med denne Gave til de fattige i Sognet mente han sik
kert at have indfriet det Krav, der var stillet i den konge
lige Bevilling, at han skulde betænke de fattige, thi al Lundegaard og Gods skulde tilfalde dem, var en saare fjern
Mulighed. Testamentet forudsatte udtrykkelig, at ogsaa andre
og senere Børn af Søsteren Else Cathrine var berettigede
til lige Del i Godset, saaledes at kun hendes Efterkommeres
Uddøen eller uforsigtig Indgriben af Søsterens eller senere
Søsterdatterens Mand kunde medføre, at Bestemmelsen til
Fordel for de fattige »herudi Landet«, d. v. s. Fyn, traadte
i Kraft. Det maatte endda paa Forhaand anses for gan
ske usandsynligt, at Trudslerne mod disse med saamegen Mistro behandlede Ægtefæller nogen Sinde kunde
faa reel Betydning, da sikkert ingen af dem uden Proces
vilde vige, hvis de beskyldtes for at have overtraadt Te
stamentets Bestemmelser, og selv med Udsigt til al vinde
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vilde Fyns Stiftsøvrighed næppe finde det tilraadeligt at
gribe ind. Lidet smigrende for Svogeren var dog denne
Peder Smidts dybe Mistillid, mens han altsaa havde den
sikreste Tro til Kvinderne af samme Blod som han selv.
Endnu i 1705, da Peder Smidt borlskødede noget Fæste
gods i Nørre-Broby, var hans kære Svoger Vitterligheds
vidne, og hvornaar de ragede uklar, kan ikke nøjere siges.
Naboskab kan selv mellem Slægtninge give Anledning til
Kiv, og el Vidnesbyrd om deres Uenighed haves i en langt
senere udateret Beretning om et (lærde »Buegærde« mellem
Vittinge Bys Mark og Vejlevgaards Løkker, hvor det hedder,
at mens Peder Smidt boede paa Lundegaard og Lorentz
Petersen paa Vejlevgaard, opkom der Tvistighed mellem
de to Svogre om Jagten, »formedelst at Vejlevgaards Ejer
formente sig at have Jagtrettigheder paa Vittinge Bys Mark
paa Grund af, at af Vejlev Bys Jorder 16 å 20 Tdr. Land
laa paa eller ved Vittinge Mark uden nogen Separation.«
Som Modtræk havde da Peder Smidt paa egen Bekostning
opført Gærde og gravet Grøft til Skel mod Svogeren, men
om denne Jagtstrid har været den oprindelige Aarsag til
Uvenskabet, fremgaar ikke heraf.24
Den ensomme Mands største Kærlighed har dog maaske
hans Heste haft. I sil Testamente bestemte han, at Stutte
riel med Hingst og Hopper, lagt til paa Gaarden, ikke maatle
skilles fra den, og især maatte den brune Hingst aldrig
komme bort.
Naar Peder Smidt overhovedet kom ind paa den Tanke,
at hans Gods under visse Omstændigheder skulde blive til
en Stiftelse, kan det maaske skyldes, at netop hans Tid saa
Oprettelsen af saa betydelige Godsstiftelser som Gisselfeld
adelige Jomfrukloster, Boskilde adelige Jomfrukloster og den
Thaarupgaardske Stiftelse, der alle tre har Fundatser fra
Aarene 1698—1702. Ganske vist var disse til Glæde for
adelige Jomfruer, mens den borgerlige Kancelliraad vilde,
at Udbyttet af hans Gods skulde tilfalde de fattige og nød-
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tørftige uden Siandsforskel, men del er dog muligt, al han
har hentet Idéen herfra, selv om Testamentet kun inde
holder faa Linier om den Maade, paa hvilken den skulde
realiseres.
Efter at Peder Smidt var afgaaet ved Døden 26. Sep
tember 1711, kun 38 Aar gammel, og nedsat i Nørre-Broby
Kirke, blev hans mærkelige Testamente læst ved Fynbo
Landsting 29. Juni 1712, og dets Bestemmelser var der
efter ikke længere nogen Hemmelighed.
Søsteren Else Cathrine tiltraadle ifølge Broderens Villie
(lodset, men der var ikke saa lidt Gæld, som i Forvejen
hvilede paa Ejendommen eller kom til al hvile paa den til
trædende Besidderinde.
I 1731, allsaa eller 20 Aars Besiddelse, gjorde Fru Else
Cathrine Bede for, hvorledes hun havde forvaltet, hvad der
saaledes var tilfaldet hende, og denne Opgørelse, som ganske
vist heller ikke tilsigter al give noget lyst Billede, viser, al
der havde været fuldt op af Vanskeligheder.
Da hun tiltraadle, var Gælden, heri indbefattet de testa
mentariske Gaver og Legater, 8075 Rdlr., dertil kom Om
kostningerne ved Broderens standsmæssige Ligfærd, det svære
Beløb 2516 Bdlr., saaledes at hun ialt skulde svare til og
forrente 10,591 Bdlr. I Forpagtningsafgift af Hovedgaarden
havde hun højst hall 1000 Bdlr. aarlig, og af Fæsternes
Landgilde og Hovningspenge havde hun ikke kunnet faa
tilstrækkeligt ind til Gaardens Vedligeholdelse, Folkenes Kost
m. v., saaledes at det havde været hende helt umuligt
efter Testamentets Krav aarligt at nedbringe Gælden med
1000 Rdlr.
I Aarene 1711—21 havde de aarlige Udgifter til For
rentning af Gælden og Hovedgaardens Drift været 1096 Bdlr.,
og senere var Uheld kommet til. I 1726 var 3 af de største
Fæstegaarde og 6 »skønne, nybygte bedste Husmandshuse«
i Hast blevet lagt i Aske, og deres Genopførelse havde ko
stet rede Penge, Forringelse af Skovene ved Forbrug af
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Bygningstømmer og Afsavn af Indkomster af de brændte
Steder, »saa al Overskuddet af Indkomsterne bleve for mig
ringe og knap derved Klæderne til Kroppen for mig selv,
saa jeg min Tid med Uro og Bekymring nu i nogle Aar
baade her og paa Vejlevgaard har tilbragt, gjort mig Kredit,
laant paa et Sted, for paa et andet Sted at betale for Gaard
og Gods al maintenere, sparet paa mig selv og stræbt af
yderste Formue at trække mig igennem disse besværlige
og slette Pengetider.«25
Disse Bekymringer var ikke ubegrundede, thi Gælden
steg i de følgende Aar stadig, saaledes at den gamle Frue
11. Juni 1740 opgjorde Lundegaards Gæld saaledes: Veksler
og Obligationer 15,184 Rdlr. 4 Mk., Regnskabsgæld og Folkeløn 1,365 Rdlr. 5 Mk. eller ialt 16,550 Rdlr. 3 Mk\ altsaa
en Forøgelse af Gælden siden hendes Tiltrædelse med om
ved 6000 Rdlr.2“
Det var altsaa ikke gaael saa fortræffeligt som Kancelliraaden haabede, naar blot Svogeren blev holdt uden for
det hele, men det havde ogsaa været vanskelige Tider med
Krig, lunge Skatter og Uaar, og 29. Oktober 1740 døde Kommerceraadinde Petersen uden at have set det blive bedre.27
Efter hende tilfaldt Lundegaard i Overensstemmelse med
Testamentet hendes eneste Barn Anke, der var gift med
en af Datidens mest fremragende Rytterofficerer, Adolf Neuberg, der endte som Generalløjtnant. Han var en elskvær
dig Mand, besungen af Ambrosius Stub i en »Drikke-Skaal
giort ex tempore«:
Vor Neubergs Bryst
Har Moed og Lyst
At aabne Ærens Porte.
Hans kloge Tinding blive graae,
Hans hvide Orden blive blaae.
Hans Fiender blive sorte.

Han har næppe holdt sig Testamentet efterretteligt og
helt ladet Lundegaard være sig uvedkommende, skønt Ægte2
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parret ogsaa besad Vejlevgaard, men nu kom der i hvert
Fald lysere Tider, idet Priserne paa Landbrugets Frembrin
gelser steg, og hans Kone kunde virkelig begynde at betale
af paa Lundegaards Gæld, og hun arbejdede saa energisk
og heldigt, at hun i Aarene 1741 til 1752 ikke blot tilbagebetalte den af Moderen stiftede Gæld, men ogsaa betalte saa
meget af paa den ældre Gæld, at der kun hæftede 4100 Rdlr.
paa Lundegaard, da hun afgik ved Døden efter al have be
siddet Godset i kun godt en halv Snes Aar og endda ikke
i luller Medgang, da hun havde hall baade Kvægsyge og
Ildebrand at kæmpe med.28
Generalen var død i 1749, og i August 1752 afgik Ge
neralinden ved Døden i Hamborg efter el barnløst Ægte
skab, og hvad der i Peder Smidts Testamente kun havde
været en fjern Mulighed, stod nu for sin Opfyldelse, de
fattige i Fyn var Arvinger til et Gods.
Det har utvivlsomt i interesserede Kredse været drøftet,
hvad der nu skulde ske, og et Vidnesbyrd herom er et
Brev af 14. August 1752 til Biskoppen over Fyns Stift, Chri
stian Ramus, fra Krigsraad, dr. jur. Hedegaard, Birkedommer
og -Skriver i det fynske Rytterdistrikts Birk, hvis Sviger
moder var en Kusine til Peder Smidt. I dette mindede han
Biskoppen om Testamentets Bestemmelser, hvis Iværksæt
telse paahvilede denne, da Biskoppen, Provsten i Sallinge
Herred og tvende Præster skulde overvære Midlernes Ud
deling til de fattige og gennemse Regnskaberne, selv om
Birkedommeren maatte antage, at Biskoppen »uden nogen
min Erindring selv vigilerer og ser derhen, at Testators
Villie i denne Post paa det nøjeste bliver efterlevet og fuld
byrdet,« men han undlod dog ikke samtidig at anbefale
sin Svigermoder til at komme i Betragtning blandt Landets
fattige, og han tilbød sig selv som Bestyrer af Gaard og
Gods.29
Krigsraad Hedegaard havde gjort sig unødig Bekymring,
thi allerede 9. August havde Biskop Ramus skrevet til Amt-
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manden over Nyborg og Tranekær Amter, Konferensraad
Adeler, som maalte være den rette Skifteforvalter i General
indens Bo, og bedt barn om at oplyse, om det originale
Testamente fandtes der, og om det var forandret eller op
hævet.30 Her fik ban imidlertid at vide, at Oberstløjtnant
Leths Datter Adolphine, som var opkaldt efter Generalen,
var Universalarving, og bendes Fader Executor lestamenti
og Administrator bonorum. Altsaa benvendte han sig til
denne Mand,31 men fik der blot den Besked, al naar Boel
loges under Behandling, skulde han faa behørig Underret
ning, men da der hengik adskillige Dage efter den fastsatte
Dag, og da han erfarede, at der af andre gjordes Anstalt
til at modtage det til Fyns fattige testamenterede Gods, skrev
han atter til Lelh32 og satte samtidig Stiftamtmanden, Grev
Ranlzau, ind i Situationen.
Den var i Virkeligheden ret broget. General Neuberg og
Frue havde nemlig ogsaa faaet en Bevilling til et Testa
mentes Oprettelse, og 17. Januar 1743 havde de underskrevet
det paa Vejlevgaard. Ifølge dette skulde alt deres Jorde
gods, Lundegaard indbefattet, tilfalde den længst levende,
og efter dennes Død skulde Lundegaard »tilhøre den ved
General-Poslamlel tillige allern. oprettede Postkasse«, idet
Fru Neuberg i en mere vidtløftig end overbevisende Rede
gørelse havde forsøgt at befri sig for Forpligtelsen til al
rette sig eller Morbroderens Disposition.
At give Godset (il Postkassen var dog ikke saa fjernt fra
Peder Smidts Formaal, som man skulde tro, thi i 1712
havde Frederik IV givet en Fundation for det danske Post
væsens Indkomster, ifølge hvilken Postvæsenets Overskud
skulde danne et Fond til Pension for Enker og til Hednin
gers Omvendelse, og selv om denne Fundations Bestemmelser
ikke helt nøje var blevet efterlevede hverken af Kongen selv
eller hans Efterfølgere, saa bestod der dog her stadigt el
Fond, som i en Tid, hvor Embedsmænds Enker ellers vilde
være frygteligt slet stillede, var til Hjælp for mange.33
2»
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I Henhold lil delle Testamente havde Generalinden altsaa
efter Mandens Død indsat Adolphine Lelh som Universal
arving til all del øvrige Gods og deres andre Ejendele, men
foreløbig kom delle Forhold ikke lil at spille ind i Tinge
nes Gang.
Da Biskop Ramus endelig havde faaet fuld Underretning
om alt, sendte han 23. September 1752 en Forestilling til
Kongen med Genparter af alle Testamenterne og de vekslede
Skrivelser og udbad sig en kongelig Resolution til Gunst
for Peder Smidts Testamentes usvækkede Gyldighed. 31.
Oktober derefter fik han det Svar, at Kongen havde resol
veret, »at det skulde forblive ved det første, nemlig Kaneelliraad Smidts Testamente, indtil det ved Lands Lov og
Ret kunde udgøres, hvilken af begge Dispositioner skulde
eragtes al prævalere,« og der tilsagdes begge Parter fri
Proces.34
Saa nødigt Biskop Ramus end vilde, maatle han nu ud
i en Proces. Hvor ugerne han indlod sig paa noget saadant, fremgaar af et tidligere Brev (18. Oktbr. 1752) lil
Stiftamtmand Rantzau, hvor han skrev: »Var det min egen
Sag, vilde jeg gerne til og give endog Overkjortelen til den,
som maatte forlange Underkjortelen, men dette er en Em
beds- og Samvittighedssag, hvorudi jeg ikke bør tie.«35
Foreløbig indrettede han sig dog blot paa at tage Godset
i Besiddelse, lade det bestyre af en Forvalter og føre Regn
skab over Indtægterne, som skulde deponeres til Sagen var
endt, idet han i øvrigt afventede Stævning fra Generalpostamtet i Anledning af dette Skridt.36
For at aftale alt, samledes Direktionen første Gang den
(j. November Kl. 9 hos Biskoppen i Odense; de andre Med
lemmer var Provsten i Sallinge Herred, Nyekirke, og Sogne
præsterne Johannes Mule til Nørre-Broby og Jens Zeuthen
lil Allested og Vejlev.
Som Resultat af denne Sammenkomst afgik der fra disse
fire gejstlige Herrer en Skrivelse til Oberstløjtnant Lelh, der
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paa Datterens Vegne bestyrede det Neubergske Bo, med An
modning om at afstaa Lundegaard, og en anden Skrivelse
til Rytterdistriktels Regimentsskriver Hans Langsted og Ho
spitalsforstander Henrik Christian Holmer i Odense Graabrødre Hospital, som begge maatte formodes at sidde inde
med den fornødne juridiske og agrariske Indsigt, om paa
Direktionens Vegne at overtage Godset, for hvilket Holmer
beskikkedes som Interimsforvalter.
Selve Overtagelsen fandt Sted den 28.—29. November
1752.37 Den første Dag synedes alene Borggaarden og Ladegaarden samt de dertil liggende Marker. Som det vil fremgaa af den følgende Beskrivelse var Bygningernes Stand ikke
den bedste.
Borgegaarden.
Nordre Længe: Stuehus 23 Fag, nogenlunde i Stand, men behøver
dog Reparation, er Bindingsværk; for den østre Ende heraf er et saakaldet Kapel af Grundmur, som er lidet revnet paa begge Sider, ellers
i maadelig Stand undtagen Vinduerne, begge Dele er med Stentag.
Vestre Længe bestaar af 20 Fag, til Køkken og Bryggerhus, samt
Værelser i den nordre Ende, Bindingsværk med S ten tag, nogenlunde
i Stand, men behøver dog Reparation.
Søndre Længe bebos af Forpagteren, som bestaar i alt af 30 Fag,
Bindingsværk og Stentag, nogenlunde i Stand undtagen adskillige smaa
Reparationer; denne Længe bestaar i alt af Værelser undtagen 7 Fag
Vognport og Remiser. Under hvilken søndre og nordre Længe findes
gode Kældere, men ingen under det vestre Hus.
Hvoraf Borgegaarden bestaar, adskilt fra Ladegaarden med et gam
melt Stakitværk.
L a d e g a a r d e n.
Nordre Længe 19 Fag til Stalde og Følhus alene, Bindingsværk
med Stentag, men temmelig forfalden.
Søndre Længe 16 Fag Bindingsværk og Straatag, til Tørvehus og
Faarehus med Port og Indkørsel fra Marken, i bedre Stand end næst
forrige.
En liden Længe Sønder og Nør, Bindingsværk, paa den ene Side
Sten og paa den anden Side Straatag, i alt 14 Fag.
En Længe paa søndre Side, strækker i Øster og Vester, 19 Fag,
Bindingsværk med halv Sten- og halv Straatag, bruges til Øksne- og
Kostald.
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Paa østre Side en Længe, bestaar af 32 Fag i Sønder og Nør,
med Port og Indkørsel, Bindingsværk og Stentag paa begge Sider til
Øksne- og Hestestalde, i temmelig god Stand og af godt Tømmer.

Kort over Lundegaard 119b (i Matrikulsarkivet). Nord til højre.

En liden Svinesti næst hos for sig selv af 3 Fag Bindingsv:vrk
og Straatag.
Resten er Tærske- og Kornladen, som bestaar af 30 Fag Bin
dingsværk, ined halv Sten og halv Straatag, godt Tømmer ud- og
indvendig, undtagen den søndre Gavl, som er ganske forfalden og
behøver snart Reparation.

Den næste Dag synedes Bøndergodset, idet man optog
Fortegnelse med Angivelse af Fæsternes Navne og deres
Drengebørns Navne og Alder (af Hensyn til Stavnsbaandel
og Soldaterudskrivningen), Gaardenes Hartkorn, Bygninger
nes Fag og Tilstand, Besætningernes Størrelse, Gaardenes
Udsæd og Høavl samt Skov og Tørveskær. Det var altsaa
et meget værdifuldt statistisk Materiale, der her tilvejebrag
tes, saaledes at man vel kan skønne om Godsets Værdi ved
Overtagelsen.
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Selv om der hist og her klagedes over Bygningernes Til
stand, saa frembyder dette Syn dog Billedet af et Gods i
udmærket Stand med god Besætning baade af Mennesker
og Dyr. Desværre er Besætningen paa Hovedgaarden ikke
opgivet, men paa Fæstegodset var Antallet følgende:
Bæster

N. Broby....
Staaby........
Vøistrui)
j
i ....
Lunde Mølle
Vittinge........
Lomborg . . .
Tømmerhol t

. . 155
. . 99
. . 82
4
. . 50
0
7
397

Køer Ungkvæg

94
51
46
3
34
1
4
233

111
87
50
1
37
1
4
291

Faar

Svin

Gæs

150
103
95
10
92
6
11
467

99
74
49
0
37
3
5
267

75
43
24
0
30
0
3
175

Til Sammenligning kan anføres, at i 1921 var der i hele
Sognet G21 Heste, 1263 Køer, 1207 Ungkreaturer, 435 Faar
og 1562 Svin.38
I Forhold til Nutiden var saaledes Hesteholdet meget
stort, men Datidens Heste var smaa og Hjulplovene svære
at drage, og dertil kom, at Bønderne ikke blot havde deres
egne, men ogsaa Hovedgaardens Marker at pløje, køre Gød
ning paa og hjemføre Sæd fra, saaledes al Hoveriets Spand
dage krævede et betydeligt Hestehold af Bønderne.
Selv om der lægges 100 Køer til for Hovedgaarden, kom
mer Kreaturbesætningerne samt Svinene langt under Nuti
dens Tal paa Grund af Landbrugets helt forandrede Driftsmaader og Vilkaar. Faareholdet alene er gaaet tilbage siden
den Gang, men i Fortidens Naturaløkonomi var Faarene et
meget vigtigt Led. De skulde give Uld til Klæder og Tælle
til Lys samt for en væsentlig Del levere Vinterforsyning
af Kød.
Det var saaledes et Gods i god Drift, de tvende Udsen
dinge her satte sig i Besiddelse af paa de fattiges Vegne,
men Overdragelsesforretningen løb dog ikke af uden Pro
tester, ikke som man skulde vente fra General-Postamtets
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Side, men fra Oberstløjtnant Leths, idet hans Overdragelses
dokument, hvorved han afstod Gaard og Gods, Protokoller
og Dokumenter, sluttede med en Række Krav, opstillede
paa Datterens Vegne. Han holdt paa, at Godset skulde over
tages med den endnu resterende Gæld, at s/< af Landgilden,
som betaltes til Mortensdag og var oppebaaret af Efterføl
gerne, skulde betales hende m. v.
Den største Post var dog følgende: »I Betragtning af, at
der af den salige Fru Generalindes Moder er bleven anvendt
saa store Bekostninger paa hendes Broder Kancelliraad Smidts
prægtige Begravelsesfærd, som vel er bekendt af mange her
i Landet, og ikke med 2000 Rdlr. har kunnet været at ud
gøre, formodes som billigt, at til hans salig Søsters Fru
Kommerceraadinde Petersens og til Fru Generalindens der
imod bør ske efter deres Stand nogen Erstatning, i hvilket
Fald, og da den salige Fru Generalindes Begravelsesfærd
har været paa saa kostbar et Sted som Hamborg, og hendes
Lig her til Landet til Begravelsesstedet i Nørre-Broby Kirke
at befordre, kan prætenderes med al Føje — 1500 Rdlr.«
Her var Stof til en ny Proces, og den fredsommelige
Biskop skulde ikke komme til at slippe for den, men fore
løbig var det dog Kampen med General-Postamtet, der maatte
optages, thi, som ventet, havde dette klaget, da Biskoppen og
de andre Direktører havde sat sig i Besiddelse af Lundegaard, og 8. December udnævnte Kongen tvende Kommis
sarier til at dømme i Sagen, nemlig Niels Bang Himmelstrup,
da Etats-, Justits- og Kancelliraad samt Krigs- og Landkommissær udi Fyn og Langeland, og dr. jur. Christian Dit
lev Hedegaard, Krigsraad samt Birkedommer og -Skriver
ved det fynske Rytterdistrikts Birketing.
Samme Dag fik Biskop Ramus Ordre til ved en antagen
Fuldmægtig at forsvare sig selv og sine fattige, og begge
Parter fik fri Proces.
Selve Proceduren er uden større Interesse og hurtig var
Sagens Gang ikke bl. a. af den Grund, al General-Postamtets
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Sagfører, Højesteretsadvokat Andreas Lowson, ikke ulejligede
sig med at møde selv, men overlod det til Stadens Post
mester, Melbye, at møde for Kommissionsdomstolen, og ikke
sjældent maatte denne brave Mand bede om Anstand, naar
Højesteretsadvokatens Indlæg ikke var naaet frem i rette Tid.
Som Biskoppens Sagfører mødte Byfoged Borring, hvis
Opgave i og for sig ikke var vanskelig, da Udtrykket de
fattige »her i Landet« efter Datidens Sprogbrug overhovedet
ikke kunde forstaas som gældende hele Landet, men kun Fyn.
For at vise, hvordan andres Opfattelse var, tillod han sig
den 15. Maj 1753 at fremlægge det tidligere omtalte Brev
fra Hedegaard til Biskoppen, i hvilket han havde mindet
ham om Testamentet og anbefalet sig selv og sin Sviger
moder.
Om det har været Meningen at forpligte den nuværende
Kommissionsdommer ved dette Brev, eller der har foreligget
anden Underfundighed, er ikke let nu at trænge til Bunds
i, men dr. jur. Hedegaard blev ikke uden Grund meget vred
over denne Anvendelse af det Brev, som var »skreven i Confidence og efter forud mundtlig gjorte Aftale med Hr. Biskoppen
i en langt anden Afsigt end den, hvortil det nu misbruges.«
Han erklærede, at da han skrev Brevet, kendte han hverken
Smidts eller det Neubergske Testamente, men fulgte blot
den almindelige Tradition om Smidts, og Brevet skulde for
nemmelig tjene til Protest imod, at Midlerne skulde an
vendes til andet Brug, »som da over alt blev talt om, og
var aldeles tvært imod Testamentets Tilhold, ihvordan det
og skal forstaas.«
28. Maj erklærede Hedegaard yderligere, at han for at
undgaa al Kritik, skønt han i og for sig ikke fandt, at dette
Brev diskvalificerede ham, vilde helt frasige sig Sagen og
overlade det til Himmelstrup at tage en anden Kommissarius.
Under 3. August beskikkedes dérpaa Kancelliraad Marcus
Fogh dertil, og 16. Oktober 1753 faldt Dommen, der har
følgende kuriøse Indledning:
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Hvad der udi denne Sag pro et contra af Parterne er bleven
ventileret, bliver aldeles ikke noget fremmet eller usædvanligt, men
som en og saadan Sag, der almindelig medfører slige Difficulteter,
især naar man efter itzige og fordum Tiders Genier vil anse Skrivemaaden i sig selv, da man alle Vegne finder den yngre at være mere
udstuderet og poleret end den ældre, som dog enfoldigvis exprimerer
sin Mening. Det kunde desaarsag vel anses hel mærkværdig, om man
da søgte at ville tilsidesætte det ældre for det nyere, saalænge det
ældre noksom med udtrykkelige Ord og Mening forklarer sig selv.

Eller en nøjere Gennemgang af Kancelliraadens Testa
mente kom Kendelsen derefter til at lyde paa, »at de fattige
og nødtørftige udi Fyns Land bør og skal tilhøre Lundegaard og Gods ligesom og paa den Maade, som Testator
Kancelliraad Smidt samme ved oli berørte sil Testamente
har præscriberet.«39
Denne Dom lod General-Postamtet sig dog ikke nøje med,
men appellerede til Højesteret, der 28. Marts 1754 kendte:
»Kommissariernes Dom bør ved Magt al stande,« og der
med var Lundegaard og Gods endelig sikret de fattige i
Fvns Land.40
Indtil man kom saa vidt, havde Biskoppen, Provsten og
de tvende Præster efter bedste Evne administreret Godset
og efter kongelig Ordre deponeret Indkomsterne i Vekselog Laanebanken i København.
Godsets Bestyrelse var dog straks blevet lagt i Hænderne
paa Graabrødre Hospitals Forstander, Holmer, som Forvalter,
men allerede 18. December 17 5241 indstillede han til Direk
tørerne om Ansættelse af en Ladefoged med Bolig paa Stedet
til at føre Opsyn med Hovedbygningen og Forpagterens Be
handling af Bønderne, da han ikke selv kunde have det
daglige Tilsyn, og han anbefalede Lauritz Rasmussen, der
i en Del Aar havde tjent Amtsforvalter Baar i Odense som
Kusk. For 4 Mk. om Ugen vilde han paa egen Kost paa
tage sig dette Hverv.
Bisp og Provst resolverede herpaa, at han kunde an
sættes, men de to Præster var af en anden Mening. Det
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var en Udgift, som kunde spares, og hvis Kommissions
dommen skulde gaa dem imod, kunde de komme til at
hæfte for alle unødvendige Udgifter. Johannes Mule i NørreBroby kendte tilmed en Person, der vilde gøre det aldeles
gratis, nemlig Monsr. Hansen, som tidligere havde været
Foged paa Lundegaard, og de var ogsaa betænkelige ved
den Løn, Holmer muligt skulde have.
Skønt Biskoppen i sin Kopibog roligt havde ladet Re
solutionen om Lauritz Rasmussen forsyne med alle 4 Direk
tørers Underskrifter, bøjede han sig for Præsternes Votum
og indvilligede i Monsr. Hansens Ansættelse.
Der var ogsaa straks Ansøgere til den vordende Stiftelses
Midler. Elisabeth Margrethe Mule (f. 1696 d. 1754), Datter
af Højesteretsassessor Christian Mule og Datterdatter af Præ
sident Hans Nansen42 i København søgte allerede 24. De
cember 1752 Kongen derom, og Biskop Ramus anbefalede
hende til at nyde 50 Rdlr. aarlig til de 50, hun allerede
havde af Postkassen,43 altsaa en efter Tidens Lejlighed me
get betydelig Understøttelse. Snart efter meldte ogsaa hen
des Søster Sophie Regitze Birgithe sig (f. 1701 d. 1775) som
Ansøger, og naturligvis holdt Krigsraad Hedegaards Sviger
moder, Biskop Deichmanns Enke, Mette Rosenmeier44 sig
heller ikke tilbage. 24. August bevilgede Kongen hende
100 Rdlr. og Jomfruen 50 Rdlr.45 aarlig af Lundegaards Ind
tægter, men alle disse trængende var jo ogsaa i Familie med
Peder Smidt. Senere kom der ogsaa Ansøgninger fra Frk.
Korbitz, Bispinde Muus og Frøken Ernst, lutter fine fattige.46
Eller at Højesteret 28. Marts 1754 havde afgjort, hvem
Lundegaard skulde tilfalde, maatte det næste større Spørgsmaal naturligvis blive Affattelsen af en Fundats, thi Kancelliraadens Testamente kunde ikke afgive et tilstrækkeligt
Grundlag for de af ham udpegede Direktørers Arbejde. Bi
skoppens Kopibøger vidner ogsaa om, at denne Sag har
været Biskop Bamus meget magtpaaliggende. 20. April havde
han et Udkast færdigt, som han sendte til Stiftamtmanden.
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Grev Rantzau havde nemlig lovet at gennemse del for ham
til den bedste Løsning af den »for Landets fattige saa højt
magtpaaliggende, men mig [Ramus] ligesaa meget besvær
lige og fortrædelige Sag.«
Allerede 24. April sendte Greven Udkastet tilbage med
sine vedføjede Bemærkninger, men af en bevaret Følgeskri
velse fremgaar det, al han havde Planer, som, hvis de var
kommet til Udførelse, vilde have gjort Peder Smidts Gave
til et Pengelegat uden Mulighed for i Fremtiden at blive
til mere, end det alt var. Han skrev nemlig:
Jeg er aldeles af den Tanke, at det fordelhaftigste og det sik
reste for de fattige, naar Kapitalerne blev veludbragte og udsatte, var
at gøre det i Penge just nu i denne Tid, som Gud ved, hvorlænge
vedbliver, da Folk løber saa stærkt efter smaa Gaarde og betaler dem
over det, de kan indbringe eller være værd, naar Vedligeholdelsen og
al den derpaa hæftende Besværing og Udgift fradrages. For Eders
Højærværdighed var det siden en ligefrem og let Sag at se Midlerne
vel uddelte blandt de rette Almisselcmmer, og undgik han derved
en stor Byrde og megen Besværlighed samt mange onde Menneskers
unyttige Domme.

I siu Svarskrivelse af 27. April meddelte Biskoppen, al
han ogsaa havde tænkt paa noget saadant, men han mente
dog, at Vanskelighederne ved Købesummens Anbringelse og
Godsets Forvaltning saa nogenlunde kunde balancere, og at
man ikke saa hastigt kunde skønne, hvad der maatle være
det rigtige; i Fundatsen kunde der tages Forbehold, saaledes at man senere kunde træffe et Valg. Med stor Begej
string tiltraadte han derimod Grev Rantzaus Forslag om,
at en verdslig Mand med Anseelse og Myndighed burde
indlemmes i Direktionen, og bad om hans Tilladelse til at
maatle foreslaa ham selv dertil som Stiftamtmand.47 1. Maj
gav Greven sit Samtykke, og 4. Maj indstillede Riskoppen
til Kongen, at Fyns Stiftamtmænd skulde have Sæde i den
ellers helt gejstlige Direktion, ogsaa for at bidrage til at fri
tage den for al Mistanke om at favorisere den gejstlige
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Siand, og 28. Juni beskikkedes Stiftamtmanden til Meddirek
tør for Stiftelsen. Uden al sige noget ondt om de gejstlige
Direktører kan del nok hævdes, at det i Tidens Løb blev
til stor Fordel for Stiftelsen, al Direktionen tik denne Ud
videlse, da Stiftamtmændene, i Fortiden som Godsejere og
i senere Tider som Jurister og Administratorer, kom til at
faa en meget betydelig og heldig Indflydelse paa Stiftelsens
Styrelse.
Et Udkast til en Fundats, underskrevet af Direktionens
5 Medlemmer, blev derefter indsendt til Kongens Stadfæstelse,
og 13. September 1754 underskrev Kong Frederik V
Konfirmationen paa Fundatsen, saaledes at Lundegaards Stif
telse nu kunde begynde sin godgørende Virksomhed i Over
ensstemmelse med dens Indhold (Se Bilag II).
§ 1 lyder: »Lundegaards Gods med al tilliggende Ret
tighed, ved hvad Navn del nævnes kan, skal saalænge Verden
staar, tilhøre de fattige i Fyn, og dets aarlige Revenner ikke
anvendes, naar de nødvendige Udgifter til Gaardens og God
sets Vedligeholdelse ere fradragne, til anden Brug end til
de fattige og nødtørftige, saa mange, som deraf kan have
deres Ophold til Nødtørft.«
£ 3 bestemmer, at Gaard og Gods altid »in natura« for
bliver hos de fattige. De Salgsplaner, som Grev Rantzau
havde haft, og som Biskoppen ikke var helt fremmed for,
var saaledes helt aflivede. Hvem der har Æren derfor, kan
ikke ses af det bevarede Materiale, men rimeligvis har Prov
sten og de tvende Præster fra Sallinge Herred, som bedre
end Stiftsøvrigheden kendte Godsets gode Tilstand, gjort denne
store Indsats.
En Forvalter, som højst maatte lønnes med 100 Rdlr.
om Aarel, skulde have Indseende med Gaard og Gods, oppe
bære Indtægterne og udbetale dem til de fattige.
Ifølge $ 5 skulde Portionerne være mindst 10 og højst
50 Rdlr. om Aaret, og § 7 lyder: »Til Pension at nyde an
tages ikke uden særdeles vigtige og tilstrækkelige Aarsager
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de fattige af Landets gemene Almue, til hvis Underholdning
andre Anstalter ere føjede i Landet.«
8 fastsatte nærmere, at berettigede var 1) trængende
af Testators Slægt og Paarørende, 2) "alle de af gejstlig og
verdslig Stand, som har levet og boet og endnu bor i Pyn,
enten i Købstæderne eller paa Landet«, som var i ufor
skyldt Trang.
$ 9 bestemte, al Direktionen skulde samles lo (lange
aarlig eller de tvende Landemoder i Bisperesidensen sam
men med Forvalteren for al træffe alle Bestemmelser, og
$ 11 begynder: »Direktørerne nyder ingen Løn for deres
med dette Legato havende Umage og Arbejde, ikke heller
maa de, under hvad Paaskud del være kunde, tilegne sig
noget af Gaard og Godsets Herlighed.«
Endelig fastsatte £ 12, at der af Indtægten aarlig skulde
oplægges 200 Rdlr., indtil en Kapital paa 2000 Rdlr. var
naaet, til Imødegaaelse af ulykkelig Hændelse som Ildebrand,
Kvægsyge eller Misvækst.

Ellen Marsvins
Ladedør.

IL
STIFTELSENS FØRSTE VANSKELIGHEDER
OG DENS KAAR UNDER DET GAMMELDAGS LANDBRUG

elv om Fundatsen nu var i bedste Orden, saa var der
dog endnu en Sag, som maalte bringes paa det rene,
inden Stiftelsens Forhold kunde siges at være helt over
skuelige, nemlig Fordelingen af den paa Lundegaard hvilende
Gæld mellem Neuberg’ernes Universalarving, Adolphine Lelh,
og Stiftelsen.
Paa el Direktionsmøde 9. August 17541 vedtoges del al
rette en Henvendelse lil Arvingens Fader og Curalor, Oberst
løjtnant Lelh, om han vilde betale Gælden eller søge al faa
udvirket en kongelig Resolution i Spørgsmaalel eller som
den tredie Mulighed faa Sagen paakendt ved Lands Lov og
Ret. Den sidste Afgørelsesmaade blev foretrukken, og 1755
14. Februar beskikkedes Justitsraad Bartholomæus Bertelsen,
Amtsforvalter over Nyborg og Tranekær Amter, og Kammerraad Hans Langsted, Regimentsskriver ved det fynske Rytterdistrikt, lil som Kommissarier at paakende Sagen.

S

Forpagterboligen med Studelængen i Ifaggrunden.
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Skønt baade Grev Rantzau og Biskop Ramus i deres
indbyrdes Breve betegnede Oberstløjtnant Leths Fordringer
som ikke urimelige, og havde megen Sympati for ham,
maalte den fredelskende Biskop altsaa nu atter ud i Retter
gang for Lundegaards Skyld.
Kommissariernes første Møde var 14. April 1755 paa
Odense ærværdige Raadstue. For Direktionen mødte en af
Datidens mest kendte Sagførere, Fiskal Wolralh Holm, og
stævnede Oberstløjtnant Leth til Sanderumgaard og paastod
ham dømt til paa Datterens Vegne at betale al den Gæld,
der hæftede paa Lundegaard, idet han henholdt sig til den
Bestemmelse i Kancelliraad Smidts Testamente, der paalagde
hans Arvinger aarlig at anvende 1000 Rdlr. til Gældens Af
betaling, saaledes at Godset nu maalte være al overtage
gældfrit.
Oberstløjtnant Leth mødte selv og begærede Udsættelse,
og derefter maalte der endnu el Par Gange gives ham An
stand paa Grund af Fraværelse fra Landet i Anledning af
det ved København anordnede »Campement«. Endelig frem
kom der dog fra ham en skriftlig Kontrastævning, hvor han
gjorde de samme Krav gældende, han allerede havde op
stillet ved Godsets Aflevering, og 12. Juli mødte han selv
og fremlagde nu de tidligere omtalte Beregninger af Fru
Else Kathrine, Lorentz Petersens, om Gældens Vækst i hen
des Tid og Bevisligheder om den senere Modgang, der var
overgaaet Godset i Retning af Kvægsyge og Ildebrande.
Han var dog ikke mere sikker paa sin Sag, end at han
tilbød Forlig paa det Vilkaar, at han skulde betale 1000 Rdlr.
af Gælden, der nu opgjordes til 4100 Rdlr. og hidrørte fra
Laan, stiftede af Peder Smidt, men Grev Rantzau og Biskop
Ramus maatte erklære, at det nu, efter at Sagen var lagt
i Kommissariernes Haand, var dem umuligt at indgaa paa
dette Tilbud, og de henviste ham til at prøve en Ansøgning
til Kongen, hvilket han gjorde 10. September 1755. Der
synes dog ikke al være indløbel noget Svar paa dette

33
Andragende, og eller nogen Venten afsagdes Dommen 23.
Januar 1756.2
Kommissarierne maalte anse det for bevist, at det havde
været et umuligt Krav, Testator stillede, om 1000 Rdlr.s
aarlig Afdrag paa Gælden, og da Testamentet uimodsigeligt
var oprettet til Gunst for Testators Søster og hendes Efter
kommere, »saa maa Testamentets øvrige Indhold efter na
turlig Ret og billighed saaledes udtolkes og forklares, at
det kan komme overens med Testatoris fornemmeste Absigt
og Øjemærke, som var at favorisere hans Søster og alle
hendes Descendenter«, og Kommissarierne fandt det derfor
stridende mod Testamentets Hovedhensigt at paalægge Ar
vingerne Gælden til Fordel for de fattige, naar Nedbringel
sen af den havde været en Umulighed.
De dømte derfor, at Adolphine Leth skulde være fri
tagel for den Gæld paa 4100 Rdlr., mens hendes Faders Paasland om Udredelsen af Generalinde Neubergs Begravelses
omkostninger med 1500 Rdlr. samt hans øvrige Krav ganske
underkendtes.
Af Mathias Leth appelleredes denne Dom til Højesteret,
der 18. Juni 1757 i Hovedsagen stadfæstede Kommissarier
nes Dom, men dog tilkendte Adolphine Leth 'A af Lundegaards Forpagtningsafgift 1752/53, ’/« af Landgilden til
Mortensdag 1752 samt Betaling efter Kapitelstaksten 1751
for Rug og Vaarsæd, hvormed Forpagteren paa Lundegaard
var blevet forstrakt.’
De fattige i Fyn havde altsaa ikke opnaaet at faa God
set kvit og frit. Til den Gæld, der allerede hvilede paa
Godset, kom nu ogsaa Procesomkostningerne, hvorfor Grev
Rantzau og Biskop Ramus sikkert med megen Betænkelig
hed har set Fremtiden i Møde for dette Jordegods, som de
nu var forpligtede til at beholde og bestyre, saalænge de
var i Embede.

Inden denne Dom faldt, var Lundegaards Stiftelse traadt
3
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i fuld Virksomhed i Overensstemmelse med Fundatsen, der,
som foran nævnt, den 13. September 1754 var bleven konge
lig konfirmeret, og Direktionen autoriserede 28. Oktober
s. A. en Forhandlingsprotokol til Afløsning af et midlertidigt
Hæfte, som Biskoppen hidtil havde haft i Forvaring og
brugt til deri at notere, hvad der var blevet forhandlet og
vedtaget.4
Straks paa Direktionens første Møde 23. November fremlagdes en Fortegnelse over samtlige Ansøgere. Der var ikke
mindre end 55, og der uddeltes 44 Portioner, men ikke af
den kongelige Størrelse, paa 100 og 50 Rdlr., der ved Fre
derik V’s Bestemmelse var blevet Madame Deichmann og
Jomfru Mule til Del, nej, beskedne Ydelser paa 10—20 Rdlr.
til hver. Ingen fik det højeste Beløb, Fundatsen tillod,
nemlig 50 Rdlr.; en Præsteenke fra Haarslev, der fik 35
Rdlr., blev den mest begunstigede, og derefter kom Frk.
Johanne Sophie v. Korbitz, der oppebar 30 Rdlr. Gennemgaaende synes Pengene at have fundet Vej til Folk, der
havde kendt bedre Dage, af gejstlig og verdslig Stand i pas
sende Fordeling.
Det samlede Beløb, der saaledes vilde komme til Ud
deling, blev paa 810 Rdlr. eller et Par Hundrede Rdlr. min
dre end Forpagtningsafgiften af Lundegaard Hovedgaard
alene, men det var dog efter Tidens Forhold en meget be
tydelig Sum til Velgørenhed. Foreløbig var der ogsaa andre
Udgifter at tage Hensyn til, som f. Eks. 340 Rdlr. i Sag
førersalærer fra Processen med General-Postamtet, og i Stif
telsens første Regnskabsaar 1754/55 uddeltes kun 2 Kvar
taler af de vedtagne Understøttelser, saaledes al Udgiften
ikke blev mere end 418 Rdlr.
Hurtigt kom Stiftelsens Bestyrelse ind under faste For
mer. Direktionen mødtes de fastsatte tvende Gange aarlig
hos Biskoppen i Odense, dog var Grev Rantzau, der nødig
forlod sit kære Brahesborg, næsten altid repræsenteret af
sin Fuldmægtig, Lindam.
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Provsten og de tvende Præster fra Sallinge Herred, der
kendte Forholdene paa Stedet, viste megen Nidkærhed ved
at vaage over, at Jordegodset blev forsvarligt bestyrel, og
var meget skrappe Revisorer af det aflagde Regnskab, som
decideredes af Stiftamtmanden og Riskoppen. Navnlig pas
sede de paa Forvalteren.
Ifølge Fundatsen skulde der kun være een Forvalter, og
som saadan havde Hospitalsforstander Holmer i Odense
virket, og som Fuldmægtig paa Stedet den af Præsterne an
befalede Monsr. Hansen, der vilde gøre det hele gratis.
I April 1754 aflagde Holmer det første Regnskab for
Godset fra 6. November 1752 til 1. Maj 1753. Bruttoindtæg
ten havde været 618 Rdlr. 4 Mk. 4 Sk., og han havde til
ladt sig som Godtgørelse til sig selv for Umag og Rejser
al beregne 150 Rdlr. om Aaret eller 75 for delte Halvaar,
men delle fandi de Irende gejstlige fra Sallinge Herred alt
for rigeligt: »En god og dygtig Foged kan anskaffes for
70 Rdlr.; ja vel for 60 Rdlr. for et helt Aar«, og ved De
cisionen maatle Holmer nøjes med 50 Rdlr. for del halve Aar.
Regnskabet for 1753/545 aflagdes derefter allerede i
Maj og udviste en Bruttoindtægt paa 1535 Rdlr. 1 Mk. 4 Sk.,
og Holmer havde naturligvis ogsaa her beregnet sig 150
Rdlr. om Aaret, da han paa dette Tidspunkt ikke vidste, al
der vilde blive gjort Ophævelser derover, og han maatle
ogsaa her stryge 50 Rdlr.
Om del er denne Nedskæring, der har gjort Holmer ked
af at fortsætte, eller han som blot Interimsforvaller har øn
sket al trække sig tilbage, da Fundatsen forelaa og til evig
Tid fastsatte Forvalterlønnen til højst 100 Rdlr. aarlig, er
ikke klart, men i Oktober 1754 fralraadle han i hvert Fald
Stillingen, og i Stedet kom den hidtil gratis virkende Monsr.
Hans Hansen, der kun skulde have 50 Rdlr. om Aaret og
10 Læs Tørv.
Han fik en Instruks,6 hvortil Fogedinstruksen fra Grev
Rantzaus Brahesborg havde tjent som Forbillede, idel Bi3’
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skoppen havde omarbejdet den efter de særlige Forhold.
Fra 9. November førte han Stiftelsens Regnskaber, og naar
han kunde gøre Arbejdet saa billigt, kom det af, at han
samtidig var Foged paa Vejlevgaard og selv boede paa Vejlevgaards Mølle.
Det var et meget smukt Regnskab, Hans Hansen kunde
aflægge for 1755/56, idet der var en Beholdning paa 1458
Rdlr. 3 Mk. 15 Sk., efter at alle Udgifter og Pensioner var
udredede, saa han fandt det ogsaa allerede paa Tide at faa
sin egen Stilling noget forbedret, og de trende gejstlige, der
havde været saa nøjeregnende med Holmer, indstillede nu,
»som det er over alt brugeligt, at hvor Fuldmægtigen ikke
nyder sin Kost paa Gaarden, der nyder han Maanedskost,
nemlig 2 Skp. Rug og 2 Skp. Malt og 1 Rdlr. Penge maanedlig, hvilket os synes meget billigt, al Monsr. Hansen
burde og kunde nyde,« og dette Forslag vedtoges paa Di
rektionens Møde i Odense 7. Oktober 1756.
I Regnskabsaaret 1757/58 lykkedes det at afvikle noget
af den gamle Gæld, Stiftelsen havde maaltet paatage sig
i Henhold til Processen med Adolphine Leth, idet en Panteobligation paa 600 Rdlr., udstedt 11. Juni 1711 af Peder
Smidt, blev indfriet, og der blev endda 478 Rdlr. 5 Mk.
9 Sk. i Behold til Aarets Udgang.
Selv om Monsr. Hansens Resultater saaledes var meget
smukke, er hans Regnskaber, om end ulastelige af Ydre,
lidet overskuelige, idet Indtægter og Udgifter er anført hver
for sig i deres kronologiske Rækkefølge. End ikke Pen
sionerne er sammendragne, men de fire Kvartalers Udbeta
linger til hver enkelt er spredt mellem Stiftelsens og God
sets øvrige Udgifter. For helt at trænge til Bunds i Stif
telsens økonomiske Forhold paa denne Tid er det derfor
nødvendigt at samle de forskellige Beløb sammen under de
Hovedposter, under hvilke de hører hjemme, og for Ind
tægternes Vedkommende er det ikke saa vanskeligt, men de
i Bilag IV anførte Pensionsbeløb gør ikke Fordring paa
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fuldkommen Riglighed, undtagen for de to første Regnskabsaar; de er ellers beregnede for det hele Aar paa Grundlag
af Udgifterne dertil i det første eller de to første Kvartaler
i hvert Regnskabsaar, saaledes at der ikke er taget Hensyn
til mulig Til- eller Afgang senere paa Aaret; thi at sammen
lægge alle disse Smaabeløb paa Rdlr., Mk. og Sk. for hele
Aaret vilde kræve urimelig megen Tid, og de beregnede
Beløb viser lige saa godt som de virkelige Gangen i Ud
viklingen.
Det har nu sin store landbohistoriske Interesse nærmere
at undersøge, hvormeget et saadant Gods med en Hovedgaard paa 44 Tdr. Hartkorn og 368 Tdr. Hartkorn Bøndergods
kunde give sin Ejer i Midten af 18. Aarhundrede.
Den visse aarlige Indtægt af Fæstegodset fremgaar af
Jordebogen, efter hvilken det overtoges i 1752. Hver Gaard
og hvert Hus er der anført med Hartkorn og Landgilde,
og Indkomsten beløb sig i alt til 264 Rdlr. 1 Mk. 13 Sk.
i Penge, 37 Tdr. 4 Skpr. Rug, 147 Tdr. 6 Skpr. Byg og 118
Tdr. 6 Skpr. Havre. Mere kunde der ikke paa nogen Maade
haves direkte af dette Gods, da Landgilden ikke vilkaarligt
lod sig ændre, men laa fast for hver Ejendom. Beløbet i
Penge hidrørte dels fra Husmændenes Afgifter, idet disse
næsten aldrig gav andet end Penge, dels fra, at en Del op
rindelige Naturalpræstationer som Smør, Lam, Gæs og Høns
vistnok i Peder Smidts Tid var blevet afløst med Penge,
saaledes at Fæsterne kom til at give 3 Rdlr. 2 Mk. i Stedet
for 1 Fjd. Smør, 3 Mk. 8 Sk. for 1 Lam, 1 Mk. 12 Sk. for
2 Gæs og 1 Mk. for 2 Høns. Kornafgifterne blev derimod
virkelig ydet in natura, og hvert Aars Regnskab er bilagt
med et særligt Regnskab over Landgildekornet, af hvilket
noget altid paa Forhaand gik fra, saaledes til Forvalterens
Maanedskost, hvorfor ikke det hele Tøndetal naaede frem
som Indtægt i Hovedregnskabet, hvor det beholdne Antal
Tønder anførtes og toges til Indtægt efter deres Værdi efter
Kapitelstakst. I 1756/57 var der saaledes 3O’/4 Tdr. Rug,
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120 Tdr. Byg og 83 Tdr. Havre, som efter Kapitelstakst i
alt var 408 Rdlr. 3 Mk. 8 Sk. værd; i 1757/58 var der
26V2 Tdr. Rug, 124’/4 Tdr. Byg og 105’/s Tdr. Havre, hvis
Værdi i Penge var 510 Rdlr. 4 Mk. 10 Sk. Hertil kom
saa Landgilde- og Huspenge, i disse Aar altid 308 Rdlr.
2 Mk. 13 Sk., saaledes at den aarlige visse Indtægt af Bøn
dergodset blev 6—800 Rdlr.
De uvisse Indtægter bestod af Bøder, som Lejermaalsbøder, der indbragte noget, men dog ikke saa meget, at der
er Grund til her at tage disse Beløb med i Beregningen,
og Ind fæstninger, de Beløb, tiltrædende Fæstere maatte
give for at faa Fæstebrev paa Gaardene. I gode Aar var
der her en Lejlighed til at forøge Indkomsterne betydeligt,
men alt afhang her af Tilfældigheder som indtræffende Fæsteledighed og Gaardenes mere eller mindre gode Stand og
de tiltrædendes Formuesforhold, saaledes at det blev en
meget uregelmæssigt flydende Indtægtskilde. I Femaaret
1756/57—1760/61 indkom der i Indfæstninger gennemsnit
lig 129 Rdlr. om Aaret, saaledes at Fæstegodset i disse Aar
gennemgaaende gav en Indtægt af ea. 830 Rdlr. eller 2*/«
Rdlr. pr. Td. Hartkorn. I gode Aar gik der heller ikke me
get fra af dette Beløb, men naar der kom Ulykker til som
Misvækst, Ildebrande eller Kvægsyge, maatte Godset holdes
paa Fode ved Eftergivelse af Landgilde og ved Bygningshjælp.
I Nutidens Øjne var det en ringe Indkomst af saa mange
Tdr. Hartkorn, men den var ikke mindre end andet Steds.
Da Landgilden af Kolding Rytterdistrikts Fæstebønder regu
leredes f 1733, blev 1 Rdln 16 Sk. eller 1 Rdlr. 32 Sk. af
hver Td. Hartkorn den herefter gældende Afgift i de fleste
Byer.7
Det maa ogsaa erindres, at hermed var Bøndernes For
pligtelser til deres Godsejer ikke udtømt. De havde at for
rette Hoveri til Hovedgaarden, saaledes at den Forpagtnings
afgift, der kunde svares af den, i høj Grad var baseret paa
den billige Arbejdskraft, Forpagteren her havde. Paa denne
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Tid var Hoveriet endnu ikke begrænset, og paa Lundegaard,
som saa mange andre Steder, kunde Forpagteren kræve al
faa alt Arbejde, som Gaardens Drift krævede, udført af Bøn
derne. Han skulde kun hos Forvalteren melde, hvormange
han havde Brug for. De skulde pløje og saa, høste og ind
age Kornet, slaa Engene og hjemføre Høet, holde Gærder
ved lige, køre Gødning samt fra Mikkelsdag og til Kornet var
tærsket daglig stille 6—8 Tærskere. Forpagteren behøvede
slet ikke at have egne Heste, da Bønderne endog var for
pligtede til at køre ham til og fra Sognekirken undtagen i
Pløje- og Saatiden. Kun Malke- og Mejeriarbejdet paahvi
lede ikke Hovbønderne eller Husmændene, hvilke sidste
dog skulde gøre Ugedage som Kvægrøgtere.
Som Regel synes det ikke at have voldt Bønderne større
Vanskelighed at præstere deres Skyldighed i Henseende til
Landgilde og Hoveri, dog var i 1761 5 Gaardmænd og 2
Husmænd indstævnede for Sallinge Herreds Ting i Anled
ning af Landgildekorn- og Huspenge-Restancer, og da de
ikke havde mindste Undskyldning at anføre, blev de natur
ligvis dømt til at betale. Aaret efter var der en stor Hoveri
sag mod alle Fæstebønderne i et i og for sig ubetydeligt
Spørgsmaal. Denne Gang gik der dog ikke Dom i Sagen,
som bortfaldt, da de afbad deres Ulydighed og Opsætsig
hed og betalte de paa Processen mod dem medgaaede Om
kostninger og yderligere hver 2 Mark til de fattige i Sognet.
Man faar nærmest det Indtryk, at ikke Nød og Fattigdom, men
Lyst til at prøve, hvor langt man kunde komme med det
nye Herskab, var den sande Aarsag til, hvad der skete i
disse Aar.8
Det næste Spørgsmaal bliver nu, hvad Hovedgaarden da
under disse Forhold kunde indbringe i Forpagtningsafgift.
Da Godset tilfaldt de fattige, sad Mads West som Forpagter
paa Lundegaard. Hans Kontrakt gjaldt fra 1. Maj 1752 til
1. Maj 1758, og han skulde aarlig give 1005 Rdlr. i Afgift
af Hovedgaarden samt Nørre-Broby Sogns Konge-Korntiende,
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efter at Forpagtningen ved den afholdte Auktion var blevet
budt op fra 900 Rdlr. til dette Beløb. Pengeindtægten var
altsaa forholdsvis langt større af Hovedgaardens 44 Tdr.
Hartkorn end af Fæstegodsets 386 Tdr., men det forholdt
sig dog ikke saa lykkeligt, at Stiftelsen virkelig fik disse
Penge. For det første medgik der gerne et halvhundrede
Rdlr. aarlig til Bygningernes Vedligeholdelse, og saa be
gyndte Forpagteren straks at forlange Afslag: 1755 indrøm
medes der ham 200 Rdlr. for de forbigangne to Aar, fordi
hans Korn og Foder havde taget Skade paa Grund af Byg
ningernes Brøstfældighed, og 50 Rdlr. af samme Aarsag for
det løbende Aar. 1756 fik han ligeledes det samme Afslag,
og dermed skulde det være forbi med alle Afslag i hans Tid.
Ved den næste Auktion over Forpagtningen, nu uden
Kongetienden af Nørre-Broby, blev Jens Kierumgaard højstbydende med 810 Rdlr. aarlig. Denne Kongetiende, som
fra Neubergernes Tid var fæstet til Gaarden, var nemlig ved
en samtidig Auktion gaaet saa højt op i Pris, at Direktionen
ikke turde beholde den. I 1757, da det Bud blev gjort,
var Kapitelstaksten paa Byg 14 Mk. pr. Td., saaledes at denne
Afgift dog repræsenterer en Værdi af 347 Tdr. Byg, og da
Kapitelstaksten i de følgende Aar lige til 1771 laa betydeligt
her under, er denne Pengesums Kornværdi snarest for ringe
ansat; i 1758 vilde den saaledes have en Værdi af 607V1
Tdr. Byg. Til Sammenligning kan anføres, at Lundegaard
i 1886 bortforpagtedes for en Afgift af 500 Tdr. Byg -j2000 Kr. eller, hvis dette Pengebeløb omsættes til Byg efter
Aarets Kapitelstakst, for i alt 714 Tdr. Byg. Selv om de
gamle Forpagteres Driftsudgifter paa Grund af Hoveriet var
meget smaa, er det i Betragtning af Landbrugets Udvikling
i den mellemliggende Tid nærmest forbavsende, at Forskel
len ikke er endnu større, hvorfor det maa antages, at en
saadan Gaard i 1757 ikke kunde afkaste mere.
Direktionen kunde altsaa i Fremtiden regne med at faa
en Indtægt paa ea. 830 Rdlr. af Bøndergodset og 810 Rdlr. af
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Hovedgaarden, men ikke netto, idet Vedligeholdelse af Byg
ninger, Lønning til Forvalter, Renter af Gæld og den aarlige Oplægning af 200 Rdlr. forud gik fra. En lille Ind
tægtspost er der dog endnu at notere. For 10 Rdlr. aarlig
fik Biskop Ramus Jagt og Fiskeri i Leje, ikke fordi han selv
drev disse Haandteringer, men Forvalteren skulde forsyne
det biskoppelige Bord, og denne Ordning vedblev at bestaa
til op mod Nutiden.
Skatter af Hovedgaarden tyngede derimod ikke paa Bud
gettet; thi Hovedgaarde med over 200 Tdr. Hik. Fæstegods
var skattefri, kun skulde Godsejeren staa inde for Bønder
nes Skatter samt opkræve og indbetale dem. For helt at
klare Godsets Stilling er det derfor nødvendigt at se lidt paa
Skatteforholdene. I kongelige Skatter krævedes der 1758/59
i Skattekorn 103 Tdr. Rug, 320 Tdr. Havre og 513 Rdlr. i
Kvartalsskatter. Hvis Kornskatterne omregnes til Penge efter
Kapitelstaksten for 1758, bliver deres Værdi 586 Rdlr., og
naar hertil lægges Kvartalsskatterne 513 Rdlr., bliver hele
Beløbet 1099 Rdlr. Samme Aar var Stiftelsens Indtægt af
Landgildekorn og Penge ialt 651 Rdlr., altsaa ikke lidt mindre
end, hvad der forlods gik fra i Statsskatter. Det følgende
Aar 1759/60 krævedes der 49 Tdr. Rug, 45 Tdr. Byg og
91 Tdr. Havre i Skattekorn og 733 Rdlr. i Kvartalsskatter
og paabudne Skattekornspenge. Omsættes paa lignende
Maade Kornet til Penge efter Kapitelstaksten for 1759, er
det 246 Rdlr. værd, og hele Beløbet bliver derefter 979 Rdlr.,
mens Stiftelsen i det samme Regnskabsaar i Landgildekorn
og -penge indkasserede 658 Rdlr. Bortset fra Hoveriet var
saaledes Statens Indkomster af dette Fæstegods større end
Godsejerens. I Indfæstninger indkom der ganske vist samme
Aar 187 Rdlr., men selv om dette Beløb lægges til, er Sta
tens Udbytte dog stadig størst, og saaledes vedblev Forholdet
mellem Statens og Stiftelsens Udbytte af Fæstegodset at være.
Kornprisernes Vekslen kunde fra Aar til andet vel medføre
Forandringer i baade Skattens og Landgildens Pengeværdi,
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men gennemgaaende fd< Stiftelsen af sine Bønder kun om
ved 2/s af, hvad de maatte yde i Skatter. I Tiden 1758—77
var det laveste Skattebeløb, naar Kornydelserne omsættes til
Penge efter Kapitelstakst, 967 Rdlr. i Regnskabsaaret 1761/62
mod 616 Rdlr. i Jordebogsindtægter, og det højeste i 1772/73
med 1266 Rdlr. mod 875 Rdlr. i Jordebogsindtægter. I samme
Periode var den laveste Jordebogsindtægt i 1762/63 med 549
Rdlr. og den højeste ligesom for Skattens Vedkommende i
1772/73 med den ovenfor anførte Sum, 875 Rdlr.
Vi skal nu se, hvorledes det med disse Indtægter og
Udgifter lod sig gøre at opfylde Stiftelsens Formaal, og her
vidner Forhandlingsprotokollen om jævn Fremgang i de
første Aar. Alle vakante Portioner blev straks uddelt paa ny,
og Uddelingens hele Sum øgedes gerne med 10—15 Rdlr. om
Aaret, ingen større Sum i vore Øjne, men omsat i Korn vilde
det dog aarlig være 5—7 Tdr. Rug mere til de fattige.
Af lidt mærkværdigere Tildelinger kan noteres, at der
18. Marts 1756 tillagdes Kaptajn Frisches Enke af Odense
10 Rdlr. aarlig »med den Kondition, at Frk. Banner, som
har interesseret sig for hende, imodtager bemeldte 10 Rdlr.,
uden at Fru Frisch derom bliver vidende, og Frk. Banner
da vilde besørge, at bemeldte Fru Frisch holdes inde fra
Gaderne, paa det hun ikke skal være Folk til Forargelse,
og denne Pension igen blive hende fratagen.« Direktionen
har aabenbart her ganske set bort fra, at Fru Frisch ikke
helt svarede til Fundatsens Ord om et ærbart og kristeligt
Levned, selv om hun maaske nok ikke kunde gøres per
sonlig ansvarlig derfor.
En anden Bestemmelse, som voldte lidt Vanskeligheder,
var den, at Direktionen efter Fundatsen maatte holde paa,
at Retten til Understøttelse var absolut betinget af Ophold
paa Fyn i snævreste Forstand. 1757 2. Maj vedtoges saaledes: »SI. Hr. Seerups Enke, som for mere end et Aar siden
er flyttet her fra Landet til København og havde aarlig 20
Rdlr.s Pension, og da hun vel havde Tilladelse paa et halvt
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Aar al blive borle af Landet, men ikke siden har indfundet
sig efter Advarsel af Fuldmægtigen, saa bliver og hendes
Pension fra sidste Nytaar ophævet.« 1758 16. Oktober be
sluttedes det paa lignende Maade, at Madame Becher paa
Langeland skulde have en Advarsel om inden næste Udbe
talingstermin at flytte »herover til Landet«, hvis hun ikke
vilde have sin Pension forspildt.
Nogen Langmodighed vistes der dog altsaa, men helt
saa let var det ikke at hævde Opholdsbestemmelsen overfor
de faa Pensionister, som nød Understøttelse efter kgl. Reskript
for Fundatsens Tilblivelse. Der var Jomfru Mule, som havde
taget Ophold paa Bornholm og holdt paa, at hendes Pension
ikke var afhængig af Fundatsens Bestemmelser, hvorfor hun
krævede vedblivende at faa 50 Rdlr. aarlig, hvilket 1762
28. Oktober blev bevilget for dette Aar, men Forvalteren
skulde underrette hende om, »at Direktionen holdt det be
tænkeligt at tilstaa hende længere de fulde 50 Rdlr., men
proponere hende, om hun ikke kunde være fornøjet med
25 eller højst 30 Rdlr. aarlig, da hende samme kunde tilstaas« — unægtelig en ejendommelig Udvej i et Spørgsmaal
om Ret eller Uret.
Kongen respekterede ej heller Fundatsen, thi 8. Maj 1764
maatte Direktionen notere, at Anna Margrethe Smit si. Kon
trolør Luftes Enke skulde have 20 Rdlr. aarlig, skønt hun
opholdt sig i København, og senere er det blevet Praksis,
at Opholdsbestemmelsen kun opretholdes overfor Ansøgere,
men ikke for Pensionister.
Ogsaa paa anden Vis begyndte der at falde Understøt
telser af, som næppe var ganske i Overensstemmelse med
Fundatsen, idet fattige paa Godset fik bevilget Hjælp: Mads
Bonde 5 Rdlr. en Gang for alle uden »Consequence« for Frem
tiden og to ældgamle og meget fattige Husmænd hver 5
Rdlr. med del Resultat, at de naturligvis kom igen næste
Aar.9
I og for sig var det kun rimeligt, at de Mennesker, som
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i deres Tid havde slidt paa Godset under Arbejdet paa at
frembringe de Værdier, som Stiftelsen levede af, fik at mærke,
at det var en velgørende Institution, de nu hørte under, lige
som det i øvrigt kun var, hvad der anstød sig for en human
Godsejer, at tage sig af sit Godses fattige.
Det var dog ikke den gamle Direktion, som indlod sig
paa disse lokale Understøttelser i 1764—66. Allerede i 1760
havde Grev Rantzau nedlagt sit Embede som Stiftamtmand
og var dermed udtraadt af Stiftelsens Direktion. Af Biskop
pens Kopibøger fremgaar det, at Ramus havde taget meget
Hensyn til den store Godsbesidders Meninger, og han har
utvivlsomt tilført Direktionen en vis praktisk Dygtighed og
Indsigt i Godsadministration, men havde det staaet til ham,
var Lundegaards Stiftelse aldrig blevet andet end en Legat
kapital som saa mange andre, udsat for disses fælles Farer:
Svind og Pengenes synkende Værdi. Skønt han var 76 Aar,
da han nedlagde Embedet og helt trak sig tilbage til Brahesborg, levede han endnu 11 Aar og afgik først ved Døden
16. April 1771. Han var da en nedbrudt Mand, og alt var
i Forfald om den fordum saa mægtige Godsbesidder, der
havde været en Pryd for sin Stand ved sine ualmindelige
historiske Kundskaber. Han brevvekslede gerne med Sam
tidens lærdeste Folk og kunde tillige paaskønne baade Hol
bergs Peder Paars og Ambrosius Stubs Lyrik.10
Biskop Christian Ramus maatte omtrent paa samme Tid
slippe Styret. Allerede i 1761 havde hans Søn Jacob, der
Aaret derpaa udnævntes til Vicebiskop, fungeret paa hans
Vegne i Stiftelsens Direktion, og 14. December 1762 døde
den gamle Biskop, der afskyede de Processer, Besiddelsen
af Lundegaard medførte, og som sikkert følte sig ret frem
med overfor den Opgave at styre et Jordegods, men god
gørende som han var af Naturen, har han sikkert med største
Glæde varetaget de rige Midlers Fordeling til Fyns fattige.
Ogsaa mellem Direktionsmedlemmerne af Sallinge Her
reds gejstlige skete der i disse Aaringer Forandringer. I 1763
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døde Jens Zeuthen til Allested og Vejlev, og hans Efterfølger
i Embedet, Bertel Holm, beskikkedes i hans Sted. Siden
1761 havde den gamle Provst Nyekirke i Vester-Hæsinge
ikke deltaget i Direktionsmøderne, og han afgik ved Døden
19. Juni 1765 næsten 85 Aar gammel. Han faar i Wibergs
Præslehistorie til Eftermæle en Række rosende Adjektiver:
»Nidkær, tlittig, opbyggelig, uegennyttig, kærlig og oprigtig.«
Efter ham blev Sognepræsten i Øster-Hæsinge, Jacob Hee,
1766 Provst i Sallinge Herred og saaledes ogsaa Medlem af
Direktionen.
Af den oprindelige Direktion var saaledes allerede i Slut
ningen af 1760erne kun Sognepræsten i Nørre-Broby, Johan
nes Mule, i Funktion, og saa havde der endda i Stiftamlmandsembedet fundet et hurtigt Skifte Sted, idet Chr. Rantzaus Efterfølger, Carl Juel, allerede 1. September 1767 afgik
ved Døden. Skønt han boede i Odense11, og Direktionen,
siden Chr. Ramus var død, uden Hensyn til Fundatsens § 10
kun samledes en (lang aarlig, havde han kun en eneste Gang
i sin Embedstid beæret Direktionsmøderne i Bispegaarden
med sin Nærværelse, men havde ellers stedse ladet sig repræ
sentere af sin Fuldmægtig, saa man tør ikke tillægge ham
nogen større Indsats i Stiftelsens Styrelse.
Han efterfulgtes af Henrik Bille (fra 1788 Bille Brahe),
der noget hyppigere selv gav Møde, ikke mindst paa sine
gamle Dage.
Den saaledes næsten helt fornyede Direktion fik straks
store Vanskeligheder at kæmpe med. Da alt syntes at være
i den bedste Gænge, naaede den ondartede Kvægsyge, den
smitsomme Kvægpest, der da hjemsøgte Landet, atter til
Lundegaards Gods, og da Direktionen 28. Oktober 1762
holdt Møde, del første hvor gamle Biskop Ramus ikke var
til Stede, maatte den beslutte ikke at uddele nye Pensioner,
da man ikke kunde stole paa Indtægterne, og det viste sig
at være rigtigt, thi da Direktionen ved Foraarstid 1763 atter
mødtes, var Stillingen i Virkeligheden temmelig kritisk. For-
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pagteren havde mistet hele sin Kreaturbesætning og maatte
have Afslag, og Forvalter Hansen indstillede, om ikke Bøn
derne maatte faa eftergivet en Trediedel af deres Kornafgifler
for det afvigte Aar 1762, da han mente, at de umuligt kunde
svare deres Skyldighed, dels paa Grund af den grasserende
Kvægsyge, dels fordi »afvigte Aars Grøde paa den Egn var
saare slet og ringe«, og Direktionen modsatte sig ikke denne
Nedsættelse; men for de fattige blev denne Eftergivelse ikke
uden Følger, idet Pensionerne for dem, der bedst kunde
taale det, reduceredes med ialt 105 Rdlr. aarlig, og for at
kunne udrede de reducerede Pensioner maatte Direktionen
beslutte sig til at tage op af en Kapital paa 800 Rdlr., som
var laant Kongen, og samtidig bestemtes del efter Pen
sionisternes Ønske, al Understøttelserne fremtidig skulde
udbetales halvaarsvis og ikke som hidtil hvert Kvartal. Den
Politik, man ellers slog ind paa, var næsten helt at undlade
at bortgive nye Pensioner, saaledes at Dødsfald mellem Ny
derne stadig formindskede det uddelte Beløb fra Aar til Aar.
Da Forpagteren af Lundegaard i 1766 berettede, at nu var
hele den af ham fornyede Kreaturbesætning paa 112 Stykker
bukket under for Kvægsygen, saa at han maatte have Afslag
for flere Aar, dukkede endog Salgsplanerne atter op, idet
Direktionen 10. April udtalte, at hvis den fandt det tjenligt
med kongelig Tilladelse at bortsælge Gaard og Gods, maatte
Forpagteren være belavet paa at fratræde med et Aars Op
sigelse.
Under disse kritiske Forhold blev det Forvalter Hans
Hansen, der ved at give Kredit holdt Uddelingen i Gang.
Fra Regnskabsaaret 1766/67 havde han saaledes 700 Rdlr.
til gode og i det følgende Aar 926 Rdlr. 5 Sk. Da saa til
med det sidste Laan fra Peder Smidts Tid, en Kapital paa
3500 Rdlr., samtidig blev opsagt, vedtog Direktionen 1769
6. April at rejse et nyt Laan paa ialt 4500 Rdlr. for heraf
at indfri del gamle Laan og tilbagebetale Forvalterens For
skud, men i Erkendelse af Stillingens Alvor besluttedes del
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endvidere, »at førend Gælden nogenledes kan blive afbetalt,
vorder ingen til Pension indskreven.«
Det lod sig overholde i to Aar, men saa var der en
»særdeles trængende og derhos meget skikkelig« Præsteenke, som i 1771 fik 15 Rdlr., og i 1772 gled der atter 20
Rdlr. Imidlertid begyndte Gælden til Forvalteren atter at
slige, skønt der i hvert af disse Aar bortfaldt Pensioner for
langt mere end Nytildelingernes Beløb, hvorfor Direktionen
i 1773 var helt standhaftig, og for at kunne føre et nøjere
Tilsyn med Godset vedtoges det, at der af de tre Sallinge
Herreds gejstlige, der reviderede Aarets Regnskaber, skulde
foretages
gennem Godset,
hvor de skulde
O env/ Tilsvnsrejse
J
o
7
efterse Gaardenes Tilstand og afgive en skriftlig Beretning
derom, saaledes som del var Skik paa Odense Hospitals
Jordegods.
Del gik dog meget smaat med at faa Godset paa Fode
og den i de onde Aar paadragne Gæld saa vidt afviklet, at
de aarlige Uddelinger kunde bringes op paa de Højder, de
havde haft i Stiftelsens allerførste Aar. Regnskaberne førtes
stadig paa den Maade, at alle Pensionernes Smaasummer
er indført mellem Stiftelsens øvrige Udgifter uden nogen
særskilt Opsummering, hvorfor det er meget omstændeligt
at sammenlægge alle disse Smaabeløb af Rigsdaler og Mark.
Noget saadanl er heller ikke gjort ved de i det følgende
anførte Tal, idet ligesom tidligere kun det ene Halvaars Ud
deling er opsummeret, og Aarets hele Udgift anført som det
dobbelte heraf, skønt Dødsfald og nye Tildelinger altid vil
bevirke, at der er nogen Forskel paa Juni og December
Termins Hovedsummer, men til at give et Overblik over
Udviklingen turde denne Fremgangsmaade være fyldest
gørende, og fra 1786/87 er Regnskaberne saaledes affattede,
al de korrekte Beløb kan opføres. Siden 1766, da Ned
gangen begyndte, blev der til de fattige de Beløb, som omstaaende Oversigt nærmere vil vise:
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1766/67
1767/68
1768/69
1769/70
1770/71
1771/72
1772/73
1773/74
1774/75
1775/76
1776/77
1777/78

................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................

962
952
900
868
879
878
786
746
684
674
710
635

Rdlr.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1778/79
1779/80
1780/81
1781/82
1782/83
1783/84
1784/85
1785/86
1786/87
1787/88
1788/89
1789/90

674 Rdlr.
622 —
604 —
906 —
1088 —
1269 —
1534 —
1659 —
1628 —
1688 —
1714 —
1821 —

Selv om Sparepolitiken ikke er blevel gennemført lige
haardnakket hvert eneste Aar, saaledes at der enkelle Aar
er blevet uddelt lidt mere end det forrige, er Nedgangslinien
fra 962 Rdlr. i 1766/67 til 604 Rdlr. i 1780/81 meget iøjne
faldende. Det var i Sandhed meget lidt, der i disse Aar
blev tilovers til Godsets sande Besiddere, de fattige, men
efter at det laveste Beløb var naaet, kom Opgangen med
hurtig Stigning paa Grund af flere samvirkende Aarsager.
For det første steg Sædpriserne i 1780erne, saaledes at Land
gildekornet indbragte mere i Penge, og dertil kom, at den
gældende Forpagtningskontrakt, der paa Grund af Afslag
kun indbragte 600 Rdlr. om Aaret, var blevet forandret fra
1779/80, idet Forvalter Hans Hansen paa Auktionen var
blevet højstbydende med 1300 Rdlr. Det var et betydeligt
større Beløb, end Forgængeren havde mægtet at yde, og
skulde nogen være i Stand dertil, maatte det være Hansen,
thi hele Godset var nu prisgivet ham. Hidtil havde dog
Forvalteren haft den Pligt at føre Tilsyn med Forpagterens
Behandling af Bønderne, og saalænge Hoveriet endnu ikke
var bestemt, var der her Mulighed for gennem forøget Ho
veri at presse baade mere Arbejde og flere Penge af dem.
Hermed være ikke sagt, at Hansen som Forpagter har begaaet Overgreb mod Bønderne, men det maa dog forbavse,
al Direktionen har indvilget i, at Forvalter og Forpagter
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forenedes i samme Person. Por Stiftelsen var Ordningen
pekuniært set saa gunstig, at Forholdet fortsattes under den
næste Førpaglningsperiode fra 1783/84, hvor Hansen naaede
op paa en aarlig Afgift af 1525 Bdlr. (= 7G2'/2 Tdr. Byg
efter Kapitelslakslen for 1784).
Huder disse forbedrede Forhold kunde ikke blot Pen
sionerne forøges, men i 1781 kunde del vedlages al opsige
1000 Bdlr. af del Laan paa 4500 Bdlr., som var blevet rejst
i 1770 lil Dækning af el opsagl Laan og af Gælden lil For
valteren.
Denne glædelige Fremgang kunde yderligere fastholdes
i de følgende Aar, saaledes at Uddelingen i 1789/90 var
oppe paa det tredobbelle Beløb af, hvad den havde været
i 1780/81.
I de Tider, da det gik ned ad Bakke, hændte det første
Gang, al el af Direktionens Medlemmer Iraadte ud. Det
var Sognepræsten i Øster-Hæsinge, Hans P. H. Bachmann,
der var kommen ind, efter al hans Forgænger i Embedet,
Provst i Sallinge Herred Jacob Hee, var afgaaet ved Døden
i December 1771. Han gav dog som Grund, at han boede
for langt fra Gaard og Gods, og hans Afløser blev 1777
den unægtelig ogsaa nærmere ved boende Sognepræst i
Sønder-Broby, Christopher Jørgensen Sirøyberg.
Del eneste Medlem af den oprindelige Direktion, der
endnu var tilbage, var Johannes Mule, der stadig var Sogne
præst i Nørre-Broby og siden Jacob Hees Død i 1771 til
lige Provst i Sallinge Herred.
Mens Forhandlingsprotokollen hidtil ikke havde indeholdt
videre lil Belysning af de forskellige Medlemmers Mening
om Sagerne, men blot anført, hvad man enedes om, vidner
den straks fra Slrøybergs Tid om, hvem der havde Initia
tivet. Allerede i del første Møde i 1778 var han uenig med
sin Provst, Johannes Mule, angaaende Oprettelsen af el
Markskel mellem Nørre-Broby og Vøjslrup, og del var maaske
for at raade Bod herpaa, al han derefter foreslog, al Præ4
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sten og Degnen i Nørre-Broby for ikke at lide under, at
der intet Herskab boede paa Lundegaard, af Forvalteren til
hver af de tre store Højtider skulde have udbetalt et Offer,
som fastsattes af Direktionen til 2 Rdlr. hver Gang til Præ
sten (Johannes Mule) og 1 Rdlr. til Degnen; men han havde
ogsaa en anden Idé. »Endnu foreslog bemeldte Hr. Strøyberg, at de tvende Præster af Sallinge Herred, som efter
Fundatsen antages som Meddirektører for Lundegaard, maalte
tilstaas og gøres Forsikring om, al i Betragtning af den Møje
og Umage, som de haver med daglig Tilsyn med Godset
og ofte forefaldende Rejser derpaa, deres Enker efter deres
dødelige Afgang maalte nyde en Pension aarlig af Lundegaards Cassa hver for sig tyve Rigsdaler og begynde fra
Dødsfaldet.«
De andre Direktører fandt dette Forslag ganske rimeligt
og lillraadte det i alle Maader, hvilket ikke skal bebrejdes
dem, da det ikke blev Begyndelsen til andre personlige For
dele for Direktionens Medlemmer.
Tiderne manede nu heller ikke til Sparsommelighed
mere. Skønt Pensionsbeløbene i disse Aar stadigt var ble
vet forhøjede, kunde paa Direktionsmødet den 4.Oktober 1787
fremlægges en kvitteret Obligation paa de kumte 4500 Rdlr.,
saaledes at al Gæld paa Godset nu var indfriet.
Paa det samme Møde meddelte Strøyberg, al hans Kræf
ter nu ikke længere tillod ham det fornødne Tilsyn med
Lundegaards Gods, og da han virkelig var 76 Aar gammel,
kunde hans Meddirektører kun takke ham for »hidtil viste
Vigilanee.« I hans Sted beskikkedes saa Sognepræst i Vester-Hæsinge Peter Kryssing Vestergaard. Dette var dog kun
een af de mange Forandringer, der i disse Aar skele med
Direktionen. 24. December 1785 var Biskop Jacob Bamus
afgaaet ved Døden, men Grund til at give ham noget sær
ligt Skudsmaal for hans Andel i Stiftelsens Bestyrelse er
der ikke. Hans Efterfølger blev Tønne Bloch, om hvem
der vil være mere at berette.
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Provsten i Sallinge Herred, Johannes Mule, døde 29.
Juni 1787 som det sidste Direktionsmedlem fra Stiftelsens
allerførste Dage, og hans Efterfølger i Provsteembedet blev
den H. P. H. Bachmann, der i 1776 var udlraadt af Direk
tionen paa Grund af Afstanden, men som Provst var han
nu alter nødt til at melde sig til Tjeneste.
Endelig skete der ogsaa del Skifte i Stiftamtmandsembedel, at Henrik Bille Brahe døde 8. Januar 1789, og hans
Efterfølger blev Er. Buehwald. 1 Løbet af Aarene 1785—89
var der altsaa sket en fuldstændig Eornyelse, bortset fra
Bertel Holm i Allested og »Gengangeren« Bachmann, saaledes at del blev ny Mænd, der kom til at gennemføre de
Beformer, Landbolovgivningen nu stillede alle Godsbesid
dere overfor.
Inden vi forlader den gamle Tid, maa vi endnu se lidt
paa Eorholdene paa Godset.
Til Bedømmelse af Bøndernes økonomiske Stilling yder
Godsskifleprolokollerne’2 en god Haandsrækning, naar de
res Opgivelser anvendes med nogen Eorslaaelse. Eor ikke
at svække den, der sad tilbage paa Gaarden, med store Ud
betalinger til Medarvinger, var det nemlig god Godspolilik at
belaste Boet med Gæld. Naar all Inventar, Gangklæder og
Besætning var vurderet og Boets Eormue fundet, kom Her
skabet frem med sine Krav, Gaarden skulde være fuldt be
sat med Heste og Avlsredskaber, og Bygningerne skulde
være vel vedligeholdte. Del krævedes saaledes paa Lundegaard, al der var en Hest for hver Td. Hartkorn. Hvad der
maatle udfordres, for at Gaarden skulde være helt besat og
Bygningerne reparerede, for ikke at tale om ligefremme Re
stance]’, blev derefter fradraget Boets Aktiver, saaledes al
der oftest kun blev en lille Rest til Deling mellem Ar
vingerne.
I 1760erne og 70erne udviste Gaardmandsboer gerne en
Bruttoformue paa 250 til 600 Rdlr., mens Gældsbeløbene
er meget forskellige. Kun een Gaardmand er dog ligefrem
4*
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gaaet fra Gaarden, Laurs Knudsen i Nørre-Broby, der var
Fæster af 11 Tdr. Hartkorn, men hans Kreaturbesætning ud
gjorde i 1767 ogsaa kun 2 Køer og 2 Kalve, som endda var
pantsatte. Aktiverne var her 185 Rdlr. mod en Gæld paa 344
Rdlr. Dødsboerne udviser dog hyppigst et lille Overskud,
og i 1780erne bliver Underskudsboer absolut sjældnere, men
om Velstand kan man ikke tale. Gaardmændenes Aktiver
er stadig kun 300—500 Rdlr. mod 150—300 Rdlr.s Gæld.
Paa den anden Side maa Bønderne aldeles ikke anses for
forarmede. Det er rent undtagelsesvis, at Restancer paa Skat
ter og Landgilde anføres blandt Gældsposterne, og alt tyder
paa, at de gennemgaaende har klaret sig godt trods Kvæg
sygens Hærgninger.
De bevarede Synsforretninger13 over Godset fra disse Aar
vidner ligeledes om jævnt tilfredsstillende Forhold, men
naar man sammentæller de for hver Ejendom anførte Hus
dyr faar man alligevel et forbavsende Indtryk af del gamle
La ndbrugs U bevægel ighed.
1752
1773
17 7 8
1785
1788

29/h
23/«
25/s
,8/s
22/s

Bæster

Føl

Køer Ungkvæg

397
349
361
351
337

—
27
35
—
—

233
184
297
362
321

291
290
236
160
145

Faar

Lam

Svin

Gæs

467
619
613
540
528

—
539
—
—
—

267
259
271
146
149

175
907
255
143
141

Desværre er disse Syn ikke afholdt paa samme Aarstid,
hvilket der maa tages Hensyn til ved Sammenligningen
mellem de forskellige Aar. Navnlig kommer derved 1773
til al afvige fra de andre Aar, da Optællingen her er fore
taget ved Set. Hansdags Tid, da det vrimler med Lam og
Gæs, som senere paa Aaret har maatlet lade Livet. Sammen
lignet med 1752, da Godset blev overtaget, er saaledes de
senere Aar ringe nok, idet de mest af alt vidner om Til
bagegang paa Husdyrbesætningernes Omraade. At der 1773
kun er 474 Kreaturer mod 524 i 1752, kan forklares som
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Eftervirkninger af Kvægsygen, men hvorfor er der 1788 kun
4(56 mod 522 i 1785?
Del maa altsaa nærmest have været de stigende Sædpriser,
der holdt Bønderne paa Fode i Stavnsbaandstidens sidste
Aar, thi paa dette Omraade var der virkelig sket en For
andring til det bedre, idet Gennemsnitsprisen paa Byg, an
givet i Nulidsmønl, undergik følgende Forandring: 1751—60
Kr. 4,71, 1761—70 Kr. 5,41, 1771—80 Kr. 5,50, 1781—90
Kr. 6,74 ;14 men derefter bliver Spørgsmaalet, i hvilket Om
fang Stiftelsen som Godsherre kunde drage Fordel af denne
Stigning. Som tidligere omtalt, var det absolut Tilfældet
med Forpagtningsafgiften af Lundegaard, der steg fra 600
Rdlr. til 1525 Rdlr., men Fæstegodset forholdt det sig an
derledes med. De faste Indtægter var her Landgilde-, Husog Hovningspenge, som beløb sig til 305 Rdlr., samt Land
gildekornet, der omsat til Penge efter Kapitelstakst udgjorde
1775/76—1779/80 gennemsnitlig 362 Rdlr. og 1780/81—
1784/85 gennemsnitlig 509 Rdlr. Der skulde altsaa her
være en Indtægtsforøgelse paa 147 Rdlr. om Aaret, jævn
sides med hvilken Skatterne ogsaa steg, idet der af Bønder
godset svaredes i Korn og Penge 1775/76—1779/80 gennem
snitlig 983 Rdlr. og 1780/81—1784/85 1089 Rdlr. om Aaret.
Stiftelsens Udbytte i det første Femaar var altsaa gennem
snitlig 667 Rdlr. mod Statens 983 Rdlr., og i det sidste Fem
aar 814 Rdlr. mod Statens 1089, saaledes at Stiftelsens og
Statens samlede Merudbytte i sidste Femaar kun blev 147
Rdlr. -|- 106 Rdlr. = 253 Rdlr. af Landgilde og Skatter af
dette Fæstegods.
Den største uvisse Indkomst var Indfæstningen, det Be
løb, tiltrædende Fæstere maatte udrede for at faa Fæstebrev
paa Gaardene. Dens Størrelse varierede som foran omtalt,
efter Gaardenes Hartkorn og Tilstand og Fæsternes For
muesforhold. Paa Grund af dens mindre regelmæssige Fore
komst er den angivet for endnu et Femaar, nemlig 1770/71—
1774/75 med 102 Rdlr. gennemsnitlig om Aaret, 1775/76—
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1779/80 70 Rdlr. og 1780/81—1784/85 101 Rdlr. Selv om
der er en Stigning fra mellemste Femaar, er der ikke truk
ket større Indkomst hjem herved.
Saa var der endnu en uvis Indtægt af en ikke helt til
talende Beskaffenhed. Slavnsbaandet lod sig udnytte ogsaa
paa den Maade, at Godsejeren lod sig godt betale for Fri
hedspas, der løste fra Stavnen, og Direktionen viste sig ikke
her mere human end andre, maaske snarest det modsatte. Det
var ganske vist ikke hvert Aar, at saadanne Frigivelser
fandt Sted, men det var dyrt for dem, der kunde betale,
at faa Friheden; det kunde koste 6(5 Rdlr. 4 Mk. eller ligesaa meget som Indfæstningen af en hel Gaard, og del blev
ogsaa til Penge for de fattige, hvad der kom ind paa den
Maade: i Femaaret fra 1770 gennemsnitlig 43 Rdlr. om
Aaret, 1775 IT. 51 Rdlr. og 1780 ff. 37 Rdlr.
Stiftelsens samlede Indkomst af Bøndergodset udgjorde
i 1780erne altsaa i alt ca. 814 Rdlr. (Landgildekorn og Penge)
-|- 101 Rdlr. (Indfæstninger) -]- 37 Rdlr. (Frihedspas) = 952
Rdlr. om Aaret, altsaa dog noget mere end de ca. 830 Rdlr.,
man maatte regne med om ved 1760, men ikke i Forhold
til Bygprisens Stigning fra Kr. 4,71 til 6,74 i samme Tids
rum, og Statens Indkomster af Bøndergodset var stadig større
end Stiftelsens, nemlig ca. 1089 Rdlr. om Aaret.
Skulde der opnaas el større Udbytte af Bøndergodset,
var det umuligt at blive ved i den gamle Skure. Tal som
disse viser mere end moralske Betragtninger, hvor fornødne
de Reformer var, som nu stod paa Dagsordenen. Stavnsbaandet, det ubestemte Hoveri og Landsbymarkens Drift i
Fællesskab maatte man ud over, for at Bøndernes Gaardbrug
kunde blive mere produktivt, og Landgildens absolutte Ufor
anderlighed maatte ophøre, hvis Godsejerne skulde have
tidssvarende Indkomster af deres Fæstegods.
Langt bedre stod det, som ovenfor meldt, til med Ind
komsterne af Hovedgaarden, selv om Kvægsygen havde hærget
slemt, og desuden havde en Ildebrand i 1770 hjemsøgt »de
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gamle l'orpagter-Værelser«, saaledes at for det første en Del
af Landgildekornet var gaaet i Løbet, og desuden havde
Forpagter Kierumgaards Indbo lidt saa megen Skade, al
han til »nogenlunde Erstatning« tik udbetalt 200 Rdlr.,’5 og
dertil kom Udgifterne til Bygningens Reparation, ea. 280
Rdlr., foruden Materialier, som Godset selv kunde levere,
men det var dog blot en forbigaaende Ulempe, hvis Følger
hurtig forvandles.16
Om Driften af den oplyser Auktionsplakalen af 22. Juni
1778, at der da aarlig kunde saas 50—50 Tdr. Rug, 80—100
Tdr. Havre og 4—G Tdr. Boghvede, men mærkeligt nok
nævnes der intet om Byg, og avles 4—500 Læs godt Hø
samt græsses og fodres 80 Hollænderikøer foruden Ungkvæg,
Bæster, Faar og Svin. Gaardens Marker bestod navnlig af
4 Hovedløkker, nemlig Skalle, Lundeskov, Mellemløkken og
Toftebanken med Rødeløkke. Af dem var de to aarlig besaaede, mens de lo andre henlaa til Græsbed. Første Aar
saaedes der Byg, Havre eller Boghvede og andel Aar Rug.
Ved Auktionen var det laveste Bud 900 Rdlr. Forpagter
Kierumgaard faldt fra, da han havde budt 910 Rdlr., hvor
efter Kampen navnlig kom til at staa mellem Krigsraad
Møller og Forvalter Hansen, der blev højslbydende med
1300 Rdlr. Kierumgaard vilde alligevel nødigt vige, og han
forsøgte at faa Direktionen til at lade ham fortsætte for 1000
Rdlr. om Aaret, men han fik Afslag. Konditionerne for den
følgende Forpagtningsperiode 1783—87 udviser samme Driftsmaade, men da maatle Forvalter Hansen, som tidligere meldt,
byde 1525 Rdlr., inden han vandt Sejr og alter sikrede sig
Forpagtningen foruden Forvalterembedet.
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III.
LANDBOREFORMERNES GENNEMFØRELSE

Spidsen for den Direktion, der kom til ni forestaa de
store Landboreformers Virkeliggørelse paa Lundegaards
Gods, stod Stiftamtmand Buchwald, der havde tiltraadl sit
Embede i 1789, og Biskop Bloch, der havde afløst Jacob
Ramus.
Som Ejer af Gudumlund havde Buchwald ganske selv
stændigt paabegyndt Landboreformer, og hvor klart et Blik
han havde for alle del gamle Landbrugs Skavanker, fremgaar til fulde af den Redegørelse, han i Iversens Almeennyttige Samlinger for 1790—91 offentliggjorde, for, hvad han
der havde udrettet, og om hans Interesse for Lundegaards
Stiftelse vidner en sikkert ogsaa fra ham hidrørende Rede
gørelse for dens Forhold og Historie smst. 1790. Det var
saaledes den rette Mand, der var kommen til, da Refor
mernes Tid var inde, men han var tillige saa sikker paa
sin egen Ufejlbarlighed, at han hverken respekterede gæl
dende Love eller andres Meninger, hvorfor Samarbejdet med
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Forvalterfløjen og det ældste Bindingsværkshus i Hjørnet.
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ham ikke var let.1 Del fik ogsaa Biskop Bloch snart at
mærke. Han var nidkær i sit Embede og vilde i sin Be
styrelse af Stiftelsen ogsaa rette sig efter den Bestemmelse,
som i Jacob Ramuses Tid var blevet negligeret, at Direk
tionen skulde samles ogsaa om Efteraaret, og han krævede,
at Forvalteren skulde gøre Regnskaberne, der afsluttedes
1. Maj, færdige saa hurtigt, at de kunde blive reviderede
og fremlagt ved Efleraarssamlingen.
Som sædvanlig holdtes Møderne i Bispegaarden, og Stiftamtmanden havde været med baade i Efteraaret 1789 og i
Foraarel 1790, men da Efteraarsmødet i sidstnævnte Aar
skulde holdes, var der Krigstilstand mellem Buchwald og
Bloch i Anledning af meget afvigende Anskuelser om Graabrødre Hospitals Bestyrelse i Almindelighed og Besættelsen
af Portnerpladsen i Særdeleshed,2 hvortil baade Bispens
Kusk og Stiftamtmandens Frisør var Ansøgere, og det kom
nu til et meget skarpt Sammenstød mellem ham og Biskop
pen om Forstaaelsen af Fundatsens Bestemmelse:
Direktørerne skulle tilligemed Forvalteren samles tvende Gange om
Aaret i Bisperesidensen i Odense, nemlig i næste Uge efter Dionysii
og Quasimodogeniti Landemoder, eller hvor og naar Stiftamtmanden
det anordner.

Da Biskop Bloch nu havde indvarslet Direktionens øv
rige Medlemmer til Møde den 6. Oktober, og »da jeg desangaaende meldte mig personlig den 5te hujus hos Hr. Stift
amtmand Buchwald for at fornemme, om benævnte Time
var ham belejlig, var hans Svar til mig dette: »Jeg som
Stiftamtmand anordner, at Direktionssamlingen skal hol
des i Morgen Formiddag Kl. 10 hos mig her paa Slottet.«
Da jeg herpaa meldede ham, at de øvrige Direktører til
ligemed Forvalteren vare allerede af mig indvarslede til
Møde i Bisperesidensen, paaberaabte han af Fundatsen
de her ovenfor anførte allernaadigste Udtryk: hvor og naar
Stillamtmanden det anordner, tilføjende, at »han ingensinde
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vilde møde i Bisperesidensen«, og at »det stod til mig at
blive borte, hvis jeg ikke vilde møde paa Slottet.« Det var
og forgæves, at jeg søgte at gøre ham opmærksom paa det
umiddelbar foran allernaadigst fastsatte alternative Udtryk
»eller«, thi i en myndig, opfarende Tone forsikrede han at
kunne »læse Dansk« og »ikke at ville fravige sin Anord
ning,« hvorpaa jeg for ikke at gøre Ophold i Forretnin
gerne mødte den 6te paa Slottet.«
Biskoppen gav altsaa efter, og efter Protokoltilførslerne
at dømme blev det et meget kort Møde, der da holdtes paa
Slottet, men des længere var den Klageskrivelse, han den
13. Oktober sendte Kancelliet, der faa Dage efter yderligere
fik en lignende fra ham om Hospitalets Administration. Han
begyndte med den alt meddelte Redegørelse for, hvad der
havde tildraget sig ved den høje Stiftsøvrigheds lille Sam
menkomst paa Slottet, Dagen før Mødet skulde være, og
udviklede derpaa sin Mening om Fundatsens Tolkning.
Han fandt tre Muligheder. Den første var, at Stiftamt
mandens Ret til at anordne »naar og hvor« kun traadte i
Kraft, naar Biskoppen forsømte at indvarsle, eller naar der
var fysiske Hindringer for Møder i Bispegaarden. »Denne
Fortolkning har nu i 36 Aar været den gældende«, og alle
Samlinger var blevet holdt i Bisperesidensen, »men denne
Fortolkning vil vel af alle mindst behage Hr. Stiftamtmand
Buchwald, der i Communsager saa kendeligen søger at rive
Primatet og Superioriteten til sig og ikke taaler en gejstlig
jævnsides end sige for ved sig,« og han gjorde i den For
bindelse opmærksom paa det historiske Forhold, at Stift
amtmanden først, efter at Stiftelsen var sikret de fattige efter
Processen med General-Postamtet, var blevet Medlem af
Direktionen.
Den anden Mulighed var, at Stiftamtmanden og Biskop
pen vekselvis kunde bestemme Møderne. »Dog denne For
tolkning, i hvor meget den end indrømmer og smigrer
Stiftamtmanden, vil lige saa lidet behage Hr. Kammerherre
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Buchwald, der med sit mig givne Svar viser sig ingenlunde sin
del al tildele mig lige Myndighed med sig, men vil ene
byde og raade.«
Den Iredie Mulighed var endelig, at Biskoppens Indvars
ling gjaldt de tvende ordinære aarlige Møder, mens Stiftamtmanden anordnede Tid og Sted for overordentlige Sam
linger, og efter at have anført denne sidste og ikke urime
lige Mulighed, sluttede Tønne Bloch med at anbefale sig
og sit Embede til det kongelige Danske Kancellis bevaagne
Beskyttelse.
Del var 13. Oktober, at denne Forespørgsel var blevet
indsendt, men Kancelliet var meget længe om at faa sig
bestemt i denne kildne Sag. Tidspunktet for Foraarssamlingen nærmede sig i 1792, uden at der kom noget Svar,
og 19. April maatte Tønne Bloch gaa den tunge Gang til
Slottet, hvor endda de fleste af hans Meddirektører havde
ladet ham i Slikken, idet alene Sognepræst Westergaard fra
Vester-Hæsinge fulgte ham, men hans Humør kan heller
ikke være blevet bedre, da Kancelliets Svar, dateret 12. Maj
1792, endelig indløb. Det lød: »Da nu Kancelliet efter at
have paa det nøjeste overvejet denne Sag finder, at Fundationen for bemeldte Stiftelse hjemler Stiftamtmanden Ret
til at anordne Direktionssamlingerne holdte i sin Bolig, saa
skulde man herved tjenstlig tilkendegive Dem saadant til
behagelig Efterretning paa foranførte Deres Skrivelse.«
Denne behagelige Efterretning fik Biskop Bloch paa en
Visitals-Rejse, og Afgørelsen forekom ham saa lidet billig,
at han straks (16. Maj) atter skrev til Kancelliet og spurgte,
»om den Biskoppen allernaadigst forundte Tilvarslingsret
skal og tør i alle Tilfælde staa tilbage for og vige for den
Stiftamtmanden allernaadigst forundte Anordningsret?«
Denne Gang kom han dog ikke til at vente mere end en
Maaned paa Svaret, som kom, dateret 16. Juni, og med den
Erklæring, at Fundatsens Ordlyd ikke taalte nogen anden
Fortolkning end denne, »al Møderne bør holdes paa det
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ovenanførte Sled og de benævnte Tider, naar Stiftamtmanden
ikke dertil anordner en anden bekvem Tid og Sled. Det
vigtigste bliver altsaa, at Deres Højærværdighed betimeligen,
førend De indvarsler vedkommende til at møde paa den i
Almindelighed dertil bestemte Tid, fornemmer Stiftamt
manden, om han ønsker, al Samlingen holdes paa nogen
anden Tid eller Sted, paa det at Tilsigelsen derefter kan
indrettes.«
Selv om det var noget sent, at Tønne Bloch havde med
delt Buchwald Indvarslingen til det Møde, der gav Anled
ning til Striden, og derved maaske nok optraadt mindre
hensynsfuldt til Trods for sil personlige Fremmøde, saa havde
Stiftamtmanden i hvert Fald med Renter gengældt denne
Hensynsløshed.
Direktionsmøderne holdtes derpaa hos Stiftamtmand
Buchwald paa Slottet de følgende to Samlinger og maaske
ogsaa den tredie, da han ses at have været til Stede, men
fra Oktober 1793 indeholder Protokollen intet om Møde
stedet, saa det fremgaar ikke af denne, om han til del yderste
har forfulgt sin Sejr, hvad man i Betragtning af hans sær
deles egenraadige Karakter maa anse for det sandsynligste.
Trods disse personlige Rivninger mellem Direktionens
øverste Medlemmer blev der med al Kraft taget fat paa de
Landboreformer, som var forordnede, uden at de alle der
for straks behøvede at gennemføres. Stavnsbaandsløsningen
ved Forordningen af 20. Juni 1788 krævede dog ikke i
nogen Henseende Initiativ fra Godsejernes Side. Den fritog
dem for Forpligtelsen til at stille Soldater, og skønt Løs
ningen først fra 1800 skulde gælde alle Bønderkarle, saa
skulde Godsejerne straks miste Retten til at udstede Fri
hedspas, hvorfor den Indtægtskilde, som Direktionen paa
dette Omraade havde skabt sig og hidtil udnyttet med Iver,
nu aldeles forsvandt; men det var alligevel en Reform, der
varslede en hidtil ukendt Frihed for Bønderne, mens den

61

havde mindre at sige for (lodsejere med gode Forhold paa
deres Omraade.
Det næste store Fremskridt blev Hoveriets nøjagtige Fast
sættelse. Allerede tidligere havde Lovgivningen forsøgt at
gribe ind her. Ved Forordningen af 20. Februar 1771 var
der blevet fastsat et Maximum paa 48 Spanddage og 96 Gang
dage for en Gaard paa 6 Tdr. Hartkorn og for andre Bøndergaarde i Forhold hertil; men en senere Forordning af 12.
August 1773 tog Hensyn til Godsejerklager og tillod et større
Hoveri. For Lundegaards Vedkommende synes disse ældre
Forordninger ikke at have haft paaviselig Betydning, men
24. Juni 1791 udgik en Plakat, der indbød Jorddrotler og
hoverigørende Bønder til at slutte frivillige Foreninger om
bestemt Hoveri og paabød, at der fra de Godser, hvor slige
Foreninger ikke opnaaedes inden Oktober Maaneds Udgang
samme Aar, skulde sendes nøjagtige Indberetninger om Drift
og Hovning til vedkommende Amtmand, hvorefter kongelig
udnævnte Kommissarier skulde bestemme Hoveriet.
Direktionen for Lundegaards Stiftelse sad ikke den kon
gelige Indbydelse overhørig, og 29. Oktober 1791, altsaa dog
i den ellevte Time, indgik Forvalter Hansen en Hoverifor
ening med Godsets Bønder, der 21. November overfor Amt
mand Schumacher i Faaborg erklærede, at de frivilligt havde
indgaaet den og vilde holde den, hvorefter han bekræftede den.
Nu som før kom alt Arbejde paa Hovedgaarden undtagen
Kreaturbesætningens Røgt og Malkning til at paahvile Bøn
derne. Hver Bonde havde sin Lod af Hovedgaardsjorden
at pløje, tilsaa og harve efter Tilsigelse, og til dette og alt
del øvrige Arbejde regnedes der af hver Gaard paa ca. 8 Tdr.
Hartkorn at maatte kræves aarlig 42 Spanddage og 139lA
Gangdag. »Og som Direktionen ved denne Forening lige
som altid har fornemmelig Bøndernes Velstand og Flor til
Hensigt og Formaal, saa skal der og af foreskrevne Hoveri
arbejde blive sparet alt, hvis mulig er, som uden Skade for
Hovedgaardens Avlingsdrift og Vedligeholdelse kan ske, og
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fastsætter og bestemmer, at Bønderne i højeste maa for
rette om Ugen: I Pløje- og Sædelid 1 Pløjedag, 1 Spænddag
og 1 Gangdag, i Hø- og Kornhøst 2 Spænddage og (i Gang
dage og den øvrige Tid 1 Spænd- og 2 Gangdage, undtagen
den Uge, som Gødningen udages, da erfordres 4 a 5 Spænd
dage og 4 å 5 Gangdage.«3 Set med Nulidsøjne var det
el meget betydeligt Kvantum Arbejde, der her krævedes af
Lundegaards Bønder, men i Datiden var del nærmest at
regne for ret lempeligt. Saaledes bestod en hel Hovning
paa Baroniet Sehelenborg, som ganske vist var regnet for
et af de strengeste Steder, af 12 Pløjedage (1 bespændt Plov
med en Karl til at styre Ploven og et Bud (il at køre), 66
Spanddage og 287'/« Gangdag. Under Hvedholm var Bereg
ningen lidt anderledes, idet man der ikke medregnede Dyrk
ningsarbejdet i hver Bondes Hovmaal, men foruden dette
krævede 45*/2 Spanddag og 143'/2 Gangdag, altsaa i Virke
ligheden betydeligt mere, end de Lundegaard Hovbønder
havde at forrette. Fremtiden kom ogsaa til at vise, al det
tyngede Bønderne saa lidt, at de ikke var særligt ivrige efter
at faa det afløst mod Betaling.
Efter Hoveriets Fastsættelse var del næsle Punkt paa Re
formprogrammet al faa gennemført Udskiftningen af Lands
byernes Jorder mellem Bønder og Husmænd, saaledes at
hver Mand fik sit Jordtilliggende samlet og ikke spredt over
hele Bymarken.
Trods Love derom var der ikke sket ret meget i den
Retning endnu, thi det var en kostbar Reform, der i første
Omgang vilde falde Godsejerne til Byrde, mens deres Ud
sigter til at faa deres Udlæg ind igen paa Grund af Land
gildens Uforanderlighed var fjern, da Værdiforøgelsen af
deres Bøndergods kun vilde komme dem til gode ved Indfæstninger større end før eller ved dets Frasalg til Selveje.
En anden Vanskelighed laa deri, al naar flere Godser havde
Part i en Landsby, maalle de alle være enige om, al den
skulde udskiftes.
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15. Juni 1792 udgik der en Forordning, som tilsigtede
at gøre Udskiftningen mere tillokkende for (lodsejerne, idet
de nu Hk Lov at lade Bønderne overtage Forrentningen af
den Kapital, der beviseligt var medgaaet til dens Gennem
førelse, naar visse nærmere Betingelser var overholdt under
Udskiftningen.
Til Direktionens og vel navnlig Buchwalds Bos maa det
dog siges, at Udskiftningen af Nørre-Broby og Vøjstrup Byer
allerede var under Udførelse, da denne Forordning udgik,
idet de andre Lodsejere saa tidligt som i December 1789
blev opfordrede til at deltage deri, og hvad der i disse Aar
blev tilovers, henlagdes til Udgiften derved. Af Mangel paa
Landmaalere blev Arbejdet med Opmaalingen først gennem
ført i Sommeren 1792, og Udskiftningen afsluttet i 1796.4
I disse Byer havde Lundegaard 221 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdkr.
1 Alb. Ager og Engs Hartkorn, og de andre Lodsejere var
Brobygaard med ca. 45 Tdr., Vejlevgaard med ca. 29 Tdr.,
Søbo med ca. 17 Tdr., Stensgaard med ca. 10 Tdr. og Præslegaarden med ca. 13 Tdr. Hartkorn, og det var ikke saaledes, al Lundegaards Fæstere havde deres Gaardes Tillig
gende Ben om Ben i Marken, men Agrenes Bækkefølge af
gjordes ved Gaardenes gamle Nummerorden i Byen, saaledes
al Agre, tilhørende en eller anden af de andre Lodsejeres
Bønder, skød deres lange Striber ind mellem de lundegaardske.5 Særlig vanskelig var Udskiftningen af NørreBroby paa Grund af Byens Størrelse. I denne tæt sammen
byggede By maatte der ryddes godt op ved Udflytning, naar
der skulde komme nogenlunde samlede Lodder frem, men
del var ikke let at faa Folk til at bryde op fra Landsbyens
sammenbyggede Hygge ud paa dens fjerne Udmarker. Saa
ledes sendte Iver Knudsen i Nørre-Broby 6. April 1796 Di
rektionen følgende Nødraab:
EfTt som ieg hørrer, at den Høye Direcsion for Lundegaards Gods
haver besluttet, at min iboende gaard skulde udflyttes, hvilket ieg
haaber dog ikke, naar de Høye Herrer Directeurer seer, at snart ikke
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nogen gaard kand komme til at ligge Paa Et beleiligere Eller bedre
sted.
For det første er der et ypperligt Vandsted neppe 100 allen til den
stoere Aae. For det andet en god Hummel Hauge over til 30 stænger,
saa er der og omkring ved gaarden sat over 140 Pile, som alle groer
got, saa og opfredet der ved gaarden Et Half Hundrede Esche, item
Horten skiønne Frugt Træer i Haugen, er og en ToITt ved gaarden paa
fem Tønder Land. Desuden liger ban og saa langt fra Andre, baade
Huse og gaarder, saa der med Guds Hielp ikke kunde frøgtes for
nogen ilds Vaade.6

25. Juli mødte Landvæsenskommissionen for Nyborg Amt
i Nørre-Broby for at træffe Afgørelsen paa Grundlag af de
Kort og Planer, som Stiftslandinspektør Berg havde udar
bejdet. Af Lundegaards Bønder skulde ikke mindre end
7 Gaardmænd udflyttes. De erklærede dog ikke at have
noget mod selve Udflytningen at erindre, men paastod, al
de vilde faa for lang Vej til Hovning, og da Direktionen
tilbød dem til deres nye Gaardes Opbyggelse Materialet fra
de gamle Gaarde, all det Egelømmer, de havde Brug for
og 300 Bdlr. i Penge foruden den Hjælp, de andre af Godsel
skulde yde dem, svarede de alle Nej og erklærede, »at de
ingenlunde vilde udflytte, førend de fik at vide, hvad Lin
dring de fik i deres Hovning, og denne for dem først blev
bestemt.« 6 Husmænd, der ogsaa skulde udflyttes, hver i
Tilslutning til en Gaard, stillede ogsaa Fordringer, nemlig
at Herskabet skulde opbygge Stederne til dem. Disse Spørgsmaal afgjordes dog ikke af Landvæsenskommissionen, der
forblev samlet endnu den 26. Juli 1796, men der var ogsaa
nok andet at tage Bestemmelse om: Veje, Grusgrave, Tørve
moser, Gærder og Gærdselskov, Vandløb, og fra den almin
delige Udskiftning undtoges kun Store Lung og Sølung, hvor
der udlagdes Tørveskær for dem, der kom til al savne del
paa deres Lodder. Efter Delingsplanen blev ved denne gen
nemgribende Beform ikke blot den enkelte Bondes Lod saa
vidt muligt samlet paa eet Sled, dog oftest med længere fra
liggende Englodder, men der foreloges samtidig en radikal
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Omdeling af Hartkornet, idel Fæslegaardenes Hartkorn udjævnedes saaledes, al del blev ens for hver Gaard under
samme (lods. For Lundegaards Vedkommende fik hver af
de 24 lidligere ulige store Gaarde 8 Tdr. 6 Skpr. 1 Fdk.
Hartkorn Ager og Eng, mens 22 Huse tik hver 3 Skpr.
1 151kr. 1 Alb., og 2 store Huse i Vøjslrup tik hver 6 Skpr.
2 151kr. 1 Alb. Hartkorn, hvilket var blevet aftalt paa el
Lodsejermøde forud, hvor Buehwald havde været til Stede,
og del gennemforles, skønt Provst Bachmann forsøgte Op
position derimod for Landvæsenskommissionen. Ved denne
Omdeling af Harlkornel gik der næslen I) Tdr. Hartkorn
fra Gaardmændene til Husmændene, som de altsaa skulde
give Landgilde og gøre Hovning af.
Endnu var del hele kun paa Papirel, men 11. August
var ogsaa Lodderne afpælede i Marken, og da mødtes Stiftslandinspektøren med Bønderne i Sognefoged Lars Larsens
Gaard i Nørre-Broby, hvor de nu fik alle de Lodder udvist,
som blev Grundlaget for Jordfordelingen i disse Byer i uover
skuelig Fremtid, og de, der var dømt til Udflytning, kastede
Lod om, hvor de skulde drage hen. Det gamle Landsby
fællesskabs Tid var nu for stedse forbi for disse lo Byer,
og de 17 Lundegaards Fæstere, som blev i deres Byer, lo
vede i hvert Fald i de første 2 Aar al gøre halv Hovning
for de 7 Udflyttere, ligesom de forpligtede sig til al age
Gødning fra de gamle Møddinger ud paa Udflytternes Lodiler.
Om Bygningernes Opførelse vedtoges der ikke noget ved
den Lejlighed, men paa Direktionsmødel (i. Oktober s. A.
approberedes Bygningskonlrakten for de udflyttede Gaarde,
hvoraf fremgaar, al Bønderne her havde sat deres Krig igen
nem, og allerede 18. August 1798 kunde Forvalter Hansen
indberette, at han endelig havde faaet Hovedbygningerne
paa de 7 Bøndergaarde færdige, og at de 15. August var blevet
synede af Landvæsenskommissionen, og han tilføjer: »De
vare i el og alt særdeles vel fornøjede med Bygningerne og
dessen Indretning, og derover skulle give en saadan sand5
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færdig Beskrivelse, som skulde blive til Ære for den høje
Direktion, og at Stiftelsen af den kongelige Kasse for hver
Gaard vist skulde faa 100 Rdlr.«
Han meddelte endvidere, at Husmændene nu ogsaa vilde
have de nederste Vægge murede af brændte Sten ligesom
paa Gaardene, men han fandt kun al burde anbefale del
for Vestsidernes Vedkommende.7
Udskiftningen af Godsets to andre Byer, Viltinge og Staaby,
gennemførtes derpaa i 1798, men da Lundegaard her var
eneste Lodsejer og Byerne saa smaa, at Udflytning ikke var
nødvendig, var Opgaven hverken saa vanskelig eller Gennem
førelsen saa kostbar, som i Nørre-Broby og Vøjstrup. I
Staaby havde allerede Kaneelliraad Peder Smidt foretaget
en Udjævning af Gaardenes Hartkorn, saaledes at de alle
var paa 9 Tdr. 6 Skpr. 1 Alb., men ved Udskiftningen fik
de 10 Gaarde i Byen hver 9 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdk. 1 Alb. og
de 3 Husmænd hver 3 Skpr. Vs Alb. I Viltinge, hvor Gaar
denes Hartkorn var mindre, blev ved Udskiftningen hver
Gaard paa 5 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdk. og Husene oftest paa 3
Skpr. Hartkorn. For Godsets Administration var det natur
ligvis en stor Lettelse ved Beregningen af Afgifter og Skat
ter at have lige store Gaarde og Huse indenfor hver By, og
naar Direktionen i den nærmest følgende Tid fik nok at
gøre med at holde Stand over for Klager fra Bønderne,
skyldes det ikke denne Udjævning, men det voldsomme
Brud med det tilvante, hvoraf Nytten endnu ikke kunde
være gaaet op for dem, der fortrinsvis skulde have Fordel
deraf, for ikke at tale om, at indbyrdes Misundelse og Bonde
krakileri fandt gunstige Vækstbetingelser i de vanskelige
Overgangsaar.
Husmændene klagede sig især. De fandt, at den Hartkornsforøgelse, de gennemgaaende havde faael, blot for
øgede deres Afgifter uden al give dem tilsvarende Fordele,
idet de navnlig kom til at savne den vidtstrakte Græsnings
ret, Fællesskabet havde givet dem. Sliflslandinspektør Berg
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var nu heller ikke for tilbøjelig til al indrømme dem noget.
Om en af de klagende skriver han:8
Denne Husmand har i de senere Aar som Husmand spillet en
liden Matador med al holde Hest og Vogn til dels paa Gaardmændenes
Bekostning, som var gørligt under Fadlesskabel, nu derimod, da han
skal nøjes med det, ham alene med Rette tilkommer, vil del blive ham
vanskeligt al holde Hesle, hvilket visselig ej er Husinænd gavnlig og
passende.

I 1798 blev der i Nørre-Broby og Vøjslrup yderligere
foretaget en Deling af Tørveskæret, og i den Anledning lød
bitre Klager fra Rasmus Rasmussen Lunde i Vøjslrup, der
dog ikke nøjedes hermed, men generede de Naboer, der
havde Slablingsrel paa hans Græsning, ligesom hans Skel
havde Tilbøjelighed til ikke al ligge fast, men forskyde sig
lil Skade for andre. Selv var han en gammel Mand, men
hans midaldrende Kone var en af de mest ublu og ufor
skammede, Slinslandinspekløren nogensinde havde kendt;
med uforskammede Grovheder havde hun ved el Aasledsmøde angrebel den retskafne Olding, Forvaller Hansen. Hun
hidsede eller Bergs Mening Manden, og del er troligt nok,
da hun som Enke gennem en længere Aarrække førte uende
lige Processer, som havde deres Oprindelse i de ændrede
Forhold, Udskiftningen havde medført.9
Til disse Vanskeligheder med Bønderne kom yderligere
de svære Omkostninger, Paa Direktionsmødet 4. April 1799
fremlagde Forvalteren Regnskabet over Udflytningen fra
Nørre-Broby, ifølge hvilket han fik til gode ikke mindre
end 6635 Rdlr., som Stiftelsen ikke kunde betale ham med
andet end en Obligation paa Beløbet med 4 pCt. i aarlig
Rente. All i all kom Godsels Udskiftning til at koste 9000
Rdlr. Som Bygningshjælp vilde Stiftelsen dog af Staten faa
smaa 1000 Rdlr., og noget var paa Forhaand afholdt af
overskydende Indtægter, men senere maalte der til Afløsning
af Obligationen lil Hansen og lil Udgifter ved en haardt lil-
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trængt Reparation af Hovedgaardens Bygninger rejses et
Laan paa 7000 Rdlr.10
I Henhold til Udskiftningsforordningen kunde nu Direk
tionen have paalignet Fæsterne Forrentningen af Udskiftn i ngsudgi fterne, men det skete ikke. Direktionen foretrak
her al lade Gemytterne falde til Ro, inden den søgte at øge1
Indkomsterne. Kun ved Fæsteledighed tog den sine For
holdsregler, men endda ret lempelige. En tiltrædende Hus
fæsler i Vøjstrup fik saaledes 1799 Lov at vælge imellem,
om han vilde give 60 Rdlr. eller 100 Rdlr. i Indfæstning.
Mod den høje Indfæstning vilde han faa Stedet for den
hidtidige Afgift 3 Rdlr. 7t9/2« Sk., mens den ellers vilde blive
forhøjet til 5 Rdlr. samt en Gangdag om Ugen.11
Paa denne Maade vilde det have lange Udsigter med
den store Reforms pekuniære Udbytte for Stiftelsen, og den
maatle i disse sidste Aar af det 18. Aarhundrede føre en
til det yderste forsigtig Uddelingspolitik, idel blot de ledige
Portioner atter bortgaves højst med 5—10 Rdlr.s Tilvækst,
men da Pengenes Værdi var faldende, betød del, at de fat
tige faktisk fik mindre. I vore Penge steg Kapitelslaksten
paa Rug fra Kr. 8,76 i 1781—90 til Kr. 10,87 i 1791—1800,
men Godsets sande Besiddere kom altsaa kun til al mærke
Ulemperne ved den Prisstigning paa Landbrugsprodukter,
som Krigstilstanden i Europa medførte.
Da Regningen paa Udskiftningen skulde betales, var Fr.
Buchwald ikke Stiftamtmand mere. Som Fabrikant og Gods
ejer havde han været en ivrig Foregangsmand, men saa
ivrig, at det var blevet til Skade for hans egen Privatøko
nomi, og da han havde sat sin Formue til og mente, al
han derefter ikke kunde være en tilstrækkelig uafhængig
Embedsmand, naar han kun havde Gagen at holde sig til,
tog han i 1798 sin Afsked og levede siden i Udlandet lige
til sin Død 1814 i Italien. Ikke blot for Stiftelsen, men for
hele Stiftet havde hans kun niaarige Embedstid været en
frugtbar Reformperiode. Paa de forskelligste Omraader spo-
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rer man hans Initiativ, og han var af de Dimensioner, at
han med Kelte kunde have været benævnt med Embedets
ga m 1 e Be t eg n e 1 se: S t i ft s be fa I i n gs m a n d e n.
Han - efterfulgtes af Poul Rosenørn til Ulriksholm, der
dog kun beklædte Embedet 27. April 1798—1. Maj, 1799
hvorefter hans Fætter Poul Rosenørn GersdorfT, hidtil Amt
mand i Randers, blev Stiftamtmand i Fyn, indtil han tog
sin Afsked i 1808.
Ogsaa blandt Direktionens gejstlige Medlemmer foregik
mod Udgangen af 18. Aarhundrede adskillige Forandringer.
Efter at have haft Sæde der i 31 Aar trak Bertel Holm i
Allested sig tilbage i 1795 (død 1797), og i hans Sted ud
nævntes Jørgen Strøyberg, Præst i Sønder-Broby og Søn af
den Christopher Strøyberg, der 1777—87 havde været Med
lem af Direktionen. 1796 døde Provst Bachmann i ØslerHæsinge og efterfulgtes i Provsteembedet af dr. theol. Carl
Christian Laurentius Birch, Sognepræst til Brahetrolleborg,
hvis Funktionstid dog blev meget kort, da han allerede 3.
Januar 1800 udnævntes til Sognepræst i Assens. Efter ham
blev Præsien i Vester-Skerninge, M. T. Bredsdorff, Provst i
Sallinge Herred, og da samtidig Pastor P. K. Westergaard
fra Vesler-Hæsinge (død 1821) udtraadte af Direktionen,
indkom i dennes Sted Sognepræsten i Nørre-Broby, Andreas
Ipsen, saaledes at Forhandlingsprotokollen 24. April 1800
første Gang er medunderskreven af Bredsdorff og Ipsen.
5. September 1803 døde Biskop Bloeh, der i al sin Em
bedsgerning havde været en meget dygtig og nidkær Biskop.
Han var ogsaa en omhyggelig Varetager af Stiftelsens Sager
gennem de besværlige Aar, da Udskiftningernes Gennem
førelse voldte baade økonomiske Vanskeligheder og Bryde
rier med Bønderne, for ikke at tale om hans Genvordig
heder med Stiftamtmand Buchwalds Anordninger.
I disse Aar skete der ogsaa i andre Maader et bemær
kelsesværdigt Skifte, idet Stiftelsens gamle Forvalter Hans
Hansen døde 79 Aar gammel i 1799. Skønt han baade var
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Forvaller og Forpagter paa Lundegaard, levede og dode han
paa Vejlev Mølle under Vejlevgaards Gods, men han havde
været Stiftelsen en baade dygtig og billig Forvaller og havde
tillige forstaaet at samle paa Kistebunden selv, saaledes at
han i onde Aar, naar Indtægterne svigtede, eller Udgifterne
blev for store, kunde præstere de Forskud, der var fornødne
til at holde Uddelingen til de fattige i Gang.
Til Trods for sin høje Alder var han en virksom Til
hænger af Landboreformerne. Allerede i 1761 havde han
foreslaael at faa alle Gaarde i Nørre-Broby og Vøjstrup Byer
gjort lige store, og selv om der ikke tilsigtedes en Udskift
ning, viser hans Udtalelser i den Anledning, at han var
klar over Ulemperne ved Fællesskabel, og han vilde sam
tidig opnaa en noget mere bekvem Fordeling af Jorderne,
men det lykkedes ikke at faa gennemført denne Reform,
ligesaa lidt som han og Pastor Strøyberg senere i 1778 havde
Held med at faa iværksat en Udskiftning af Nørre-Broby
og Vøjstrup Byer, saaledes at det Markfællesskab, der bestod
mellem dem, skulde bringes til Ophør, og de forskellige
Godser faa udskilt deres Omraader.12
Trods alle Bryderier har det sikkert været ham en Glæde
i sin høje Alderdom at medvirke lil den virkelige Udskift
nings Gennemførelse, og han viste herunder en Iver og en
Fasthed, som var beundringsværdig. Han havde ogsaa Hjerte
for de trængende paa Godset, saaledes at der paa hans For
bøn udenfor Stiftelsens egentlige Pensioner bevilgedes mid
lertidige Understøttelser til dem, der led Nød paa Godset.
Det kunde nu have sin Interesse at se, hvormeget en
saadan gammel Foged havde kunnet faa ud af sine kom
binerede Virksomheder som Forvalter og Forpagter paa Lunde
gaard, Forvalter paa Vejlevgaard og Fæster af Vejlev Mølle,
men desværre haves Skiftet efter ham ikke, kun er der
bevaret Vidnesbyrd om en Strid om, hvem der skulde være
berettiget til at holde det formodentlig ret indbringende
Skifte efter ham.'3 Amtmand Schumacher lod registrere,
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hvad han havde efterladt sig paa Lundegaard, mens Vejlevgaards Forvaller log sig af Boet i Møllen. Schumacher
spurgte derefter Direktionen, om den som Godsherre vilde
forrette Skiftet efter sin Forvalter, hvortil den svarede,
at da han ingen Sinde havde holdt Dug og Disk paa
Lundegaard, men bestandig beboet Vejlev Mølle, ønskede man
ikke at stille nogel Krav i den Retning. Derefter har den
Svenborg Amtmand opgivet al føre sin Krig igennem mod
den Godsejer, Forvaller Hansen hørte under som Fæster,
nemlig Ejeren af Vejlevgaard, Kammerherre Fabritius-Tengnagel, saaledes al Skiflet maa have været indført i en nu
forsvunden Skifteprotokol for delle^Gods.

Det ældste
Bindingsværkshus
mod Mejeriets
Gavl,
set udefra.

IV.
KRIGS- OG KRISETIDER

et var i en meget vanskelig Overgangsperiode, al Stif
telsens hele Bestyrelse blev fornyet, og 10. Oktober
1799 beskikkedes Fuldmægtig hos Generalkrigskommissæren,
Hans Daniell til Forvalter, saaledes at denne Bestilling nu
atter skiltes fra Gaardens Forpagtning, som overdroges For
valter Hari paa Ølstedgaard.
Den nye Forvalter var ikke længe om at opdage, al han
ikke var tilstrækkeligt udstyret med Medhjælp, idet han alle
rede 7. April 18001 androg om al maalle holde en Karl lil
Ærinder og Tilsigelser. »Saalænge Forvalteren kan være i
Venskab med Forpagteren«, kunde han maaske nok benytte
dennes Folk, men det kunde slaa Fejl, »hvorpaa jeg adskil
lige Gange har haft Prøver.« For 36—40 Rdlr. kunde han
»lønne, koste og logere« en Karl, og han skulde da tillige
passe Skovfogedtjenesten, som en Husmand hidtil havde
faael 5 Rdlr. 2 Mk. om Aaret for.
Han var den første Forvalter, der virkelig boede paa

D

Laden.
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Lundegaard, men hans Ophold blev ikke af lang Varighed,
thi 30. Juli 1807 begravedes i Nørre-Broby Forvaller ved
Lundegaard Hans Daniell.
Hans Efterfølger blev Stiftsfuldmægtig Jacob Johan Lund,
hvis Ansættelse vedtoges paa Direktionsmødet den 8. Ok
tober 1807, og det Valg kunde have været heldigere.
I Maj 1804 havde Biskop Blochs Eftermand, Professor
og dr. theoL Peder Hansen, taget Fyens Bispestol i Besid
delse efter al være blevet udnævnt dertil 3. December 1803.
Han havde som Biskop i Chrislianssand Stift vist sig at
være en meget energisk Beformator, navnlig paa Skolevæse
nets Omraade,2 og af Tilførslerne fra det første Direktions
møde (4. Oktober 1804), hvori han deltog, ses det, at han
straks personlig havde sat sig ind i Forholdene og nu søgte
al gøre sig gældende.
Førend hans Ankomst havde Direktionens øvrige Med
lemmer vedtaget, at Godsets Jagt og Fiskeri skulde bort
forpagtes til den højstbydende, mens Biskopperne hidtil ved
deres Tiltrædelse havde faael disse Herligheder overdraget
for 10 Rdlr. om Aarel til Stiftelsen. Peder Hansen mødte
derfor paa Direktionsmødel, væbnet med den kongelige Re
solution af 5. November 1755: »At Direktørerne for denne
Stiftelse samme Jagtrettighed til de Fattiges Bedste maa
exercere.« Nu maatte den allerede berammede Auktion af
lyses, og da Stiftamtmand GersdorfT som ældste Direktør
ikke brød sig om Jagten, erklærede Biskoppen, at han øn
skede al faa den paa samme Vilkaar som sine Forgængere.
Endvidere anmeldte Biskoppen allerede under 9de i forrige Maaned at have gjort en Tur til Lundegaard, dels for efter Mulighed forud
at erkyndige sig om det økonomiske ved Gaard og Gods, dels og at
vorde nøjere bekendt med Hovedgaardens Bygningers Tilstand, og
ligesom Biskoppen fandt Gaardens Bygninger saare ringe, tildels for
faldne og næsten alle trængende til hastigste Hjælp og Istandsættelse,
saa havde han og paa Stedet afhjulpet forskellige Mangler ved Reso
lution til Forvalter Daniell; formente derhos, at en Forestilling fra
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denne til Direktionens nærmere endelige Afgørelse vilde saa meget
mere være udforderlig, som Bygningernes aldeles Forfald vilde aarsage en Bekostning, hvilken Stiftelsen efter dens Intrader umulig
kunde udholde.

Da den praktiske Mand havde talt, dukkede Salgsplaner
atter op. Det var Datidens Vej til Rigdom at købe samlet
Gods og derefter slagte det ved at sælge Fæstegodset fra,
og nu, da Bøndergodset var udskiftet, maatle Øjeblikket ogsaa være inde her, og det vedtoges derfor at nøjes med al
give Hovedgaarden den allernødvendigste Reparation i Haab
om snart at komme af med det hele. Allerede i 1797 havde
en af de værste Godsslagtere, Kammerraad H. J. Hansen paa
Hamborggaard, meldt sig som Køber til hele Godset, og
Kammerherre Buchwald havde da spurgt Kancelliet, om
det stred mod dets Grundsætninger at sælge det hele Gods,
naar der blev budt betydelig mere derfor, end det i Øje
blikket indbragte, hvortil Kancelliet 2(5. August s. A. svarede,
at naar Udskiftningen var fuldført, kunde Stiftsøvrigheden
indkomme med Forslag om, hvorledes Gaard og Gods kunde
være at afhænde stykkevis, dog blot imod aarlig Afgift,
hvorved Testators Hovedhensigt, som var, at Godset skulde
være til Sikkerhed for Stiftelsen, ene kunde opnaas.3
Kancelliet vilde altsaa ikke gaa med til en samlet Af
hændelse af Godset, og herefter rettede Direktionen sig i
en Indstilling til Kancelliet 13. April 1805,4 i hvilken den
foreslog, at Bøndergodset skulde sælges til Fæsterne efter
Taksation, naar Forpagtningskontrakten var udløbet, da man
ikke i en løbende Periode kunde berøve Forpagteren Hove
riet. I samme Indstilling findes omstaaende Oversigt over
Stiftelsens Indtægter og Udgifter, saaledes som Direktionen
nu efter Udskiftningen mente at maatte anslaa dem, og den
skal ikke beskyldes for Optimisme.
Efter at Kancelliet havde raadført sig med Rentekamme
ret, hvor Centraladministrationens Indsigt i Landbosager var
at finde, svarede det 13. August 1805, at det ikke kunde til-
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OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIETER
Indtægter:
Hovedgaardens Forpagtningsafgift.................... 2030 Rdlr.
Af Jagt og Fiskeri...............................................
10 —
Landgilde- og Hovningspenge............................ 325 —
Landgildekorn omtrent....................................... 800 —
Indfæstning efter 10 Aars Middelpris................
70 —
-------------- 3235 Rdlr.
U dgifter:
Lønninger............................................................. 200 Rdlr.
Rygnings-Reparation............................................. 200 —
Skatter af Gaard og Gods................................. 300 —
Tilfældige Udgifter............................................... 100 —
Hovedgaardens Olier...........................................
10 —
Renter af 7000 Rdlr............................................. 2G0 —
-------------- 1070 Rdlr.
Igen til Uddeling..............
2165 Rdlr.

Iræde, al Hovedgaardslaksten udstykkedes i smaa Parceller,
hvilkel Direktionen havde føreslaael, men el Aars Tid før
Forpagtningen udløb, maatle der sluttes Akkorder med Bøn
derne øm Hoveriets Afløsning med Penge, og naar det var
skel, kunde man atier lage Sagen op.
Paa denne Hoveriafløsning kom imidlertid Salgsplanerne
lil at sirande for denne (lang. Ingen af Bønderne vilde
nemlig forpligte sig til mere end 20 Rdlr. om Aaret for en
hel Gaards Hovning, og da Direktionen fandt, at dette var
for lidt, vedtog den 7. Oktober 1808, at Godset foreløbig
ikke skulde sælges.
Denne Vedtagelse bragte dog ikke Rø i Spørgsmaalet.
Krigstidens mægtige Prisstigning medførte, at Misforholdet
mellem Udbytte og Værdi af Bøndergods blev stadig mere
grelt, øg 19. Maj 1809 udgik et kongeligt Reskript til samt
lige Sliflamtmænd øg Biskopper, at Embedsmænds og offent
lige Sliftelsers beneficerede Gaarde ved Fæsteledighed skulde
stilles lil offentlig Auktion og bortsælges, dog paa den Be
tingelse, at Køberen af en Gaard fremtidig skulde udrede
den Landgilde, der hidtil var gaaet af den.
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Delle Reskript spredte Rædsel blandt Lundegaards Fæ
stere. Her som andre Steder var fæsteledige Gaarde næsten
altid blevet i Familien, men nu vilde de blive udbudt paa
saadanne Vilkaar, at vildfremmede vilde have ligesaa gode
Muligheder for at komme ind som den fratrædende Fæsters
Nærmeste. 23. December 1809 ansøgte derfor samtlige Fæ
stere under Lundegaard Kongen om, at deres Gaarde og
Huse maatte blive dem overdragne til Ejendom for den i
Egnen gældende Pris paa Jordegods, hvis ingen Fæste
overdragelse mere maatte finde Sled. Dette Andragende
støttedes af Provst Rredsdorff og Sognepræslerne Slrøyberg
og Ipsen, som endda foreslog, at Overdragelsen skulde ske
straks til Egnens gængse Priser; men Stiftamtmanden og
Riskoppen tog bestemt Afstand herfra, da Stiftelsen vilde
tabe betydeligt derved, og i deres Erklæring (24. Marts
1810)5 holdt de paa, at Afhændelsen burde ske i Overens
stemmelse med Reskriptet, altsaa først ved Fæsteledighed,
hvilket Kancelliet ganske filtraadte i sit Svar af 9. Juni 1810.6
Lige i de Dage, dette Svar fra Kancelliet indløb, blev en
Gaard i Nørre-Broby fæsteledig, og den afdøde Fæsters Søn,
Mads Iversen, sendte Direktionen en Ansøgning til Kongen,
om han dog ikke maatte faa sin Faders Gaard, som han
i dennes Sygdom havde bestyret, i Fæste, men under disse
Forhold blev den end ikke ekspederet videre,7 og snart
efter holdtes den første Auktion over en Gaard af det Bøn
dergods, der efter Fundatsen in natura skulde forblive hos
de fattige. Gaarden blev opraabt til 2350 Rdlr., men Mads
Iversen maatte op paa 7040 Rdlr., inden han fik Lov at be
holde sin fædrene Gaard, og saa skulde der endda svares en
aarlig Kornafgift paa over 21 Tdr. Korn,8 og dette Salg blev
approberet ved Reskript af 21. Juni 1811.9
Dette for Stiftelsen saa gunstige Resultat stemte ikke Di
rektionen gunstigere mod yderligere Andragender fra Bøn
derne om at faa deres Gaarde til Ejendom uden Auktion,
og i en Erklæring til Rentekammeret (1. Maj 1811)’° ud-
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talte den, al den nn var overbevist om, at offentlig Afhæn
delse vilde indbringe langt højere Summer, end Bønderne
vilde bekvemme sig til at give. Rentekammeret, der først
og fremmest skulde varetage Landbrugets Tarv, vilde ikke
tiltræde denne Betragtning i alle Henseender. Reskriptet af
19. Maj 1809 angik for det første kun fæsteledige Gaarde og
kunde saaledes ikke lægges til Grund for Overdragelser til
Fæsterne. Vilde disse byde noget ordentligt baade i Kornafgift og Købesum, burde man tage hvert Tilfælde for sig
under Overvejelse, idet der for Stiftelsen kunde være For
del ved en maaske lidt lavere Pris fremfor at vente mange
Aar paa en Fæsleledighed.
Endnu afhændedes et Hus i Nørre-Broby ved Fæsteledighed, men derefter indtraadte der et Omslag i Direk
tionens Holdning. Allerede i December 1810 var den sikre
Biskop Hansen afgaaet ved Døden, og i hans Sted var kom
met dr. theol. Fr. Plum, der var af et blidere Sind, og i Stift
amtmandsembedet havde der fundet idelige Forandringer
Sted. Fr. Adeler, der var fulgt efter Povl Rosenørn Gers
dorff, sad kun Ira 12. Oktober 1808 til 3. Marts 1809 i dette
Embede, og han havde i den Tid aldrig givet Møde i Di
rektionen. Efter ham kom Grev Gebhard Moltke, der tog
sin Afsked allerede i 1814.
Da Bønderne i April 1813 ansøgte om, at Godset maatte
forblive samlet og fæsteledige Gaarde ikke stilles til Auktion,
stillede Direktionen sig nu paa deres Side og understøttede
denne Gang fuld af Respekt for Fundatsens Ordlyd Bøn
dernes Andragende (8. Maj 1813).11 Kancelliet var ikke helt
saa villigt til at slaa ind paa en anden Politik, men tillod
dog, at mens Krigen varede, maatte fæsteledige Gaarde bort
fæstes paany (26. Juni 1813).12 Øjeblikkets Pengeforhold
kunde ogsaa nok stemme til Skepsis overfor den fremtidige
Værdi af de Summer, som Salg kunde indbringe.
Bønderne havde her vundet en foreløbig Frist, men helt
sikre kunde de først føle sig, da et kgl. Reskript 11. April
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1815 til Stiftsøvrigheden havde tilladt, at Reskriptet af 19.
Maj 1809 ikke skulde anvendes paa Lundegaards (lods, saaledes al ledige Gaarde og Huse alter maalte bortfæstes. »Dog
bliver Landgilden ved Fæsleledighed al søge forhøjet og al
ansætte i Korn, hvor saadant ikke er bestemt.«13
Med Tabel af Landgildens traditionelle Uforanderlighed
havde Bønderne opnaaet, hvad de især ønskede: deres Gaarde
kunde blive i Slægtens Haand, og for Stiftelsen blev det til
Fordel, at Salget ikke skete nu i disse Aar, thi selv om det
i betydelig Grad vilde have forøget dens Kapitaler, vilde
Pengekrisen og Landbrugskrisen, som fulgte derpaa, sikkert
atter have reduceret dem føleligt.
Stiftelsens nominelle Indtægter voksede naturligvis i disse
onde Krigs- og Dyrlidsaar. Fra 1810/11 var Forpagtnings
afgiften steget til 2840 Rdlr. (før 2030), idel en Forpagter
Degner da tiltraadte. Indtægterne af Fæstegodset steg kun
for Landgildekornets Vedkommende fra 902 Rdlr. i 1804/05
til 1862 Rdlr. i 1810/11, mens der ikke paa andre Omraader
var Mulighed for al drage Fordel af de stigende Priser. Uroen
i Anledning af Reskriptet om Auktion af fæsteledigl Gods
medførte nemlig, al ingen Fæstere i disse Aar frivilligt af
stod deres Gaarde. Endnu i 1806/07 var der i Indfæstninger
indkommet 3155 Rdlr. og i 1808/09 300 Rdlr., men derefter
forekom der ingen Indfæstninger før i 1816, da Reskriptet
af 11. April 1815 havde sikret Godsets Bestaaen, thi saa kom
Omsætningen med 4400 Rbd. i Indtægt af Indfæstninger.
Paa Udgiftssiden steg Lønninger. Forvalteren kunde
ikke slaa sig igennem med sine 100 Rdlr., men skulde fra
1807 desuden aarlig have 6 Tdr. Rug, 6 Tdr. Byg og 6
Tdr. Havre samt 50 Rdlr. til Kostpenge for sig og sine Folk.
1810/11 maalte hans Løn sælles op til 300 Rdlr., 1811 fik
han yderligere et Gratiale paa 200 Rdlr. og 1812 341 Rdlr.
Før i Tiden havde Skatterne af selve Hovedgaarden været
ubetydelige, nu medgik der 5—600 Rdlr. dertil i Aarene
til 1811, og efter Pengeforandringen i 1813 1140 Rbd. Navne-
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Værdi, 1814 3934 Rbd. N. V. For samtlige Skatter af hele
Godset udviser Amtsluens Hovedbøger en Stigning fra 3334
Rdlr. i 1804 til 4029 Rdlr. i 1810 og derefter yderligere til
6496 Rdlr. i 1811 og 12,289 Rdlr. i 1812.14
Skallerne paa Fæstegodset, hvis Udredelse paahvilede
Bønderne, men som indbetalles til Godset, steg i tilsvarende
Grad. Af en Gaard paa 8 Tdr. 6 Skpr. 1 Fdk. i Nørre-Broby
gaves i Statsskatter 1798 27 Rdlr., 1802 33 Rdlr., 1806
52 Rdlr., 1809 73 Rdlr., 1810 87 Rdlr., 1812 271 Rdlr.,
1813 893 Rdlr., 1815 274 Rbd. N. V.,’5 men Udredelsen
voldte dem ikke Vanskeligheder; i 1810, 12 og 13 ydedes
Korn og Fourage til kongelig Tjeneste af Bønderne i saa
stor Udstrækning, at Skatteyderne enten fik Penge igen eller
kun kom af med el højst ubetydeligt Beløb.
For de fattige var denne Udvikling derimod ikke gun
stig. I de første 10 Aar af det 19. Aarhundrede fik de
aarlig ca. 2300 Rdlr., men de enkeltes Portioner blev ikke
forøgede trods Pengenes vigende Købekraft; først i det kri
tiske Aar 1813 søgte Direktionen at raade Bod herpaa ved
al fasisætle, at ved Uddelingen i Juni Termin skulde Pen
sionerne betales Enkerne med en halv Gang mere end Pen
sionernes Beløb, og fra 11. December skulde Pensionerne
betales med 4 Gange mere end det oprindelige Beløb. Den,
der hidtil havde faael 10 Rdlr. hver Termin, havde nemlig
ifølge Forordningen af 5. Januar 1813 kun Krav paa 1 Rbd.
4 Mk. i de nye Penge, men fik altsaa 11. Juni en halv Gang
saa meget eller 2 Rbd. 3 Mk. og 11. December 4 Gange saa
meget eller 6 Rbd. 4 Mk.
Da Rigsbankpengene imidlertid ikke kunde holdes i Pari,
besluttede Direktionen i April 1814, at Pensionerne skulde
udbetales med samme Beløb i Rigsbankpenge Navne-Værdi
som deres oprindelige Beløb i Rdlr. Man satte sig altsaa
helt ud over del Forhold, at 1 Rigsbankdaler skulde gælde
for 6 Rigsdaler, og for de understøttede var del altsaa en
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meget human Ordning, men Begnskabel for 1813 gav et
Underskud paa 165 Rbd. og del for 1814 el paa 808 Rbd.
Nu som før var Indlæglerne af Hovedgaarden afgørende
for Overskuddets Størrelse, og Lundegaard havde i disse Aar
givet godt, selv om der ogsaa var blevet anvendl nogen Be
kostning paa de faldefærdige Bygninger, og i 1801 var dens
gamle Taarn blevet fjernet som overflødigt, dog efter visse
Vanskeligheder med at blive del kvit. Dets Nedbrydelse
var nemlig efter to Mestres Overslag anslaael til 58 Bdh\,
men ved offentlig Licitation i 1800 var der slet intet Bud
kommet, saa det er formodentlig sket efter Regning, og
desværre mangler Regnskaberne for disse Aar.16
Efter Taarnets Nedbrydelse blev del Malerialhus opført,
som sammen med Forvalterlængen begrænsede Borggaarden
mod Nordøst. Det findes nemlig ikke paa Kortet fra 1794(S.22),
men var til i 1807, da Direktionen paa sil Møde 8. Oktober
gav Forvalteren Bemyndigelse til al lade Materialhusels aabne
Vægge tilmure. Del har aabenbart været meget let bygget
og afløstes allerede 1832 af del Malerialhus med Vognporte,
der nu staar paa samme Plads. I 1806 udfyldtes Hjørnet
mellem Forvalterboligen og det lille, gamle Bindingsværks
hus med en 3 Fags Tilbygning, som udfylder Bummel mel
lem Gavlene.17
Udsigterne til gode Indtægter af Gaarden maatte endda
anses for endnu gunstigere fra 1. Maj 1815, da den nye
Forpagter skulde give 1420 Bbd. Sølv-Værdi samt en Kornafgift paa 100 Tdr. af hver Kornsort Bug, Byg, og Havre at
betale efter Kapitelstakst, foruden at han skulde afholde Skat
terne af Hovedgaarden. Paa den Maade vilde Indtægterne
i højere Grad blive uafhængige af de svingende Kurser paa
Rigsbankpenge.
Yderligere kom de tidligere omtalte store Summer i ludfæstninger, som Bønderne nu maatte give, saaledes at de
følgende Aars Regnskaber kunde udvise Overskud: 1816
3379 Rbd., 1817 1404 Rbd., 1818 1991 Rbd., og endnu i
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1819 ‘250 Rbd., skønt Uddelingen i disse Aar naaede op
paa godt 3000 Rbd. aarlig mod før ca. 2300 Rdlr. De gode
Tider for Landbruget ophørte nemlig ikke straks med Fre
dens Komme i 1814. Kapilelstakslen paa Rug var i 1813
ca. 28 Rbd. Sølv, 1814 ca. 18 Rbd., 1815 ca. 15 Rbd., 1810
ca. 17'/» Rbd., 1817 ca. 14 Rbd., men 1818 ca. 8 Rbd., 1819
32/s Rbd., 1820 22A Rbd. Del, der da indtraadte, var nem
lig ikke blot, al Rb.daleren steg i Værdi, men al Kornpri
serne samtidigt faldt absolut.
For Stiftelsen blev det nu af allerstørste Betydning, om
den ny Forpagter var Vanskelighederne voksen. Han hed
Peder Blicher, var cand. phil. og født 1784 som Søn af
Provst Didrik Nicolai Blicher i Gunslev, og saaledes Broder
til N. F. S. Grundtvigs første Hustru.18
I Direktionens Sammensætning skele der i disse kritiske
Aar kun den Forandring, at Hans Vilhelm Cederfeld de Si
monsen i 1814 afløste Gebhard Møltke som Stiftamtmand.
Han var en øvet Embedsmand, der forud havde været Stift
amtmand i Krislianssand og senere i Lolland-Falsters Stift,
en kølig Jurist, der holdt paa den formelle Ret.
Peder Blicher var ikke Mand for at klare Vanskelig
hederne, som i Sandhed ogsaa var overmenneskelige. Han
kom hurtig i Restance, og da han tiltraadte var Afregningen
mellem hans Forgænger Degner og Stiftelsen ikke helt bragt
paa det rene. Efter Pengekrisen kom Landbrugskrisen;
efter de store Fortjenester i daarlige Penge, kom smaa Ind
tægter i bedre Penge, eller som Blicher allerede 30. Novem
ber 1815 skrev til Direktionen:19
Siden undertegnede i Fjor Oktober Maaned forpagtede Lundegaard,
have Tiderne mærkeligen forandret sig; Skatter, Afgifter og Fornøden
heder staar i et ulige Forhold til den Pris, Landmanden kan faa for
sine Produkter.

1810 holdt Direktionen mod Sædvane ikke sil Møde i
Bispegaarden, men 13. Maj paa Lundegaard for at forhandle
G
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med Forpagteren om hans Restancer; hans Etablering havde
efter hans Opgivende kostet ham 25,000 Rbd. Desuden besaa
man Bygningerne, besluttede nogle Ombygninger og Repa
rationer, vedtog at Flægskoven skulde under forstmæssig
Behandling, og at Vejen fra Vittinge til Lundegaard skulde
lægges el andet Sted i 12 Alens Bredde og beplantes med
Træer.
Det følgende Møde holdtes atter i Odense. Ved Foraarsmødet i 1817 forelaa der et Forslag fra Forpagteren om,
at Stiftelsen skulde overtage hele Kvægbesætningen, 100
Køer, for at han ved at afgive denne kunde klare Restan
cerne, og allerede 9. Juli samledes Direktionen atter paa
Lundegaard, hvor det vedtoges at købe Besætningen før
den forlangte Pris, 80 Rbd. før Stykket, hvis to kyndige
Mænd vilde tiltræde den Vurdering, og Forpagteren skulde
da inden August Maaneds Udgang have svaret alle Restan
cer. Desuden var der nogle Stridigheder om Tørveskæret
al tage Stilling til.
Helt saa hurtigt gik del nu ikke med al faa Sagen om
Besætningens Overdragelse til Stiftelsen i Orden. Paa el
senere Direktionsmøde 20. November 1817 vedtoges det at
give 8205 Rbd. N. V. før den hele Besætning, som bestod
af 92 Køer, 5 Tyre, 10 Sikr. 1—2 Aars Kvier øg 10 Kalve,
og Beløbel skulde likvideres i den resterende Forpagtnings
afgift, men samtidig indgav Forpagteren rigtignok Andra
gende om Nedsættelse i Afgiften, hvilket Direktionen ikke
vilde tilstaa, idet den blot erklærede sig villig til at mod
tage hans Opsigelse af Forpagtningen. Hans Restancer fra
1816 var da 3707 Rbd. N. V. og' fra 11. Juni 1817 1331
Rbd. N. V.
Overdragelsen af Besætningen skele først 13. Januar 1818,
og paa Direktionsmødet 14. Maj s. A. kunde Forvalteren
meddele, at han fra Forpagteren samme Dag havde faael
en Anvisning paa 1704 Rbd. N. V., saaledes al alle Restan
cer til 11. December 1817 var indfriede ved denne og Be-
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sætningens Værdi. Nu stillede man sig heller ikke mere
afvisende til hans Bønner om Nedsættelse af Afgiften, men
lovede at anbefale el Andragende til Kancelliet derom.
Dette resolverede 8. August s. A., al Direktionen enten maatte
eftergive Forpagteren 100 Tdr. Korn aarlig eller lade af
holde en ny Auktion over Forpagtningen.
Paa Direktionens Møde 8. November vedtoges ikke blot
Afgiftens Nedsættelse, men endog at give den tilbagevir
kende Gyldighed fra Forpagterens Tiltrædelse 1. Maj 1815.
Mod denne Flertallets Beslutning protesterede dog Stiftamt
mand Cederfeld de Simonsen. Han holdt paa, at Gaarden
skulde opbydes til ny Auktion fra 1. Maj 1819, og kunde
ikke tiltræde, al Resolutionen om Nedsættelsen fik tilbage
virkende Kraft, hvorfor han fralagde sig ethvert Ansvar.
Del hedder herom i Forhandlingsprotokollen:
Med Hensyn til det af Hr. Stiftamtmanden tilførte maatte de øv
rige Direktører anmærke, at da der ingen Grund fandtes til at anse
Forpagter Blicher for uefterrettelig enten i Henseende til hans Erfaring
i Landvtvsenet, som fra fordelagtig Side var dem bekendt, eller m.
H. t. hans Levemaade, som vidstes stedse at have været nøjsom og
tarvelig; men Grunden hvorfor han hidtil ej har opfyldt sine Forplig
telser maatte alene tilskrives bekendte offentlige og private Uheld, saa
fandt de sig foranledigede til at stemme for den ovenanførte Efter
givelse, hvortil de ogsaa troede, at ommeldte Kancelli-Resolution ikke
betog dem mindste Raadighed. Stiftamtmanden henholdt sig til sit
forrige.

I de onde Tider forslog denne Eftergivelse imidlertid
ikke. 31. Januar 1820 maatte Peder Blicher sende Direk
tionen el Brev, hvor han anmodede om yderligere Ned
sættelse i20
Da jeg forpagtede Lundegaard, kunde ingen forudse de senere
Aars skrækkelige Omvæltninger. Mine Venner og jeg selv troede, at
Afgiften saa nogenlunde kunde udredes, men jeg mærkede desværre
snart, at det var umuligt, hvert Aar er det gaaet mere og mere til
bage .......... saaledes kan jeg ikke i Aar udrede Afgift, Skatter og
Folkeløn med mindre end 1100 Tdr. Korn, og jeg avler ikke det halve.
6’
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Stillingen var nu den, at han havde betalt Afgift til 11.
Juni 1819, og Skatter til Aarets Udgang, men Pengeafgiften
til December Termin var ikke betalt. Han androg nu om
helt al frilages for Pengeafgift og i Stedet kun svare Korn
efter Kapitelslakst for hans resterende fire Aar. Han var
tvungen dertil af »det desperate Forhold, der er imellem,
hvad vi haver at sælge, og hvad vi nødvendig skal købe.«
I et Privatbrev til Biskop Plum føjede han yderligere
til: »Især for een Mand i Direktionen skær det mig i Hjer
tet at ytre min Klage, thi jeg ved, at han er sen til at høre
og end senere til at afhjælpe den; smerteligt var det mig
stedse at fornemme, at det kostede ham saa meget al lin
dre mine Kaar, skønt han flere Gange og endnu i afvigte
Sommer mundtlig har ytret mig, at han meget vel indsaa,
at jeg ej kunde soutenere mig, og beklagede min Stilling.«
Der kan næppe være Tvivl om, at denne ene Mand var
Stiftamtmanden.
Forpagterens Andragende rundsendtes til Direktionens
Medlemmer, men baade Ipsen i Nørre-Broby og Strøyberg
i Sønder-Broby udtalte sig nu mod al yde ham yderligere
Nedsættelse.
Som en varm Forsvarer af Forpagteren fremlraadle Provst
BredsdorfT i Vester-Skerninge. En særlig Grund havde han
dertil, fordi han i sin Tid havde tilraadet Blicher al byde
paa Lundegaards Forpagtning, da han havde vist sig som
en dygtig Forpagter paa Bjørnemose. Han hævdede, al Ti
derne var den sande Aarsag. En Kapital paa 1000 Rbd.
N. V. var i Foraaret 1815 = 1426/, Rd. Specier, men nu =
375 Rd. Sp., saaledes at Gælden altsaa var bleven 3 Gange
saa stor som oprindelig. Han skriver videre herom:
Det er især denne Klippe, hvorpaa Blicher og mange Tusinde med
ham er strandet. Næsten ingen, som i hine Aar har foretaget en
Entreprise af Betydenhed, det være Forpagtning eller Gaardkøb, er undgaaet at lide Skibbrud. Vel siger det gamle Ord: Commune naufra
gium dulce, men ligesom dette næppe kan kaldes Sandhed i Almin-

85
delighed, saa er det saa ineget mindre Sandhed i denne Periode, da
den ene ikke kan hjælpe den anden.

Som Eksempel paa, hvorledes det var gaaet andre, med
delte han, al Forpagter Giørup paa Hvid kilde, der var anset
for en duelig Landmand, drog derfra efter at have sat
150,000 Rbd. til, og han nævnte flere, som det var gaaet
omtrent lige saa ilde. Han anbefalede derfor, at Forpag
teren skulde svare 300 Tdr. Korn aarlig efter Kapitelstakst
foruden 2-1 Tdr. til Forvalteren.
Biskop Plum og Provsten arbejdede nu ivrigt paa at
frelse Blicher. Breve vekslede mellem dem viser, hvormeget
det laa dem paa Sinde.
BredsdorfT skattede fra Provst Wøldike i Faaborg Eks
empler paa nedsatte Forpagtningsafgifter paa Damsbo og
Holstenshus, og Biskop Plum skrev til Grev Bille Brahe paa
Hvedholm og bad ham oplyse, hvorledes han havde be
handlet sine Forpagtere i disse Aar, og han svarede meget
villigt og gjorde Rede for sine Nedsættelser, ligesom han
ogsaa tilraadede denne Fremgangsmaade for Blichers Ved
kommende.
Saaledes væbnet forsøgte Biskoppen at redde Blicher paa
Direktionsmødet den 18. April 1820. Paa dette forelaa el
Andragende fra Forpagteren om, at han for dette og de
øvrige tilbageværende Forpagtningsaar maatte nøjes med i
alt 300 Tdr. Korn efter Kapitelstakst.
Da Kapitelstaksterne fra 1818 til 1819 var faldet til
mindre end det halve, vilde han saaledes blive meget gun
stigere stillet end efter Kontrakten og den allerede indrøm
mede Nedsættelse, men Stiftamtmanden var ubønhørlig.
Biskop Plum talte paa den mest indtrængende Maade Bli
chers Sag. Han fremlagde Grev Bille Brahes Brev, idet han
karakteriserede ham som en Godsejer, »som er bekendt for
at styre sine Godser efter strenge Grundsætninger og uagtet
sin Rigdom ikke kan beskyldes for Ødselhed eller utidig
Medlidenhed.« Efter at man havde overbevist sig om Forpag-
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torens Duelighed og Retskaffenhed samt om Sandheden af
de Grunde, hvorpaa han havde bygget sin Ansøgning, hæv
dede Plum, at man i denne Sag ikke maatle gaa frem efter
den strenge Ret:
Forpagteren maa afskediges, siger den strenge Ret; hvad der ikke
kan udredes af hans Ejendomme maa Kautionisten betale, og naar
han med Hustru og Børn gaar nøgen fra det Sted, hvor han har givet
Eksempel paa Tarvelighed, Virksomhed og Orden, har man intet at
bebrejde sig, da man handler paa de fattiges Vegne, men Moralen
svarer, at umulig Pligt ikke maa paalægges, ikke fordres opfyldt, og
at det er en slet Omsorg for de fattige, hvorved en værdig Familie
ødela*gges, at selv den hedenske Pligtlære taler om noget, som paa
een Gang kan være den højeste Ret og den højeste Uret, og at den
kristelige, Math. ‘26, 11, ikke lader Omsorg for de fattige gælde som
Undskyldning for Overtrædelse af Humanitetens Bud.

Riskoppen foreslog derfor, at Blichers Andragende skulde
bevilges, og Bredsdorff støttede ham, men de tre andre Di
rektører vilde ikke gaa med hertil, og Stiftamtmand Cederfeld de Simonsen henviste til, at de Blicher indrømmede
Nedsættelser 1815—19 udgjorde 3846 Rbd. 2 Mk. ll’Vsi Sk.
Han holdt sig til Tallene med udsøgt Nøjagtighed.
Forpagteren og hans Venner havde intet opnaaet, men
hans Forhold var saa fortvivlede, at han straks efter dette
Afslag gentog sit Andragende om Nedsættelse. Paa dette
havde han intet Svar faaet, da 11. Juni Termin 1820 kom,
og Penge havde han ingen af. 3. Juli indberettede Forvalter
Lund til Direktionen, at Blicher nu skyldte Pengeafgiften
fra 11. Juni 1819 til 11. Juni 1820 og Kornafgiften fra 1. Maj
1819 til 1. Maj 1820, i alt 2651 Rbd.1 2 Mk. 4‘/> Sk. Sedler og
Tegn. Han havde bedt ham dog skaffe 1600—1650 Rbd. til Pen
sionernes Udredelse for Juni Termin 1820, men det kunde
han ikke, og Stiftelsens Kasse var ogsaa aldeles læns, saaledes at Pensionerne ikke kunde udredes uden af laanle
Penge.
I denne Situation overvejede Direktionen atter Mulig
hederne for yderligere Afslag. 29. Maj havde Blicher ind-
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sendt sit Andragende, og han beregnede her sine Tab paa
Forpagtningen saaledes: det første Aar 5000 Rbd., det andet
3200 Rbd. og det tredie 2000 Rbd., ialt 10,200 Rbd.
Til Uheld for Blicher hjalp det ham ikke, overfor den
strenge Pastor Ipsen i Nørre-Broby, at Familierne var Om
gangsvenner, eller at han havde huset hele Præstefamilien
i Sommeren og Efteraarel, efter at Præstegaarden var brændt
3. Marts 1818?1
Ipsen skrev (7. Juli):
Jeg har hidtil staaet i venskabelig Forbindelse med Blicher, men
Venskab skal hverken i dette eller noget lignende Tilfælde bringe mig
til at fravige min Overbevisning. Saa skønt det er at kunne redde
en Familie fra Undergang, saa kan jeg dog ikke andet end ytre, at
jeg anser det for en slet Omsorg for en enkelt Familie, naar mange
andre Familier derved ville komme til at lide.

Naar Blicher paaberaabte sig de lave Kornpriser, vilde
han hævde, at Avlingen ved Lundegaard aldrig kunde være
Hovedsagen, det var ingen Korngaard, men en Hollænderigaard. Kun hvis Fedevarerne ogsaa skulde falde stærkt i
Pris, vilde han stemme for yderligere Afslag.
Strøyberg i Nørre-Broby kritiserede noget Blichers Tabs
beregning og fandt, at del ikke var gaaet ham værre end
saa mange andre, men vilde dog indrømme ham 300 Rbd.
i aarlig Nedsættelse for det forløbne og det indeværende Aar.
Provst Bredsdortf søgte at gendrive de to Præsters Ud
talelser og holdt paa, at Afgiften skulde sættes til 400 Tdr.
Korn aarlig for de to sidste Aar.
Stiftamtmanden mente vel, at Forpagtningen var indgaaet i en Tid, hvor det var den almindelige Tanke, at intet
kunde betales for dyrt, saa at Vilkaarene var for haarde i
Forhold til Øjeblikkets Priser, men for Stiftelsen var det »at
dække Deficit med Laan en yderst maadelig Resource.« I
Betragtning af Prisfaldet vilde han dog indrømme Blicher
et Afslag af 300 Rbd. Sølv for 1820, og var han ikke til-
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freds dermed, skulde del tillades ham at fratræde 1. Maj
1821, naar han ved Nytaarslid afgav Erklæring herom.22
Resultatet blev, at Direktionen 4. November resolverede,
at Blicher kunde faa de 300 Rbd. Nedsættelse, Stiftamlinanden havde foreslaaet.
Del hjalp intet. 17. December 1820 maalle Blicher med
dele, at han overhovedet ikke kunde betale noget. I den
senere Tid havde han maatlet laane sig frem fra Termin
til Termin.23
Men da Laan i min Forfatning nu ikke mere kan tilvejebringes,
eftersom der hører en stor Produktion til at frembringe en liden Summa,
og Prisen paa Produkterne falde Dag fra Dag (f. Eks. fra i Fjor ved
denne Tid til i Aar over det halve, der gør min Stilling end mere
beklagelsesværdig, da der hører dobbelt saa stor Produktion til at
frembringe samme Sum som i Fjor), saa er der intet andet for mig
at gøre end at tilmelde den høje Direktion denne min Uformuenhed
til at betale.

Kautionist for Blicher var Proprietær Berg paa Skjolde
mose, men han nægtede nogen Sinde at have underskrevet
en saadan Kontrakt, saa Stillingen var kritisk, da Di
rektionen mødtes igen 17. Januar 1821.
Ganske vist havde Berg indfundet sig, men han paastod
stadig, at han ikke var forpligtet i Henhold til de Doku
menter, Direktionen havde fra ham, saaledes al det nu blev
Domstolenes Sag at skille den Trætte, og Blichers Restancer
var nu godt 2751 Rbd. Sedler og Tegn. Direktionen be
sluttede derfor at lade Sagen afgøre ved Lands Lov og Ret,
hvis den ikke i Løbet af kort Tid blev afgjort i Mindelighed.
Skønt der intet staar om det i Forhandlingsprotokollen,
fremgaar det dog af et Brev fra Blicher, at man ved Berg
havde opfordret ham til at indkomme med Forslag om,
paa hvilke Vilkaar han mente at kunne klare sig i Frem
tiden, og i den Anledning erklærede han, at naar en ny
Driftsmaade, som i øvrigt lige fra hans Tiltrædelse havde
været paatænkt, blev gennemført, saa vilde han paatage sig
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aarlig at svare 400 Tdr. Korn + 24 til Forvalteren, naar For
pagtningen sikredes ham til Maj 1827, og paa de Vilkaar
haabede han at kunne præstere Kaution.
De to Præster gik nu i en tælles Erklæring skarpt imod
Blicher; man kunde ikke indlade sig med ham for længere
Tid, end Kontrakten lød paa, nemlig til 1. Maj 1823. 224
Tdr. Korn og 800 Rbd. Sølv maatte der absolut kræves, de
kunde anvise en Mand, som vilde paatage sig Forpagtningen
for 300 Tdr. Korn og 600 Rbd. eller 600 Tdr. Korn alene.
Stillet overfor denne Erklæring maatte ogsaa Bredsdorff »med
blødende Hjerte« tiltræde deres Krav til Blicher, idet han
dog søgte al faa den Moderation, som de vilde indrømme
til at gælde fra 1. Maj 1819. Biskop Plum var af samme
Mening, og Vilkaarene blev i Overensstemmelse hermed,
men nu søgte Blicher at slippe endnu billigere; i en Skri
velse af 24. Februar meddelte han, at han nu kunde skaffe
2000 Rbd. S. & T. straks, naar Forpagtningen maatte blive
ham tilstaaet til Maj 1827 for 224 Tdr. Korn og 600 Rbd.,
unægtelig en betydelig Nedsættelse fra, hvad han havde
forpagtet for: 324 Tdr. Korn og 1420 Rbd. Sølv.
Da Pensionerne endnu ikke var betalt for 11. December
1820, var det et lokkende Tilbud i Stiftelsens Forlegenhed,
men atter gik de lo Sallinge Herreds Præster imod, mens
Provst Bredsdorff naturligvis vilde akceptere hans Tilbud.
Direktionen vedtog herefter at tilbyde ham Forpagtningen
de lo resterende Aar for de straks krævede 224 Tdr. Korn
og 800 Rbd., men Blicher svarede, at han kun kunde yde
delte Korn og 600 Rbd., og nu gav Direktionen Køb. Stillsøvrigheden gik ind derpaa under Forudsætning af Kancel
liets Approbation.24
Forpagteren havde altsaa sejret, vel nok mest fordi han
havde faaet Sagen saaledes forhalet, at det vilde blive umu
ligt al skaffe en ny Forpagter med saa kort Varsel.
For at udrede Pensionerne for December maatte Stif
telsen laane Penge, 1600 Rbd. Sølv eller 2000 Rbd. S. & T.,
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og endnu i August var hverken Pengene for December 1820
eller Juni 1821 blevet udbetalt trods alle Nødraab fra dem,
der savnede deres sædvanlige Understøttelse. Fra Blicher
kom der ingen Penge til Juni Termin, endnu var der nemlig
ikke indløbet nogen Godkendelse fra Kancelliet, og han er
klærede, at hans Kautionist ikke vilde hjælpe ham, før han
vidste, hvorledes man i den Henseende var stillet. Kan
celliets Resolution faldt først 8. September og gik ud paa,
at Pengeafgiften skulde betales med Byg, saaledes at For
pagteren skulde svare det Kvantum Byg, som efter Kapitels
taksten for 1814 svarede til den da fastsatte Pengeafgift, 1420
Rbd. Efter den Beregningsmaade vikle Beløbet for 1820
kun blive ca. 656 Rbd. eller kun lidt mere, end han havde
andraget om at maatte nøjes med. Helt enig med Forval
teren var han dog ikke om Udregningen, og del kunde yder
ligere bidrage til at trække Afgørelsen i Langdrag.
Da Direktionen 5. November 1821 mødtes i Bispegaarden,
var Stemningen sikkert meget trykket. Der Ibrelaa nemlig
Varsler om et andet betydeligt Tab. Den tidligere Forpagter
Degner skyldte Stiftelsen 3451 Rbd., I1/» Sk. Sølv, fra den
Gang han fratraadte Forpagtningen i 1815; selv kunde han
ikke betale. Hans Kautionist var Kammerherre Benzon til
Christiansdal (Dalum),25 men det viste sig nu, at han i den
Egenskab ikke var meget værd, da han lige havde opbudt
sit Bo. For Blichers Vedkommende var Gælden til 1. Maj
1821, beregnet efter Kancelliets Resolution af 8. September
1820, godt 1605 Rbd. S. & T., og for dog om muligt at faa
noget fra ham, vedtog man, at hvis han ikke betalte inden
14 Dage, skulde han og hans Kautionist stævnes, og naar
Pengene indkom, skulde Pensionerne for 11. December 1820
udbetales med deres fulde Beløb.
Ved at betale nogle Afdrag lykkedes det dog Blicher at
blive hængende ved Lundegaard sin Tid ud til 1. Maj 1823,
og da han fratraadte, var han endnu Stiftelsen 1566 Rbd.
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S. & T. skyldig, hvilkel Beløb han naturligvis var ganske
ude af Stand til at betale.
Samtidig (Direktionsmødet 30. Maj 1823) blev Tabet paa
Forpagter Degner fastslaaet. Han havde været Forpagter
1810—15, altsaa i den gode Tid, og paa Grund af Penge
forvirringen havde hans Mellemværende med Stiftelsen været
svævende ved Fratrædelsen. Han havde nemlig benyttet sig
af § 38 i Fdg. af 5. Januar 1813, der tillod Afgiftsydere at
betale Afgifter i Kornværdi, men der havde været Tvivl om
Beregningsmaaden, og 1. September 1814 havde Direktionen
indstillet til Danske Kancelli, hvorledes Forpagtningsafgiften
herefter skulde beregnes. Der indløb imidlertid intet Svar,
og Degner, der vel mente at have tjent Penge, købte Herregaarden Fuglsig i Vendsyssel uden først at have faaet sit gamle
Mellemværende ordnet. Med en ogsaa for daværende dansk
Centraladministration ualmindelig stor Sendrægtighed havde
Kancelliet først 9. Oktober 1819, altsaa 5 Aar efter Fore
spørgslens Fremkomst, afgivet sit Svar, og Stiftelsen havde
derefter kunnet beregne sit Tilgodehavende til de ovenfor
nævnte 3451 Rbd. 1*/» Sk.26 Yderligere havde den erhver
vet en Underretsdom for, at Degner var dette Beløb skyldig,
og en Overretsdom for, at hans Kautionist Kammerherre
Benzon ogsaa hæftede derfor.27
Ogsaa Degner var i Mellemtiden falden som Offer for de
onde Tider, hans Bo var opgivet til Skifteretten, og hans
Fallit var saa grundig, at der end ikke var noget til Dæk
ning for de prioriterede Kreditorer. Der var altsaa absolut
intet at hente hos ham, og hans Kautionists Bo var som
omtalt ogsaa under Skifterettens Behandling. Alt, hvad Kam
merherre Benzon kunde byde sine Kreditorer, var imidler
tid 10 pCt., og under Forudsætning af, at de andre gik med
hertil, besluttede Direktionen at modtage dette Tilbud og fri
tage Kammerherren for videre Ansvar, men den forbeholdt
sig sin Ret til det øvrige hos Degner.
Dette var et betydeligt Tab, men dog ikke af Penge,
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som man havde regnet med til Stiftelsens Drift, saaledes,
som den løbende Forpagtningsafgift. Nu stod der blot det
Spørgsmaal tilbage, hvor stort det endelige Tab paa Blicher
vilde blive. Med Gæld til mange Sider var han rejst til
Københavns Omegn. Hans Svigerfader, en fordums Vel
haver, Grosserer Schmidt, var naturligvis ogsaa fallit; der
var følgelig heller intet at vente fra den Side, og paa det
samme triste Direktionsmøde, hvor man vilde nøjes med
10 pCt. hos Degners Kautionist, vedtoges det, at naar Blichers
Kautionist, Berg, vilde præstere 800 Rbd. Sedler, skulde hans
Gæld dermed være afgjort, men han nægtede al give mere
end 600 Bbd., saaledes at Tabet herefter vilde blive næsten
1000 Bbd.28 Endelig afgjort blev Sagen dog først ved en
Overretsdom af 14. Juni 1830, i Henhold til hvilken Bli
cher og Berg til Stiftelsen indbetalte 1083 Bbd. 1 Mk. 82/a
Sk. S. & T. '
Hermed var Skuffelserne dog ikke forbi. Lundegaards
Forvalter, Stiftsfuldmægtig Lund, udnævntes til By- og
Herredsskriver i Budkøbing og ønskede at fratræde 1. No
vember 1827. Hans Efterfølger blev fra 1. Januar 1828
Jacob Peter Jensenius, der hidtil havde været Lunds Fuld
mægtig paa Stedet, mens han selv var forblevet boende i
Odense. Straks paa det første Direktionsmøde derefter (31.
Marts 1828) havde Jensenius at berette, at Lund maatle
ligge inde med Skatter for Juli og Oktober Kvartaler for
uden andre Beløb, for hvilke han ikke havde gjort Bede
og Rigtighed.
I en Ansøgning af 6. Maj 1828 oplyste Lund selv, at
hans Gæld til Stiftelsen egentlig stammede fra 1816 og de
forudgaaende Krigsaar. Der var saaledes tilstaael ham 36
Rdlr. Sedler til en Karls Løn, men samme Karl havde han
i tiere Aar maattet give 600 Rdlr. gi. Sedler foruden Kosten,
og han hævdede ikke med Urette, at der i det hele havde
været et betydeligt Misforhold mellem hans Indtægter og
Udgifter ved Stiftelsen, men han lagde dog heller ikke Skjul
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paa, al han havde labt slort ved Falliler og fejlslagne »Affairer, hvorved jeg paa lovlig Maade kunde indvinde, hvad
jeg savnede i mine Indlægler lil mit og min Families Under
hold«, og han hævdede, al han aldrig vilde have indladt
sig derpaa, hvis han havde haft, hvad han behøvede.
Paa del følgende Direklionsmøde (5. December 1828)
indfandt Lund sig, og han maatte bekende, at han var ganske
ude af Stand lil at betale Beløbet, som ansloges til 2700
Rbd. S. & T. Ganske vist var han Medlem af »Æde- og
Drikkeselskabet 24-Tallet«, og efter hvad Vedel Simonsen
skriver, blev der sendt en Tigger-Subskription ud til Hjælp
for ham, men store Sager er der næppe kommet ind paa
den Maade.29 Han maatte i hvert Fald gaa ind paa meget
ydmygende Afbelalingsvilkaar, til Dels under Kontrol af
Rudkøbing Byfoged, og 11. December 1829 skulde hele Gæl
den være afgjort. Det lykkedes naturligvis ikke, og Udsæt
telser maatte indrømmes ham baade da og senere. Und
skyldninger var der dog aldrig Mangel paa i hans Breve,
men Kontanter kneb det ham forfærdeligt at skaffe, og
først i 1841 kom han efter megen Henstand ud af sin Gæld
lil Stiftelsen, saaledes at han dog i den Henseende var gæld
fri, da han døde 27. November 1854.
Efter denne ikke fjernt liggende Omtale af Tidernes
Tryk paa de enkelte Personer, der betød saa meget for Stif
telsen, kunde det dog være paa Tide at se, hvorledes den
kom over disse kritiske Aar.
Baade paa Grund af Prisfaldet og paa Grund af de Ned
sættelser, der maatte indrømmes Blicher, faldt Indtægterne
af Hovedgaarden paa den mest skæbnesvangre Maade. I
1817 indbragte den endnu 6370 Rbd., men saa gik del ned
ad Rakke: 1818 4981 Rbd., 1819 3158 Rbd., 1820 2607 Rbd.,
1821 1210 Rbd. og 1822 1254 Rbd.
Selv om Bønderne svarede deres Skyldighed, blev Ind
tægterne af Fæslegodsel ogsaa stærkt faldende for disse Aar.

94
De visse Indtægter var som før Landgilde-, Hus- og Hovningspenge, Landgildekornet og Kornafgiften af solgt Gods.
Landgilde-, Hus- ogHovningspengene varierede ikke stærkt.
1814—18 indkom heraf hvert Aar 593 Rbd., 1819 415 Rbd.
og 1820—23 395 Rbd.
Landgildekornet gav derimod meget mindre i Indtægt
paa Grund af Prisfaldet. 1814 var del endnu 3032 Rbd.
værd, men i 1818 kun 1800 Rbd., og i 1822 naaedes Mini
mum med 400 Rbd.
Kornafgiften af solgt Gods betød ikke stort, da Salget
saa hurtigt blev standset, men Værdien af den sank dog fra
164 Rbd. i 1814 til 50 Rbd. i 1822.
De samlede visse Indtægter af Fæslegodsel var saaledes
i disse Aar ude for en forfærdende Nedgang. Fra 3789 Rbd.
i 1814 var de i 1818 naael ned paa 2598 Rbd. og i 1819
sunket til kun 1913 Rbd., for at naa Minimum i 1822 med
845 Rbd.
De uvisse Indtægter var nu væsentligst Indfæstningerne
ved Fæstegaardenes Tiltrædelse. Som tidligere nævnt havde
Aaret 1816 her indbragt store Beløb, og Gennemsnittet for
Aarene 1816—18 blev3150Rbd., men saa var degodeAar forbi,
og i 1819—22 indkom der her kun gennemsnitlig 806 Rbd.
Under disse Forhold var del givet, al Stiftelsen ikke nær
kunde udrede de Pensioner, som den havde givel Løfle paa.
I 1820 belalle man endnu for Juni Termin 1547 Rbd.
3 Mk. S. & T., men da December Termin kom, var del
ingen Penge, saaledes at kun nogle af de allermest nød
lidende fik 142 Rbd. 3 Mk. i alt? I 1821 udbetaltes kun
Resten af Beløbene for December Termin 1820 med 1380
Rbd. S. & T., og for at naa saa vidt, havde man maaltet
optage et Laan paa 1000 Rbd. Da 1822 kom, besluttede
man at udbetale Pensionerne for 1821 med kun en Fjerde
del af det oprindelige Beløb, hvilket blev 742 Rbd. 5 Mk.
8 Sk. S. & T. og yderligere belalles endnu Pensionerne for
1822 med samme Reduktion, paa Grund af Afgang nu blot
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715 Rbd.; men disse Udbetalinger var endda kun blevet
mulige ved el nyt Laan paa 1000 Rbd. I 1823 og 24 ud
visles samme Økonomi overfor Pensionisterne, idet de ialt
kun fik henholdsvis 095 Rbd. og 699 Rbd. 1 Mk., men
Regnskaberne begyndte dog nu al vise Overskud, uden al
nye Laan var blevet optagne.
Først i 1827 lykkedes det at naa op paa Pensionernes
halve oprindelige Beløb, nu 1102 Rbd. 1 Mk. 12 Sk., og
hertil kom yderligere i 1828 for December Termin 1827
»’/« af Pensionernes oprindelige Seddelbeløb for et halvt
Aar«, hvilket blev 793 Rbd. 12 Sk. I 1828 udbetaltes des
uden Pensionerne til Terminerne i samme Forhold med i
alt 1511 Rbd. 1 Mk. 8 Sk. S. & T., foruden nogle Efterbetalinger paa 22 Rbd.
Endelig i 1829 naaede man saa vidt, at Pensionerne
kunde udbetales med deres fulde Beløb, nu 1883 Rbd. S.
& T., og delte opretholdtes i de følgende Aar, om end det
maa bemærkes, al det Beløb, der skulde udredes, stadig
mindskedes ved Dødsfald, saaledes at Uddelingen i 1831
var nede paa 1711 Rbd. 4 Mk., men paa Direktionsmødet
3. Oktober 1831 dristede man sig første Gang siden 1820
til at bevilge nye Pensioner, denne Gang 6 paa 20 Rbd.
I November 1832 gik Direktionen endnu videre ved at ud
dele 7 nye Portioner å 20 Rbd. og 10 å 10 Rbd., altsaa for
240 Rbd. nye Portioner, og i Juli 1833 bevilgedes yderligere
for 210 Rbd. nye Portioner, men da der stadig var betyde
lig Afgang, kom Portionerne i 1834 dog ikke op paa mere
end 1881 Rbd. 4 Mk., og det blev endda i adskillige Aar
Højdepunktet, idet Underskud i 1834 og 1835 manede til
Forsigtighed, saaledes at Afgangen i de følgende Aar ikke
erstattedes. Først da Uddelingssummen i 1837 var naaet
ned paa 1423 Rbd., vovede Direktionen i 1838 at uddele
et betydeligt Antal Portioner, de fleste paa 10 Rbd., for i
alt 350 Rbd., saaledes al der i 1838 uddeltes 1525 Rbd.,
og Aarel derpaa endda 1615 Rbd. 1 de følgende Aar skete
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der ikke større Forandringer heri, 17—1900 Rbd. aarlig var
alt, hvad der kunde blive tilovers til de fattige.
Det havde altsaa ikke hjulpet saa afgørende, at man i
Foraaret 1823 var kommen af med Forpagter Blicher, thi
Auktionen over Forpagtningen, afholdt i Efleraarel 1822,
havde ikke givet noget gunstigt Resultat, saaledes al de to
Sallinge Herreds Præsiers Paastand om, al en bedre Afløser
vilde være let at skaffe, ikke havde slaael sin Prøve.
Da Direktionen samledes 3. September 1822, havde del
nemlig vist sig, at der af den højstbydende kun var blevet
budt 138 Tdr. Korn af hver Slags, mens Blicher i sin sidste
Tid havde skullet give 224 Tdr. Korn i all og 600 Rbd.
Delte Bud var derfor ikke blevet modtaget, og en ny Auk
tion afholdtes, hvor Forpagtningen opraables for 100 Tdr.
Korn af hver Slags -|- 400 Rbd. Sølv uden Skaller af Hoved
gaarden eller for 150 Tdr. Korn af hver Slags med Skaller.
Resultatet blev denne Gang ogsaa, at intet Bud paa disse
Vilkaar blev akcepterel, men Forvalter Møller fra Sanderumgaard fik Forpagtningen for 221 Tdr. Rug og ligesaa mange
Tdr. af hver af de andre Kornsorter, men med Fritagelse
for at betale Skatterne af Hovedgaarden, som Blicher dog
havde skullet udrede. Han var endda ikke højstbydende,
men de andres Kautionister befandtes uantagelige.
Denne Afgift var ikke over Evne, og Møller synes at
have været en driftig og dygtig Mand, som Direktionen ag
tede for værd at beholde, saaledes at det tillodes ham ved
den følgende Auktion (22. September 1830) at indlræde i
højeste Bud, som nu var 236 Tdr. Korn af hver Slags, for
Aarene 1831—39. Stiftelsens Indkomster af Hovedgaarden
kom saaledes stadig til at svinge meget efter Kornpriserne,
og blev ikke mere end ca. 2000 Rbd. aarlig.
Særlige Vanskeligheder var der i Aarene 1830—31, da
en Del af Kreaturbesætningen, der jo nu var Stiftelsens Ejen
dom, døde, nemlig 18 Køer, 3 Kvier og 4 Aarskalve, saa
at der maatte indrømmes Forpagteren en Godtgørelse paa
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331 Rbd. og tillige indkøbes nye Koer. Af disse var de
Heste røde og kostede i alt godt 400 Rbd. eller 17—28 Rbd.
Stykket.
Naar Stiftelsens egentlige Ejere i disse Kriseaar ikke fik
større Udbytte af deres Besiddelse, laa det ogsaa for en Del
i, af del offentlige krævede en væsentlig Part af Godsets
Indkomster. Det samlede Skattebeløb til Stal og Amt af
Lundegaards Gods var efter Amlsluens Hovedbøger 1813
9,411 Rbd., 1814 17,217 Rbd., 1815 14,243 Rbd., 1816
8,172 Rbd., 1817 13,913 Rbd., alt i Navneværdi, mens de
fattige i disse Aar kun fik ea. 3,000 Rbd. om Aarel. 1 de
følgende Aar er Skatterne betalt dels i Rbd. S. &.T., dels i
Rbd. Sølv, saaledes at direkte Sammenligninger ikke er vi
dere oplysende. I 1819 var Skattebeløbene 3,750 Rbd. S.
& T. og 820 Rbd. Sølv, 1820 2,962 Rbd. S. & T. og 1,985
Rbd. Sølv, 1821 4,492 Rbd. S. & T. (intet i Sølv), 1822
4,302 Rbd. S. & T„ 1823 3,553 Rbd. S. & T.og 466 Rbd. Sølv.
Det var Sammenbrudsaaret, da Blicher fralraadte og Degners Tab maalle lages, og eller Kursen i det Aar var 1 Rbd.
Sølv lig 1 Rbd. 24 Sk. S. & T., saaledes al Skattebeløbet i
Sedler og Tegn bliver 4,135‘/a Rbd., allsaa tilsyneladende en
betydelig Nedsættelse fra de 13,913 Rbd., der krævedes i
1817, men da 1 Td. Byg i 1823 kun kostede ‘A—'A af,
hvad den havde været værd i 1817, maa den reelle Skatte
byrde snarest anses for større. Stiftelsen kom da ogsaa i
Restancer, som først blev endelig klarede i 1826—28.
I Slutningen af 1820erne var Skattebeløbet gennemgaaende ca. 3,400 Rbd. S. & T., allsaa noget mindre end i
de værste Aar, men del maa dog her erindres, at Kursen
paa Sedlerne var gaaet saaledes til Vejrs, at 1 Rbd. 3 Sk.
var lig 1 Rbd. Sølv i 1830, og Udbyttet for de fattige var
samtidig kun 1850 Rbd. S. & T. Hvor stærkt end Land
brugskrisen trykkede, og Skallernes Pengebeløb formindske
des for al stolle Landbruget, opretholdt Regeringen allsaa
7
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en ret uformindsket Beskatning, naar Pengenes Kurs og
Købeevne tages med ind i Beregningen.
Endelig kunde der være Grund til et Øjeblik at se paa,
hvorledes Bønderne kom igennem disse svære Tider. I
1817 svaredes der af en normal Bondegaard i Nørre Broby
paa godt 8 Tdr. Hartkorn 265 Bbd. N. V., men fra 1819,
da der blev lidt mere Bo i Pengevæsenet, ea. 95 Bbd. S.
& T., 1823 ea. 77Vs Bbd. S. & T. og i de følgende Aar ea.
68 Bbd. og i 1830 70 Bbd., mens Stiftelsens hele Udbytte
af samme Gaard, foruden Hoveriet, var Landgilde: 5 Skpr.
Bug, 3 Tdr. 6 Skpr. Byg og 2 Tdr. d'/s Skpr. Havre -|- Land
gildepenge: 2 Bdlr. 2 Mk., altsaa betydelig mindre end Skat
terne af denne Gaard. Alt tyder dog paa, al Fæstebønderne
uden større Vanskeligheder har slaaet sig igennem trods
Prisfaldet. Skifterne udviser selv i de værste Aar reelle
Overskud; i Gaardmandsboerne var der gerne ea. 500 Bbd.
til Deling mellem Arvingerne, mens Husmandsboerne oftest
var ret fattige. Denne Modstandskraft skyldes ganske utvivl
somt det større Udbytte af Driften, som Udskiftningens
Gennemførelse havde medført, og som især kom Bønderne
til gode, da Stiftelsen ikke havde kunnet lage forhøjede Land
gilder uden ved indtrædende Fæsteledigheder. For den som
Godsejer kunde Beformen saaledes ikke siges al have givel
gode Renter endnu, men for Slat og Samfund var den øko
nomiske Styrke, Bondestanden her som andel Sleds havde
naael, af allerstørste Betydning.
1 den Direktion, som raadede for Stiftelsen i disse van
skelige Aar, skete der ikke større Forandringer i den værste
Tid; kun trak Biskop Plums personlig meget gode Ven Mor
ten BredsdorfT sig tilbage som Provst i Sallinge Herred, og
i hans Sted indtraadte Amtsprovst dr. phil. Peter August
Wedel, der 20. August 1824 første Gang deltog i Direktionens
Møder. Han var en fremragende Dygtighed, der nu foruden
sin Præstegerning, sit store Svenborg Amisprovsti og Le
delsen af Skaarup Seminarium fik Lundegaards Sager al
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beskæftige sig med. Omkring 1830, da Tiderne var ved at
bedres, kom derimod adskillige nye Mænd til. I 1829 indtraadle Sognepræst Becher i Vester-Hæsinge i Stedet for An
dreas Ipsen i Nørre Broby, der var afgaaet ved Døden i
Januar s. A. Han efterfulgtes i Kaldet af sin Søn Laurits
Christian, der ogsaa blev Medlem af Direktionen, efter at
Strøyberg i Sønder-Broby i 1832 havde trukket sig tilbage
paa Grund af Alder og Svagelighed.
18. Januar 1834 døde endelig Biskop Plum, hvis gode
Hjertelag ej heller havde fornægtet sig paa denne Post, og
han efterfulgtes af Biskop Faber. Af hele den gamle Di
rektion var saaledes Stiftamtmand Cederfeld de Simonsen
den eneste, der nu sad tilbage, men han levede kun et Par
Aar til og efterfulgtes i 1836 af Johan Carl Thuerecht Castenschiold, der ikke kom til al betyde stort for Stiftelsen,
da han allerede i 1842 paa Grund af nedbrudt Helbred
maalte lage sin Afsked.
Som foran omtalt havde Stiftelsen fra 1828 ogsaa faaet
en ny Forvalter, Jensenius. Han skulde have 100 Rbd. Sølv
i aarlig Løn, 8 Bbd. til Skrivematerialer, 20 Rbd. i Godt
gørelse for Opmaal paa Landgildekorn, 1 Rbd. om Dagen
i Diælpenge paa Rejser, Husholdningskorn 8 l\lr. Rug og
8 Tdr. Byg, Fribolig med Have paa Gaarden, fri Stald og
Foder til 2 Heste, 6 Køer og 6 Faar med Yngel, som skulde
passes af Forpagteren, fri Gang over alt i Gaarden for hans
Høns og Ænder, undtagen naar Kornet indkørtes. Af For
pagteren skulde han hver Mortensdag have 1(5 forsvarlige
fede Gæs og desuden 4 Favne Brænde, 50 Læs Tørv, 12
Læs Gødning, 10 pCt. af alle Indfæstninger, Skiftesalærer
af Boerne paa Fæstegodset og 30 Rbd. Sølv for Tilsyn
med Skovene, Jagten og Fiskeriet. Desuden skulde han
have 36 Rbd. Sølv til Kost og Løn for en Karl, hvilket Be
løb dog allerede 1831 maalte forhøjes til 80 Rbd. Ved Vilkaarenes Fastsættelse var der laget noget Hensyn til en Ind
stilling fra Foi pagler Møller, der protesterede mod al have
7*
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Forvalterens Gæs og Svin gaaende løse overalt i Gaarden;
nu blev det kun Ænder og Høns tilladt.30
I bedste Overensstemmelse med Fundatsen var Forval
terens Løn altsaa stadig kun 100 Bdlr., men til Gengæld
faldt der paa anden Vis saamegel af, al adskillige Gods
forvaltere andel Steds fra samt Prokuratorer, der var examinati juris, havde ansøgt om Pladsen.
Til Jensenius udfærdigedes der en ny Instruks, der lagde
noget mindre Vægt paa det moralske end de enslydende
Dokumenter, Daniell og Lund havde faael i 1799 og 1807.
Hovedvægten laa dog stadig paa Kontrollen med Forpag
teren og hans Brug af Bøndernes Hoveri, men Forvalteren
disponerede ikke som forhen over Landgildekornet, som
han hidtil blot havde tilsvaret efter Kapitelstakst og selv
kunnet sælge. I Praksis blev del nu saaledes, at man ind
gik Kontrakt med Vicekonsul J. Ploug i Faaborg om, al
han skulde tage Kornet til Kapitelstaksl og forskudsvis ud
rede 300 Bbd. Sedler 11. December og Besten 11. Juni
Termin.
Den nye Instruks viste Skovdriften noget større Interesse
end de gamle, og helt ny var den Bestemmelse: »Pensio
nisterne vises al mulig Tjenstvillighed og Opmærksomhed
af Forvalteren«, samt at der til Brug for Direktionen skulde
holdes et møbleret Værelse med Bord, seks Stole, Kakkel
ovn, Varme og Lys for en Betaling af 20 Bbd. Sølv aarlig
samt 2 Bbd. for hver Benyttelse over 10 Gange om Aaret.

V.
HUNDREDE AAR GAMMEL

el bar mod lysere Tider i Frederik VI’s sidste Regeringsaar, og de Mænd, der da indtraadte i Direktionen af
Lundegaards Stiftelse, blev ikke straks stillet overfor Spørgsmaal af indgribende Betydning for dens Fremtid.
Paa Gaarden kunde man endog indlade sig paa lidt
Byggeforetagender. I Borggaarden afløstes det gamle Materialhus 1832 af et nyt, som staar der endnu, mens en samtidig
opført lille Halvtagsbygning mellem delle og Forvalterlængen
efter forskellige Forandringer i 1927 har faaet en lidt pynte
ligere Afløser. I samme Aar blev ogsaa Forpagterboligens
østre Ende, der hidtil havde været Vognport, inddraget til
Beboelse.
I Ladegaarden opførtes 1836 den Bindingsværks Heste
stald, som endnu er i Brug, og de følgende Aar opførtes
udenfor Gaarden forskellige Vognskure, Hønsehuse, Brænde
huse m. m. i spredt Formation.
Af den ældre Direktion var der endnu tilbage den gamle,
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højt ansete Amtsprovst Wedel, men i 1837 trak han sig til
bage fra sit Embede, som derefter delles i to Provstier. I
Sunds og Sallinge Herreders Provsti udnævntes (25. No
vember 1837) Sognepræst i Kværndrup Jørgen Alexander
Lassen til Provst. Denne unge Provst paa kun 37 Aar
søgte ikke længe efter sin Tiltrædelse i et ret frejdigt Brev
til Biskop Faber at faa indført en anden Forretningsgang
indenfor Direktionen. Han meddelte nemlig, at hvis han
skulde arbejde con amore med Stiftelsens Anliggender, maatle
han underrettes om Udfaldet af de Sager, i hvilke han havde
afgivet Betænkning:1
Vi cr alle Mennesker, Deres Højærværdighed! og de to Præster i
Sallinge Herred, som ere Meddirektører ved Stiftelsen, ere vist ligesaa
lidt som jeg fornøjede med at leve i ovenmeldte Uvidenhed om Lundegaardiana — jeg formoder nemlig, at del gaar dem som mig, at intet
herom meddeles dem —, hvorfor jeg sluttelig vover at andrage paa,
at ogsaa disse for Fremtiden delagtiggøres med mig i en saa billig
og forønsket Oplysning.

Biskoppen og Stiftamtmand Castenschiold log ham ikke
denne Henvendelse ilde op, men meddelte under 9. April
1838, at Sager, hvis Afgørelse ikke kunde opsættes til Direklionsmøderne, som hidtil vilde blive sat i Cirkulation
mellem alle Direktionens Medlemmer til Erklæring, hvorefter
den endelige Ekspedition nu tillige skulde blive rundsendt
til Underskrift.
Denne Beform gjorde ikke Forretningsgangen hurtigere,
men Stiftsøvrigheden kunde nu vanskeligere handle egen
mægtigt, naar det passede den. Alligevel hævdede den el
Supremati overfor de andre. Det viste sig, da Sognepræsterne
Becher og Ipsen i en fælles Indstilling, som støttedes af
Provst Lassen, 28. Januar 1840 foreslog al købe af Selvejergaardmand Christen Jensen i Vøjstrup en Skovhave paa 8
Tdr. Land, der stødte op til Præstedskoven paa Godset, for
800 Bbd., da de mente, at det vilde være en meget fordel
agtig Handel.2
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Castenschiold og Faber gik bestemt herimod, de fandt
Bankhæftelsens Indfrielse og nogle Byggearbejder mere for
nødne og den forlangte Pris enorm for en Skov, der først
vilde blive til Storskov efter en Menneskealder.3 Overfor
denne Modstand frasagde de to Præster sig »højst nødig«
den paatænkte Handel, og de forlangte, at deres Forslag og
Provstens Udtalelse in extenso skulde tilføres begge Stiftel
sens Forhandlingsprotokoller, men 7. Marts svarede Castensehiold og Faber: »at da Sagen er behandlet skriftlig, og
enhvers specielle Vota er tagne ad acta, og som saadanne
ere henlagte i Stiftsarkivet, saa finder man ikke Anledning
til al indføre det forlangte i Direktionens Forhandlingspro
tokol.«4 De to Præster blev altsaa i enhver Henseende fejet
til Side.
Af størst Betydning for Stiftelsens Økonomi var stadig
Udbyttet af Hovedgaarden, og i 1838 begyndte man at for
handle om en ny Kontrakt, gældende fra 1. Maj 183$). For
pagter Møller androg om at maatte faa en Akkord under
Haanden uden Auktion, hvilket Direktionen stillede sig meget
velvilligt til, saaledes at han maatte indgive Tilbud og fore
si aa Fora nd ri nger.
Delte gjorde Forpagteren 22. Maj 1838 og kom her nær
mere ind paa Gaardens Forhold; han hævdede, at hvad han
havde svaret fra 1823, nemlig 663 Tdr. Korn, og fra 1831
708 Tdr. Korn foruden Fattig- og Skoleskat m. ft. Paalæg,
havde været vel meget, »og det især, fordi Lundegaard mere
end nogen anden Gaard er udsat for Uheld, hvilket jeg paa
forskellige Maader har prøvet i fuldeste Maal. (Andetsteds
oplyser han, at han maatte regne med, at der døde mindst
7—8 Køer om Aaret). Nu er Gaarden noget bedre, men
dog bestandig udsat for de samme Uheld. Meget er gjort,
og meget kan endnu gøres til Gaardens Forbedring, hvilket
jeg vist ikke vil undlade at udføre, naar Forpagtningen
maatte overdrages mig paa 16 Aar.« Han tilbød saa at
præstere 150 Tdr. Korn mere i aarlig Afgift.5
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Baade i de afladede Erklæringer og paa Direktionens
Møde 19.—20. Juli 1838 paa Lundegaard var der Enighed
om al filslaa forpagteren Gaarden paa disse Vilkaar, men
dog kun paa 8 Aar. De nærmere Bestemmelser fastsattes
paa Mødet; men Biskop faber var dog noget betænkelig
ved, hvad disse fire gejstlige Herrer her vedtog — Stiftamtmanden var nemlig ikke med paa denne todages Tur
til Lundegaard —, og han foreslog, al man skulde lade
Svenborg Amts Landvæsenskommission skønne om for
pagtningskontrakten, for at faa en sagkyndig Autoritets Er
klæring øm Afgiftens Størrelse, unægtelig en højst ualmin
delig Anvendelse af en Landvæsenskommission, som da
heller ikke ses al være blevet til Alvor.
Paa del samme Lundegaard-Møde behandledes el An
dragende fra Bønderne, som menle sig foruretlede med mere
Hoveri, fordi mere Jord var blevet indtaget (il Dyrkning
under Hovedgaarden, men da det kunde bevises, al andet
var blevet indlaget til Skov (Elægskoven), søm de før havde
dyrket, opnaaede de intet andet ved deres Klage, end al
Hoveriforeningens forskellige Punkter nøjere blev indskær
pede begge Parter.
Den nye forpagtningskontrakt gav Stiftelsen ca. 400
Rbd. mere øm Aaret, og forpagteren klarede sig uden Re
stancer; men for en Gaard, som skulde have sine Indtæg
ter af Mejeriet, var den vedvarende støre Dødelighed indenfor
Kreaturbesælningen en meget slem Ting.
1. August 1842 sendte forpagter Møller el Nødraab til
Direktionen.6 I fem paa hinanden følgende vaade Aar havde
han ikke haft nogen betydelig Græsning af Engene paa
Grund af Oversvømmelser, og Eugligheden havde gjort Be
sætningen endnu mindre modstandsdygtig, saa at der i disse
Aar var død 8—10 Sikr, aarlig; i Tiden fra 1. Maj 1841 til
1. August 1842 var Dødeligheden saaledes 17 Køer og 1 Tyr.
Lunge- og Leversyge hjemsøgte Koerne, øg for al holde Be
sætningen nogenlunde paa fode havde han maallel sælge
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de svage og sælte friske ind. Det eneste Middel, der havde
forslaaet noget, var at fodre dem med Korn, men paa de
svageste havde det kun hjulpet for en Tid, og han mente,
at hans Tab fra 1. Maj 1841 maatle anslaas til 10—1200 Rbd.
Hidtil havde han ikke klaget, »da man til enhver Tid
maa være beredt paa at finde sig i noget Tab, men delte
Aars har været altfor haardt«, og da de høje Kornpriser
tilmed forhøjede hans Afgift til Fordel for Stiftelsen, saa
maatle han nu bede denne deltage i Tabet.
Forvalter Jensenius bekræftede i alle Maader Forpag
terens Opgivelser, og hans Andragende blev sendt til Erklæ
ring. Pastor Becher i Vester-Hæsinge anbefalede at lilstaa
ham en Godtgørelse paa 100 Tdr. Korn, og med et tydeligt
Hib til Stiftamtmand Cederfelds Holdning overfor Forpagter
Blicher skrev han: »Forvisset er jeg om, at summum jus
ingensinde vil under den nærværende Direktion gaa over
til summa injuria.« Provst Lassen erklærede sig enig med
ham, mens Ipsen i Nørre-Broby holdt paa, at Forpagteren
havde Gaarden paa Saa favorable Vilkaar, at han kun vilde
lilstaa ham 300 Rbd. til Erstatning for det Korn, han havde
ofret paa at redde den Stiftelsen tilhørende Besætning. Ifølge
Forpagtningskontraktens 12. Post skulde nemlig Forpagteren
selv erstatte Tabet af indtil 10 Køer aarlig, mens Stiftelsen
skulde bære del Tab, som maatte overskride dette Antal.7
Stiftamtmand Castenschiold og Biskop Faber gik imid
lertid skarpt imod Provsten og de tvende Præster.8 De fandt
Afgiften saa billig, al der ikke kunde være nogen Grund til
at gaa ind paa Andragendet. »Overhovedet turde det ogsaa
være betænkeligt at indlade sig paa Eftergivelser, der ligge
aldeles udenfor del oprettede Kontraktsforhold, og som, hvis
de gentoges, særdeles vilde svække Stiftelsens Kraft til at
opnaa dens egentlige velgørende Øjemed.« Da de imidlertid
dog maatte indrømme, al Stiftelsen vilde have lidt Tab, hvis
Forpagteren ikke havde ofret sit Korn, vilde de lilstaa ham
en Godtgørelse paa 100 Rbd.
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Stillet her overfor opretholdt Becher sit Votum om 100
Tdr. Korn, idet han hævdede, al Forpagteren i Tillid til
Direktionens Retsind havde sat sig i Udgifter for at redde
den for Tab. Direktionens Tilbud betød 40 Tdr. Havre
eller godt 3 Skpr. pr. Ko, hvilket ikke var ret meget i en
hel Vinter, hvor Høet manglede, og Halm var eneste Fourage.
Ipsen holdt ogsaa paa, at der burde ydes saa meget, at der
heri kunde ligge en Opmuntring for Forpagteren til al handle
paa samme Maade senere, da det var i Stiftelsens Interesse.
Provst Lassen foreslog endelig 200 Rbd., og delle Beløb blev
til sidsi fastslaaet ved Direktionens Skrivelse af 14. Decem
ber 1842.9
I disse for Forpagteren saa uheldige Aar kom Godsets
Jorder dog til al bringe uventede Gaver. I Foraaret 1839
fandt Fæstegaardmand Søren Rasmussens Folk i Nørre-Broby
i en Banke en større Samling sjældne Ting, som viste sig
at være fra den ældre Jernalder, tildels romerske Sager: En
Kasserolle, et Spejl og Bidsler af Bronce. Finderen fik 30
Rbd. derfor, og Biskop Faber holdt Foredrag i Fyens Stifts
literaire Selskab om Fundet, som siden havnede paa Mu
seet for nordiske Oldsager i København, hvor Chr. Jürgen
sen Thomsen især var glad for det lille romerske Metalspejl,
men dog utilfreds med, at Finderne ikke havde faaet alt med,
da Sagerne udviste friske Brud, hvortil Stykkerne manglede.10
For Lundegaards Skove var Forvalter Jensenius en god
Mand. Som han selv skrev, var det ham »en sand Glæde
at arbejde paa Skoves og Planters Opelskning.« Først var
Flægskoven taget under Behandling som Fredskov, og i 1831
blev bagerste Flægskov og Møllemosehaven og senere Bøn
dergodsets Skovhaver, Præstedskoven kaldet, indtagne til
Fredning, i hvilken Anledning Stiftelsen maatte overtage
Skatterne for de af Bønderne afgivne Skove.11 I Anledning
af sit derved stærkt forøgede Arbejde androg Jensenius 1840
(15. Oktober) om et aarligt Løntillæg. Han støttedes af Præ
sterne, der i høje Toner roste hans utrættelige Iver for Sko-
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vene, og Resultatet blev, at han fik 20 Rbd. aarlig 1839—40
med Udsigt til venlig Behandling af senere Andragender med
samme Motivering.12 En Lettelse for ham selv personlig maa
det ogsaa have været, at der i 1843 bevilgedes 50 Rbd. om
Aaret til en fast Skriver paa Godskon toret til Afløsning af
de Skriverdrenge, der stod i Lære og forsvandt, naar de
kunde noget.
Som el Led i Bestræbelserne paa at ophjælpe Skovene
maa det ogsaa ses, at Direktionen i disse Aar ivrigt lod
søge efter Ler for at kunne anlægge et Teglværk til Godsets
Forsyning med Mursten. Fra Fæsterne kom der nemlig
stadig Andragender om Udvisning af Gavntræ til deres Gaardes Bygning, og ved al anvende brændte Mursten kunde
man spare Bindingsværket, hvortil der medgik meget svært
Tømmer. Det lykkedes dog ikke at finde noget helt egnet
Sled, og Direktionen indgik saa en Overenskomst med Eje
ren af Vejlevgaards Teglværk, som forpligtedes til for et Tids
rum af 5 Aar at levere 15,000 helbrændte Sten om Aaret
for 8 Rbd. pr. 1000, hvilket blev anset for en meget fordel
agtig Ordning.13
En Vindmølle fik Godset derimod i disse Aar. I tørre
Aar kneb det med Vandkraften til den gamle Vandmølle,
og derfor opførte Fæsteren af denne, Hans Rasmussen, i
1843 paa Hovedgaardens Grund i en Løkke, kaldet Toften,
en hollandsk Vejrmølle, saaledes at Godsets Fæstere nu ikke
behøvede at søge andetsteds hen under Vandmangel.
Møllebygger Knud Larsen fra Fangel udførte Arbejdet,
der efter hans Overslag skulde koste 2368 Rbd. Mølleren
opførte den paa egen Bekostning, men saaledes, at den blev
Stiftelsens Ejendom, og hans Søn fik Sikkerhed for al faa
den i Fæste paa billige Vilkaar efter ham, altsaa en for
Stiftelsen meget billig Ordning.14
Det blev dog ikke alene paa de materielle Omraader, at
der i disse Aar skele Fremskridt. Fra omtrent 1840 havde
der i Nørre-Broby bestaaet en Læseforening, som havde en
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Bogsamling paa 170 Bind, mest landøkonomisk og opbygge
lig Literatur, men der var dog ogsaa lidt Historie, Geografi
og Skønliteratur. I 184415 androg denne Forening Stiftelsen
om Støtte, i hvilken Anledning der bevilgedes den et
Tilskud paa 12 Rbd. om Aaret i tre Aar.16 Ogsaa NørreBroby Sogn Skolevæsen tog Direktionen sig af. Som Biskop
havde Faber paa Visitals konfereret med Sogneforslanderskabet om Paaskyndelse af Opførelsen af en Hjælpeskole i
Byen, der vilde blive til Nytte for Godsets Børn, og paa
Direktionsmødet 30. Juni 1845 foreslog nu han og Pastor
Ipsen, at da Godsejeren gerne ved slige Lejligheder kom
til Hjælp, burde Direktionen bevilge 100 Rbd. til Anskaf
felse af Læsebøger, Tavler, Ny Testamenter, Landkort o. s. v.
paa den Betingelse, at Arbejdet fremmedes paa det bedste.
De andre Medlemmer tiltraadte Tanken om at anvende ind
til 100 Rbd., som Forslagsstillerne maatte disponere over
i dette Øjemed. De udviste i deres Iver for Sagen en endnu
større Goddædighed, end de havde Lov til, og maatte paa
det følgende Direktionsmøde (22. Juni 1846) berette, at de
havde brugt 28 Rbd. 36 Sk. mere end tilladt, hvilken Over
skridelse dog approberedes af de andre.
Paa Direktionsmøderne i 1845 og 46 forhandledes i øv
rigt en anden Sag af større Vigtighed for hele Godset. Som
tidligere omtalt dreves Hovedgaarden endnu hovedsagelig
ved Fæsternes Hoveri, en saare gammeldags Ordning, som
havde faaet Lov at bestaa, fordi de fleste af Bønderne ikke
ønskede nogen Forandring deri, naar de skulde give ret
meget for at blive fri, men da Forpagtningsterminen udløb
den 30. April 1847, var der altsaa en Mulighed for at faa
indført Forandringer. Allerede i flere Aar var der i alle
nye Fæstebreve blevet indført en Bestemmelse om, hvormeget Fæsteren skulde betale aarlig, naar Hoveriet blev af
løst, men Spørgsmaalet var nu, hvorledes de ældre Fæstere,
der ikke var forpligtede i den Henseende, vilde stille sig,
idet kun 15 paa Forhaand var bundne.
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Skønt Pastor Ipsen i en Erklæring havde skrevet, »at
mange af de gamle Fæstere ikke ere tilbøjelige til at betale
for deres Del«, saa viste det sig dog, at de alle var villige,
men de søgte blot at slippe saa billigt som muligt. Becher
holdt derfor bestemt paa, al Direktionen intet Hensyn skulde
lage til dem, men lade dem, der vilde være hoverifri, blive
det paa de tilbudte Vilkaar, »efter sædvanlig Bondepraktik
— hvad der er prullel af, del er betalt — søge de al trykke
ned paa Betalingen, endskønt den efter Kenderes Dom er
billig, og hvorover jeg ikke har hørt nogen af de ny Fæ
stere at klage.«'7
Resultatet af Overvejelserne blev, at Sognepræsterne Becher
og Ipsen samt Forvalter Jensenius 19. November 1845 be
skikkedes til at træde sammen med de ældre Fæstere og
søge oprettet en Forening med dem om Hoveriets Afløsning,
hvorefter de ogsaa skulde forfatte el Udkast lil nye For
pagtningskondi (ioner.
Paa Direklionsmødet 22. Juni 1846 forelagdes el Udkast
lil en Forening med de 24 gamle Fæstere, ifølge hvilken
de fra 1. Maj 1847 skulde være fri for all Hoveri undtagen
Høslet, Bjærgning og Indkørsel fra Engene; til Gengæld
skulde hver Gaardmand i Nørre-Broby og Vøjstrup betale
24 Rbd. aarlig, i Vittinge 18 Rbd. 4 Mk. og i Staaby 28 Rbd.
Disse Beløb var fastsat efter Størrelsen af del Hoveri, der
hidtil havde været svaret af disse Byers Gaardmænd, men
Staaby Mænd var utilfredse, og Udflytterne af Nørre-Broby,
der havde været fritagne for Hovtærskning, mente, at de
derfor ogsaa burde slippe billigere fra Afløsningen.
Forening paa de af Direktionen fastsatte Vilkaar blev
derfor kun indgaaet med 15 af de fremmødte 24 Mænd, men
da de andre saa, at Gevinsten ved at holde sig udenfor
alligevel vilde blive tvivlsom, meldte allerede i Juli Maaned
de 9 manglende Gaardmænd sig, nemlig 3 fra Vittinge og
6 fra Staaby, saaledes al alt Gaardmandshoveri nu kunde
være afskaffet fra 1. Maj 1847 paa de tilbudte Vilkaar.18
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Høsletten, og hvad dertil knyttede sig, var dog stadig und
taget, men det var vist muntre Foretagender, fulde af megen
Skæmt, da Høstfolkene samledes derude paa Engene Aftenen,
før Arbejdet skulde begyndes, men den moralske Direktion
forbød denne Form for Præcision i den nye Forpagtnings
kontrakt.
Husmændenes Hoveri vedblev derimod uændret. Hver
Husmand skulde præstere 12 Hoveridage om Aaret, og det
blev i Aaret 1848 foreslaaet dem at afløse del med en Af
gift af 2 Rbd., men de var heller ikke villige, hvorfor Di
rektionen ved et Møde 28. December s. A. vedtog, at ved
Fæsteforandring skulde dette Beløb fastsættes som Afløsning
for Hoveriet af hvert Hus.
Da Gaardmændene nu ikke mere kunde tilsiges til Kør
sel, maalte Direktionens Befordringsvæsen ordnes paa anden
Maade, og det vedtoges derfor, al de Ture, Direktionens
Medlemmer havde at gøre i Stiftelsens Anliggender, skulde
erstattes dem efter Regning, »hvilken Regning naturligvis
ikke maa overstige Vognmandstaksten.« For Forvalterens
Vedkommende indrettedes det saaledes, at han selv skulde
besørge sin Kørsel, for hvilken han som hidtil af Forpag
teren skulde have 20 Tdr. Havre in natura og yderligere
(i Tdr. efter Kapitelslakst og 100 Rbd. i Penge. Han skulde
saa selv holde sig med Heste, Vogne, Seletøj, Kusk og
Diæter uden videre Udgift for Stiftelsen.19
Af større Betydning for Stiftelsens Økonomi var dog den
ny Forpagtningskontrakt. Det var givet, al Forpagteren
skulde have et betydeligt Afslag, da han nu med egne Folk,
Heste og Redskaber skulde udføre det Arbejde, som Hov
bønderne hidtil havde besørget, mens Afløsningspengene gik
i Stiftelsens Kasse. Hidtil havde han ydet 250 Tdr. Korn
af hver Slags, men efter den nye Kontrakt, som skulde træde
i Kraft fra 1. Maj 1847, skulde han kun give 170 Tdr. af
hver Slags: Rug, Byg og Havre, al betale efter hvert Aars
Kapitelstaksf.20 Del vilde altsaa blive 258 Tdr. Korn, Stil-
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leisen aarlig vilde faa mindre ind af Hovedgaarden, hvilket
vilde blive om ved 1000 Rbd. mindre, men Tabet her op
vejedes nogenlunde af Hovningspengene, som vilde indbringe
ea. 050 Rbd. om Aaret.
Værre var del, al del forøgede Folke- og Heslehold paa
Gaarden ogsaa krævede Byggeforetagender. Da Forpagteren
havde faael Kontrakten i Orden, foreslog han Opførelsen af
en Tilbygning (il Forpagterboligens vestre Side til Folke
stue og Vask, en Ombygning af de 9 Fag Hus »Blokkens
Stald« kaldet, af hvilke 5 Fag skulde være Hestestald og 4
Fag Karlekammer og Foderlo og endelig Opførelsen af et
helt nyt Stykke Hus paa Smedepletten paa 13 Fag til Karle
kammer, Snedkerstue, Vognport, Materialhus, Huggehus og
Bødkerstue. Endelig ønskede han ogsaa, al der anskaffedes
en Hakkelsemaskine som noget uundværligt i Anledning af
del store Heslehold.21
Direktionen gik meget villigt ind paa disse Forslag, og
Arbejdet skulde udføres uden Licitation af Godsets egne
Haandværkere, kun Hakkelsemaskinen stillede man sig lidt
tøvende overfor. Endnu i Slutningen af 1847 og Begyn
delsen af 1848 overvejede den omhyggelige Direktions mere
eller mindre sagkyndige Medlemmer med Forvalteren og
Forpagteren forskellige Konstruktioner til Heste- eller Haandkrafl af fynsk og sjællandsk Oprindelse, og først 14. Marts
1848 resolveredes, at Møllebygger Jensen fra Gundslrup
maalte opføre en Hakkelsemaskine, som kom til al koste
250 Rbd.22
1 Forbindelse med Foranstaltninger af Hensyn til He
stene maa det ogsaa nævnes, at Direktionen i 1847 for den
betydelige Pris af 400 Rbd. anskaffede en fireaarig brun
Hingst, fortrinsvis til Brug for Hopperne paa Godset, og
maaske til Erindring om Peder Smidts Omhu for sin brune
Hingst gav den Navnet »Tims« (Smil i omvendt Orden).
Forpagteren skulde have 120 Rbd. om Aaret for at holde
den, og den samlede Direktion udfærdigede under 25. Sep-
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lember 1847 det nærmere Reglement for dens Benyttelse i
alle Maader. Det viste sig dog ikke al være nogen heldig
Anskaffelse, og Dyret med det bagvendte Navn blev alle
rede i 1850 afhændet til Pastor Moller i Dalby for kun
100 Rbd.
Den energiske Pastor Becher søgte dog ogsaa at faa Di
rektionen til at interessere sig for andre mere almennyttige
og tilmed nationale Opgaver, idel han (15. Oktober 1847)
under Appel til Fædrelandssindel foreslog at lade Stiftelsen
tegne for 600 Rbd. Aklier i Jernbanen Flensborg-Husum.
»Jernbanen vil have Indflydelse paa Naluralprodukters for
delagtige Afsætning ogsaa for Lundegaards Gods, og følgelig
finder ommeldte Aktietegning Medhold i Fundatsen.« Provst
Lassen og Pastor Ipsen udtalte sig i Tilslutning hertil, men
Stiftamtmand Bardenfleth, der i 1843 havde afløst Caslenschiold, gik bestemt imod denne Brug af Stiftelsens Penge,
da del vikle være mod Fundatsen og rimeligvis give Tab:
Som det eneste juridiske Medlem af Direktionen har jeg anset
det som min Pligt at udtale min Overbevisning om, at denne An
vendelse af de Stiftelsen tilhørende Kapitaler strider mod Fundatsen,
og jeg kan derfor ikke dertil give min Slemme. Skidde mine ivrede
Herrer Meddirektører alligevel tro al kunne forsvare at slemme der
for, da vil det forskaffe mig en sand Glæde at se mig oversleml i
denne Sag.

Den Glæde fik han dog ikke, idet Meddireklørerne, eller
al have set dette Votum, opgav al drive den Sag videre.
Snart efter kom der dog en anden Lejlighed for Direktionen
til at vise national Offervillie, idet der paa dens Møde 20.
Juni 1848 forelaa en justitsminisleriel Skrivelse, der tillod
offentlige Stiftelser af deres Overskud at yde et Bidrag til
Dækning af de Udgifter, som Krigsurolighederne medførte
for Finanserne, og der bevilgedes da 500 Rbd. til de fald
nes efterladte, el Beløb, som var '/s af, hvad der i del Aar
blev uddelt til de fattige.
Aarel forud havde man været i Betryk for el lignende
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Beløb, men af en meget pinlig Grund. Forvalter Jensenius
havde i 184G afleveret en Stiftelsen tilhørende Sparekasse
bog til Biskoppens Amanuensis, Nielsen, der havde en Del
med dens Sager al gøre, men ikke omtalt del for noget af
Direktionens Medlemmer, og da man i Slutningen af 1847
skulde bruge Pengene, var de 400 Rbd. hævet af Amanu
ensis, som ikke kunde præstere Beløbet. Spørgsmaalet var
nu, hvorledes man skulde skaffe Dækning. Pastor Becher
forsøgte al faa sine Meddirektører til at gaa ind paa al lilslaa ham 400 Rbd., som han sendte Regning paa for Be
fordringsudgifter i 19 Aar, idel han formodentlig ogsaa før
Hoveriets Afløsning selv havde besørget sin Befordring. Ved
denne fingerede Udgift vilde han udligne Tabet, men det
vilde Biskop Faber paa ingen Maade gaa med til. Han skrev:
Hele Direktionen, der bestandig med den yderligste Omhu og
Redelighed har fredet om Stiftelsen, kan blive miskendt paa en Maade,
som det er den umuligt at vise tilbage. Nej, Nej, herpaa kan jeg
ikke indlade mig.

Paa den mest uegennyttige Maade tilbød han selv at er
statte Tabel og betale 100 Rbd. 31. Marts 1848 og saa frem
deles hvert Aar 100 Rbd., da han ikke straks kunde udrede
Beløbet, dog kun saafreml han levede; thi han turde ikke
»anse del for rigtigt al besvære mil Bo, hvis Realisation kun
vil give el lidet Udbytte for mine Børn, med en saadan
Udgift.«
Becher fandt, at der ikke var nogen Grund til, al Bi
skoppen skulde undgælde for disse Besvigelser, hans Ama
nuensis havde øvet i Sager, der ikke henhørte under hans
egentlige Forretninger som Amanuensis, men de to andre
gejstlige Medlemmer vovede aldeles ikke at lage Stilling til
Spørgsmaalet, de noterede blot modtaget og afsendt paa
Skrivelsen derom.23
Bardenfleth foretrak, efter en Udtalelse til Faber, dennes
Forslag, men inden Sagen var endelig afgjort, døde Christian
V1H, og Sliftamtmanden rejste straks til København, hvor
8
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han 22. Januar udnævntes til Gehejme-Slalsminisler, saaledes
at hans Deltagelse i Bestyrelsen af Lundegaards Stiftelse
hermed var afsluttet.
Faber drev nu paa Sagens Afslutning: »Jeg holder mig
overbevist om, da nu el nyt Element træder ind i vor Midte,
al mine Herrer ville indse ikke blot Ønskeligheden, men
ogsaa Nødvendigheden af at gaa ind paa det af mig gjorte
Forslag.« Becher blev imidlertid ved sit, og de lo andre
sagde intet, saaledes at der ikke var truffet nogen Afgørelse,
da Biskop Faber døde 15. Maj 1848.
Paa det Tidspunkt havde Revisor forlængst konstateret
Manglen af de 400 Rbd., og Jensenius havde besvaret An
tegnelsen med, at de ifølge Meddelelse fra det biskoppelige
Kontor var foranstaltet hævet af Sparekassen »for andet
steds paa lovlig Maade at blive gjort frugtbringende«, og
som Decisor havde Faber selv 16. Oktober 1847 været med
til al notere: »Bliver nærmere at berigtige ved Regnskabet
for 1847.«
100 Rbd. var dog betalt, men 20. Juni 1848 kunde Di
rektionen kun vedtage, at de resterende 300 Rbd. skulde
fordres i Biskoppens Bo, fordi han ved sin Medunderskrift
paa Decisionen havde anerkendt, at Kapitalen var hævet ved
hans Kontor. Selv om Biskop Faber havde været »villig
til med egen Opofrelse at opretholde den Agtelse, som Di
rektionen ved sin uegennyttige og samvittighedsfulde Styrelse
har vidst at erhverve sig«, saa kom det dog til at føje sig
saaledes, at hans Børn, som han selv vilde have skannet,
kom til at bære det Tab, som hans Deltagelse i Stiftelsens
Bestyrelse uden egen Skyld havde sat ham i.
Hans Efterfølger i Embedet blev dr. theol. Peter Chr.
Stenersen Gad, der da var Biskop i Lolland-Falslers Stift,
men han døde allerede 12. Oktober 1851 og naaede saaledes
ikke at gøre sig gældende i Direktionen.
Dette kom derimod ikke til at passe paa hans Eftermand
Professor,’ dr. theol. Chr.O Thorning
Engelsloft,
der udnævntes
O
’
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16. November 1851 og beklædte Fyns Bispestol til sin Død
25. Januar 1889, da ban var over 83 Aar gammel.
Efter Bardenfleth var vel Konferensraad Iver Johan Unsgaard 23. September 1848 blevet udnævnt til Stiftamtmand,
men Baron Joh. (Ihr. Bille Brahe, der straks konstitueredes
og ofte bestred Embedet under Unsgaards Fraværelse som
Landstingsmand, har deltaget i alle Direktionens Møder
1848—50. Derefter er Unsgaard mødt 1851—54, men i
1856 fralraadte han som udnævnt til Indenrigsminister. Blandt
Direktionsmedlemmerne af Sallinge Herreds gejstlige skete
der i disse Aar kun den Forandring, at Provst Lassen 1850
forflyttedes til Tølløse, hvorefter Johan IT. Leih, Sognepræst
i Svanninge, som Provst for Sallinge Herred 1851—61 blev
Medlem af Direktionen.
Som andre (lodsejere fik Direktionen nu ogsaa at mærke,
al den nye Frihed vilde gøre sig gældende i Forholdet til
Fæsterne. I Henhold til Loven af 28. April 1850 skulde
saaledes Bestyrelsen af Godsets Skifte- og Overformynderi
væsen samt Lægdsvæsen overgaa til Herredsfogden i Sal
linge Herred, og Forvalteren mistede baade Indflydelse og
Indkomster derved, hvorfor der i Erstatning for Salærer, han
fremtidig maatte savne, bevilgedes ham 30 Bbd. om Aaret.24
Landboreformer blev atter aktuelle. Paa Lundegaards
Gods skete der dog foreløbig ikke andet, end at en Del
Husmænd' fik deres 12 aarlige Gangdage afløst mod 1 Mk.
om Dagen eller 2 Bbd. om Aaret.
Forpagteren, der hidtil havde holdt paa, at han ikke
kunde undvære Gaardmandshoveri til Høsletten, erklærede
ogsaa nu, at han ved en ny Kontrakts Indgaaelse fra 1.
Maj 1855 vilde helt give Afkald paa Hoveri mod el Afslag
i Forpagtningsafgiften paa 2 Tdr. Byg aarlig for hver Gaards
Hoveri, og Direktionen stillede sig velvilligt til Tanken.
Fæsterne havde imidlertid en ganske anden Mening om,
hvad der burde ske. Der foreligger nemlig el Andragende
8*

116

til Direktionen, datereret Nørre-Broby 8. Januar 1853 med
67 Underskrifter — dog ikke alle originale.
Efter en Indledning med Anerkendelse af en menneske
kærlig og retfærdig Bestyrelse foreslog Fæsterne i dette, al
(lodset skulde overgaa til fri Ejendom, hvilket vilde være
til Stiftelsens Gavn og Bedste:
Den høje og oplyste Direktion indser visselig med os, at Stiftel
sens hele Velvære beror paa Jordbrugernes Indsigt og Arbejdskraft,
og at disse ingenlunde skal være Trældyr for andre, enten fattige
eller rige, eller mildere talt: Aarsagen og Kraften ikke opofres for
Hensigten, da Frihed og Ejendom maa anses for det eneste Middel
til at ophøje Stiftelsen og de fattiges Fond til en hidindtil og ellers
uøjnelig Højde, og det netop derved, at Stiftelsens Fæstere ikke udeluk
kes fra en lykkeligere Tilstand end den, som forundes saa mange andre
Fæstere baade paa offentlige og private Godser.

Som et talende Vidnesbyrd om nye Tiders Frembrud
tilføjedes det, at en Genpart af deres Andragende vilde de
give deres Rigsdagsmand »til paa fornødent Sted al gøre
Brug deraf som Udtryk af vort Ønske og Attraa om Selv
ejendom.«25
Dette Andragende kunde dog ikke komme bag paa Di
rektionen, da den allerede i Efteraaret 1852 forberedte en
Taksation af Fæstegodset med dets Afhændelse for Øje, og
den udførtes i Foraaret 1853 med det Resultat, at Fæste
godset i alt kunde være 310,083 Rbd. værd. Paa Direktionsmødet 12. August s. A. vedtoges det dog ogsaa, at der skulde
foretages en Beregning af, hvormeget Købesummen af hver
enkelt Ejendom vilde blive, naar Reglerne for Domæne
godsers Afhændelse lagdes til Grund for Udregningen.
Foreløbig skete der dog ikke noget i Sagen, og det vilde
unægtelig ogsaa have været et besynderligt Øjeblik at be
gynde at sprede det Gods, som Peder Smidt samlet havde
testamenteret de Fattige i Fyn til evig Tid, thi i 1854 havde
Stiftelsen bestaaet i 100 Aar, og da Direktionen samledes
den 30. Juni paa Lundegaard, besluttede den, al der den
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13. September, som var Hund redea årsdagen for Fundatsens
kongelige Konfirmation, skulde holdes en Fest paa Gaarden,
hvortil skulde indbydes Honoratiores og Godsets Fæstere
og Aftægtsfolk. 480 Rbd. stilledes til Raadighed for denne
Fest, mens 120 Rbd. skulde uddeles til trængende paa God
set. Ogsaa Pensionisterne skulde mærke Jubelaaret, alle
fik de et Tillæg paa det halve af deres Pension, en Del af
de ældre fik Forhøjelser for i alt 60 Rbd., og 25 nye Pen
sioner paa 10 Rbd. aarlig bevilgedes.
De to Lokaldirektører, Sognepræsterne Becher og Ipsen,
traf derefter hver for sig Aftale med Forvalteren og For
pagteren om, hvorledes Beværtningen skulde ordnes, og
Resultatet blev en betydelig Uenighed.
Om dette mindre gode indbyrdes Forhold vidner et Brev
5. September 1854 fra Becher til Bispens Amanuensis:
Min Kollega Hr. Sognepræst Ipsen og jeg ere jævnt hen i Oppo
sition til hverandre, og at Jubilæets Festligholdelse vilde afgive et
Bidrag dertil, maatte jeg vente som noget, der hører til Dagens Or
den, men at Hr. Forvalteren og Forpagteren med deres Hustruer kunde
paa faa Dage blive anderledes til Sinds, har overrasket mig.26

Direktionen fulgte dog Ipsens Forslag, og trods disse
indledende Skærmydsler blev Festen meget vellykket. Ind
budte udefra var Amtmanden i Svenborg Amt, Sallinge
Herreds juridiske Embedsmænd, Nabogodsejere og Nabo
præster, Sognets Skolelærere, og fra Odense Byens Præster,
Borgmesteren, Stiftsfysikus Aarestrup, men ingen Damer.
Kl. 11 var der Frokost for de særligt indbudte i For
valterboligen, og ved den Lejlighed forkyndte Stiftamtmand
Unsgaard, at Pastor Becher var udnævnt til Ridder af Danne
brog og Forvalter Jensenius til Kammerraad. Derefter sam
ledes Frokostselskabet med Godsets Beboere i Nørre-Brobv
Kirke, hvor Pastor Ipsen fra Prædikestolen holdt en kort
Tale, efter at en Sang, forfattet af cand. jur. Unsgaard, til Ak
kompagnement af Instrumenter var blevet afsunget paa den
Melodi: Kom til mig, sagde Guds Søn.
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Festtalen holdtes af Biskop Engelstoft fra Kordøren, og
før og efter denne Tale blev der sunget Sange, digtede af
Adjunkt Strøm i Odense. Derefter »begave de indbudne
sig i Procession, medens en passende March spilledes af
det i Kirken placerede Musikkorps, ud af Kirken tilbage
til Lundegaard, hvor Bønderne med deres Hustruer lige
ledes kort efter indfandt sig. For disse var arrangeret et
festligt Maaltid, bestaaende af Suppe, Steg og Kage i For
pagterens udvendige Lokaler, navnlig i Mælkestuen og Vogn
skuret, der velvillig var overladt og festlig indrettet i delte
Øjemed, og for Honoratiores var i Forpagterens Sal og dertil
stødende Værelse foranstaltet Taffel, ved hvilket 4 af de
ældste Mænd paa Godset saml Sognefogden havde Plads.«
Kl. 3 begyndte dette Taffel. De officielle Skaaler blev
udbragt, tildels under Kanonsalut, en Sang, skreven af Stif
telsens Fuldmægtig, Martin Anthøn Briand Jørgensen, blev
afsungen, og Veltalenheden var saare stor og tildels skæmte
fuld. Stiftsfysikus Aarestrup talte naturligvis for Damerne,
og der blev desuden drukket et Løftets Bæger, »al de til
stedeværende uden Hensyn til, om de maatle blive indbudne
eller ej, vilde give Møde ved Stiftelsens næste hundredaarige Jubilæum, for saa vidt de dertil maatle være i
Stand.«
»Efter Bordet indloges Kaffeen hos Forvalteren, og derpaa opløste Selskabet sig lidt efter lidt, hvorimod Godsets
Beboere fortsatte deres Munterhed ved en improviseret Dans
til ud paa Natten. De livlige Samtaler, der gruppevis før
tes i Gaarden med de forsamlede Godsbeboere, vidnede til
strækkelig om den Tilfredshed, der var udbredt blandt disse,
og den Velvære, de i det daglige Liv følte ved deres For
hold til Stiftelsen.«
Saaledes lyder det officielle Festreferat i Direktionens
Forhandlingsprotokol, og hermed stemmer den af Engels
toft redigerede Beretning i Stifts-Tidende for 15. September.
Trods Bøndernes Ønske om at separere deres Skæbne fra
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Stiftelsen er der heller ikke Tvivl om, at selve Festen har
været vellykket, og de bevarede Vinhandlerregninger fra
Niels Jensen i Odense tyder ogsaa paa, at den har været
vel funderet i Henseende til Drikkevarer.
Megen Hyldest var der under denne Fest blevet vist
Forvalter Jensenius, og den skulde tillige blive den glans
fulde Afslutning paa hans Arbejde ved Lundegaard, thi ikke
lang Tid efter afgik han ved Døden 30. Maj 1855, 70 Aar
gammel, efter en Virksomhed i Stiftelsens Tjeneste fra et
langt tidligere Tidspunkt end hans Ansættelse som Forvalter
i 1828. I 20 Aar forud havde han nemlig været Forvalter
Lunds Fuldmægtig paa Stedet, og bestyret de daglig forefal
dende Forretninger, Skifte- og Overformynderivæsenet m. m.
Under hele sin Virksomhed havde han navnlig omfattet
Godsets Skove med stor Interesse, og selv om en større
Sagkundskab senere kritiserede Tilstanden, skyldes det dog
sikkert hans Indsats, at Skovene i Aarene efter hans Død
gav stedse stigende Indtægter.
Hans Fader, Johan Jørgen Jensenius, der var død som
Sognepræst i Vejlby i Vends Herred allerede i 1788, har i
Wibergs Præstehistorie det Skudsmaal: Retskaffen, nøjagtig
og ordentlig, og med de samme Ord karakteriseres ogsaa
bedst Sønnen som Forvalter for Lundegaards Stiftelse.
Hvad der hidtil er berettet, bidrager dog ikke meget til
at belyse Stiftelsens økonomiske Stilling saml Statens og de
fattiges Udbytte af dette Jordegods i Aarene forud for Ju
bilæet og til den gamle Forvalters Død, hvorfor der endnu
skal gøres Rede for disse mere vigtige end muntre Forhold.
I Penge indbragte Forpagtningsafgiften 1839—42 gen
nemsnitlig 2508 Rbd. aarlig og 1843—47 2890 Rbd., hvil
ken Stigning blot kom af de bedre Korn priser; langt over
Normalen laa 1846, da Beløbet i Penge blev 3660 Rbd. I
1848 traadte den nye Kontrakt i Kraft, efter hvilken Hove
riet var afløst og Afgiften derfor nedsat, og da Krigsaarene
tilmed ikke bragte Prisstigning paa Korn, men endog Ned-
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gang i Forhold til de nærmest forudgaaende Aar, blev Ud
byttet af Hovedgaarden føleligt reduceret, idet del i Aarene
1848—50 kun blev til 1550 Rbd., for dog 1851—54 at stige
til gennemsnitlig 2390 Rbd. om Aaret. I nogen Maade blev
dog denne Nedgang opvejet af de Hovningspenge, Fæsterne
nu svarede, ca. 950 Rbd., men det var en ubevægelig Penge
sum, uafhængig af Konjunkturerne, saaledes at denne i og
for sig prisværdige Reform ikke bragte Stiftelsen nogen
pekuniær Fordel og under stigende Priser ligefrem Tab, da
den havde givet Afkald paa 258 Tdr. Korn af Forpagtnings
afgiften.
De visse Indtægter af Fæstegodset varierede i betydeligere
Grad kun for Landgildekornets Vedkommende, dog ikke saa
ledes, at Indtægterne her gik stærkt i Vejret, fordi Direk
tionen hensynsløst udnyttede sin Ret til al paasætte for
højel Landgilde ved Fæsteforandringer, hvilket vilde have
været et brutalt Brud med Aarhundreders Tradition paa det
Omraade, men fra 1820erne gennemførtes dog saa godt som
altid nogen Forhøjelse for tiltrædende Fæstere. Hvis der
var Aftægtsfolk paa Gaarden tik den endda først Gyldighed
fra disses Død, og Beløbene var meget moderate. Af Gaardene i Nørre-Broby var der saaledes siden Udskiftningen
af hver blevet ydet 5 Skpr. Rug, 3 Tdr. 5l,/i3 Skpr. Byg og
2 Tdr. 4,7/«8 Skpr. Havre, og man benyttede nu enhver Fæsteledighed til at komme bort fra disse Per Nittengryns Tal til
nemmere og lidt større Maal, nemlig 1 Td. Rug, 4 Tdr. Byg,
3 Tdr. Havre. Paa lignende Maade forhøjedes den normale
Landgilde af Gaarde og Huse i Godsets andre Byer. Gaardene i Staaby, der hidtil havde givet 1 Td. 2 Skpr. Rug,
4 Tdr. Byg, 4 Tdr. I1/» Skpr. Havre, kom saaledes til at give
2 Tdr. Rug, 4 Tdr. 4 Skpr. Byg, 4 Tdr. 4 Skpr. Havre, men
først i Halvtredserne, altsaa kort før Fæstegodsets Salg, indtraadte noget alvorligere Forhøjelser. En Gaard i Vøjstrup,
der oprindelig havde svaret som Gaardene i Nørre-Broby,
kom i 1857 op paa 5 Tdr. Rug, 5 Tdr. Byg, 2 Tdr. Havre,
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men i Løbet af en Menneskealder forekom der dog ikke
saa mange Fæsteforandringer, at Landgildekornet ved disse
Forhøjelser for nogle enkelte Gaarde øgede Stiftelsens Ind
komster i kendelig Grad.27 Variationerne i Indtægtsbeløbene
under denne Post skyldes mest af alt de vekslende Kornpriser.
I 1837 indkom her 1282 Rbd., 1842 1578 Rbd., 1847 2440
Rbd., 1852 1237 Rbd. Landgilde- og Huspenge indbragte
aarlig ca. 360 Rbd. Interessantere er det at se lidt paa den
største uvisse Indkomst af Fæstegodset: Indfæstningerne. I
Tiaaret 1837—46 beløb Indkomsten heraf sig til gennem
snitlig 684 Rbd. om Aaret, men i de paafølgende ti Aar
1847—56 steg den til gennemsnitlig 1293 Rbd., altsaa om
trent til det dobbelte. Dette vidner om, hvilket stort Frem
skridt der var sket i Bøndernes hele Velstand siden de kri
tiske Aar i 1820erne.
For endelig at anskueliggøre Indtægterne i Hundredaaret
skal Hovedposterne for 1854 anføres: Forpagtningsafgift
2931 Rbd., Landgilde- og Huspenge 409 Rbd., Landgilde
korn 1590 Rbd., Kornafgift af frasolgt Fæstegods 143 Rbd.,
Hovningspenge 967 Rbd. og endelig Kapitalrenter 629 Rbd.,
hvilken sidste Indtægt fra 1840erne havde begyndt at gøre
sig gældende med jævnt stigende Beløb som Vidnesbyrd om
forsigtig Økonomi. Summen af de vigtigste Indtægtsposter
beløb sig altsaa til 6669 Rbd. Naar hertil yderligere lægges
Indtægten af Skovene, 62 Rbd., samt forskellige mindre Be
løb kan Summen yderligere bringes op til ca. 6740 Rbd. eller
omsat i Byg efter Aarets Kapitelstakst til 1353 Tdr. I 1754/55
havde blot af Forpagtning og Landgildekorn og -penge
Indtægten været 1546 Rdlr., et tilsyneladende langt mindre
Beløb, men da 1 Td. Byg i 1754 kun kostede 88 Sk., re
præsenterer det dog ca. 1675 Tdr. Byg. Nu kan det ind
vendes, at der i 1854 slet intet faldt i Indfæstninger, som
paa den Tid udgjorde gennemsnitlig 1293 Rbd. om Aaret,
og for ikke at være uretfærdig mod Jubilæumsaaret, kan
man altsaa tillade sig endnu at lægge de 260 Tdr. Byg, dette
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Pengebeløb repræsenterer, til, og Resultatet bliver da 1613
Tdr. Byg mod 1675 i 1754/55 eller rettere 1750 Tdr., da
75 Tdr. yderligere maa lægges til for Gennemsnittet af de
første 5 Aars Indfæstninger. Det er et i Sandhed forbav
sende ringe Resultat af de 100 Aar, som havde set de store
Landboreformer, men de var fortrinsvis kommet Bønderne
til gode, ikke Godsejerne, i dette Tilfælde de fattige. I selve
Jubilæumsaaret fik de ganske vist næsten 3500 Rbd. eller
700 Tdr. Byg, men det var med Ekstrauddeling. Rigtigere
vil det være at tage Middeltallet mellem Uddelingerne i 1853
og 1855, som er ca. 2425 Rbd. eller 485 Tdr. Byg. I 1754
bestemtes Pensioner for 810 Rdh'., men da kostede 1 Td.
Byg 88 Sk., saaledes at dette ringe Pengebeløb dog repræ
senterer ca. 884 Tdr. Byg eller næsten det dobbelte af, hvad
der kunde blive tilovers til de rette Ejere 100 Aar efter.
Nu var Kapitelstaksten i 1754 ualmindelig lav, hvorfor et
lidt senere Tal ogsaa skal medtages, for at Resultatet ikke
skal blive for grelt. 1766/67 var Pensionsbeløbet 962 Rdlr.
eller omsat i Byg 607 Tdr., men atter her fik de fattige
i Virkeligheden mere end i 19. Aarhundredes Midte. Det
er saaledes ikke til at komme uden om, at Resultatet af
Udviklingen ikke havde været straalende, og saa befandt
Uddelingen sig endda ikke paa noget særligt Lavmaal paa
den Tid, som følgende Oversigt over de nærmest forudgaaende Aar vil vise.
Aar.

1837
1842
1847
1852

Pensioner i Rbd. og omsat i Tdr. Byg.

1423
1819
2474
2249

546
588
581
525

I Penge ser det ud som Fremgang, men omsat i Byg
er der snarest en lille Tilbagegang.
Endnu maa vi for helt at kunne bedømme Udbyttet af
dette Jordegods se, hvad Stat og Amt i disse Aar tog i Skatter.
Efter Amtstuens Skattehovedbøger svarede Lundegaards Gods
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de forsi anførte Summer, og i de samme Aar bidrog en
normal Fæsi egaard i Nørre-Brøbv dertil med de derefter
noterede Beløb.
1837 ....................
1842 ....................
1<847 ....................
1(848 ....................
1849 ............... ...
1850 ............... ...
1851...............
1852 ............... . . .
1853 ............... ...
1854 ............... ...

3930 Rbd.
4031 »
4022 »
4750 » (Deraf Krigsskat 784 Rbd.)
»
1568 » )
5629 » ( »
»
1175 » )
5392 » ( »
»
5570 » ( »
1176 » )
»
» )
0
4396 » ( »
4324 »
4393 »

78 Rbd.
81 »
101 »
92 »
97 »
107 »
101 »
91 »
91 »
91 »

Stat og Amt fik altsaa stadig om ved det dobbelte af,
hvad der blev til de fattige, og bortset fra den svære Stigning
i Krigstiden, repræsenterer denne Udvikling dog ingen reel
Forøgelse i Skattebyrden, men snarere en betydelig Ned
gang, da Skattebeløbet i 1837 omsat i Byg udgør 1511 Tdr.
mod 882 i 1854.
Hermed er dog ikke udtomt, hvad det offentlige krævede,
da de sognekommunale Byrder til Fattig- og Skolevæsen,
som udrededes af Forpagteren og Fæstebønderne, ikke saaledes lader sig opgøre, men de begyndte nu ogsaa at mærkes.
Endnu kunde der være den Forklaring paa det forholds
vis utilfredsstillende Udbytte, at Skatterne siden 1754 al
ligevel var vokset saa stærkt, at i hvert Fald Staten som
sin Gevinst af Landboreformerne tog langt mere, end den
havde kunnet faa i gamle Dage, og noget er der om det,
men ikke nær i det Omfang, man kunde være tilbøjelig
til at tro.
1753/54 udgjorde de kongelige Skatter 34 Tdr. Bug, 137
Tdr. Havre og 618 Bdlr., og hvis Kornet omsættes i Penge
efter Kapilelstaksl 1753 bliver Pengebeløbet i alt 737 Bdlr.,
som reduceret til Byg efter samme Takst udgør ca. 680 Tdr.
mod 882 i 1854, altsaa kun ca. 200 Tdr. Byg mere, i Virke-
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ligheden en meget beskeden Stigning, da der i det sidste
Beløb er indbefattet Amtsskatter, som ikke kendtes i 1754,
og tager man Tallene for det følgende Aar, 1754/55, da
Skatterne af Godset beløb sig til 788 Rdlr., som med Ka
pitelstaksten 88 Sk. svarer til 857 Tdr. Byg, bliver Stig
ningen næsten helt borte.
Trods Bøndernes Utilfredshed med deres Stilling som
Fæstere kan der ikke være Tvivl om, at det i første Række
er dem, der har oppebaaret det Merudbytte, Godset dog
maa have givet i Aarhundredets Midte i Forhold til, hvad
18. Aarhundredes Dyrkningsmetoder kunde indbringe.
Det ser dog ikke ud til, at man kan bebrejde Direk
tionen en for stor Slaphed overfor Bønderne, Forhandlings
protokollen vidner ikke om noget saadant, men det er van
skeligt at skaffe et Sammenligningsgrundlag udefra til en
mere kritisk Vurdering af dens Dygtighed som Godsherre.
Biskop Faber var jo i hvert Fald overbevist om, at den
nød almindelig Agtelse for sin Bestyrelse, og et Vidnesbyrd
om, at det forholdt sig saaledes, turde det ogsaa være, at
Midler udefra lagdes ind under dens Bestyrelse.
Paa Filstrup i Haarby Sogn havde siddet en Birkedom
mer i Muckadell Birk og Stænderdeputeret ved Navn Vin
cents Riber, som havde haft let Lejlighed til at følge For
holdene paa det nærliggende Lundegaards Gods, men da
han døde barnløs i 1837, viste det sig, at han for de fleste
af sine Penge havde oprettet et Legat, hvis Bestyrelse han
ved sit Testamente af 26. September 1835 havde overladt
til Direktionen for Lundegaards Stiftelse. Denne gamle
Ungkarls Testamente var ikke mindre kuriøst end Peder
Smidts. Det stillede nemlig Direktionen overfor den Op
gave at finde Genier af Landalmuen.
Da der allerede er gjort adskilligt for at fremhjælpe Embedsmænds
Børn til Studeringer, det derimod er bleven vanskeligere for udmær
kede Børn af Almuestanden at komme frem paa denne videnskabelige
Vej, noget man maatte ønske afhjulpet ved Tanken om de nylig af-
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døde Professorer Nyerup og Rask, begge af Fyens Almuestand, hvilke
nødigen savnedes i den videnskabelige Verden, og hvis berømmelige
Navne lade haabe, at undertiden saadanne vilde fremstaa, naar de
kunde faa den fornødne Hjælp, saa formenes et Legat ikke urigtigen
anvendt til Understøttelse for enkelte udmærkede Subjecter af Fyens
Landalmue...................... Da Direktionen for Lundegaards Stiftelse
bestaar af Videnskabsmænd, har jeg troet, at den intet vil have imod
at overtage Bestyrelsen af dette Legat uden andet Vederlag end det,
Bevidstheden om at udrette noget godt altid giver.................Vel er det
Legators Hensigt at fremme til Studeringer særdeles udmærket bega
vede Børn af Landalmuestanden, men det er aldeles mod hans Ønske,
at almindelig begavede Børn af denne Stand anbringes til Studeringer.
Han giver sig derfor den Frihed at anbefale Direktionen den yderste
Forsigtighed i Valget og foreslaar, at Subjectets første Forberedelse
sker paa Landet ved en Præst eller anden studert Mand, der, som
dertil oplagt, giver sig af med forberedende Dannelse til det lærde
Fag. Befindes det da i Tide, at Subjectet ikke fuldkommen svarer
til Forventningerne, gives det straks tilbage til sin oprindelige Stand.
..............Dog bør Klædedragten i denne Periode, der kan ansees som
en Prøvetid, formentligen ikke altfor meget forandres fra Bondestandens.

Legatkapitalen udgjorde 9414 Rbd. 3 Mk., og for Ad
ministrationen skulde Forvalteren af Stiftelsen aarlig have
30 Rbd. samt Vio af Renten af de Kapitaler, hvormed Le
gatet maatte blive forøget.28
Foreløbig fik Direktionen dog ikke den vanskelige Op
gave at finde den rette, da Rirkedommeren som første Nyder
havde udpeget sin Søstersøn, Vincens Strøm, der senere
kom til at gøre en smuk Indsats som Kender af danske
Sommerfugle, men efter at han var fra Haanden, meldte
Vanskelighederne sig. Da Legatet for Studerende af Pyens
Stifts Landalmue iøvrigt kun havde Restyrelse til fælles
med Lundegaards Stiftelse, skal dets Historie ikke her nær
mere behandles, men for den Direktion, som ellers havde
til Opgave at hjælpe de fattige og gamle, som var slagne i
Kampen for Tilværelsen, maa det have været tilfredsstil
lende nu ogsaa at faa Lejlighed til at gavne Ungdommen
og, hvis den valgte ret, den danske Videnskab.

VI.
FÆSTEGODSETS SALG

fter at Forvaller Jensenius var afgaael ved Døden i Foraarel 1855, udnævntes paa Direktionsmødel den 29. Juni
paa Lundegaard Biskoppens Amanuensis, Laurentius Andreas
Wilcken, til hans Efterfølger. Han var da 39 Aar gammel
og havde været meget nøje knyttet til Biskop Gad, hvem
han som Amanuensis havde fulgt fra Nykøbing til Odense.
Det var Meningen, at han skulde vedblive al være Ama
nuensis, og de lokale Forretninger skulde da varetages af
en Fuldmægtig paa Stedet.
Hans Løn blev noget mindre end Forgængerens, nemlig
100 Rbd. + 350 Rbd. i Erstatning for Naturalier, 100 Rbd.
i Befordringsgodtgørelse, 4 Favne Brænde og 15 Læs Tørv,
mens Kammerraadinde Jensenius blev boende i Forvalter
boligen og fik 100 Bbd. i Pension foruden en Del Naturalier.
Paa det samme Direktionsmøde vedtoges ogsaa Udkastet
til den nye Forpagtningskontrakt med tilbagevirkende Gyl
dighed fra 1. Maj 1855 og til 1. Maj 1803. Forhandlingerne
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derom var dog begyndt saa længe forud og paa en saadan
Maade, at Møller kunde være sikker paa at beholde Gaarden.
Pastor Becher var dog ikke helt tilfreds med, »at Kvæg
besætningen overfyldes med en sortbroget og lav Race, som
jeg ikke videre synes om, og tillader jeg mig derfor at ind
stille, at af de hvert Aar til Indbrænding fremstillede 9 Kvier
maa kun '/s være af det Slags. For røde, især mørkerøde
Køer har jeg en Forkærlighed, og af Erfaring ved jeg, at
en Blanding af fynsk og angelsk Race er i flere Henseender
at foretrække for enhver anden Kvægbesætning.«
Her overfor hævdede Forpagteren, at han havde indført
jydske Køer, fordi han haabede, at de skulde vise sig mere
modstandsdygtige mod Lungesygen, der stadig hærgede Be
sætningen, og han fandt det meget tvivlsomt, at man over
hovedet kunde faa ægte fynske Køer efter den megen Kryds
ning mellem slesvigske og fynske Racer,1 og Resultatet blev,
at Bechers store og tidlige Forkærlighed for de rigtige
mørkerøde, fynske Køer ikke kom til at præge Forpagtnings
kontrakten.
Vigtigere var det dog, at med denne Forpagtningskontrakt
skulde det endnu resterende Gaardmandshoveri helt afløses.
Forpagteren krævede i den Anledning sin Afgift nedsat med
12 Tdr. af hver Kornsort, men Sagen trak ud; Bønderne
tilbød 2Rdlr. for hver hel Hovning, mens Direktionen paa Mø
det d. 29. Juni 1855 havde stillet sig paa det Standpunkt,
at den krævede 5 Rbd. eller 1 Td. Rug.
Spørgsmaalet løstes ved en Kendelse 10. Oktober 1855
af Kommissionen for Afløsning af Gaardmandshoveriet i 6.
Landstingskreds, efter at 29 af Fæsterne var blevet enige
om at æske en saadan Kendelse. Resultatet blev, at Gaardmændene i Nørre-Broby og Vøjstrup hver skulde svare 3
Rbd. 1 Mk. 2 Sk. aarlig og Vittinge Mænd hver 2 Rbd.
2 Mk. 11 Sk. Derefter var der endnu 9 Mænd, som ikke
havde begæret Afløsning ved Kommissionen, og for deres
Vedkommende afsluttedes en Forening, som approberedes
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20. Februar 1856 af Direktionen, ifølge hvilken deres Hoveri
afløstes paa samme Vilkaar som fastsat for de andre ved
Kommissionens Kendelse. Direktionen havde altsaa ikke
opnaaet, hvad den havde krævet i Afløsning, men fra 1. Maj
T856 var saaledes alt Gaardmandshoveri for stedse ophørt
paa Lundegaards Gods.2
For Stiftelsen havde denne Reform ingen økonomisk Be
tydning, da man havde ordnet sig saaledes med Forpagte
ren, at han skulde svare den samme Kornafgift som hidtil
(170 Tdr. af hver Slags), men til Erstatning for det Hoveri,
han maatte undvære, have den derfor fastsatte Godtgørelse.
Den betydningsfuldeste Sag, der nu forelaa, var dog
Fæstegodsets Afhændelse. Resultatet af den i Foraaret 1853
afholdte Taksation ved Sognefogderne Hans Madsen af Sønder-Broby og Jørgen Lindegaard af Vester-Hæsinge synes
ikke at have gjort Direktionen opsat paa at fremme denne
Sag. Af Wilcken var der dog blevet udarbejdet en Indstil
ling om Godsets Salg, som ikke har været at finde, men
om hvilken Pastor Becher udtalte sig meget rosende.
Det viste sig ogsaa, at det nærmest var de to Sogne
fogders Taksering, den ikke var tilfreds med; thi naar der
blev budt tilstrækkeligt, stillede den sig ikke afvisende.
En Kvinde gik her i Spidsen. Peder Andersens Enke,
Ane Kirstine Knudsen i Nørre-Broby, androg allerede i 1855
om at maatte faa sin Gaard til Ejendom. Den var i For
aaret 1853 blevet vurderet til 7,849 Rbd., men skønt Stif
telsen reserverede sig 4 Tdr. Land nærmest Lundegaard,
naaede man efter adskillige Forhandlinger op paa en Købe
sum af 10,000 Rbd. samt Omkostninger, herunder 2 pCt.
til Godsforvalteren, og Salget af dette Matr. Nr. 29 vedtoges
da endelig paa Direktionsmødet 30. Juni 1856.
Derefter forsøgte en Husmand i Vøjstrup at blive Ejer
af et til 450 Rbd. takseret Hus for 900 Rbd., men da Di
rektionen krævede 1100 Rbd., kom der ingen Handel i
Stand. Derimod solgtes Matr. Nr. 69 i Vøjstrup, vurderet
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lil 550 Rbd., i 1856 til Fæsteren, Husmand Lars Andersen
for 1200 Rbd.3
Del gik altsaa ret trægt med Overdragelserne, men da
en tvungen Afløsning af Fæsleforholdet var el af Tidens
mest brændende politiske Spørgsmaal, kunde der ogsaa for
begge Parler være al Anledning til at se Tiden an.4
Regeringen var imidlertid bestemt paa, overalt hvor den
kunde gribe ind, al fremme Overgangen lil Selveje. 24. Ja
nuar 1859 sendie Justitsministeriet derfor el Cirkulære til
samtlige Stiftsøvrigheder samt til Direktionerne for Lundegaards og den Hørningske Stiftelse om at udarbejde en Plan
for Salgel af Bøndergods, tilhørende offentlige Stiftelser un
der Justitsministeriet.5
I sin Iver havde Justitsministeriet ganske overset, at
Lundegaards Stiftelse aldeles ikke hørte under dette, hvorfor
Direktionen 2. Februar tilbagesendle del modtagne Cirkulære
som den uvedkommende;6 men denne Afvisning kom Justits
ministeriet hurtigt uden om ved en Henvendelse lil Inden
rigsministeriet, der meddelte Direktionen 15. Marts al have
tilskrevet Justitsministeriet, al det intet havde imod, al Stif
telsen fremtidig kom til al sortere under delle. Allerede
19. Marks sendte Justitsministeriet paa ny Cirkulæret af 24.
Januar og anmodede om, at der nu føjedes Foranstaltninger
til (iodsels Salg.7
Eller denne Ordre foretoges der i Maj 1859 en ny Taksa
lion af Fæslegodset ved de udmeldte Taksalionsmænd, Pro
prietær Lollesgaard af Langeskovgaard og Sognefoged N.
Jørgensen af Gundestrup i Hunstrup Sogn, og nu kom del
op paa el betydeligt højere Beløb end i 1853, nemlig 702,030
Rbd. mod 310,083 Rbd., skønt der i Mellemtiden var solgt
fra før 11,200 Rbd. Den store Forskel maa hidrøre dels
fra en virkelig Prisstigning paa Grund af de meget bedre
Tider for Landbruget og dels fra, al de lo Sognefogder vel
bevidst eller ubevidst har ladel sig lede af Samfølelse med
Fæslerne.
9
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23. Juli indsendtes Taksationsforrelningen med Forvalter
Wilckens Forslag li) Salgel, væsentligst paa de Betingelser,
Justitsministeriets Cirkulære af 24. Januar havde indeholdt,
men dog med en foreslaaet Nedsættelse paa 10 pCt. af Penge
købesummen. Denne havde Direktionen dog ikke tiltraadt,
og den sluttede sin Indstilling:
Med Hensyn til Forvalterens Henstilling om, hvorvidt det maatte
findes hensigtsmæssigt al tage den Bestemmelse, at Stiftelsen i Frem
tiden ikke mere indlader sig paa Bortfæslning, tillader vi os at ytre,
at vi, der ikke kunne andet end at anse Stiftelsen bedst tjent med
at beholde sit Fæstegods, ikke linde Anledning til at tage en saadan
Bestemmelse.8

Derefter approberede Justitsministeriet 17. September de
af Direktionen foreslaaede Vilkaar for Salget og udbad sig
Erklæring inden 1. Januar 1860, om Fæsterne vilde købe,9
men det viste sig nu, at de var ligesaa utilbøjelige til at
købe søm Direktionen til at sælge, øg 4. Januar underretle
des Justitsministeriet om, at samtlige Fæstere havde erklæret
sig uvillige til at købe paa de fastsatte Vilkaar.10
Ministeriet forsøgte alligevel paa at faa Sagen gennem
ført, idet del 18. Januar 1860 forlangte,at Fæslestederne skulde
tilbydes Fæsterne med den Nedsættelse paa 10 pCt., som
Forvalteren havde foreslaaet.”
Inden Fæsterne denne (lang naaede al faa bestemt sig,
greb Lovgivningsmagten ind i Forholdene, idet der 24. April
1860 udstedtes en særlig Løv om, at navnlig Hospitalernes
og tillige ogsaa Lundegaards m. ti. Stifteisers Gods skulde
afhændes, og med denne Lov bortfaldt Ministeriets Tilbud.12
Fuldkommen Selvejendom blev de i Henhold til denne
Løv afhændede Ejendomme dog ikke, idet de overdroges
til Arvefæste med Ret til at sælge, udstykke og pantsætte.
De tidligere Afgifter i Penge og Naturalier skulde afløses
med en Bygafgift paa mindst 4 Tdr. af hver Td. Hartkorn,
al betale efter Kapitelstakst. En særlig Taksationskommis
sion skulde fastsætte Ejendommenes Værdi i Handel og
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Vandel. Af Købesummerne kunde 4/n blive staaende mod
4 pCL i Ejendommene, men rentefrit, saalænge Fæsteren
eller hans Enke i ugift Stand besad Gaarden, og uopsige
ligt, saa længe de nævnte Personer eller et Barn eller Sviger
barn efter dem havde den. Betalte Fæsteren hele Købe
summen eller paatog sig Forrentningen af den ved Skødels
Udfærdigelse, fik han en Nedsættelse i Taksalionsværdien i
Overensstemmelse med Betingelserne i en Bekg. 1. Novem
ber 1852 om Domænegodsets Overdragelse.
Til Grund for denne Nedsættelse laa den Betragtning,
at det vilde afhænge af Fæsterens Levetid, naar de indestaaende Købesummers Forrentning skulde paabegyndes,
hvorfor Købesummerne reguleredes i Forhold til de købende
Fæsteres Alder. En Købesum paa 1000 Rbd. kunde en
Fæster paa under 22 Aar derfor indfri ved straks at betale
304 Rbd. 75 Sk., mens en gammel Mand paa over 70 maatte
udrede 820 Bbd. 33 Sk., da der med den Alder var Udsigt
til snarligt Besidderskifte og fuld Rente af en indestaaende
Købesum.
Delle var en Indrømmelse til Fæsterne, som Justitsmini
steriets Cirkulære af 24. Januar 1859 ikke havde givet dem,
men hvis Fæslerne ikke vilde indgaa paa disse Vilkaar, skulde
deres Fæslesteder, naar de blev ledige, stilles til Auktion,
men dog med lettere Erhvervsmuligheder for sidste Fæsters
Livsarvinger eller Svigerbørn.
For tredie Gang siden 1853 blev altsaa Lundegaards Gods
takseret, og Resultatet blev nu i 1862 ikke daarligere for
Stiftelsen. Vurderingssummen var vel ikke synderlig større,
nemlig 715,750 Rbd. mod 702,030 i 1859, men da blev God-t
set Fæsterne tilbudt mod en aarlig Kornydelse af 933*/« Tdr.
Byg og en Købesum paa 547,260 Rbd., mens Fordringen
nu var 1146*/2 Tdr. Ryg og 578,170 Rbd., altsaa godt 30,000
Rbd. og 213 Tdr. Ryg mere.
Fæsterne havde derimod al Anledning til at fortryde, at
de ikke tidligere havde slaael til, da Betingelserne var gun9'
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stigere for dem, og til en Begyndelse solgtes efter denne
Lov blot nogle Huse, men snart kom ogsaa Gaardmændene
med, og Stiftelsens Kapital steg derefter meget stærkt. I
Regnskabsaaret 1856/37 havde Kapitalerne kun beløbet sig
til 25,128 Rbd., i 1862/63 41,484 Rbd., men i 1864/65 var
de allerede vokset til 161,271) Rbd.
Den sikre Anbringelse af Kapitalerne lettedes meget ved,
at de senere saa store Kreditforeninger oprettedes i Aarene
efter 1850; thi før havde alt maattet anbringes som Udlaan
i Ejendomme, hvilket af og til havde givet Anledning til
Tab og ubelejlige Overtagelser.
De betydelige Kornafgifter, som paahvilede de afhændede
Fæstesleder, betryggede endelig Stiftelsen mod Ødelæggelse,
hvis det danske Pengevæsen alter skulde komme i Forvir
ring, og Fremtiden skulde vise, at det Indgreb af Stats
magten, som Loven af 24. April 1860 unægtelig var, blev
til Fordel baadc for Stiftelsen og Fæsterne.
Et andet Spørgsmaal, som i disse Aar optog Direktionen
og tilmed voldte betydelig Uenighed, var Driften af Stiftel
sens Skove, efter at Forvalter Jensenius var død i 1855.
Pastor Ipsen stillede i December 185513 det radikale For
slag helt at sælge alle Skovene, idet han opstillede nogle
afskrækkende Beregninger over Skovdriftens Kostbarhed og
den sene og ringe Gevinst derved, som ikke stod i Forhold
til Udgifterne. De andre Direktører var dog bestemt her
imod, ikke mindst Stiftamtmand Unsgaard, der ikke uden
Grund bemærkede, at hvis Ipsens Beregninger slog til, maatte
man jo stille dem til Licitation hellere end til Auktion, da
man altsaa snarest maatte vente at skulle give Penge for
at komme af med dem. Han foreslog al faa Datidens mest
fremragende Forstmand, Forstraad Oppermann14 fra Brahetrolleborg, til at give Raad i Spørgsmaalet.
21. Juni 1856 afgav den da 7()aarige Oppermann sin Be
tænkning. Uden direkte Kritik af Jensenius var hans Yt
ringer om Skovenes hidtidige Drift ikke anerkendende. Salg
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mente han helt at kunne se bort fra, da det ikke vilde
blive tilladt af Regeringen. Han tilraadede i øvrigt navnlig
Bøgekultur og Rydning af den megen Hassel-Underskov, og
han holdt paa, al Skoven meget vel kunde dække de ved
Kultiveringsarbejderne forbundne Udgifter.
Ved at være sammen med Oppermann paa Skovsynet
var Ipsen derimod blevet endnu mere ivrig for Salget.
Forstraaden havde næsten paa enhver Plet paavisl, hvor
daarligt Arbejdet var blevet udført, »og hans Dom var: At
i Totaliteten intet var udrettet.«
I Direktionsmødet 30. Juni 1856 paa Lundegaard ved
toges derefter, at man vilde sætte sig i Forbindelse med
den kongelige Skovrider, der udøvede Tilsynet med de pri
vate Skove, for at faa at vide, hvad en Plan for en forst
mæssig Behandling af Skovene samt regelmæssigt Tilsyn
med Beplantning, Udhugst og Udvisning vilde koste. Indtil
en ny Ordning kunde træde i Kraft, skulde Lokaldirektørerne
og Forvalteren tage sig af Skovene.
I December 1857 erklærede Forstraad Sarauw sig villig
til at paatage sig Tilsynet med Stiftelsens Skove fra næste
Sommer at regne, men forinden havde det i Forvejen spændte
Forhold mellem de tvende Lokaldirektører givet sig et kraf
tigt Udslag under deres Samarbejde ved Udvisningen.15
I tyve Aar havde Pastor Becher været den ledende her,
formodentlig i bedste Forstaaelse med Forvalter Jensenius,
men da de tvende Præster mødtes den 26. November, tog
Pastor Ipsen ganske Ledelsen og forbød Skovfogden at mærke
Træer anderledes, end han udviste. Under stigende Ophid
selse, idet de stadig var uenige om, til hvem Træerne skulde
udvises, naaede de til det 4de Træ, hvor det efter Forvalter
Wilckens Beretning gik saaledes til: »Et 4de, ikke langt
fra de andre staaende Træ udviste Pastor Becher nu til
Sognefogden og befalede Skovfogden at stemple dette med
Tilføjende, at han paatog sig Ansvaret derfor. Om Skov
fogden viste Tendens til at efterkomme denne Befaling, ved
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jeg ikke, men han blev i alt Fald forhindre! i al udfore
den, da Pastor Ipsen fratog ham Stemplerne, og da Pastor
Becher bemærkede, at han gerne ogsaa kunde stemple dette
personlig, svarede Hr. Ipsen: »Ja vær saa god,« men da
Hr. Becher vilde tage Stemplerne, fastholdt Pastor Ipsen dem
og nægtede at afgive samme.«
Dermed standsede Udvisningen for den Gang. Pastor
Ipsen tog endog Stemplerne med sig hjem, og Forvalteren
indberettede »denne uhyggelige Sag« til Direktørerne i Odense.
Disse beordrede derpaa (9. December) Pastor Ipsen til at
aflevere Stemplerne til Becher, og samme Dag udfærdigedes
en Skrivelse, underskreven af den konstituerede Amtmand
Fischer, Biskoppen og Provst Leth, til Forvalteren om, al
han i alt vedrørende Udvisningen havde at rette sig efter
Becher.
Ipsen blev naturligvis meget fornærmet og hævdede, al
Becher selv var bleven træt af Stemplerne, »og jeg stod
ganske rolig med dem, da Hr. Becher uden al sige el Ord
farer hen imod mig og med Vold og Magt vilde tage dem
fra mig.« Han hævdede, at Bechers Udvisning var en Mis
handling af Skoven, og at der maalte tilkomme ham selv
fuldkommen Ligeberettigelse, saaledes at hver burde udvise
det halve Antal Træer. Selv havde han været sagtmodig,
men lige siden Hundredaarsfesten, da hans Plan for Bøn
dernes Beværtning var blevet vedtaget, havde Becher væltet
sig ind paa ham.
Sagen var imidlertid afgjort ved de 3 Direktørers Skri
velse af 9. December,16 og Ipsen vendte saa sin Vrede mod
Forvalteren. Først krævede han i en Skrivelse af 22. De
cember at faa Tilsigelse, naar der alter skulde være Ud
visning, da han trods alt vilde møde og bruge sin Stemme,
selv om den var hæs, og 28. December, da han havde set
Forvalterens Indberetning om Sammenstødet, beskyldte han
ham for at have anført alt, hvad der kunde skade hans
Sag, og fortiet alt, hvad der kunde gavne den. Han ønskede
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dog, al Forvalteren vikle gaa til Biskoppen, for al Sagen
kunde være afsluttet med dette Brev.
Hermed er der dog næppe blevet Julefred i Nørre-Broby
Præstegaard, selv om .Wilcken Dagen derpaa svarede, at
Biskop Engelstoft intet havde mod denne Afslutning, naar
Ipsen afholdt sig fra Bemærkninger ved Tilbagesendelsen
af Beretningen, thi Forvalteren tilføjede, at han havde af
fattet sin Indberetning efter Sagens historiske Forløb, og
han bebrejdede sig ikke at have grebet ind, saa at Striden
nærmest var kommet til at staa mellem Ipsen og ham paa
Bechers Vegne, »og de Ubehageligheder, dette Forhold har
medført, betragter jeg for intet, naar jeg opkaster det Spørgsmaal: Hvad der vel vilde være blevet af, om Pastor Becher
selv havde traadt i Kampen?« Efter Wilckens Mening havde
Pastor Becher netop været usædvanlig rolig, og fra Ipsens
Side var der faldet flere Udtryk, han ikke havde indberettet,
Udtryk, som kunde faa selv den koldblodigste til at blive
hidsig. Becher var, efter en Udtalelse til Sognefogden, endda
kommet til Mødet i Skoven fuld af Forsonlighed og havde
haft til Hensigt at byde Ipsen Haanden til Forlig og til
Forglemmelse af, hvad der tidligere var passeret.
Det er forbavsende, at Ipsen efter dette blev siddende i
Direktionen, men det gjorde han, og i Skovsagen var han
fremdeles en haardnakkel Opponent mod al Bekostning an
vendt paa Skovene. Da Tilsynet med dem skulde afgøres,
protesterede han i en Skrivelse af 14. Januar 185817: Det
vilde være spildte Omkostninger, Penge, som vilde berøves
Stiftelsens egentlige Formaal. »Jeg beder for de Fattige,
for Enker og Faderløse, som skulle nyde godt af Stiftelsen.«
Der blev intet Hensyn taget til hans Indvendinger, og 10.
Februar 1858 tilskrev Direktionen Forstraad Sarauw, at den
overdrog ham Tilsynet med Skovene for 30 Bbd. om Aaret,
og med en Bekostning af 0 å 8 Mk. pr. Td. Land maatle
han udarbejde en Plan for Skovenes fremtidige forstmæs
sige Behandling.18
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Ogsaa paa andre Punkter viste Ipsen sin ubændige Op
positionstrang. I Foraaret 1858 betegnede Pastor Becher
et Brev fra ham til Forvalter Wilcken som uartigt og for
nærmeligt, men han vilde ikke bebyrde Direktionen med
»en ny Vrøvlesag«, saa der skete ikke videre i den Sag.19
To Aar efter (24. April 1860) døde den i Stiftelsens Tje
neste mere ivrige end besindige Direktør kun 58 Aar gam
mel, og 16. Juli 1862 afgik ogsaa hans bedagede Modstander,
Pastor Becher, ved Døden, næsten 80 Aar gammel. Siden
1829 havde han været Medlem af Direktionen og som Lokaldireklør med Nidkærhed taget sig af (lodset, selv om han
i 1845 i et Øjebliks Forstemthed havde søgt sin Afsked,
»da min tidligere Interesse for dens Fremgang for en stor
Del har tabt sig«, men fra Stiftamtmand Bardenflelh og Bi
skop Faber havde han faaet en saa indtrængende Opfor
dring om at fortsætte, at han derefter haabede at kunne
genvinde Interessen for »den kære Stiftelse«.20
Hans Betænkninger var altid velskrevne og prægede af
Lune og Forstandighed, saaledes at hans Votum sikkert ofte
er bleven bestemmende for Direktionens øvrige Medlemmer,
om end Ipsen, der var gift med en Datter af en kongelig
Skovfoged og havde megen Omgang med Forstkundskab,
maaske nok, naar man vil vise ham Retfærdighed, kan have
haft mere Begreb om Skovudvisning.
Becher holdt i det hele taget paa, at alle Sager skulde
cirkulere, saaledes at man var kendt med dem, naar Direk
tørerne mødtes paa Lundegaard, men det var nu ikke saameget af kærlig Iver, som for at man hurtigere kunde have
Forretningerne til Side. »Skulde dog efter tiere Aars Sæd
vane den Dag hævdes i sin Rettighed til ej blot at være
en Forretnings- og Inspektions-, men og en Rekreationsdag.«21 Direktørernes eneste timelige Belønning, det vel
besatte Bord ved de aarlige Samlinger paa Lundegaard, har
sikkert i ham haft en paalidelig Tilhænger.
Efter de tvende Antagonisters Død kom der en Tid med
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snare mange Forandringer i Lokaldirektørernes Række. I
Stedet for Ipsen i Nørre-Broby valgtes Christian Ernst Krag
i Sønder-Broby, men han forttyltedes allerede 10. Marts
1863 til Dreslette. Provst Johan Fr. Leth i Svanninge, der
29. December 1861 havde nedlagt Provsteembedet og der
med var udtraadt af Direktionen, hvor han i øvrigt ikke
havde gjort sig videre gældende, indvalgtes da som Lokal
direktør og var saaledes atter Medlem af Stiftelsens Direk
tion til han 18. Marts 1873 tog sin Afsked. Efter ham kom
Sognepræst i Vester-Hæsinge Jens Mathias Blicher, der var
Præst her, til han 9. December 1882 blev forflyttet til NørreBroby, hvor han naturligvis fortsatte som Direktør.
Pastor Bechers Efterfølger i Direktionen blev Sognepræst
i Vester-Hæsinge Carl Edvard Thorup, der 16. August 1867
blev Provst i Sallinge Herred, og til Efterfølger som Lokal
direktør foreslog Rasmus Vilhelm Balslev, Sognepræst i
Nørre-Broby,22 der fungerede til sin Død 29. September 1882.
Provsterne i Sallinge Herred skiftede ogsaa ret hyppigt.
Da Leth havde trukket sig tilbage som Provst, blev Sogne
præsten i Nørre-Broby C. F. Balslev Provst, men allerede
29. Marts 1867 udnævntes han til Biskop i Ribe. Den foran
som Lokaldirektør nævnte Carl E. Thorup blev 16. August
s. A. Provst og forblev i dette Embede til 21. Marts 1879.
I Stiftamtmand Unsgaard havde Stiftelsen fra 1848 haft
en overlegen dygtig Direktør. De udmærkede Egenskaber
som Jurist og Administrator, der prægede hans hele Virk
somhed, kom ogsaa for Dagen i de ingenlunde kedelige Be
tænkninger, der i vanskelige Sager foreligger fra hans Haand.
I Aarene 1856—59, mens han var Minister, var andre kon
stituerede i Amtmandsembedet, men i 1860 vendte han atter
tilbage til Fyn og tog igen levende Del i Stiftelsens Sager,
til han i 1869 tog sin Afsked.
Hans Efterfølger blev en anden af de Mænd, der havde
staael forrest i de politiske Kampe, E. S. E. Heltzen, tid
ligere Amtmand i Sønderjylland, Justits- og Kultusminister,
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som i April 1869 fik Sliflamlmandsembedet i Odense. Bi
skop Engelstoft, udnævnt i 1851, var saaledes den, der nu
maatte bevare Kontinuiteten i Stiftelsens Styrelse, bistaael
af Forvalter Wileken, der jo i 1855 havde afløst Jensenius.
Som foran omtalt var Udbyttet for de fattige ringe nok,
thi efter den lille Opmuntring, som Jubiiæumsuddelingen i
1854 havde været, satte tilmed en Dyrtid ind, som bevir
kede, at de stadig fik mindre for deres Penge, og Wileken
indsaa, at der var god Grund til at arbejde paa at faa Por
tionerne forhøjede. Han gjorde med Rette opmærksom paa,
at da Portionerne fastsattes, havde 50 Rdlr. en Værdi af
50 Tdr. Korn, og han kritiserede, at Direktionen havde fore
trukket at imødekomme saa mange Ansøgere som muligt
ved at lade 20 Rbd. være Højden, hvad der nu kun sva
rede til 4 Tdr. Korn.
Ved Direktionens Møde i 1857 var hans Forslag til Be
handling, men Direktionen gik dér ikke med til Portioner
paa 50 Rbd.; 30 Rbd. blev Højden, og der anvendtes 525
Rbd. paa Forhøjelse af en Del ældre Pensioner, saa al de
blev paa 30 og 20 Rbd.; derimod blev ingen af de nye
Pensioner paa mere end 20 og hyppigst kun 10 Rbd. Paa
det følgende Møde vedtoges ogsaa en Række Forhøjelser til
30 og 20 Rbd., og 24 nye Pensioner å 10 Rbd. uddelles,
samt denne Gang endog en ny paa 30 Rbd. til Fru Aarestrup. I 1861 fik Pastor Ipsens Enke siraks 40 Rbd., hvil
ket Beløb ogsaa tillagdes den i 1860 afdøde fynske Histo
riker Provst Rohmanns Enke, og i 1862 hævedes 12 ældre
Portioner paa 30 Rbd. ligeledes til 40 Rbd.
I disse Aar var der ingen synderlig Stigning i Pensio
nisternes Tal. I Finansaarene 1857/58—1861/62 var det om
ved 235 og steg derefter en Ubetydelighed 1862/63—1864/65,
men til Gengæld blev Wilekens Forslag om forhøjede Por
tioner i større Udstrækning raadende ved Uddelingerne, idet
Totalbeløbet fra 3715 Rbd. i 1857/58 steg til 5033 Rbd. i
1864/65.
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Det var naturligvis Fæstegodsets Salg, der gjorde disse
ogede Uddelinger mulige, selv om dette til en Begyndelse
ikke foregik i noget rivende Tempo, ligesom de fleste Hand
ler foreløbig kun angik Huse. I 1863 er der kun udstedt
Skøder paa 2 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdk. 23/< Alb., fordelt paa 6
Ejendomme, i 1864 paa godt 20 Tdr. Hartkorn, fordelt paa
13 Ejendomme og i 1865 paa 16*/« Tdr. Hartkorn, fordelt paa
11 Ejendomme, men 1866 103 Tdr. Hartkorn, fordelt paa 15
Ejendomme. I dette Aar kom Gaardene først for Alvor
med. Det blev dog det største Afhændelsesaar, thi i de
følgende Aar udstedtes der kun Skøder paa ca. 20 Tdr. Hart
korn om Aaret, men ved Udgangen af 1870erne var man
dog naaet saa vidt, at der kun var ca. 50 Tdr. Hartkorn
Bøndergods tilbage under Stiftelsen.23
Der var saaledes i disse Aar foregaaet en betydningsfuld
Forandring i hele Stiftelsens økonomiske Underbygning.
Hvis Indtægterne for 1866/67 sammenholdes med dem fra
1854, er Forskellen allerede iøjnefaldende — Beløbene for
1854 anføres her stadig først —: Forpagtningsafgift 2931 Bbd.
mod 3076 Bbd., Landgilde 1999 BImL mod 871 Bbd., Hovningspenge 967 Bbd. mod 393 Bbd., Kornafgift af solgt Gods
143 Bbd. mod 3,628 Rbd. og endelig Kapitalrenter 629 Bbd.
mod 9,711 Bbd.
Indtægterne var altsaa for de anførte Grupper øget med
11,010 Rbd., og Afgifterne af solgt Gods og Renter indbragte
nu det dobbelte af samtlige her nævnte Indtægter for 1854.
Fra at være en Godsbesidder, hvis Indkomster paa det
nøjeste var afhængige af Landbrugets Vilkaar, var Stiftelsen
altsaa allerede nu paa gode Veje til at blive en Kapitalist,
hvis Rigdom var rentebærende Papirer. Endnu medførte
de vekslende Kapitelstakster Svingninger i Kornafgifternes
Værdi, men Kapitalrenterne var dog nu den bærende Ind
komst og afgav en solid Basis for en rundelig og konstant
Uddeling.
De følgende Aar kom da ogsaa til at udvise den væl-
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digste Fremgang i Uddelingen til de fattige. Allerede i 1865
var en Del Portioner blevet forhøjede til 50 Rbd., og i 1866
gik man videre i den Retning, idet 24 Portioner hævedes
til 50 Rbd., ja endog nye uddeltes med dette Beløb, for
uden at næsten alle de øvrige fik et Tillæg paa 10 Rbd.
Hvert Direktionsmøde bragte nye Udvidelser, og i 1871 be
gyndte der at optræde Portioner paa 75 Rbd. Hvor betydelig
Fremgangen var, vil bedst ses af nedenstaaende Oversigt.
1855
1864/65
1865/66
1866/67
1867/68
1868/69
1869/70

2,661 Rbd. fordelt paa 190 Nydere
5,033 —
—
- 239 —
5,963 —
—
- 264 —
8,877 —
—
- 353 —
...................... 10,682 —
—
- 422 —
..................... 12,937 —
—
- 585 —
...................... 13,493 —
—
- 551 —

......................
.....................
......................

I Løbet af de sidste 5 Aar var der altsaa naaet en For
dobling af det uddelte Beløb og siden 1855 en Femdobling,
i Sandhed udmærkede Følger af Godssalget. I disse gode
Tider skænkede Stiftelsen ogsaa 100 Rdlr. til et Orgel i
Nørre-Broby Kirke.24
Aarene 1870/71—1873/74 bragte vel en lille Nedgang,
men 1874/75 blev der fordelt 14,006 Rbd. til 595 Menne
sker, og i 1875/76, det første Regnskab, der var helt i Kro
ner, 33,640 Kr. til 713 Mennesker. Højdepunktet for nogle
Aar naaedes derpaa i 1877/78 med en Uddeling paa 45,217
Kr., fordelt paa 826 Portioner med ca. 50 Kr. i Gennemsnit,
og fra 1875 uddeltes endog Portioner paa 200 Kr., idet
5 Portioner paa 150 Kr. forhøjedes til dette Beløb.
Det var saaledes en betragtelig Sum i Penge, der hvert
Aar tilfaldt de fattige, og den taaler ogsaa at omsættes i
Byg. For 1877/78 vilde den saaledes være 3521'A Tdr. mod
de ea. 500 Tdr. Byg, Uddelingen i 1850erne repræsenterede;
altsaa syv Gange saa meget som der kunde blive til dem,
saalænge Landbrugets gamle Besiddelsesformer opretholdtes.
Dette store Udbytte tilvejebragtes endda med mindre
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Bryderi for Direktionen end de langt mindre Summer i de
gamle Dage, da Fæstegodset skulde administreres, hvor der
hvert Øjeblik var Andragender fra Fæstere at tage Stilling
til som Fæstekontrakter, Indfæstninger, Udvisning af Sko
vene, Bygningshjælp, Afslag i Afgiften o. s. v., saaledes at
Direklionsmøderne i høj Grad optoges af Behandlingen af
slige Sager.
Forvalterens Arbejde var nu ogsaa helt omlagt, Kapi
talernes Administration var blevet hans Hovedarbejde ved
Siden af selve Uddelingens Besørgelse, saa at hans Tilstede
værelse paa Lundegaard ikke var fornøden mere, hvorfor
Jensenius blev den sidste Forvalter med Bopæl paa Gaarden.
Stiftelsens Bestyrelse frembød altsaa ikke saa mange Pro
blemer som fordum, men Hovedgaarden og Skovene kunde
dog endnu berede Vanskeligheder og kræve Beslutninger.
Paa Direktionens Møde 1862 forelaa der saaledes et
Forslag, som vilde have bragt den nys afdøde Pastor Ipsen
i Affekt, nemlig at udvide Skovbesiddelserne med Vejlevgaards Skove, om hvis Køb der skulde forhandles med
Kammerherre Benzon paa Basis af en Købesum af 18,000
Bbd., men der kom dog intet ud af de Forhandlinger.
Paa Lundegaard var Kvægbesætningen stadig hjemsøgt
af Lungesyge. Den gamle Kostald har aabenbart været
grundig inficeret. I 1860/61 døde ikke mindre end 10 Stkr.
Kvæg, og da Stiftelsen skulde erstatte Tab over 9 om Aaret,
maatte den altsaa her indsætte 1 Ko.
Forhøjelse af Forpagtningsafgiften gennemførtes ikke.
Forpagter Møller fik Gaarden 1863—71 paa omtrent samme
Vilkaar som før, men han afgik ved Døden inden Udløbet
af denne Periode. I 1869 søgte hans Enke om Kontrak
tens Fornyelse derefter, men det vilde Direktionen ikke ind
lade sig paa; Forpagtningen skulde atter udbydes, efter at
den siden 1823 havde været i Forpagter Møllers og hans
Enkes Hænder, og dog sad denne Enke ikke bedre i det,
end al hun maatte have Understøttelse af Stiftelsen.
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Ved de nye Konditioner vendte man tilbage til den
blandede Afgiftsform med Korn og Penge, mens Møller kun
havde svaret Korn efter Kapitelstaksi. Nu krævedes forlods
«500 Tdr. Byg aarlig samt en Pengesum. Højstbydende blev
Forpagter Linnemann af Skaføgaard med 2500 Rbd., og hans
Bud approberedes paa Direktionsmødet 1870, saaledes at
han skulde tiltræde 1. Maj 1871.
Linnemann har aabenbart straks været klar over, at
Kostalden var det svage Punkt. Da Direktionen 3. Maj ved
hans Tiltrædelse var samlet paa Lundegaard, fremlagdc han
et Andragende, hvor han i Betragtning af Kostaldens og
Svinehusets aldeles forfaldne Tilstand og Mejeriets Utilstræk
kelighed foreslog, at alle tre Bygninger ombyggedes efter
et Overslag med Tegninger, han foreviste. Han skulde staa
inde for, at Byggesummen 8,000 Rbd. ikke blev overskreden,
og han forpligtede sig til at indsætte en Dampmaskine paa
2 H. K., som blev Stiftelsens Ejendom, og i sin Forpaglningstid skulde han forrente Byggesummen med 4 pCt.
Dette Andragende tiltraadte Direktionen, saaledes at Ar
bejdet straks kunde paabegyndes efter den Odense Tømrer
mester Schyttes Tegninger og Overslag, som kostede 60 Rbd.
Til Byggearbejdets Financiering laanles 6,000 Rbd. i Fyns
Stifts Sparekasse til 5 pCt., og der blev taget saa stærkt fat,
at de nye Bygninger 29. September kunde overleveres For
pagter Linnemann.
Ved hans Tiltrædelse af Forpagtningen skete der i øv
rigt den Forandring, at Kvægbesætningen, som i Landbrugets
onde Tider, da Forpagter Blicher ikke kunde klare sig,
var blevet Stiftelsens Ejendom, atter overdroges Forpagteren.
Den bestod af 90 Malkekøer, gennemsnitlig takserede til
44’/s Rbd. Stykket, 9 Toaars Kvier, 9 Etaars Kvier og 4
Tyre, og Købesummen for hele Besætningen blev 4570 Rbd.
Linnemann drev Gaarden meget energisk, indrettede et Fæl
lesmejeri, holdt en meget stor Svinebesætning og maa ogsaa
have drevet Kreaturbesætningen op, da der allerede i 187<5
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ikke mere var Plads nok i den nyopførte Stald, saaledes at
han maalte have 24 Kreaturer i den gamle Kolade, som
han vilde have udvidet til at rumme 40, men Direktionen
vilde ikke bevilge 400 Kr. hertil.
Byggearbejderne i den Linnemannske Periode havde
ellers i første Omgang været billige nok, men desværre saa
billige, at de blev dyre. Til Trods for Synsmændenes Ud
talelser om Bygningernes Forsvarlighed i alle Maader ved
Afleveringen blev det dog hurtigt galt fat med Tagene. Alle
rede i 1876 var Taget paa den nybygte Kostald helt løst,
fordi den nymodens Staaltraad, hvormed Straaet var bun
det, var rustet over, og i 1878 var Tegltaget paa Mejeribygningen saa brøstfældigt, at det ikke kunde repareres.
For Stiftelsen var dog den nye Forpagtningskontrakt
foreløbig en Kilde til forøget Indkomst. I Regnskabsaaret
1870/71 havde den gamle Kontrakt indbragt 2786 Rbd., men
den nye indbragte 1871/72 4222 Rbd., og i de følgende Aar
steg Beløbet paa Grund af højere Kapitelstakster, 1872/73
til 5633 Rbd. og 1873/74 til 5906 Rbd. I 1870 da Linnemann bød paa Forpagtningen, var Kapitelstaksten paa 1 Td.
Byg 5'/j Rbd., men i 1873 var den 7 Rbd. 7 Sk., og den
holdt sig derefter paa ea. 13 Kr., altsaa en meget betydelig
Stigning siden Forpagtningsaaret, som gav sig stærkt Ud
slag i en Bygafgift paa 500 Tdr. Det var i hvert Fald mere,
end Forpagteren saa sig i Stand til at svare, og paa Direk
tionens Møde i 1878 forelaa der atter et af de fordum ikke
saa sjældne Andragender fra en Forpagter i Nød. Paa hans
Bøn blev det indrømmet ham, at Bygafgiften for Aarene
1. Maj 1877 til 1879 maatte være afgjort med en Maximumspris af 10 Kr., et Beløb, der laa under Kapitelstaksten i
adskillige Aar, men der var ogsaa Restancer, 4290 Kr. til
11,.Juni 1878, og her fik han Henstand med de 4000 Kr.
til afdragsvis Betaling mod 4 pCt. Rente af Gælden. Denne
gode Haandsrækning forslog dog ikke. Paa det følgende
Direktionsmøde i 1879 maalte Forpagteren udstede en Ob-
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ligation til Stiftelsen paa 10,000 Kr. for resterende Forpagt
ningsafgift med Sikkerhed i Besætning, Avlsredskaber og
Inventar.
Denne Gæld kom Linnemann aldrig ud af, og Forholdet
mellem Direktionen og ham forbedredes ikke ved, at han
i 1881 maatte bremses i egenmægtig Tørvegravning,21’ og i
1882 i Fravigelser fra Driftsplanen, eller ved at han i 1884
pludselig forlangte 150 Kr. for Direktionens Bespisning ved
Lundegaard-Mødet. Han tik vel delle Beløb, men derefter
opgav Direktionen at samles paa Lundegaard i hans Tid og
holdt nu atter sine Møder i Odense.
Efter Kontrakten havde han endvidere Henstand med
Ydelsen af en Del af Forpagtningsafgiften, indtil Kapitels
taksten var sat, men da Direktionen ikke vilde indrømme
ham en saadan Henstand, naar Bygafgiften var nedsal til
10 Kr. Tønden, svarede Linnemann med den Flothed helt
at give Afkald paa denne Nedsættelse, hvilken Stormodighed ikke vilde være kommet ham dyrt at staa, da Kapitelstaksten for Byg i 1885 og følgende Aar kom til al ligge
under 10 Kr.
Den gunstige Forpagtningskontrakt havde altsaa selv i
de gode Aar ikke givet, hvad den lovede, hvorledes skulde
det saa gaa i de onde Tider, der nu truede det danske
Landbrug? Til Held for Stiftelsen var den ikke mere af
hængig af Landbrugets Udbytte alene, i sine Kapitaler
havde den et Rygstød, som den tidligere ikke havde kendt,
og de var endda blevet forøgede paa en for Direktionen
meget smigrende Maade. Fru Christiane Dorthea Lemming
til Pilegaard i Vester-Aaby havde nemlig i sit Testamente
20. Marts 1860 indsat en Jomfru Waidtløw til sin Hoved
arving, men saaledes at Kapitalen skulde tilfalde Lundegaards
Stiftelse, mens Jomfruen skulde nyde Benten og have Lov
al lage op af Kapitalen. I en Deklaration af 22. Juni 1867
havde Jomfru Waidtløw imidlertid givet Afkald paa denne
farlige Ret, imod al Stiftelsen straks overlog Legalels Be-
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styrelse og udbetalte hende Renterne, saalænge hun levede,
og Stiftelsens Kapitaler blev herved forøget med godt 30,000
Rbd., som dog først kom de fattige til Nytte efter Jom
fruens Død, men det var dog atter et Vidnesbyrd om, al
Direktionens uegennyttige og dygtige Bestyrelse af Stiftelsens
Midler bevægede andre til at lægge mere i de samme Hænder.
I 1880 var der dog foregaael et Forvalterskifte, idet Hospilalsforslander, Kaneelliraad Laurentius Andreas Wileken
var afgaaet ved Døden i August og til Efterfølger havde
faael Biskoppens Søn og Amanuensis, Landbrugskandidat
Peder Thorning Engelsloft.
Wileken havde med megen Dygtighed forestaaet Godsets
Salg og til Tider hævdet selvstændige Standpunkter overfor
Direktionen baade i Salgssagen, da Bønderne vilde have
slaaet sig ved at akeeptere det Overdragelsestilbud, han
havde udarbejdet, og i Pensionernes Uddeling, hvor han
utvivlsomt i bedste Overensstemmelse med Fundatsen kæm
pede mod de mange smaa Portioner til Fordel for færre og
større Beløb.
For den nye Forvalter var det naturligvis en Fordel al
have noget Begreb om Landbrug, ikke mindst, da Forpagter
Linnemann paa Driftens Omraade viste sig al trænge til et
særdeles vaagenl Tilsvn, saaledes at Forholdet til ham hurligt var blevet særdeles spændt; men Kapitalernes Admini
stration maatle dog nu være Hovedopgaven.
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VII.
LANDBRUGSKRISEN I FIRSERNE

vor duarlige Tiderne var blevet for det danske Land
brug, fik Direktionen at mærke, da Lundegaard alter
skulde til al skille Forpagter. Linnemanns Kontrakt udlob
1. Maj 1887, og derfor blev Forpagtningen udbudt 1. Juli
1886, men nu indkom der ingen antagelige Bud. Linne
mann dristede sig da til at andrage om Fornyelse, skønt
han paa det Tidspunkt befandt sig i Proces med Direktionen,
fordi han ikke havde holdt sig Driftsplanen efterrettelig,
men man fandt, »efter all, hvad der nu foreligger, ikke at
kunne lage Hensyn til Tilbud fra den nuværende Forpagter
og bemyndiger Forvalteren til at forhandle under Haanden
med den eneste notoriske lysthavende paa Grundlag væsent
ligst efter de ved Auktionen fremlagte Konditioner.«1
I Anledning af Vanskelighederne med Linnemann og Gaar
dens ringe Udbytte var endda Stiftamtmand Hellzen paa den
Tid ikke utilbøjelig til Salg. I 1885 havde han skrevet: »Er

H

Kostalden.
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der ikke Grund til al forsone sig med Tanken om al søge
Hovedgaarden solgt, helst med Forpagter Linnemann?«2
Resultatet af Forhandlingerne blev, al Forpagtningen blev
lilslaael Hans Bech for den samme Bygafgifl som hidtil,
nemlig 500 Tdr., og 2000 Kr. i Penge, hvilkel var 3000 Kr.
mindre, end Linnemann havde været forpligtet til.3 Efter
Overenskomst med denne skulde den nye Forpagter tiltræde
allerede 1. November 188(> i Stedet for den paafølgende 1.
Maj, men han maalle paalage sig den fratrædendes For
pligtelser, herunder de 10,000 Kr.s Gæld til Stiftelsen, al af
drage med 500 Kr. halvaarlig.
Del skulde dog ikke blot blive i Pengeydelsen, at den
nye Kontrakt blev mindre gunstig for Stiftelsen. De stadig
lavere Sædpriser gjorde ogsaa Kornafgiften mindre indbrin
gende. 1 Td. Byg kostede i Tiaaret 1871—80 gennemsnit
lig 12 Kr. 83 Øre, men 1881—00 10 Kr. 35 Øre og 1891
—1900 9 Kr. 49 Øre, og delle Prisfald paavirkede jo ogsaa
den Indkomst, der hed Kornafgift af frasolgl Fæslegods.
Denne Nedgang opvejedes dog til all Held rigeligt af Kapital
renternes stadig! stigende Beløb, der holdt Stiftelsen oppe,
mens Landbruget led under de Strømme af billigt produ
ceret oversøisk Korn, der foreløbig kun virkede undergra
vende, indtil man fik lagt Driften om.
Kapitalerne voksede nemlig uophørligt. 1882/83 var der
endnu ca. 42 Tdr. Hartkorn Bøndergods tilbage, som 1880/87
var reduceret til ca. 12 Tdr. Det gav Penge, men naar
Kapitalerne i samme Tidsrum voksede fra 876,030 Kr. til
998,545 og i 1888/89 naaede Millionen (1,001,337 Kr.), skyl
des del dog ikke alene Købesummerne. I 1866 havde nem
lig Direktionen besluttet, »at der aarlig skal oplægges en
Kapital svarende til 300 Tdr. Bygs Værdi« i Anledning af
den Forandring i Stiftelsens »Substanls«, som Fæslegodsets
Salg vilde medføre. Eller 10 Aars Forløb var Stiftelsens
Kapitalformue imidlertid mere end fordoblet, og man be
sluttede derfor i 1876 al nedsælte Oplægget til 150 Tdr.
10’
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Byg aarlig, hvad man ogsaa roligt kunde gøre, da Indlæg
terne af det solgte (lods tilmed steg, ellerhaanden som de
Fæstere, til hvem Overdragelsen var sket, fratraadte, og Kornafgifter og Forrentning i fuldt Maal traadte i Kraft for deres
Efterfølgere. Kornafgiften af solgt Gods havde i 1866/67 kun
indbragt 3,627 Rbd., men i 1878/77 var dette Beløb 10,377
Kr., og uagtet de følgende Aars lavere Bygpriser kunde Di
rektionen dog fremtidig her regne med 10—12,000 Kr.s aar
lig Indtægt. Kapitalrenterne steg dog endnu mere og beløb
sig i 1880’erne til ea. 37,000 Kr. aarlig, i 1890’erne til ea.
38,000 Kr. og i de første Aar af del 20. Aarhundrede til
40—41,000 Kr. om Aaret.
Af Kapitalerne var en Del anbragt i Kreditforeningsobligationer, men mest dog i Landejendomme. Der stod
saaledes store Beløb i det afhændede Fæslegods foruden
i andre Gaarde. Det største samlede Laan var i Landkildegaard, som ejedes af en Søn af Stiftamtmand Heltzen,
og del beløb sig lil 105,000 Kr., der i det Aar, Stiflamlmanden døde, nedbragtes med 50,000 Kr. Af Byejendomme
havde navnlig Frimurerlogen i Odense et ret betydeligt Laan,
hvilket ordnedes al’Wilcken, der i denneSag som Medlem
af Styrelsen af Logen »Maria til de tre Hjerter« korrespon
derede med sig selv som Stiftelsens Forvalter, men del maa
dog siges, al ingen af disse Anbringelser bragle Stiftelsen
Tab, og al der i det hele taget administreredes saa forsigtigt,
at der i alle disse Aar kun kan noteres et Tab paa 2,770
Kr. paa en Ejendom i Vøjstrup.
Fæstegaardene var altsaa ikke blevel solgt paa haardere
Vilkaar, end at Køberne kunde svare deres Skyldighed; men
da Landbrugskrisen i Firserne rigtig begyndte at gøre sig
gældende, prøvede de forhenværende Fæstere dog paa, om
de ikke kunde naa blidere Kaar ved al vende sig lil deres
gamle Godsherre. I 1888 fik Direktionen fra Beboerne i
Nørre-Broby Sogn et Andragende om Renternes Nedsættelse
af de indeslaaende Kapitaler fra 4 pCl. til 3'A pCl. »i Be-
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Iraglning af del Tryk, der for Øjeblikket hviler over Land
boslanden i Almindelighed og mange af os i Særdeleshed.«4
Da denne Prioritetsgæld i alt beløb sig til 2(52,71(1 Kr.,
vilde en saadan Nedsættelse betyde over 1300 Kr. mindre
i Indtægt, og Andragendet blev pure afvist under Henvisning
til, at de tidligere Fæstere paa Grund af de lave Kapitelslaksler
kom af med mindre Beløb i Penge for den aarlige Bygafgifl,
saaledes al de herigennem fik en betydelig Nedsættelse.
Saa kom 1893 med ringe Høst, Mund- og Klovesyge
samt lukkede udenlandske Markeder, og da samledes i NørreBroby Forsamlingshus den 19. December 35 Afgillsydere,
som vedtog og underskrev en Henvendelse til Direktionen
om en fuldstændig eller delvis Eftergivelse af deres Arvefæsleafgifter for 1893.5 I en Erklæring derom udtalte For
valter Engelsion, al eller hans Mening var Tilstanden ikke
saa daarlig, »med Undtagelse af ganske enkelte tror jeg, at
Besidderne af Lundegaards Stiftelses forhenværende Bønder
gods trods de trykkende Tider for Landbruget klare sig godt.«
Besultalet blev derefter ganske som ved det tidligere
Andragende, og det var sikkert det bedste, thi den første
Indrømmelse af denne Art vilde utvivlsomt have draget flere
efter sig under lignende Forhold og medført baade Nedgang
og Usikkerhed i Stiftelsens Indtægter til stor Skade for dens
FormaaL
Nogle Aar senere, i 1897, søgte de fordums Fæstere
paa anden Maade at frigøre sig for deres Arvefæstea fgi fler,
idet de henvendte sig til Folketingsmand Klaus Berntsen,
som derefter tilskrev Kammerherre Heltzen og spurgte, om
Direktionen maalte være villig til at lade Kornafgi flerne af
løse og i bekræftende Fald, paa hvilke Vilkaar.
I sin Erklæring i Sagen hævdede Engelstoft, at disse
Kornafgifter i Henh. 1. Loven af 24. April 18(50 overhovedet
ikke kunde afløses, men selv om Ministeriets Samtykke
maaske kunde opnaas, maalte han paa det bestemteste fraraade en Afløsning:
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Thi det er utilraadeligt at omsætte hele Lundegaards Stiftelses For
mue i Penge, især paa en Tid, hvor den dalende Rente truer med at
formindske Udbyttet af Kapitalen, ja for en ikke ringe Del allerede
har gjort det. Det er bedst saa vidt muligt al bevare del nuvivrende
Forhold, hvor Indtægtskilderne for Stiftelsen ere af forskellig Art, thi
da bæres lettere de skiftende Konjunkturer, som sjælden i lige Grad
indvirke paa de forskellige Arter af Indtægter.

Disse sande Ord af Forvalteren vandt alle Direktorernes
Tilslutning, og Svaret til Klaus Bernlsen blev i Overens
stemmelse dermed.6
Den ledende Personlighed indenfor Direktionen var i
disse Aar absolut Kammerherre Heltzen, som med Kraft tog
sig af baade Administrationen og Understøttelsernes For
deling, og han var nu Direktionens Senior, thi i 1889 var
Biskop Engelstoft afgaaet ved Døden, 83 Aar gammel, efter
at have oplevet den store Forandring i Stiftelsens Besiddelser
og set Uddelingerne stige fra 2,249 Kbd. i hans første Embedsaar i 1852 til ca. 48,000 Kr. i hans sidste Levetid, altsaa
del lidobbelte Beløb. Selv om denne glimrende Udvikling
ganske vist ikke skyldtes den gamle Biskop, har den med
den store Interesse, han virkelig nærede før Stiftelsen, sik
kert glædet ham, om end han, efter at hans Søn var blevet
Forvalter, ikke i samme Grad som før gjorde sig gældende
i Direktionen.
Med de gejstlige Direktører skete der nu mange Foran
dringer. Efter Thorup i Øster-Hæsinge blev M. Th. Wøldike
i Brahelrolleborg Provst i Sallinge Herred 1879 —1892,
hvorefter han tog sin Afsked som Provst og som Efterfølger
i denne Værdighed fik L. N. Balslev, Sognepræst i VesterHæsinge, som dog allerede 1895 blev Sognepræst til Set.
Knuds Kirke, hvorefter C. E. Skjerbek i Vesler-Hæsinge ud
nævntes til Provst i Sallinge Herred 1. Januar 1890 og ved
blev at være del til 1925.
Blandt Lokaldirektørerne indlraadle der følgende Skifter:
1883 indkom H. A. Bay, Sognepræsi i Allested efter den ved
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Døden afgangne II. V. Balslev. Han havde tidligere været
Præst i Sønderjylland, og hans Virksomhed ved Stiftelsen
blev ikke lang, da han tog sin Afsked i 1881), dog deltog
han endnu i Direklionsmødet 30. Juni 1890, hvor ogsaa
Pastor J. M. Blicher fra Nørre-Broby, der samme Aar havde
taget sin Afsked, mødte op, mens den nys udnævnte Lokal
direktør N. P. Baaschøu i Espe, der døde i November 1890,
aldrig kom til at give Møde.
Ellerfølgerne blev H. S. Gad i Nørre-Broby (død 1900)
øg S. J. E. Juni i Øster-Hæsinge (afsk. 1897), hvilken sidste
i 1898 sidste Gang deltog i Direktionens Møder. Derefter
indlraadte den gamle Provst Wøldike, Sognepræst til BraheIrolleborg og Krarup, atter i Direktionen som Lokaldirektør
til sin Død 8. December 1900.
Da Direktionen samledes paa Lundegaard i 1901, var
der saaledes atter to nye Lokaldirektører, nemlig Pastor J.
Johansen i Svanninge øg Provst P. G. Hansen i Nørre-Broby.
Den førstnævnte er mest kendt af sin Virksomhed i og før
Sønderjylland, men han var øver 70 Aar, da han indlraadte
i Direktionen, og han døde allerede i 1902. Han efterfulg
tes af Sognepræsten i Eaaborg H. Er. Helms, der 1905 for
flyttedes til Svenbørg og derfor maatte udtræde, hvorpaa
Pastor Johannes Pog til Espe og Vantinge indlraadte i Di
rektionen.
Paa Fyns Bispestol afløste H. Stein 1889 Engelstofl; men
hans svage Helbred nødte ham til allerede i 1899 al lage
sin Afsked, og hans Indsats i Stiftelsens Bestyrelse blev ikke
betydende, og det blev i endnu mindre Grad Tilfældet med
H. V. Sihyr, der først tiltraadte del vakante Bispeembede
efter sin Afgang som Kultusminisler og i 1903 (øg sin Af
sked. Hans Afløser blev daværende Stiftsprovst i Odense
L. N. Balslev.
Den førende Personlighed i Direktionen vedblev derfor
i alle disse Aar Kammerherre Heltzen al være lige lil sin
Død i 1898. Han efterfulgtes af Er. de Jonquieres, der 1909
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blev Overpræsident i København og i Odense afløstes af .1.
Fr. Simony.
Straks efter Jonquieres’ Indtrædelse i Direktionen kom
den i øvrigt ud for nogle meget hæftige Angreb i Fyns SocialDemokrat i Slutningen af Aaret 1899. Bladel vilde hævde,
al Direktionen i utilbørlig Grad saa bort fra, al Stiftelsen
tilhørte de fattige i Fyn og uddelte Portionerne til Præsleenker
og andre af de »bedre Samfundsklasser«, men ikke lil en
eneste Arbejder, og mente, at der vilde komme ganske ar
tige Ting frem ved en grundig Revision af Regnskaberne,
og selv om Direktionen ingen Løn tik, vilde det dog gerne
vide, hvor store Bestyrelsesudgifterne var. Fundatsens Be
stemmelse øm, at den gemene Almue ikke maatte komme
i Betragtning ved Uddelingen, kom Bladet let over ved helt
at benægte Eksistensen af en saadan i Nutiden.
Forvalter Engelstoft sendte de paagældende Numre af
Bladet lil Direktionen,7 og han oplyste i den Sammenhæng,
at af 85G Pensionister var der efter en løselig Optælling kun
2() Præsleenker, men Direktionen tog i øvrigt kun Sagen
til Eilerretning og indlod sig ikke paa Gendrivelser, skønt
den i sin Administration utvivlsomt var mere i Overens
stemmelse med Fundatsen end Soeial-Demokraten i sin Op
fattelse af den, selv om Uddelingen i stigende Grad i Tidens
Løb vel nok ogsaa var kommet saadanne til Gode, som Pe
der Smidt vilde have henregnet til den gemene Almue.
Bortset fra de Overvejelser, som Pensionernes retfærdige
Tildeling maatte medføre, hvilke ikke til nogen Tid har af
sat sig Spor i Forhandlingsprotokollen, undgik Lundegaards
Forhold heller ikke mod Udgangen af 19. Aarhundrede at
afgive rigeligt Stof til Direktionsmøderne og de skriftlige
Betænkninger. Forpagter Bech, der som nævnt var liltraadt
1. November 188G, kunde ikke præstere de fastsatte Afdrag
paa den fra Linnemann overtagne Gæld, idel ogsaa en Svine
pest slog sig til Landbrugets øvrige Vanskeligheder.8 Linne
mann havde nemlig drevet et større Fællesmejeri paa Gaar-
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den og paa det Grundlag været i Stand til al fodre ea. 500
Svin aarlig; men ikke blot Pesten blev ødelæggende for
dette Foretagende, idet Bønderne, der ikke havde været til
fredse med deres Udbytte af Fællesskabet, i 1885 oprettede
et Andelsmejeri i Nørre-Broby,9 hvilket medførte, at Mejeri
drift paa Lundegaard i større Stil maatte opgives og Mejeriet
helt nedlægges i 1895.10
I disse vanskelige Aar arbejdede Forpagteren stadig med
Underskud, og i 1890 maatte hans Afgift nedsættes fra 500
til 400 Tdr. Byg, og der maatte gives ham Henstand med
2000 Kr. af de forfaldne Afgifter, saaledes at han udstedte
en Obligation for Beløbet. Det viste sig dog, at han ikke
var tilstrækkeligt hjulpen hermed. Som saa mange For
pagtere før ham paa dette Sled havde han ved Overtagelsen
overvurderet Gaardens Produktionsevne. Efter at Pastor Gad
i Nørre-Broby og Proprietær Langkilde til Marienlund havde
foretaget et Eftersyn af Bedriften og fundet alt i den Hen
seende upaaklageligt, indstillede de, at Afgiften nedsattes til
300 Tdr. Byg. Under store Betænkeligheder gik Direktionen
ind paa ogsaa at indrømme ham denne Nedsættelse, men
betingede sig dog, at et langt fraliggende Jordstykke, »Over
haven«, kunde unddrages Forpagteren til Udlejning til an
dre mod en forholdsmæssig Nedsættelse i Afgiften.11
Baade paa Grund af disse Nedsættelser og som Følge af
Omkostningerne ved en Del Byggearbejder, dels ved Bechs
Tiltrædelse, dels senere, blev det da ogsaa et saare kummer
ligt Nettoudbytte, Stiftelsen fik af sin Hovedgaard i denne
Periode. Efter Fradrag af alle Omkostninger blev del i Aa
rene 1887/88—1890/97 gennemsnitlig kun 774 Kr. om Aarel,
mens del i Linnemanns senere Forpagtningstid 1881/82—
80/87 havde været 8095 Kr. om Aarel i Gennemsnit, altsaa
en forfærdende Nedgang, som vilde have været til at for
tvivle over, hvis Indkomsterne af Hovedgaarden nu saaledes
som i Fortiden skulde have været Foretagendets egentlige
Basis.
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I Modsætning til Landbruget viste Skovbruget sig at være
mærkeligt tilfredsstillende i disse Aar, idet Skovenes Netto
udbytte i de 10 Regnskabsaar fra 1887/88 i all var 17,753
Kr. eller 1775 Kr. gennemsnitlig om Aaret, saaledes at den
rationelle Skovdrift virkelig havde betalt sig mod all, hvad
Pastor Ipsen havde spaaet.
Bunden var dog ikke naael med Forpagt n i ngsperioden
til 1890/97, thi i Januar 1897 anmodede Hans Bech om
Forpagtningens Fornyelse paa 7 eller 14 Aar, men erklæ
rede sig nu ude af Siand til at yde, hvad han hidtil havde
præsteret. Han regnede med at have sal 14,800 Kr. til paa
Forpagtningen af Lundegaard og foreslog, al Stiftelsen aller
skulde erhverve Krealurbesætningen.12
Direktionen tilkaldte nu sagkyndig Assistance, nemlig
Kaptajn Schroll til Lykkenssæde og Amtsraadsmedlem Han
sen paa Solevadgaard, der sammen med de to Lokaldirek
tører Pastor Juni i Øster-Hæsinge og Pastor (lad i NørreBroby undersøgte Forholdene øg kom til det Resultat, al
der kun kunde præsleres 3500 Kr. aarlig af Forpagteren,
og de foreslog tilmed en Kontrakt paa 14 Aar.
Med god Grund var Kammerherre Heltzen rystel over
dette Resultat. Skønt Stiftelsen betalte Amtstueskaller og
Bygningernes Vedligeholdelse, vilde Afgiften kun blive ca.
10 Kr. pr. Td. Land. Allerbelænkeligsl var han ved en saa
daarlig Kontrakt med 14 Aars Gyldighed. »Salg for endog
blot ca. 100,000 Kr. vilde være fordelagligsl«, men Lokal
direktørerne og Biskop Stein holdt paa Forpagteren og øn
skede ikke Forpagtningen offentlig udbudt. Paa Direktions
mødet 1. Juli 1897 blev Resultatet, al H. Bech fik Forpagt
ningen dog kun paa 7 Aar al regne fra Kontraktens Udløb
1. April 1899 for 3750 Kr. aarlig Afgift, men saaledes, al
denne Afgift allerede fik Gyldighed fra 1. April 1897.
Da dette Beløb laa betydelig! under, hvad han hidtil
havde ydet, skulde man have antaget, al Forpagteren nu
kunde have haft Fordelen paa sin Side, da Tiderne tilmed
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var i Bedring, men 27. Marts 1900 opsagde Beeli Forpagt
ningen til Ophor 31. Marts 1902. I en Følgeskrivelse gjorde
han nærmere Bede for sine Grunde. Ved at haandhæve
Kontraktens Bestemmelse om, al Forpagteren skulde bo paa
Gaarden, havde Direktionen hindret ham i at faa en anden,
bedre Forpagtning, og han opgjorde sit Tab til 20,000 Kr.,
idet han tilføjede:
Heller ikke mine Formænd er det gaaet godt, de to er gaaede to
talt fallit, og gamle Forpagter Møller satte hele sin Hustrus Formue,
20,000 Rbd., til, og Forpagter Linnemann 60,000 Kr. til, saa jeg maa
dog v;vrc berettiget til at tro, det er Gaarden, der er vanskelig al faa
noget ud af, og ikke os alle, der har været udygtige.

Helt afslog han dog ikke at fortsætte, men krævede yder
ligere Indrømmelser af Direktionen, hvad han dog ikke fik,
skønt han var blevet Forvalter Engelstofts Svoger. Del var
i Sandhed ogsaa altfor lidt, Stiftelsen fik i Nettoudbytte af
sin Hovedgaard i disse Aar, 1897/98—1901/02, nemlig gen
nemsnitlig kun 597 Kr., mens Skovene i de selv samme
Aar gav 2,250 Kr. i gennemsnitligt aarligt Overskud, saa
der var al mulig Grund til al forsøge, om der ikke kunde
opnaas mere paa anden Maade.
I sine Overvejelser kom Forvalter Engelstoft til det Re
sultat, al det fordelagtigste vilde være at fraskille de Dele
af Hovedgaardens Jorder, der laa adskilte fra Hovedmassen,
nemlig Rødeløkke, Overhaven og Flægskovma, og udbyde
dem hver for sig, saaledes at Forpagteren af Lundegaard
kun vilde faa ea. 186 Tdr. Land Ager, ca. 90 Tdr. Land Eng
og 9 Tdr. Land Gaardsplads, Haver og Vænger at drive, og
den Tanke billigedes af de to tilkaldte sagkyndige, Kaptajn
Schroll, Lykkenssæde, og Landstingsmand Hansen, Solevad,
ligesom den enstemmigt godkendtes af den samlede Direktion.
I Foraarel 1901 foretoges Udbudet, ikke ved Auktion,
men blot ved offentlig Bekendtgørelse, og der meldte sig 9
Lysthavere. Som Afgift var fastsat 285 Tdr. Byg efter Kapitelslaksl + el Pengebeløb. Efter al den højstbydende havde
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trukket sig tilbage, blev Forpagtningen lilslaaet daværende
Forvalter paa Hesede ved Haslev Lars Mikkelsen for den
nævnte Kornafgift og 1140 Kr. i Penge paa 12 Aar. Da
Byggearbejder og Vedligeholdelse hidtil havde kostet Stif
telsen mange Penge, skulde Forpagteren fremtidig være for
pligtet til at sørge for Vedligeholdelsen, idet Stiftelsen dog
skulde levere Materialerne. For at sætte den nye Forpagter
i Stand til at overlage Forpagtningen, vedtoges del end
videre al yde ham et Driftslaan paa 12,000 Kr. af Stiftelsens
Midler.
I Efleraaret 1901 ordnedes tillige Forpagtningen af de
tre fraskilte Dele. Bødeløkke paa godt 27 Tdr. Land tik
Møller Andersen, Lundegaards Mølle, for 1 Td. Byg og 4
Kr. pr. Td. Land, altsaa samme Vilkaar som Hovedgaarden,
Flægskovma paa ea. 16 Tdr. Land fik en Kreaturhandler i
Nørre-Broby for 800 Kr., og Overhaven, godt 42 Tdr. Land,
overtog et Konsortium for 20 Kr. pr. Td. Land, eller 847 Kr.
For Stiftelsen betød den nye Ordning, at den vilde faa
omtrent det samme af Lundegaards Forpagter som hidtil
og yderligere ea. 2000 Kr. af de fraskilte Arealer, altsaa ea.
57—5900 Kr. om Aaret, hvilket omtrent svarede til, hvad
der var blevet givet inden Linnemanns Tiltrædelse i 1871.
Fremtidsudsigterne var altsaa nu ikke saa ringe, ogsaa
fordi en Del Byggearbejder, som havde bidraget stærkt til
at formindske Gaardens Overskud i den tidligere Periode,
var overstaaede. Et Svinehus, opført i Finansaaret 1887/88,
havde saaledes kostet 9,851 Kr., men værre var del, al den
i 1871 opførte Kostald allerede trængte til Afløsning, saa
ledes at Direktionen i 1894 (10. Febr.) resolverede at bevilge
16,200 Kr. til en ny Kostald efter Arkitekt Haugsleds Plan.
Han forregnede sig imidlertid saa grundigt, at Omkostnin
gerne steg til 20,792 Kr. under Byggearbejdet. For Direk
tionen var der dog intet andet at gøre end al beklage og
betale,13 idet de 13,000 Kr. toges af Oplægsfonden, men saa
havde den ogsaa faaet en Stald efter Datidens bedste Prin-
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ciper af Grundmur med Jærnbjælker, tværstillede Baase,
tækket med Tagpap og ganske ude af Stand til at blive
kønnere med Aarene.
Efter al Lundegaards yndefulde Bygninger fra Ellen Mar
svins og Peder Smidts Dage havde faaet denne karakteri
stiske Prøve paa 1890’ernes Landbygningsstil skudt ind vin
kelret paa Studelængen mellem Bindingsværk med hvide
Tavl og grønne Straatage, blev der foreløbig ikke kostet
større paa Bygningerne, men i 1902, da den nye Forpagter
skulde tiltræde og selv overtage Vedligeholdelsen, maatle der
ofres 3788 Kr. paa en forsvarlig Istandsættelse af alt, især
dog af Hestestalden.
Overskuddet i hans første Forpagtningsaar blev derfor
kun 245 Kr., men allerede i 1903/04 var det 3330 Kr. og
det følgende Aar 3884 Kr. Ogsaa Hovedgaardens Forhold
var saaledes i et meget tilfredsstillende Leje, da Stiftelsen
i 1904 beredte sig til al fejre sin Bestaaen i 150 Aar, og
dens Kapitaler beløb sig da til 1,031,829 Kr., hvoraf den
havde godt 40,000 Kr. i Bente aarlig. Kort før var den ene
af Lokaldireklørerne, Sognepræst H. S. Gad i Nørre-Broby,
afgaaet ved Døden, og han havde vist sin Kærlighed til den
Stiftelse, han efter Fundatsens strenge Vilkaar havde været
med til al bestyre, ved at betænke den med 14,000 Kr. i
sit Testamente.
I Jubilæumsaaret 1904 tilfaldt der yderligere Stiftelsen en
anden testamentarisk Gave, idet Frøken Anna J. H. Stanius
af Odense, som i det Aar afgik ved Døden, havde skænket
den sin Ejendom paa Nørregade i Odense. Den solgtes un
der Boets Behandling og indbragte i 1905 5192 Kr., hvoraf
Benten dog skulde tilfalde Konsul Christian Nielsen paa
Klintebjærg og Hustru Doris Ahlmann, saalænge de levede,
derefter maatle Indlægten anvendes til Uddeling som Stif
telsens øvrige Midler, men dog administreres særskilt under
Leaatsliflerindens Moders Navn som »Fru Marie Stanius født
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Benzons Legat.« Denne Kapitalforøgelse blev altsaa fore
løbig uden Betydning for Stiftelsens egentlige Formaal.
Selve Jubilæumsaarel fejredes ikke ved stor Bespisning,
men ved Uddeling af 400 Kr. til Nørre-Broby Sogns fattige
og 120 Kr. til Skovbeljentene, og endelig anvendtes 359 Kr.
til en beskeden Mindetavle over Kaneelliraad Peder Smidt,
opsat i Nørre-Broby Kirke.
Der kunde i det Aar uddeles 1132 Pensioner til el sam
let Beløb af 51,094 Kr. Kun 45 af de 1132 Mennesker var
Mænd, saa det var virkelig Enkerne og de værgeløse, der
blev betænkt. Yderligere fordelles 1440 Kr. i midlertidige
Understøttelser, som navnlig kom Egnens Befolkning til
Gode. Direktionen var nemlig i de senere Aar kommet ind
paa alter at lade nogle Hundrede Kroner aarlig gaa den Vej.
Det Spørgsmaal, hvor paa Fyn Pensionisterne boede,
havde Forvalter Engelsloft forsøgt at besvare i 1903, idet
han dog ikke oplyste, hvor de boede som Nydere, men hvor
de havde boet som Ansøgere, og efter denne Opgørelse var
358 Pensionister fra Odense, 321 fra de øvrige fynske Køb
stæder, hvilken Fordeling er meget retfærdig i Forhold til
Byernes Befolkningstal paa samme Tid, mens kun 202 var
fra Landet.14

VIII.
DE SIDSTE 25 AAR

ller det stilfærdige Jubilæum i 1904 gled Stiftelsen ind
i foreløbig meget rolige Forhold. Forvalter Engelstofl
var nu en øvet Leder af alle Forretninger, og Kapitalernes
Administration frembød ingen særlige Vanskeligheder, hvor
til del bidrog, al Forholdel mellem Stiftelsen og dens Debi
torer gennemgaaende var godt. I Anledning af en Laanesag skrev Engelstofl saaledes i 1908:'

E

For en Del Aar siden var Forholdene her i Landet saaledes, at
del var let at faa Penge til lavere Rente end 4 pCt. . . Alligevel tror
jeg kun, at der var een eneste Mand blandt Lundegaards Stiftelses
Debitorer, som skiftede sin Prioritetsgæld, og at Stiftelsen slap saa let
over denne for Kapitalister vanskelige Tid, maa sikkert søges i den
Omstændighed, at Lundegaards Stiftelses Midler betragtes som gode
Penge, der ere fordelagtige at have i en Ejendom, og dette Omdømme
maa man søge at bevare.

I 1910 var af hele Kapitalen, i all 1,047,578 Kr., kun
50,400 Kr. anbragt til 3'/2 pCt. og hele Hesten til 4 pCt.
Direktionsværelset.
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Der var nu lil den særlige Oplagsfond i en Aarrække lagt
1000 Kr. om Aarel, saa at den beløb sig til godt 50,000 Kr.
Engelstoft stillede derfor Forslag om at ophøre med disse
aarlige Henlæggelser, og paa Mødet 4. Juli s. A. liltraadle
Direktionen indtil videre dette Forslag. Kapitalrenter og
Kornafgiflerne af det solgte Fæstegods gav nu sine 44,000
Kr. om Aarel, og til de fattige kunde der uddeles ca. 55,000
Kr., og Pensionisternes Tal nærmede sig de 1000.
For at skaffe mere Overblik over Ansøgningernes Masser
blev den Ordning indført, at visse Aar kasseredes alle gamle
Ansøgninger og nye indkaldtes, men der indkom dog hvert
Aar derefter i Hundredvis og tillige flittige Andragender om
Forhøjelser fra de allerede understøttede, saaledes at Bear
bejdelsen af hele dette Materiale blev en stadig større Opgave.
I midlertidige Understøttelser til trængende i Nørre-Broby
medgik der yderligere hvert Aar om ved 1000 Kr. Engelstoft foreslog dog at komme bort herfra, idet han hævdede,
at denne Uddelingsmaade uden for de egentlige Pensioner
var blevet brugt for ikke at komme i Strid med Fundatsens
Bestemmelse om Udelukkelse af den gemene Almue, men
da Alderdomsundersløtlelsen hjalp de gamle fattige og da
»Stænderne i vore Dage langt mere end tidligere løbe over
i hinanden«, kunde man nu lade Nørre-Broby Folkene an
søge som andre Mennesker; men her kunde han ikke faa
Direktionen med sig, og disse »midlertidige« Understøttelser
vedblev som før.2 Paa Stiftelsens Budget betød de ej heller
stort. I 1913/14 var Pensionernes Beløb 57,660 Kr., og el
Beløb paa 1000 Kr. til Nørre-Broby var i Sammenligning
hermed uvæsentligt.
Hovedgaardens og Skovenes Bidrag til Uddelingernes
Vækst havde heller ikke i denne Periode bedret sig. I Tiaaret 1904/05—13/14 var det gennemsnitlige aarlige Over
skud af Gaarden kun 3802 Kr. og af Skovene 2559 Kr., i
alt 6361 Kr., eller kun ca. V» af Pensionernes Beløb, en
grundig Forandring fra de Tider inden Fæslegodsets Salg,
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da Udbyttet af Hovedgaarden var den bestemmende Faktor
for Pensionernes Beløb.
Som saa ofte før var det Lundegaards Bygninger, der
formindskede Overskuddet af Gaarden. Navnlig 1909—10
foregik der en betydelig Ombygning af den Ende af Forpaglerboligen, som støder til Mejeriet, som ved samme Lej
lighed delvis indtoges til Økonomilejligheden, mens en lille
grim Tilbygning mod Nord fjernedes. Da man i Efleraarel
1909 begyndte al arbejde med Vaaningshuset, viste del sig,
at Gulvbjælkerne var saa raadne, at del var forbavsende,
al de ikke havde givet efter, og de og meget mere maatle
fornys, saaledes at Udgifterne blev paa over 3000 Kr., mens
Overslaget kun havde været paa godi 1000 Kr.3
Ved den Lejlighed blev der indrettet Borgestue i den
gamle Spindeslue ud mod Gaarden, hvor der fordum havde
været fire Sengesteder, to paa Gulvet og to oven over med
Trappe op lil.4
I disse Aar foregik ogsaa en Del mindre Forandringer,
idel en Del spredte gamle Udhuse, Tørveskure og lign, fjer
nedes til Vinding for Gaardens Ydre.
I denne Forpagter Mikkelsens første Periode synes Af
giftsforholdene for Hovedgaardens Vedkommende ikke al
have voldt Vanskeligheder, men Flægskovmas Forpagter kla
gede allerede i 19075 over, al Vand i Engene gav ham Tab,
og i 1910 genlog han sin Klage, da der havde været Over
svømmelse de 3 sidste Aar, og han fik nu en Nedsættelse
paa 200 Kr. for det Aar.6
Stiftelsens sidste Fæster, Møller Andersen paa Lunde
gaards Mølle, klagede samtidig over Nedgang i Indtægterne
af Møllen og FoderslofTorretningen og ønskede al fralræde
Fæstet eller faa Nedsættelse i Landgilden. Direktionen ved
tog (4. Juli 1910) al søge Møllen borlfæslel eller solgl og
tilstod Mølleren og hans Hustru en Aftægt.
Resultatet blev, at Møllen med Tilliggende i Henh. t. kgl.
Res. af 23. Marts 1911 ved Købekontrakt af 29. April s. A.
ii
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soigles til Gaardejer Jens Andersen Lohmann af Vitlinge
sammen med vestre Del af Hovedgaardsjorden »Rødeløkke«,
som Mølleren hidtil havde haft i Forpagtning. Købesum
men blev 24,643 Kr. samt en aarlig Bygafgift af 16 Tdr.
til Stiftelsen, og da Skødet 7. September s. A. udstedtes, var
dermed alt Fæstegods under Lundegaard borlsolgl7, saaledes
at dens hele Hartkorn herefter var 42 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdkr.
1"/12 Alb.
Snart gik man dog videre i samme Retning. Den for
<S47 Kr. om Aaret bortforpaglede Overhave blev i Henhold til
Justitsministeriets Resolution 27. Juni 1912 solgt for 26,000
Kr. fra Forpagtningens Udløb 31. Marts 1914, og i Henhold
til samme Ministeriums Resolution af 30. Juli 1912 solgtes
Lundegaards Andel i Fælleslodden Store Lung for del be
skedne Beløb, 300 Kr., saaledes al Gaardens Hartkorn der
efter var reduceret til 39 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdkr. V« Alb.
Det næste vigtige Spørgsmaal paa Godsdriftens Omraade
var den nye Forpagtningskontrakt med Gyldighed fra 1. April
1914, og her lykkedes del Forpagter Mikkelsen i en heldig
Stund at faa Konti-akten fornyet paa de samme Vilkaar, som
han havde faaet i 1902, nemlig 1 Td. Byg efter Kapitelslaksi
og 4 Kr. i Afgift pr. Td. Land. Arealet var nu 300,/s Tdr.
Land, siden den østlige Del af Rødeløkken ved Møllens Salg
var blevet lagt under Hovedgaarden. Samtidig ændredes den
Driftsplan, han var forpligtet til, fra en seksaarig til en otleaarig Rotation. Hidtil havde Sædskiftet været: 1. Brak,
2. Vintersæd, 3. Roer og Staldfoder, 4. Byg, 5. Græs, 6.
Havre, men skulde i Fremtiden være: 1.—4. som før og
5. Blandsæd, 6. Græs, 7. Græs og 8. Havre. Han androg
selv om denne Forandring og støttedes af Engelslofl, hvor
efter den approberedes af Direktionen 26. April 1911.8
Denne Kontrakt havde Gyldighed til 1930, men kunde
med 1 Aars Varsel opsiges til 1922. Forpagterens Stilling
var saaledes særdeles betryggende, da Kanonerne fik Ordet,
og Danmark som neutral Stat og Producent af Levnedsmidler
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til del krigende Europa kom til at lage Indkomster hjem
som aldrig før. I første Række kom Fortjenesten Land
brugerne til (iode, men paa Grund af Bygafgifterne baade
af Hovedgaarden og af del solgte Fæstegods, kom dog ogsaa
Lundegaards Stiftelse lil al nyde godt af den vældige Pris
stigning, der nu indlededes, selv om Kapilelslaksterne ikke
blev Udtryk for Kornvarernes Værdi i det fri Marked, men
reguleredes efter de Maximalpriser, som det blev nødvendigt
al fasisælte for at mildne Dyrtiden.
For Hovedgaardens Vedkommende blev Indtægten dog
kun øget med 2— 3000 Kr. i Forhold lil Afgiftsbeløbene før
Krigen, men Bygafgiflen af del solgie Fæslegods visle sig
overordentlig indbringende. Fra 13,425 Kr. i 1913/14 steg
den lil 22,269 Kr. i 1914/15 og naaede Maximum med 25,953
Kr. i 1916/17, og endnu i 1917/18 indkom her 24,982 Kr.,
men dermed var ogsaa den Herlighed forbi. Staten greb
nemlig atter ind i Forholdel mellem Godsejer og fordums
Fæstere for helt al frigøre dem for ethvert Baand, der bandt
dem lil deres gamle Godsherrer, hvilken Frigørelse skulde
gennemføres ved Loven af 28. September 1918 om Grund
byrders Afløsning. For det første fastsatte den, at Grund
byrder i Korn fremtidig skulde svares efter Gennemsnittet
af Kapilelslaksterne 1890 —1913 med Udskydelse af de lo
lavesle og de lo højeste, og for det andel tillod den en fuld
stændig Afløsning af del saaledes fremkomne aarlige Afgifts
beløb ved Indbetaling af delte Beløb 25 Gange.
Hermed var baade for Lundegaards Stiftelse og alle andre
lignende Institutioner og Godser den ældgamle nøje For
bindelse med del danske Landbrugs Kaar afbrudt. I Stedel
for en Prioritet, der aarlig gav et vist Maal Korn, blev de
Ejere af Kapitaler i Papirer, der engang, hvis Landets Penge
væsen under Modgang kommer i Ulave, kan opløses i intet
lil ubodelig Skade for all, hvad der holdes oppe af dem,
men for Yderne var del Bylte kun fordelagtigt.
For Stiftelsen betød den nye Beregningsmaade afGrundii’
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byrderne el meget betydeligt Minus. Som foran meddelt
havde Kornafgifterne af del solgte (lods 1617/18 indbragt
24,682 Kr., men allerede i 1618/16, da Gennemsnitskapilelslakslerne var Iraadl i Kraft, gik denne Indtægtspost ned til
10,315 Kr., og Nedgangen opvejedes ingenlunde af stigende
Kapitalrenler, da der her kun var godt 1000 Kr.s Fremgang.
Endog sammenlignet med Forholdene før Krigen, var
Stillingen ikke meget tilfredsstillende. I Aarene 1612/13 og
1613/14 indbragte Kornafgifler og Kapitalrenler tilsammen
gennemsnitlig 57,517 Kr. om Aarel mod 63,615 Kr. i 1624/25,
allsaa en nominel Fremgang paa ea.6,400 Kr., men da Kronekursen i 1624 var ea. 62, er den Fremgang intet værd, idel
Beløbet fra 1624/25 i Virkeligheden kun var ea. 50,000 Kr.
i Pari værd, for ikke at tale om den reelle Prisstigning, der
yderligere formindskede dette Beløbs virkelige Værdi.
Med selve Grund byrdeafløsningen gik del dog foreløbig
meget langsomt, saaledes al Afgiften efter den første store
Nedgang paa Grund af den ændrede Beregn i ngsmaade kun
sank med Smaabeløb aarlig fra 10,315 Kr. i 1618/16 lil 8,528
Kr. i 1624/25. Gang i Alløsningen kom der først, da Di
rektionen paa sil Møde 26. Juni 1624, nu paa Grand Hotel
i Odense, lillraadte Forvalterens Forslag om al opsige Af
løsningsbeløbene til 1. Januar 1625, hvorefter Yderne ifølge
Loven endnu havde en Frist paa 2 Aar, inden de behøvede
at præstere Afløsningssummerne, i hvilken Frist de dog havde
al give 4'/a pCt. i Benle, mens deres aarlige Ydelser siden
Afløsningsloven blot havde repræsenteret 4 pCt. af Afløsnings
summerne.
Den uafbrudte Stigning, Kapilalrenlerne i disse Aar ud
viser, hidrører saaledes ikke fra Kapitalens Forøgelse med
Afløsningssummerne, men fra Opsparing, lidt Godssalg og
fra Udlaansrentens Forhøjelse, idel 4'/3 pCt. gennemførtes
efter Direktionens Beslutning 1. Juli 1616 undtagen for Beslkøbesummer i Fæslegodset, naar det endnu ejedes afen Enke,
Børn eller Svigerbørn af sidste Fæster. Fra 11. Juni 1621
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krævedes endda 5 pCl. over all, hvor det kunde lade sig gøre,
saaledes al Kapitalrenterne 1922/23 beløb sig til godt 58,000
Kr. mod godt 46,000 Kr. i 1918/19; men fra 11. December
1922 maatle den alter nedsættes til d'A pCl., hvilket gav ca.
3000 Kr. mindre. ICHer denne Nedgang steg Rentebeløbene
dog alter i de følgende Aar, ogsaa fordi der fra 11. December
1925 igen toges 5 pCt. i Rente, og de naaede i 1927/28 den
betydelige Sum af 62,311 Kr., og hertil kom saa Renterne
af Afløsningssummerne, ca. 9000 Kr. om Aarel, saaledes al
Stiftelsen i samlet Renteindtægt nu havde ca. 70,000 Kr. eller
lige saa meget, som Kapilalrenler og Kornafgift havde ind
bragt de to sidste Aar før Afløsningen, hvilket maa siges al
være el meget tilfredsstillende Resultat af den forsigtige Opsparingspolilik, som i 1928/29 har bragt Stiftelsens Kapitaler
op paa 1,488,273 Kr. og udlignet del svære Tab ved Grundbyrdeafløsningen, saa at den ikke kom til at medføre en varig
Forringelse af Indkomsterne, der dog uden den vilde have
været adskilligt større.
Endnu staar tilbage al gøre Rede for Lundegaards For
hold under den Kontrakt, som Iraadle i Kraft saa kort før
Verdenskrigens Udbrud.
Kapitelslakslernes kraftige Stigning medførte naturligvis
noget større Indtægter af Rygafgiften, men ikke noget mod
Udgifternes Vækst, saasnart Rygge- eller Grundforbedrings
arbejder skulde gennemføres, og i disse for Landbruget saa
gunstige Aar mente Direktionen, al det kunde være forsvar
ligt al indlade sig paa forskellige Foretagender. I 1914/15
foreloges der en Del større Dræningsarbejder og en Ombyg
ning af Forpagterens Lejlighed, i 1915/16 opførtes el dobbelt
Arbejderhus og en ny Vognremise, hvortil Stiftelsen gav 6000
Kr., som dog skulde forrentes af Forpagteren med 2 pCl., og
1916/17 blev der lagt Tegltag paa Blokkens Stald og Studelængen. Del vanskeligsle Foretagende, man indlod sig paa,
var dog en Afvanding af Lundemose, hvortil Direktionen gav
sil Minde ved Resolutioner af 26. April og 29. Juni 1915. Del
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lededes af del danske Hedeselskab og koslede i første Om
gang godi 15,000 Kr., som dog forrenledes med 4 pCl. al
Forpagteren; men som del saa olie gaar med slige Projekter,
var Vanskelighederne større end forudset, og da Direktionen
8. Juli 1920 holdt Møde, var der Forslag fra Hedeselskabet
om Anskaffelse af endnu en Vandsneg] øg en Baaøliemøtor
til al drive den. Paa (h und af de dyre Tider og Fabrikernes
Leveringsudyglighed som Følge af Krigen stilledes disse An
skaffelser foreløbig i Bero, men da der var Fare for de alle
rede nedlagte Børs Tilsanding, vedtoges Købet af disse Ma
skiner paa Mødet 26. Juli 1921. Dog skulde Forpagteren for
rente baade Anskaffelsessummen og Udgifterne ved Anlægels
Fuldførelse med 51/« pCl. p. a. Paa den Maade medgik endnu
godt 8000 Kr., søm Stiftelsen maalle udrede, men Forpag
teren forrente, saaledes at han kom til al give godt 1000 Kr.
om Aa ret for den Tørlægning.
Under alt delle blev Hovedgaardens Overskud som saa
ofte før meget ringe i de 5 Aar 1914/15 -1918/19, nemlig
i Gennemsnit kun 3281 Kr. øm Aaret. Langt bedre klarede
Skovene sig. De var ganske vist ude før den forcerede Krigshugst, Brændselsnøden medførte, men efter Skovriderens Skøn
kunde de dog bære den, fordi Hugsten hidtil havde været
meget varsomt ledel,9 og de indbragte i samme Femaar gen
nemsnitlig 8229 Kr. i Overskud aarlig.
I 1917 var der Tale øm, al Skovene ogsaa skulde yde
Baamateriale af en anden Art, nemlig Nælder til industrielt
Brug i disse Raaslofmangelens Tider, men »Nældenævnel«
fik del Svar, al der vel var Masser af de store Nælder, der
efterspurgtes, rundt øm i Skovene, men absolut ingen ledig
Arbejdskraft til Indsamlingen.9
Værre var del, al Malerialnøden ogsaa gik ud over Lundegaards ærværdige Sprøjte, der i 1918 af en driftig Tyv blev
berøvet kostelige Kobberdele.10
I disse Pengerigelighedens Tider, da Direktioner over alt
indrettede sig de stateligste Møderum, fulgte Direktionen her
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det almindelige Eksempel ved i 1916 at lade indrette et For
samlingsværelse i den gamle Forvalterfløj, men det maa siges,
al Forvalter Engelsloll viste el betydeligt Maadehold ved Ud
styrelsen; thi der staar nu 9 mekkabetrukne Egetræs Skrive
bordsstole al’ disse med balvmaanelbrmet Ryglæn over Sæ
dets lo Sider, å 37 Kr., om et med Linoleum belagt Bord
til 105 Kr.11 Han fandt, de var gode al hvile Armene paa
under de lange Møder, men en Hvile for Øjet er delte Møble
ment ikke.
I de 5 Aar, der fulgte efter Krigen, blev Hovedgaardens
Bidrag til Indkomsterne noget større end hidtil, Udgifterne
blev nogenlunde holdt nede, og selv om Kapilelslakslen paa
Byg var stærkt nedadgaaende (1 Td. 1920: Kr. 31,50, 1921:
22,10, 1922: 16,91, 1923: 19,89), saa var Landbrugets Høj
konjunkturer ikke forbi med Krigen, navnlig indbragte Græsauktionerne i Flægskovma forbavsende Summer (1921/22:
4293 Kr., 1922/23: 2290 Kr., 1923/24: 2018 Kr.), saaledes
al Hovedgaardens Overskud i Femaaret 1919/20—1923/24
blev gennemsnitlig 5798 Kr. mod 3281 Kr. i del forudgaaende
Femaar, og Skovene holdt mærkeligt nok Stillingen fra Krigsaarene med 8223 Kr. i gennemsnitligt Overskud mod 8229
Kr. i Femaaret forud.
1924/25 bragte derimod for Hovedgaardens Vedkommende
el Underskud paa 840 Kr., hvilket navnlig skyldtes, at der
medgik næsten 5000 Kr. til en Regulering af Villinge Aa,
samtidig med at Lundegaards Vandmølle nu nedlagdes, efter
at Vindmøllen allerede i 1916 var blevet nedlaget, saaledes
al Lundegaards Mølle helt kom til al dele Skæbne med
mangfoldige andre ældgamle Smaamøller rundi om i Landel,
hvis Møllehjul i disse Aar er gaael i Staa for stedse.
Ved Mølledammens Tørlægning fremkom en god Eng,
og ved Mageskifte med Møllegaardens Ejer forøgedes Lunde
gaards Tilliggende med ca. 4 Tdr. Land, saaledes at Stiftel
sens Hartkorn herefter er 39 Tdr. 7 Skp. 2 Fdkr. ll/ia Alb.12
I de Tider, da Gaardsalg hørte til Dagens Orden, var der
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ogsaa kommet Tilbud om Køb af Lund ega ard, nemlig i 1919
fra Repræsentanten i Nørre-Broby for Sjællands og Lyns Ud
stykningsforening. Han regnede med, al der kunde blive
20 gode Husmandsbrug paa Jorderne, og efter lians Mening
vilde Sognet være bedre tjent dermed end med de øjeblik
kelige Forhold paa Gaarden; men Direktionen vilde aldeles
ikke indlade sig derpaa,13 og vel var det, al del gik saaledes,
thi Stiftelsen vilde saa have tabt den sidste Tilknytning til
den Gaard, hvoraf den har Navn, og til det danske Landbrug.
Dog maa del indrømmes, al Udbyttet af denne Gaard paa
325 Tdr. Land og med en Ejendomsskyld af 240,000 Kr.
gennem mange Aar har været saare ringe, selv om en Del
af Jorden er (arvelig og Engene for vaade, mens Skovene
paa godt 100 Tdr. Land og med en Ejendomsskyld paa ea.
74,000 Kr. ikke blot forholdsvis, men i adskillige Aar ogsaa
absolut har givet el betydeligere Bidrag til Stiftelsen.
For Direktionen vilde Salget have været del letteste, thi
Hovedgaardens Administration var heller ikke uden Bryderier
i disse Aar. I 1920 var Forpagter Mikkelsen mod Kontraktens
Bestemmelse flyttet fra Gaarden til en anden Ejendom, han
havde købt, og i 1921 var der adskillig Gnidning, som ikke
nærmere skal fremdrages her, men Freden blev genoprettet,
og Direktionen har senere givet sil Minde til, al han ikke
har Bopæl paa Lundegaard, saaledes al der for Resien af
Forpagtningsliden kun bor en Bestyrer her. Yderligere kom
hertil Virkningerne af den Krise, der ligesom for 100 Aar
siden hjemsøgte Landbruget, da vor Valuta alter kom i Pari,
og Priserne ogsaa i Realiteten faldt, hvor Direktionen paa
Mødet 16. Januar 1928 maalte afslaa et Andragende om Efter
givelse af el halvt Aars Forpagtningsafgift, men dog indrøm
mede en rentefri Henstand.
I Direktionens Sammensætning er der i de sidste 25 Aar
sket følgende Forandringer: ,1. F. Simony afløste i 1909 F. de
Jonquieres som Stiftamtmand og blev i delte Embede til sin
Død i 1920 (7. Juli). Efterfølgeren Aage Schlichlkrull døde
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allerede 5. Marts 1921, og hans Embedslid blev saa kort, al
han aldrig kom til al deltage i et sandel Direklionsmøde.
Siden 1921 har Stiftamtmand Sv. Neumann været Direktionens
verdslige Medlem.
Paa Fyns Bispestol sad L. N. Balslev, til han log sin Af
sked 31. Marts 1922; hans Efterfølger Biskoppen i Ribe P.
(i. Koch dode allerede 3. November samme Aar uden al have
liltraadl Embedet. I 1923 udnævntes derefter A. ,1. Rud til
Biskop over Fyns Stift.
Som Provst i Sallinge Herred var Sognepræst i VeslerHæsinge C. E. Skjerbek Direktør 1895—1925 og efterfulgtes
af M. P. Madsen, Sognepræst til Faaborg og Diernisse.
Af Præsierne i Sallinge Herred var Johannes Fog lil Espe
og Vantinge Direktør 1905—15 og Ole Pedersen til NørreBroby fra 1910. P. (1. Hansen lil Nørre-Broby var Direktør
1900—13, E. Wille lil Sønder-Broby 1913—28 og J. C. Clau
sen lil Brahetroileborg og Krarup fra 1928.
El Forvalterskifte foregik ogsaa i disse Aar, idel Hospi
talsforstander, Juslilsraad Peder Thorning Engelslofl i 1920
tog sin Afsked ogsaa som Forvalter for Lundegaards Stif
telse efter 40 Aars nidkær Virksomhed. Hans Efterfølger blev
Overretssagfører Carl J. Hagen, der som Stiftelsens Sagfører
gennem adskillige Aar var ret kendt med dens Forhold.
For første (lang i hele sin Tilværelse havde Stiftelsen en
pensioneret Forvalter, hvilket naturligvis ikke undlod at sætte
sine Spor i Lønningskontoen, der steg fra 5050 Kr. i 1919/20
lil 9401 Kr. i 1920/21, men længe kom denne i og for sig
velfortjente Pension ikke lil al hvile paa Stiftelsen, da En
gelsloft dode 27. April 1924. Lønningsbeløbene for 1924/25
faldt deretter lil 5770 Kr., el i Virkeligheden meget beskedent
Beløb,da der herunder er indbefattet Lønninger til Forvalteren,
Skovfogden og Skovløberen, hvilke sidste dog tillige har fri
Bolig og nogen Jord, Honorarer lil Skovrider (nu V. (dansen,
Korinth), den landbrugskyndige tilsynsførende (nu Proprietær
Jespersen, Næsbyhoved), Revisor m. 11. I samme Aar ud-
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belaltes der lil de fattige 03,155 Kr., hvilket vil sige, al Løn
ningerne svarede lil 9 pCt. af Uddelingssummen. I 1880/81,
Engelslofts første Funktionsaar, havde Lønningerne udgjort
2739 Kr. mod en Uddelingssum paa 41,771 Kr., hvilket sva
rer til O1/* pCt. af denne Sum, allsaa Vidnesbyrd om en endnu
billigere Administration, men Krigsaarenes voldsomme Dyr
tid maalte nødvendigvis medføre noget forhøjede Lønninger,
hvis de Mennesker, der stod i Stiftelsens Tjeneste, ikke skulde
blive uforholdsmæssigt slet stillede, og senere (1927/28) er
Lønningsprocenten alter faldet til 8 pCL, hvilket svarer til
Forholdet mellem Lønninger og Uddeling i 1879/80 (For
valter Wilckens sidste Aar).
Gaar vi derimod endnu længere tilbage i Tiden, bliver
Administrationsomkostningerne forholdsvis langt større i de
Tider, da Fæstegodset endnu var i Behold, idet Lønningerne
i 1850 var 23 pCt. af Uddelingssummen og i 1820 endog
34 pCt., og her maa endda bemærkes, al Forvalteren den
Gang havde Fribolig paa Gaarden, el betydeligt Tilskud i
Naturalier og yderligere Sportler af Godset som Foged.
De fattige i Fyn kan altsaa ikke med nogen Grund be
klage sig over, at der i de sidste 50 Aar er ødslel med Løn
ninger. Direktørerne har aldrig faael noget Vederlag for del
ikke ringe Arbejde, i hvert Fald adskillige af dem har lagt
i Stiftelsens Sager, og de, der slaar i Stiftelsens Tjeneste,
har kun faael særdeles moderate Beløb for deres Virksomhed.
Derefter turde der være Anledning til al se lidt paa, hvad
der i disse Aar blev lil de fattige, og Udviklingen maa her siges
al have været saare tilfredsstillende paa Grund af det stadig
stigende Kapitaludbytte. I 1913/14 udbetaltes der 57,000
Kr., og i de følgende Aar steg Pensionsbeløbel jævnt, lil del
i 1919/20 (Engelslofts sidste Funktionsaar) naaede 05,481
Kr., hvilket blev Højdepunktet. Renlenedsæltelser og mindre
Indtægter af Gaarden gjorde del derefter nødvendigt al holde
igen, saaledes at Pensionssummen i 1923/24 naaede ned til
57,914 Kr., men siden har der alter været Fremgang. I
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1927/28 kunde der uddeles (54,8(58 Kr. og i 1928/29 (5(5,233
Kr., hvilket er del slørsle Beløb, der nogen Sinde er naael.
De sløre Svingninger i Pengenes Værdi, som Krigen og
de første Fredsaar medførte, bevirkede ikke, al Direktionen
skred til en almindelig Forhøjelse af Portionerne. Det højeste
Beløb var stadig 200 Kr. og del laveste 40 Kr., men der ud
delles talrige Tillæg til de for hver oprindelig fastsatte Por
tioner, og fra Deeember Termin 1924 hævedes endelig mind
ste Portion til (50 Kr., idel ogsaa alle de, som hidtil kun havde
faael 40 Kr., fik et Tillæg paa 20 Kr.14
Da den gennemsnitlige aarlige Understøttelse efter denne
Beform beløb sig til 7(5 Kr., var altsaa kun ret faa af Pen
sionisterne bedre aflagt end med det fastsatte Minimum, (50
Kr. I 1913, da 40 Kr. var mindste Portion, var Gennemsnilstallel (50 Kr., men for de Penge kunde der da købes
5,27 Tdr. Byg mod 2,17 Tdr. i 1924 for de 7(5 Kr. Det maa
dog indrømmes, al Kapitelstaksten i dette Aar var abnormt høj
(Kr. 30,41), og al man i 1925 for de samme 7(5 Kr. kunde
købe 4,22 Tdr. Byg; men trods Gennemsnitsportionens For
højelse til 7(5 Kr., har delte Beløb ikke saa slør en Købe
kraft som de (50 Kr. før Krigen, for ikke at tale om de Tider,
hvor Fundatsen blev til, da den mindste Portion, 10 Rdlr.,
var lige saa mange Tdr. Byg værd.
Fremskridtet er altsaa navnlig sket i Henseende til Ud
delingens Omfang, og her taaler Pengene meget vel at om
sættes i Byg. Da Stiftelsen begyndte sin Virksomhed, re
præsenterede Pensionerne (5—800 Tdr. Byg, og ved Midlen
af del 19. Aarh. udrededes ea. 550 Tdr.; men de (54,8(58 Kr.,
der uddelles i 1927, vilde omsat i Byg udgøre 3890 Tdr.
Her er virkelig en imponerende Fremgang siden de gamle
Dage. De store Summer er ikke blot Tal, men reelle Vær
dier, som langt overgaar, hvad Godset kunde indbringe, da
del endnu laa under Stiftelsen. Langt flere fattige end nogen
Sinde før nyder altsaa godt af Lundegaard, om end de enkelte
faar noget mindre, end Fundatsen har til Hensigt. Helt und-
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tagne fra Understøttelse er dog de, der har deres Ophold
ved den moderne soeiale Forsorg som Alderdømsundersløllelsen og dens Afløser, Aldersrenlen, og for at kunne ove
lidt nøjere Kontrol vedtoges del paa Direklionsmødet 19.
Juni 1928, at alle, der havde faael tildelt Pension før 192(>,
skulde udfylde og indsende Oplysningsskemaer om deres
Forhold.
1. April samme Aar var del samlede Antal Pensionister 809,
hvoraf kun 46 Mænd, og i Overensstemmelse med Fundatsen
var del i overvejende Grad Folk, der havde kendt bedre Dage,
af Embeds- og Borgerstand, men ingenlunde helt med Ude
lukkelse af Mennesker, der nærmest maa betegnes som hø
rende til Arbejderklassen.
Trods alle Forsøg paa al komme de midlertidige Under
støttelser til Livs er de ogsaa vedblevel at beslaa, og om
ved 1060 Kr. er der aarlig blevet uddelt paa den Maade.
Nu som før er de især kommet Nørre-Broby Søgn til gode,
ikke mindst Sognets Lærere har faael mangen en Haandsrækning til deres Børns Uddannelse, og et lilerærl Fore
tagende som Lærer Lomholts Nørre-Broby Sogns Historie
er udkommet med Understøttelse af Stiftelsen.
De Dispositioner, Kancelliraad Peder Smidt i sin Tid traf,
maaske nok saa meget ledet af sin Misstemning mod Svo
geren søm af egentlig Kærlighed til Fyns fattige, er saaledes
ved den Udformning, de fik ved de første Direktørers For
slag til en Fundats, blevet Grundlaget før en slorslaael Ger
ning i Velgørenhedens Tjeneste, og del er meget store Sum
mer, der med del lille Gods i Nørre-Broby Søgn som
oprindeligt Udgangspunkt i Aarenes Løb har fundet Vej
ud til fattige Mennesker. Da Stiftelsen havde beslaael i 100
Aar, havde i alt 841 Personer været dens Pensionærer, men
i de sidste 75 Aar er yderligere indskrevet 3997 Personer,
saaledes at det samlede Antal af Pensionærer 1754—1028
bliver 4838 foruden alle de midlertidigt understøttede, som
ikke lader sig tælle paa den Maade.
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I Pensioner er uddelt: 1754 - 1812 84,45(5 Bdlr., 1813—
1873 227,89(5 Bbd. og 1874—1928 2,8(52,001 Kr., saaledes
al den samlede Pensionsudbetaling omsat i Kroner beløber
sig til den anselige Sum af 3,48(5,705 Kr.
Som del ogsaa vil fremgaa af denne Oversigt, var del
forsi efter Fæslegodsels Salg, al Direktionen ret fik Penge
mellem Hænderne, men der skulde nødigt heri ligge en Op
fordring til al gaa videre i samme Belning med Lundegaard
selv og dens Skove; thi hvor lidi den end i de senere Aar
har bidragel lil Stiftelsens Trivsel, saa kan dog ingen vide,
om der ikke kan komme Tider, da Kapitalformuen kun er
lal paa Papiret, mens Besiddelsen af Peder Smidls gamle
(laard alter bliver Stiftelsens Hovedhjørnesten. Derfra har
den sil Navn, og dens historiske Forbindelse med del danske
Landbrug øg den fynske Muld bør derfor aldrig opgives.
I 175 Aar har den været knyttet dertil, og derfra er de Ka
pitaler fremgaaede, hvis Udbytte i del lange Aaremaal har
bidragel saa godi lil al lindre den Fattigdom og Nød, som
er og vil vedblive al være; Ibi hvor vidt vi end bringer del
i soeial Lovgivning, vil sikkert aldrig den Dag oprinde, da
Lundegaards Stiftelse vil slaa uden Opgaver.

Peder Smidls Underskrift og Segl.
Paa Titelbladet en forslår ret Gengivelse af Seglet.

HENVISNINGER OG NOTER
Hovedkilderne til Lundegaards Stiftelses Historie er:
Direktionens Forhandlingsprotokoller, der føres i to Eksemplarer, af hvilke Bi
skoppen over Fyns Stift har det ene og Forvalteren det andet; dog er
Forvalterekscmplaret 1754 -1849 afleveret til Landsarkivet for Fyn. Hvor
intet andet er anført for Direktionsbeslutninger, er de at søge her.
Stiftelsens Regnskaber, som for den ældste Tid findes i Bispearkivet og for
den yngre i Stiftelsens Arkiv samt for adskillige Aar i begge. De citeres
uden nærmere Henvisning til Opbevaringsstedet, men er alle afleverede
til Landsarkivet op til 1925.
De fleste andre benyttede Arkivalier findes i:
Direktionens Arkiv, der dog helt indgaar i Bispearkivet, hvor de indkomne

Breve vedrørende Lundegaards Stiftelse (Ldg. St. Br.) udgør en Pakkeserie
for sig, afleveret — 1894 til Landsarkivet. I Henvisningerne betegnet (B ).
Lundegaards Stiftelses Arkiv, der omfatter alle de Arkivalier, Godsets Drift,
Kapitalernes Administration og Pensionernes Uddeling har afsat hos For
valteren, hvilke gennemgaaende til 1925 er afleverede til Landsarkivet. 1
Henvisningerne betegnet (S.).

I.
1 Opbevares endnu paa Gaarden. 2 Maleriet blev i 1814 overrakt Biskop
Plum af Justitsraad Bendz, fh. Landsdommer i Fyn og Borgmester i Odense.
(Fyens Stifts Adresseavis og Avertissementstidende 1814 Nr. 170), men mere
vides ikke om dets Herkomst. 3 Personalhist. Tidsskrift 1. R. VI Bd. S. 6—7. 4 Giessing : Jubellærere II 1, S. 234 Tvl. IV. 5 Fynbo Landstings Skøde- og Pantebog IV,
Fol. 52. g Smst. IV, Fol. 73, 74, V, Fol. 5, 147, 159. ? Smst. VII, Fol. 33. Peder
Klingenberg anført som Ejer af Vejlevgaard 1. Aug. 1683. Smst. VII, Fol. 301.
8 Smst. XI, Fol. 16 f. 9 Smst. XI, Fol. 159. 10 Smst. XI, Fol. 277. 11 Danske At
las III, S. 570. 32 Optegnelse hos Forvalteren (S.). 13 Vilh. Lorenzen: Studier i
Dansk Herregaards Arkitektur i 16. og 17. Aarh. S. 146, 280, samt Meddelelser
fra Forf. 14 Danske Atlas VI, S. 810. 15 Sallinge Herreds Justitsprotokoller, de
anførte Datoer. 16 Fynbo Landstings Skøde- og Pantebog XI, Fol. 16, 52, 54.
17 Smst. XI, Fol. 217. i8 Smst. XI, Fol. 437. 19 Krigsstyr 1710 4/i29, 1711 9/129
(Fyns Stiftamts Arkiv). 20 Indlæg til fynske aabne Breve 9. Januar 1706 Nr. 3
(Rigsarkivet). 21 Indlæg til do. 22. Juni 1709 Nr. 30 (Rigsarkivet). 22 Lunde
gaards Stiftelses Breve (B). 23 Smeltede ved Nørre-Broby Præstegaards Brand
1818, ifølge Optegnelser hos Forvalteren (S.). 24 Pk. 2S/i9i8 Dok. vedr. Forvaltrene
Hansen og Daniell (S.). 25 Ldg. St. Br. Bilag Lir. N. Pag. 151 til Kommissions-
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akten 23. Januar 1756 i Sagen mellem Direktørerne over Lundegaards Gods
og Oberst Matthias Leth til Sanderumgaard (B.). 26 Smst. Bilag Ltr. R. Pag.
168 fT. 27 Smst. Bilag Ltr. U. Pag. 182. 28 Smst. Pag. 132. 29 Ldg. St. Br. (B.).
30 Bispekopibogen Fol. 129 (B.). 31 Smst 23. Aug. 1752 Fol. 135 (B.). 32 Smst.
17. September 1752 Fol. 151—53 (B.k 33 Fr. Olsen: Postvæsenet i Danmark
1711—1808, S. 130 IT. 34 Ldg. St. Br. (B.). 35 Bispekopibogen Fol. 172 (B.). 36 Smst.
4. Novbr. 1752 Fol. 179 (B.). 37 Ldg. St. Br. (B.). 38 Trap: Danmark 4. Udg.
IV Bd. S. 742. 39 Domsakten i Ldg. St. Br. (B.). 40 Ligesaa. 41 Ldg. St. Br. (B.).
42 Adels Aarb. XXI, S. 331. 43 Bispekopibogen 17. Januar 1753 Fol 234 (B.).
44 Smst. 17. Maj 1753 Fol. 269 (B). 45 Smst. 1. Septbr. 1753 Fol. 350 (B.). 46 Smst.
24. Aug. 1754 Fol. 503 (B.J. 47 Smst. 27. April 1754 Fol. 457—58 (B.).

II.
1 Forhandlingsprotokollen (S.). 2 Domsakten i Ldg. St. Br. (B.). 3 Doms
akten smst. 4 Ldg. St. Br. (B.). 5 Ldg. St. Regnskaber (B.). (i Bispekopibogen
6. Novbr. 1754 Fol. 548 (B.) 7 Jydske Samlinger 4. R. IV Bd. S. 356. 8 Pk. 28/1918,
Dok. vedr. Forv. Hansen og Daniell (S.). 9 Forhandlingsprotokollen 8. Maj 1764,
19. April 1765, 10. April 1766 (S.). 4° Dansk biograf. LexikonXIII, S. 413 f. 44 G.
L. Wad: Fra Fyens Fortid IV, S. 140. 12 Lundegaard Godsskifteprotokoller
(Landsark.). 13 Bilag til Ldg. St. Regnskaber. 14 Statistiske Meddelelser 4. R.
XV Bd. S. 116. 43 Ldg. St. Regnskaber 1769/70. 43 Smst. 1770/71.

III.
1 Dansk biograf. Lexikon III, S. 222. 2 Trende Stiftsbefalingsmand Buch
walds Forslag om en bedre Indretning i Odense Hospitals og (kommunitets
Administration, de øvrige Directeurers Indvendinger og den førstes Besvaring,
med Bilager, Odense 1793. 3 Pk. 44/19i8 vedr. Hoveriet (S.). 4 Pk. 45/i9is vedr.
Udskiftningen, og 49/i9i8 Udskiftningskort over Nørre-Broby og Vøjstrup (S.).
5 Udskiftningskortet (S.) 6 Pk. 28/1913l Dok. vedr. Forv. Hansen og Daniell (S.).
7 Ldg. St. Br. (B.). 8 Smst. 9 Smst. 10. Decbr. 1798. 10 Forhandlingsprot. 1754—
1849, S. 142 (S.). 11 Pk. 28/i9i8, Dok. vedr. Forv. Hansen og Daniell (S.). 12 Smst.
43 Ldg. St. Br. 6. Juli 1799 (B.).

IV.
4 Ldg. St. Br. (B.). 2 Dansk biograf. Lexikon VII, S. 36. 3 Pk. 28/1918,
Dok. vedr. Forv. Hansen og Daniell (S.). 4 Bispekopibogen (B.). 5 Smst. 6 Indk.
Breve (S.). 7 Ldg. St. Br. (B.). 8 Sallinge Herreds Auktionsprotokol (Landsark.).
9 Indk Breve ;S.). 40 Bispekopibogen (B.). 44 Smst. 12 Indk. Breve (S). 43 Smst.
44 Svenborg Amtstues Hovedbøger (Landsark.). 45 Ldg. St. Hovedkassebøger
(S.). 4G Sallinge Herreds Auktionsprotokol 5. Juli 1800 jvf. Direktionens Skr.
9. Aug. 1800, Pk. 48, Ældre Korrespondance m. m. (S.). 47 Direktionens Skr. 26.
Marts 1806, smst. 18 Sofus Elvius: Danmarks Præstehistorie S. 478 - 79. 49 Ldg.
St. Br. 1815 (B.). 2° Smst. 1820. 21 Kirkehist. Samlinger 4. R. IV Bd. S. 20, 34.
22 Ldg. St. Br. 16. Septbr. 1820 (B.). 23 Smst. 1820. 24 Smst. 1821. 23 Smst. 1809,
Kaution dateret 9. Oktbr. 1809. 26 Smst. 1820. 27 Smst. 1823. 28 Smst. 1824.
2» G. L. Wad: Fra Fyens Fortid I, S. 218 f. 3° Ldg. St. Br. 2. Juli 1827 (B.).
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1 Ldg. St. Br. 27. Marts 1838 (B.). 2 Snist. 1840. 3 Bispekopibogen 8. Febr.
1840 (B ). 4 Snist. 7. Marts 1840. 3 Ldg. St. Br. 1838 (B.). 3 Snist. 1842. 7 Snist.
1838. 8 Snist. 5. Novbr. 1842. 9 Indk. Breve (S ). 10 Ldg. St. Br. 1839 (B.). 11 Jvf.
Indk. Breve 6. Juni 1840 (S.). 12 Indk. Breve, Resolution 14. Novbr. 1840 (S.).
13 Snist. 7. August 1844. 14 Forhandlingsprotokollen 12. Januar 1844 (S.), jvf.
Ldg. St. Br. 1843 (B.). 15 Ldg. St. Br. (B.). 16 Indk. Breve 13. Novbr. 1844 (S.).
17 Ldg. St. Br., Erkl. 2. Oktbr. 1845 (B.). 18 Snist. 1846. 19 Forhandlingsprot. 22.
Juni 1847 (S.). 29 Forpagtningskontrakter (S.) 21 Ldg. St. Br. 8. Oktbr. 1846 (B.).
22 Regnskab 1848. 23 Ldg. St. Br. 1847 (B.). 24 Forhandlingsprotokol 25. Juni
1852. 1 23 Ldg. St. Br. 1853 (B.). 23 Ldg. St. Br. Reg. Z Nr. 58 (B). 27 Fæsteprolokollen (S.). 28 Schack: Fundatssaniling IV, S. 361 lf.

VI.
i Ldg. St. Br. 1854 (B.). 2 Pk. 4Vi9i8 »Hoveri« (S ). 3 Ldg. St. Br. 1856 (B.).
4 Jvf. Neergaard: Under Juni Grundloven II 1, S. 248 lf. 5 Algrcen-Ussing: Reskriptsaniling. 6 Stiftsøvrighedskopibogen 65/i8r>9 (B). 7 Ministerie-Journalen
$0/1.359, 62/i859 (Bl 8 St. 0. Kopibog 449/1859 (B.).
9 M. J. 238/1859 (B.). 43 St. 0. Kopi
bog 9/18G0 (B.). h M. J. 15/18GO (B.). 12 Jvf. M. J. 313/18GO (B.). 13 Ldg. St. Br. 1859 (B.).
14 Biograf. Lexikon XII, S. 443. 15 Ldg. St. Br. 1859 (B.). 10 Indk. Breve 1857
(S.). 17 Ldg. St. Br. 1858 (B.). i« St. 0. Kopibog 93/1858 (B.). 19 Indk. Breve 3. April
1858 (S.). 29 Ldg. St. Br. 1845 (B.). 2i Snist. 14. Maj 1855. 22 Snist. 1867. 23 Pro
tokol over Skøder (S.). 24 Forhandlingsprot. 1866. 25 Ldg. St. Br. 1881 (B.).

VIL
1 Forhandlingsprot. 5. Juli 1886. 2 Ldg. St. Br. 1886-87. J. B. 457-25 (B ).
3 Regnskabsbilag 1886/87. 4 Ldg. St. Br. 11. Marts 1888, J. B. 465-5 (B.). 5 Snist.
19 Decbr. 1893, J. B. 379-13 (B.). 3 Snist. 19. Febr. 1897, J. B. 424-5. 7 Fyns
Social-Dcmokrat 21. Oktbr. 23. Oktbr., 7. Novbr., 11. Decbr. 1899. 8 Ldg. St. Br.
1886—88 (B.). 9 M. J. Loniholt: Bidrag til Nørrc-Broby Sogns Historie S. 52.
10 Ldg. St. Br. 1895 (B.).
h Ldg. St. Br. 1892, J. B. 376-23 (B.).
Pk. 21, Korre
spondance vedr. Forpagterens Fratrædelse 1902 ni. v. (S.). 13 Resolution 25.
Marts 1895. 14 Ldg. St. Br. 1903 (B.).

VIII.
1 Indk. Breve 1908 (S.). 2 Snist. 1910, Forhandlingsprot. 4. Juli 1910. 3 Regn
skabsbilag 1909/10. 4 Ldg. St. Br. (Engelstoft 4. Oktbr. 1909) (B ). 5 Ldg. St. Br. 1907
(B.). 3 Indk. Breve 1910 (S.), Forhandlingsprot. 4. Juli 1910. 7 Protokol over
Skøder (S.). 8 Bilag 1 til Kasseregnskab 1911/12. 9 Indk. Breve 1917 (S.).
10 Smst. 1918. 11 Bilag 125 til Kasseregnskab 1916/17. 12 Justitsmin. Skr. 4. Maj
1925. Direktionens Res. 30. Decbr. 1924 og 24. Febr. 1925. 13 Indk. Breve 1919
(S.). 14 Forhandlingsprot. 2. Juli 1924.

Bilag I.
PEDER SMIDTS TESTAMENTE
iendis Jeg underskrefne Peder Smit til Lundegaard hans kongl.
Majt.s Cancellie-Raad, det Jeg med fri Villie og velberaadt Hue
har sluttet og besluttet paa efTterskrefne Maade at med mine beholdene
fri Midler og Gods etfter min Død saaledis skal forholdis: Nemlig at
min Hofvidgaard Lundegaard med ald detz tilliggende Bøndergods,
bestaaende i alt 412 Tdr. 2 Schpr. 2 Fdr. 1 Alb. etfter Jordebogen skal
være testamenterit og tilhøre min k. Søester Else Catrine Smit Commercie-Raad Petersens etfter min Død, og hende da allene etfter min
Død det at være arfvefalden uden nogen, hvem de end og være
maae, nogit derudj ringest at hafve derudj at sige, og refererer mig
her hos etfter hånds kongl. Majt.s allernaadigste Confirmation og Til
ladelse af Dato d. 22. Junij Anno 1709: Saa skal ermelte min k. Søe
ster og være tilladt at maa bruge ermelte mit Jordegods og det be
holde til fuldkommen Eyendomb hendis Lifs Tiid med alle Vilkor,
en Jordrott er berettiget af sit Jordegods, med Condition, at hendis
Mand Commercie-Raad Lorens Petersen, eller at hånd ved Døden
først afgik, og hun begaf sig i et nytt Echteskab, da ingen af dem
ringeste Magt at hafve eller være tilladt om endskøndt min kiære
Søester end self vilde tilstæde dette, nogen af dem at befatte sig med
nogit af ofvenermelte Gaard og Gods, hverken med nogen af detz
Indkomster eller Skatter eller med Bønderne sig at befatte eller byde
ofver, langt mindre af Godsit nogit eller alt at selge eller pantsætte
eller til nogen af deris Skyldnere og Creditorer at komme til nogen
Gafn eller Gælds Afbetalning, langt mindre at hafve udj samme Gods
nogit at disponere i alle optenckelige Maader, mens Godsit at for
valtis ved en Fogit, om hun saa lyster, som skal oppeberge Skatter
og Landgilde at gøre ermeldte min Søester self god Regning og Til
svar for alle Indkomster, og har hun self allene ofver Alting dermed
at disponere. Skulde hun og self vilde tage sig Godsit an og ingen
Fogit holde, stande hende fri for, saa og at forpagte Hofvidgaarden
hen, naar Forpachtnings-Pengene kuns lefveris hende self til hendes egen
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Dispensation, som ofven er meldt, hvorudj ingen anden skal hafve
at sige. Og naar ermelte min kiære Søester ved Døden afgaar, da
ermelte Gaard og Gods til hendis Daatter Anke Petersens igien eli
ter hende paa alle ommeldte Conditioners Maade og (klausuler at
være arfvefalden eliter hendis Moder, min k. Søester Else Catrine Smit
Petersens, for sig og sine Lifs Arfvinger, og ingen derudj, lige som
om hendis Moder ommeldt er, i alt og med hende skal forholdis, om
hun engang kommer i Egteskab, ey heller hendis Fader med Godsit
for hende maa hafve at befatte, mens skal af hendis Moder i hendis
lefvendis Lifv skal settis hende en Formyndere, som hende skal giøre
Rigtighed for samme testementerede Midler og Gods, til hun kommer
i Mands Verge, da og forholdis, ligesom om hendis Moder og Fader
er omrørt med Godsits Dispensation. Skulde det hende sig, at min
k. Søester skulde velsignis med en Søn, maa det tilstædis ham at
være half lodtagen i Gaard og Gods paa samme Maade, og Gaard og
Gods iche at maa selgis eller pantsettis, mens vel den ene at løse den
anden ud, og hvem som da beholder Godsit arfvis da hen paa dens
egen Lifsarvinger, eller om de begge blifver i Godsit bestaaende, da
hvers Lod ligesaa forfalder til Arf til hvers Lifsarving, mens Godsit
maa ey separeris, mens vel en Arfving eflter den anden udkøbe, og
saa forblifve saalenge nogen af dislige ermelte Arfvinger er til. I Fald
min k. Svoger Commercie-Raad Petersen i min k. Søesters Lifs Tiid
enten med Bønderne, Godsit eller detz saavelsom Hofvidgaardens Ind
komst ringeste sig befatter, skal ermeldte Gaard og Gods være min
kiære Søesters Barn eller Børn, som [!] mange som melt er, strax
være tilfalden og ved en fremmit Værge eller Formønder, som Godsil
skal paa deris Vegne antage og dem tilsvare, ey heller maa nogit af
Gaardens eller Godsids Indkomst komme deris Fader (enten i deris
k. Moders Lifs Tiid, eller naar de self Godsit vorder arfvende) Gom:
Raad Lorens Petersen til nogen eller ringeste fællids Nøtte, med min
k. Søester, saa lenge de lefver tilsammen, mens hun min k. Søester
alleniste til sin egen Nøtte det at disponere, og skal aarlig 1000 Rixdaller afleggis fra min Døds Dato paa den skyldige Capital, som lindis paa Godsit pantsatt og i andre Maader jeg skyldig er eliter Ob
ligationer, hvad da ofverskyder af Indkomsterne, som min k. Søester
eller Børn iche for sig self kan til Nøtte forbruge, skal udsættis al
forrentis ermelte Børn til Gafn i Fremtiden, de kommer i Echteskab,
eller Sønnen vorder sin egen Værge, og i Fald, som jeg iche vil haabe,
ermeldte min Svoger Commercie-Raad Lorens Petersen skulde tilstædis
enten af min k. Søester self eller ellterlatte Børn at befatte sig nogit
med Godsit eller ham nogit af detz Indkomst at ofverlefveris, da Gaard
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og Gods strax at være forfalden til de fattige paa efterfølgende Maadc,
ligesaa fuldt som dette Testamentis Arfvinger vare døde. Skulde det
hende sig, at min k. Søester Else Catrine Smit Petersens ved Døden
skulde afgaa og ingen Børn efterlade sig, da Godsit og Gaarden at
være forfalden til de fattige og nødtørftige her udi Landit, saa mange
deraf kand halve deris rigelige Oppendtholdt til Nødtørft aarlig, som
til dem aarlig schal gøre Regning for ved en Forvalter, som skal forrestaae Gaard og Gods og tillige med Biskoppen, Provsten og tvende
Præsters Ofverværelse skal uddehlis Indkomsterne og Regnskaberne
tilligemed at jgiennemsee. Saa skal og dette Testamente læsis strax
til Landsting og forkyndigis Lundegaards Bønder, at de ingen anden
adlyder, hvorudj det og er, og hvem det og være maa, end alleniste
min k. Søester Else Catrine Smit Petersen og hverken hendis Mand
eller andre, saalenge hun lefver og siden hendis Børn efter hende.
Mens før nogit af ermelte Gaard og Gods eliter min Død blifver arfvit,
skal først af vedkommende svaris Giælden, som jeg er skyldig bort
saavel ved Panteforskrifninger som Obligationer, Vexeler og alt andit,
dernest 1000 Rixd. skal betalis til min k. Søester Margrete Klingenberg,
som jeg hende testamenterer, 300 Rixd. til Søester Mette Rosenmeyer
D: Deicmands og et Par Sølf-Lysestager til Nørre Broby Kirke og Alter
klæde af rødt Fløyl og grønt Fløyl at øfvertræke Prædikestolen med,
derforuden 500 Rixd. Capital, som skal vorde bestaaende i Gaarden
den aarlige Rente til de fattige i Nørre Brobye Sogn af forarmede
Gaardmænd, som kand være 8te i Tallidt. Siden annammer Godsids
arfvende alt hvis, som lindis løst og fast foruden Gaard og Gods være
sig Qvæg og Bæster og alle Løsøre og Bohafve, Stuteriet med Hingst,
og Hopper, som er lagt til her paa Gaarden, maa iche skillis fra
Gaarden, mens holdis vedlige saa lenge en er tilbage af Hopperne, og
især maa den brune Hingst ey bortkomme, mens Afgrøden og Til
lægget kand aarlig eliter Behag selgis, og som et Menniske iche kand
viid sin Døds Tiid, enten den er lang eller staket, og jeg maaskee
iche kunde faa Tiid og Rum endnu i dette mit Lifv at faa Alting
eliter min Ville dette Testamente angaaende, altsaa for at iagttage
hans Majt.s Interesse, skal det behørige Papir strax eliter min Død
hertil kiøbes og ofversettis derpaa, og skal dette saaledis effter mig
forholdis, som meldt er, som de vedkommende agter at forsvare det
for Guds Dom.

P. Smidt.
(L. S.)
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Bilag II.
FUNDATS FOR LUNDEGAARDS STIFTELSE

ii Friderich den Femte af Guds Naade Konge til Danmark og
Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorsl; giøre alle
vitterligt, at, eftersom hos Os allerunderdanigst er bleven ansøgt og
begiert Vores allernaadigste Conlirmation paa efterskrevne Fundalz,
lydendes Ord efter andet, som følger:
Da forige Ejere af Lundegaard og Gods, beliggende i Salling Herret
i Fyen, afgangne Cancellie-Raad Peder Smidt, har ved sit Testamente
af Ao. 1711 saaleedes disponeret over bemeldte Gaard og Gods, al,
naar hans Søster, Else Cathrine Smidt, Frue Commerce-Raad Peter
sens, tillige med hendes Livsarvinger og Descendenter ved Døden vare
afgangne, og ingen af hendes Descendenter meere vare til, da skulde
Lundegaard og Gods hjemfalde til de fattige her i Landet under Bi
skoppens, Provstens og 2de Præsters Direction, og den Casus nu er
existeret, at Commerce-Raadinde Petersens og alle hendes Descendenter
ere uddøde ved hendes eeniste Datter, Frue Generallieutenantinde Neubergs, Anneche Petersens Afgang, som uden Livsarvinger døde den
. . Augusti 1752, og velbemelte Cancellie-Raad Smidts Testamente ved
en kongelig allernaadigste Højeste Rettes Dom af 28de Martii 1754 saa
leedes er kiendt ved Magt, at Lundegaard og Gods efter Commissariernes Dom, afsagt i Odense den 16. Odobris Ao. 1753, skal tilhøre de
fattige her i Landet efter den Disposition, som Testator selv i sil Te
stamente har fastsadt, da, som den salige Testator ikke saa lydelig har
forklaret, hvorledes med delte hans saa anseelige Legato skal forholdes,
at det kunde være til een fast og bestandig Regel og Rettesnor for
Efterkommerne, saa er det højst fornøden, al een Fundatz bliver ind
rettet, hvorefter alle Ting med denne Donation efter Testatoris priiselige og christelige Intention til de fattiges Tarv og Beste u-ryggelig og
u-foranderlig skal forholdes, og da det allernaadigst har behaget Hans
kongelig Majestæt ved Rescript af 28de Junii 1754 al anordne, at nu
værende og herefter kommende StilTlsbefalingsmænd over Fyens Stillt
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skal ind træde med i Directionen over denne Donation, saa have vi
underskrevne Directeurer for dette Legatum efter voris Samvittighed
og heste Skiønsomhed i Conformité af Testatoris Intention og paa
Hans kongelig Majestæts forventende allernaadigste Approbation og
Conlirmation opsadt følgende Fundatz:

1.
Lundegaard og Gods med all tilliggende Rettighed og Herlighed,
ved hvad Nafn det nævnis kand, skal, saalengc Verden slaar, tilhøre
de fattige i Fy en, og dets aarlige Revenner ikke anvendes, naar de
nødvendige Udgifter til Gaardens og Godsets Vedligeholdelse ere fra
dragne, til anden Brug end til fattige og nødtørftige her i Landet, saa
mange som deraf kand have deris Ophold til Nødtørft.
2.
Directeurer for dette Legatum skal være StifTts-Amtmanden og Bi
skoppen i Fyens Stift samt Provsten i Salling Herred, som nu er eller
herefter bliver beskikket, og 2de af Salling Herreds Præster, som StifflAmtmanden, Biskoppen og Provsten til sig tager som Med-Directeurer,
og skulle de samtlig saaleedes administrere dette Legatum til de fat
tiges Tarv og Beste, som de med een frelst og uskad Samvittighed
agter at forsvare, og at de altiid kand være i Stand til at giøre Regn
skab for deris Administration for Hans kongelige Majestæt selv, naar
det af dem maalte forlanges.

3.
Gaard og Gods, som bestandig in natura forbliver hos de fattige,
skal forestaaes af een Forvalter, som af Directeurerne beskikkes og
instrueres og stiller dem nøjagtig Caution for sin Forvaltning; samme
Forvalter skal have tilbørlig og forsvarlig Indseende med Gaard og
Gods og alt, hvis deraf dependerer, incassere Godsets aarlige Revenner
og samme igien til de flittige efter Directeurernes Anviisning udbetale
og derfor allegge aarlig rigtig Regnskab for Directeurerne og ellers i
alle Ting rette sig efter den Inslrux, som hannem af Directeurerne
bliver meddeelt, og hvis de ellers maatte finde fornøden at anordne,
hvorimod hannem efter Billighed og Tidernes Ledighed tillægges en
vis aarlig Løn, men dog ikke maa overgaae 100 Rdlr. i Penge.
4.
Forvalteren skal være forpligtet præcise at indlevere sit Regnskab
til den bestemte ordinaire og i saa Maade brugelig Tiid, nemlig 1ste
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May eller Philippi Jacobi, og paa det ham ingen Anleedning skal gives
til at klage over Ophold, skal Directeurerne ligeledes være forbunden,
6 Uger efter, at Regnskabet er indleveret, samme at bemangle og decidere.
5.
Skulle Forvalteren imod Formodning linde sig fornærmet ved Directeurernes Decisioner og være beføyet samme at paaanke, skal de,
Vidtløftighed og deraf flydende Omkostninger at forekomme, lige til
Højeste Rett inden Aar og Dags Forløb, efTter at de ere forfattede og
hannem communicerede, indstevnes og der endeligen paakiendes.

6.
Paa det at saamange fattige og nødlidende, som mueligl er, kand
af dette Legato nyde deris skikkelige og nødtørftige Ophold, saa fastselles den aarlige Pension paa 10 Rdr. som den ringeste, indtil 50 Rdr.
som det højeste, nogen bør tillægges, alt efter eenhvérs Omstendigheder
og Vilkor, og nyder de saadan Pension aarligen i 4re Terminer, saalenge de lever og dertil ere trengende, men skulle nogen, enten ved
Arvs Tilfaldelse eller anden Ledighed, komme i den Tilstand, at de
kand undvære denne Pension, er det billigt, at de overlader den til
andre, som samme maatte behøve.
7.
Til Pension af dette Legato at nyde antages ikke uden særdeelis
vigtige og tilstrekkelige Aarsager de fattige af Landets gemeene Almue,
til hvilkes Underholdning andre Anstalter er føjede i Landet; ej heller
skal de dertil antages, som enten af andre Gasser nyder eller har Ad
gang til at nyde Pension, medmindre disse sidste maatte befindes af
saa slette Omstendigheder eller deris anden Pension saa ringe, at de
u-muelig deraf kand have nødtørftig Ophold; thi i saa Fald skal det
ikke være forbuden, at saadanne af dette Legato maa nyde nogen
aarlig Hielp til deris bedre Underholdning efter deris Stand og Vilkor.
8.
Til Pension af dette Legato skal da antages: 1) de af den salig
Testatoris Slægt og paarørende, som maatte befindes i saa fattige Om
stendigheder og af saa svage Legems Kræfter, at de ikke selv kand
erhverve dem deris skikkelige og nødtørftige Ophold, 2) alle de af
geisthg og verslig Stand, som har levet og boet og endnu boer i Fyen
enten i Kiøbstæderne eller paa Landet, saa mange som af dette Legato
kand have deris Underholdning til NødlørfTt og det af begge Kiøn,
gifte og ugifte, dog ingenlunde de, som enten ved Ødselhed, Over-
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daadighed eller anden u-skikkelig og u-sømmelig Opførsel har foraarsaget sig selv deris Armod og Fattigdom, men alleene saadanne fattige,
som har ført og endnu fører eet christeligt og ærbart Levnet og enten
formedelst Alderdom, Sygdom eller andre ulykkelige Hændelser ere
komne i saadanne Omstendigheder, at de sig ikke selv kand ernære,
og bør ingen, som opholder sig udenfor Fyens Land, til Pension at
nyde af dette Legato antages.
9.
Der skal indrettes 2de igiennemdragne, nummererede og af Directeurerne forseglede og authoriserede Protocoller, hvorudi skal indføres:
den salig Testatoris Testamente, Commissariernes Domslutning og den
kongelige allernaadigste Højeste Rettes Dom og derefter Pensionisternes
Navne ved Dag og Datum, naar de blive antegnede, samt naar nogen
af dem ved Døden afgaar, og andre igien blive inscriberede, saa vel
som og alt, hvis Directeurerne ved deris Samlinger maatte finde for
nøden at lade anføre. Af disse Protocoller skal den eene Gienpart
forblive hos Forvalteren og den anden hos Biskoppen, og maa aldeelis
intet i nogen af Protocollerne indføres, uden naar samtlige Directeurer
ere forsamlede, da de alle underskriver begge Protocoller, at de alle
Tider kand findes conform og ligelydende, og naar disse Protocoller
ere fuldskrevne, skal de begge nedlegges til Forvaring i StifTts-Kisten,
og andre nye igien indrettes og dermed, som forhen meldet er, stedse
forholdes.
10.
Alle de, som søge Pension af dette Legato, skal skriftlig indlevere
deris Ansøgninger til StilTtamtmanden eller Biskoppen med paategnel
Attest af deris Præst og Siæle-Sørger. Directeurerne skulle tillige med
Forvalteren samles 2de Gange om Aaret i Bispe-Residentzen i Odense,
nemlig næste Uge efter Dionysii og Qvasimodogeniti Landemode, efter
Biskoppens Advarsel, eller hvor og naar StilTtamtmanden det anordner,
da alle indkomne Ansøgninger skal fremlegges, og af samtlige Direc
teurer udnævnes de, som til Pension skal indtegnes, og hvorudi eenhver af Directeurerne have sit frie Votum, og bør de alle som reedelige og retsindige Mænd intet giøre af Villie eller Venskab, af kiødelige
og u-tilladelige Hensigter, men alleene have Henseende til de fat
tiges Tarv og Bcsle, at de værdigste og meest trængende fattige kand
nyde Frugten af den salige Testatoris christelige og højstpriiselige
Intention.
11.
Directeurerne nyder ingen Løn for deris med dette Legato havende
Umage og Arbeyde, ikke heller maa de, under hvad Paaskud det
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være kunde, tilegne sig noget af Gaard og Godsets Herligheder, ey
heller enten begiere nogen Villighed af Godsets Beboere eller bruge
dem til deris eegen Nøtte enten ved Egt og Kiørsel eller i andre Maader, men alleene til Gaardens Avling og Godsets fornødne og lovlige
Brug, paa det Beboerne altiid kand være i Stand til at svare Kongen
sine Skatter og de fattige deris Udgifter.

12.
Af Revennerne skal aarlig oplegges 200 Rdr., som skal settes paa
Bente, indtil man faar en Capital af 2000 Rdr., paa det, om nogen
ulykkelig Hændelse (det Gud naadelig afværge) enten ved Ildebrand,
Qvægsyge eller Misvext maatte overfalde Godset, der da altiid kunde
være en Fond, hvoraf saadan Skade kunde erstattes; men skulle nogen
saa betydelig Skade indfalde, at det aarlige Oplag til dens Erstatning
ikke blev tilstrækkelig, faar Pensionisterne at taale, at deris aarlige
Pension proportionaliteter blev formindsket, indtil Skaden kunde op
rettes, da man igien skulde begynde at giøre det forommeldte aarlige
Oplæg.
Saaleedes have vi da i den hellig Treefoldigheds Navn efter voris
heste Skiønsomhed og Samvittighed forfattet denne Fundatz, hvorved
vi formeene, at denne gudelige Stiftelse paa heste Maader bestandig
og uryggelig kand conserveres til de fattiges Tarv og Beste, og i allerdybeste Underdanighed indstiller den til Eders kongelige Majestets
allernaadigsle Confirmation.
Brahesborg et Odense, den 28. Augusti 1754.

C. R a n t z a u.

C. R a m u s.

Johannes Mule.

Niels N y k i r c h.

Jens Zeuthen.

Da ville Vi forskrevne Fundatz udi alle dens Ord, Clausuler og
Puncter, saasom samme heroven indført findes, allernaadigst have
confirmeret og stadfæstet, saa og hermed con lirmere og stadfæste.
Forbydendes alle og enhver herimod, eftersom foreskrevet slaar, al hin
dre eller udi nogen Maade Forfang at giøre under Vor Hyldest og Naade.
Givet paa vort Slot Friderichsborg den 13. Septembris Anno 1754.
Under Voris Kongelig Haand og Signet.

Friderich R.
(L- S )

.1. L. v. Holstein.

Confirmation paa en Fundatz over det af afgangne Cancellie-Raad
Peder Smidt ved Testamente legerede Lundegaard og Gods til de fattige
i Fyen.

Bilag HI.
FORTEGNELSE OVER DIREKTØRER OG FORVALTERE
1754—1929
SAMT PORTRÆTSAMLING

DIHEKTØKEB:

A. Stiftamtmænd.
1754—1760. Grev Christian Rantzau * til Brahesborg, f. 1G83 23. Januar,
død 1771 16. April.
1760—1767. Carl Juel* til Taasinge, f. 1706 22. Juni, død 1767
1. Septbr.
1767—1789. Henrik Bille* til Egeskov (Patent at føre Navnet Bille
Brahe ved Tiltrædelsen af Hvedholm 1788 7. Marts),
f. 1709 20. Oktbr., død 1789 8. Januar.
1789—1798. Friedrich Buchwald* til Gudumlund, f. 1747 22. Juli,
død 1814 9. August.
1798—1799. Poul Rosenørn til Ulriksholm, f. 1756 29. Marts, død 1829
28. April.
1799—1808. Poul Rosenørn Gersdorff til Vosnæsgaard og Kærsgaard,
f. 1743 8. Novbr., død 1810 10. Juni.
1808—1809. Baron Frederik Adeler** til Adelersborg, f. 1764 25. Juli,
død 1816 23. Marts.
1809—1814. Grev Gebhard Moltke** til Stamhuset Mollkenborg, f. 1764
20. Februar, død 1851 20. Decbr.
1814—1836. Hans Vilhelm Cederfeld de Simonsen til Erholm, f. 1777
10. Juli, død 1836 5. Maj.
1836—1842. Johan Carl Thuerecht Castenschiold**, f. 1887 14. Juni,
død 1844 30. Januar.
1843—1848. Carl Emil Bardenfleth**, f. 1807 9. Maj, død 1857 3. Sep
tember.
* Portræt S. 190. ** Portræt S. 191.
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1848—1869. Iver Johan Unsgaard*, Minister 1856—1859. (Konsti
tueret i Embedet: 1856 G. N. Klaumann, 1857 H. C. J.
Oderfeld de Simonsen, 1858—1859 C. Fischer), f. 1798
4. Septbr., død 1872 16. Septbr.
1869—1898. Eugenius Sophus Ernst Heltzen*, f. 1818 2. Decbr., død
1898 7. Novbr.
1898—1909. Frederik Lindam Godefroi de Dompierre de Jonquiéres*,
f. 1854 6. Oktbr., død 1925 30. April.
1909—1920. Johan Frederik Simony*, f. 1846 19. Septbr., død 1920
7. Juli.
1920—1921. Aage Sehliehtkrull**, f. 1874 9. Juni, død 1921 2. Marts.
Svend Neumann**, f. 1878 8. August.
1921 —

B. Biskopper.
1754—1762. Christian Ramus, f. 1687 Febr., død 1762 14. Deebr.
1762 — 1785. Jacob Ramus, f. 1716 6. Febr., (lød 1785 24. Decbr.
1786—1803. Dr. theol. Tonne Bloch**, f. 1733 7. Januar, død 1803
5. Septbr.
1803—1810. Dr. theol. Peder Hansen **,f. 1746 8. Maj, død 1810 26. Decbr.
1811 — 1834. Dr. theol. Frederik Plumf, f. 1760 12. Oktbr., død 1834
18. Januar.
1834—1848. Dr. theol. Nicolai Faberf, f. 1789 19. Juni, død 1848
15. Maj.
1848—1851. Dr. theol. Peter Christian Stenersen Gadf, f. 1797 27. April,
død 1851 12. Oktbr.
1851 — 1889. Dr. theol. Christian Thorning Engelstoftf, f. 1805 8. Au
gust, død 1889 25. Januar.
1889—1899. Harald August Edvard Stein ff, f. 1840 9. Marts, død 1900
5. Januar.
1900—1903. Dr. theol. Hans Valdemar Sthyrff, f. 1838 3. Oktbr., død
1905 5. Marts.
1903—1922. Lauritz Nicolai Balslevff, f. 1845 17. Oktbr., død 1923
12. Oktbr.
1923—
Anders Jensen Rudff, f. 1868 17. April.

* Portræt S. 192. ** Portræt S. 193. f Portræt S. 191. ff Portræt S. 195.

187
C. Provster i Sallinge Herred.
1754— 1765. Niels Nyekirk til Vester-Hæsinge og Lyndelse, f. 1680
10. Decbr., død 1765 19. Juni.
1766—1771. Jacob Hee til Øster-Hæsinge og Hillerslev, f. 1710, be
gravet 1771 30. Marts.
1771 — 1787. Johannes Mule til Nørrc-Broby, f. 1714 27. August, død
1787 29. Juni.
1787 — 1796. Hans Peder Bachmann til Øster-Hæsinge og Hillerslev,
f. 1742 18. Oktbr., død 1796 9. Oktbr.
1796—1800. Dr. theol. Carl Christian Laurentius Birch til Brahetrolleborg og Krarup, f. 1753 15. Febr., død 1808 25. April.
1800—1824. Morten Bredsdorff* til Vester-Skerninge og Ulbølle, f. 1757
24. Febr., død 1841 2. Maj.
1824—1837. Dr. phil. Peter August Wedel* til Skaarup og Tved,
f. 1768 26. Januar, død 1842 23. Maj.
1837 — 1850. Jørgen Alexander Lassen* til Kværndrup, f. 1800 8. Marts,
død 1888 16. Decbr.
1851 — 1861. Johan Frederik Leth* til Svanninge, f. 1803 7. Maj, død
1879 1. Oktbr.
1861 -1867. Carl Frederik Balslev** LilNørre-Broby, f. 1805 10. Januar,
død 1895 11. Marts.
1867—1879. Carl Edvard Thorup** til Øster-Hæsinge og Hillerslev,
f. 1818 17. Novbr., død 1899 24. Juli.
1880—1892. Marius Thomas Wøldike** til Brahelrolleborg og Krarup,
f. 1826 19. August, død 1900 8. Decbr.
1892—1895. Lauritz Nicolai Balslev f til Vester-Hæsinge og Lyndelse,
f. 1845 17. Oktbr., død 1923 12. Oktbr. (jvf. Biskopper).
1896—1925. Carl Emil Skjerbek** til Vester-Hæsinge og Lyndelse, f.
1855 15. April, død 1925 17. Febr.
1925—
Mathias Peder Madsen ff til Faaborg og Diernisse, f. 1876
26. Septbr.

I). Sognepræster i Sallinge Herred I.
1754—1771. Johannes Mule til Nørre-Broby, f. 1714 27. August, død
1787 29. Juni.
1771 — 1776. Hans Peder Bachmann til Øster-Hæsinge og Hillerslev,
f. 1742 18. Oktbr., død 1796 9. Oktbr.
* Portræt S. 196. ** Portræt S. 197. t Portræt S. 195. tt Portræt S. 198.
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1777 — 1787. Christopher Strøyberg til Sønder-Broby, f. 1711 28. Febr.,
begr. 1794 15. Januar.
1788—1800. Peter Kryssing Westergaard til Vester-Hæsinge og Ly li
delse, f. 1747 17. Marts, død 1821 19. Marts.
1800—1829. Andreas Ipsen til Nørre-Broby, f. 1769 23. Septbr., død
1829 14. Januar.
1829—1862. Claus Henrik Becher til Vester- Hæsinge og Lyn delse,
f. 1782 3. Decbr., død 1862 16. Juli.
1862—1867. Carl Edvard Thorup* til Vester-Hæsinge og Lyndelse,
f. 1818 17. Novbr., død 1899 24. Juli (jvf. Provster).
1867-1882. Rasmus Vilhelm Balslev** til Nørre-Broby, f. 1807 30. Juni,
død 1882 29. Septbr.
1882—1890. Henrik Anton Bay f til Allested og Vejlev, f. 1815 9. Septbr.,
død 1892 11. Januar.
1890.
Niels Peter Raaschouf til Espe og Vanlinge, f. 1823 23.
August, død 1890 7. Novbr.
1890—1897. Sofus Julius Emil Juul til Øster-Hæsinge og Hillerslev,
f. 1826 27. Febr., død 1916 29. Septbr.
1898—1900. Marius Thomas Wøldike* til Brahetrolleborg og Krarup,
f. 1826 19. August, død 1900 8. Decbr. (jvf. Provster).
1901 — 1902. Jensenius Johansen ff til Svanninge, f. 1827 7. Oktbr., død
1902 14. Marts.
1902—1905. Henrik Frederik Helms f f til Faaborg og Diernisse, f. 1857
31. August.
1905—1915. Johannes Fogff til Espe og Vantinge, f. 1846 2. April.
Ole Pedersen0 til Nørre-Broby, f. 1870 15. Marts.
1916—

Sognepræster i Sallinge Herred II.
1754—1763. Jens Zeuthen til Allesled og Vej lev, f. 1714, død 1763
15. August.
1763—1795. Bertel Holm til Allested og Vejlev, f. 1729 23. August,
begr. 1797 1. Decbr.
1795—1832. Jørgen Strøyberg til Sønder-Broby, f. 1766 29. Juli, død
1834 21. Decbr.
1832—1860. Laurits Christian Ipsen** til Nørre-Broby, f. 1802 31.
Marts, død 1860 24. April.
1860—1863. Christian Ernst Krag** til Sønder-Broby, f. 1804 12. Febr.,
død 1896 5. Novbr.
* Portræt S. 197. ** Portræt S. 198. t Portræt S. 199. ft Portræt S. 200.
° Portræt S. 201.
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1863—1873. Johan Frederik Leth* til Svanninge, f. 1803 7. Maj, død
1879 1. Oktbr. (jvf. Provster).
1873—1890. Jens Mathias Blicher** til Vester-Hæsinge og Lyndelse,
fra 1882 9. Decbr. til Nørre-Broby, f. 1822 19. Decbr., død
1893 21. Novbr.
1890—1900. Hans Schultz Gad** til Nørre Broby, f. 1837 19. Febr.,
død 1900 29. Septbr.
1900—1913. Peter Guillamore Hansenf til Nørre-Broby, f. 1841
11. Septbr.
1913—1928. Niels Søren Emil Wille ft til Sønder-Broby, f. 1863
12. Oktbr.
1928—
Jens Christian Clausen ff til Brahetrolleborg og Krarup,
f. 1864 8. Novbr.

FORVALTERE:
1754—1799. Hans Hansen, f. ca. 1720, begr. 1799 7. Juli.
1799—1807. Hans Daniell, f. ca. 1753, begr. 1807 30. Juli.
1807 — 1827. Stiftsfuldmægtig Jacob Johan Lundff, f. 1774 2. April,
død 1854 27. Novbr.
1828—1855. Jacob Peter Jensenius0, f. 1785 17. Juli, død 1855 30. Maj.
1855 1880. Hospitalsforstander Laurentius Andreas Wilcken0, f. 1817
4. Maj, død 1880 13. August.
1880—1920. Hospitalsforstander Peder Thorning Engelstoft0, f. 1850
22. Juli, død 1924 27. April.
1920Overretssagfører Carl Jacob Hagen0, f. 1863 26. Septbr.

* Portræt S. 196. ♦♦ Portræt S. 199. f Portræt S. 200. tf Portræt S. 201.
0 Portræt S. 202.
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Stiftamtmand Rantzau
1754-1760

Stiftamtmand Juel
1760-1767

Stiftamtmand Bille
1767-1789

Stiftamtmand Buchwald
1789-1798
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Stiftamtmand Adeler
1808—1809

Stiftamtmand Moltke
1809-1814

Stiftamtmand Castenschiold
1836-1842

Stiftamtmand Bardenlleth
1843-1848
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Stiftamtmand Unsgaard
1848-1869

Stiftamtmand Heltzen
1869-1898

Stiftamtmand Jonquieres
1898-1909

Stiftamtmand Simony
1909-1920

193

Stiftamtmand Schlichtkrull
1920—1921

Stiftamtmand Neumann
1921 -

Biskop"Bloch
1786-1803

Biskop Hansen
1803—1810
13

194

Biskop Plum
1811-1834

Biskop Faber
1834-1848

Biskop Gad
1848-1851

Biskop Engelstoft
1851—1889

195

Biskop Stein
1889-1899

Biskop Styhr
1900-1903

Biskop Balslev
1903-1922

Biskop Bud
1923—
13*

196

Provst BredsdorfT
1800-1824

Provst Wedel
1824-1837

Provst Lassen
1837- 1850

Provst Leth
1851 — 1861

197

Provst C. F. Balslev
1861—1867

Provst Wøldike
1880-1892

Provst Thorup
1867-1879

Provst Skjerbek
1896—1925
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Provst M. P. Madsen
1925 —

Sognepræst L. C. Ipsen
1832-1860

Sognepræst C. E Krag
1860-1863

Sognepræst R.V. Balslev
1867-1882

199

Sognepræst J. M. Blicher
1873-1890

Sognepræst H. A. Bay
1882-1890

Sognepræst N. P. Raaschou
1890

Sognepræst H. S. Gad
1890-1900
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Sognepræst P. G. Hansen
1900-1913

Sognepræst J Johansen
1901—1902

Sognepræst H. F. Helms
1902-1905

Sognepræst J. Fog
1905—1915
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Sognepræst Wille
1913-1928

Sognepræst O. Pedersen
1916—

Sognepræst J. C. Clausen
1928-

Forvalter, Stiftsfuldmægtig Lund
1807-1827
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Forvalter Jensenius
1828-1855

Forvalter, Hospitalsforst. Wilcken
1855—1880

Forvalter, Hospitalsforst. Engelstoft
1880—1920

Forvalter, Overretssagfører Hagen
1920-

Bilag IV.
UDDRAG AF STIFTELSENS REGNSKABER 1754—1929
Anni. Beløb over i/2 Rdlr. og V2 Kr. er rundet af opefter.

204
Indta'gt
Aar

1754/«.,
17“/56

I?50/«
1757/58
1758/59
17»/«,

17«o/61
17«%
1762/63
17*3/64
176^05
1765/66
I?«’/«!
1762/68
17«3/09

17”/7o
17’0/71
17’%
17’2/73
17’3/74
17’%
17’3/76
17’6/77
17’%
17’6/79

17’2/bo
178o/81

Forpagt
nings
afgift
Bdlr.

Land
gildepenge
Bdlr.

Land
gilde
korn
Bdlr.

1005
955
955
505
810
810
810
810
810
210
410
410
410
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
1300
1300
1300
1300
1525
1525
1525
1525

294
314
308
308
308
308
308
308
298
308
308
308
308
308
308
295
290
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
301
301

247
352
409
511
343
350
265
308
251
371
388
497
391
429
398
261
378
506
570
358
356
455
283
293
390
392
406
534
503
612
492
653
742

Indfæstninger

Frihedspas

Pensioner

Bdlr.

Bdlr.

Bdlr.

0
32
100
59
160
187
139
92
43
0
180
67
0
294
367
70
83
0
213
147
67
167
0
0
63
120
133
87
110
67
110
203
0

0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
20
13
0
20
0
120
0
0
80
0
137
53
60
40
0
103
53
50
0
13
67
40
0

418
835
880
1127
1190
1195
1038
1200
1149
980
1018
1012
962
952
900
888
879
878
786
746
684
674
710
635
674
622
604
906
1088
1269
1534
1659
1628*

178i/82
17*2/83
1783/84
1784/85
1783/86
1786/87
♦ fra 1786/87 det korrekte Beløb.

‘/4 °/o af det
kontriSkatter af
buable
Bønder- Hartkorns
godset
Værdi
(Fdg.
14/s 1768.)
Bdlr.

788
992
1058
1226
1099
979
989
967
1082
977
977
1062
1002
1020
1028
989
1105
1180
1266
979
999
1120
921
870
989
1017
1020
1147
1214
966
1096
1224
1289

75
75
75
0
0
19**
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

*♦ Fdg. 17/g 1773.
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Indtægt
Aar

1787/88
17%0
17^1
17^/92

17«2/os
17»3/94
17«/98
1785/96

Skatter
af
Indfæst- Pensioner Bønder
ninger
godset

Land
gildepenge

Land
gildekorn

Rdlr.

Rdlr.

Rdlr.

Rdlr.

Rdlr.

Rdlr.

Rdlr.

1525
1525
1525
1525
1525
1525
1525
1526
1525

301
301
301
304
304
304
304
304
304

426
559
555
438
399
486
592
586
689

0
127
215
100
120
0
550
360
40

1688
1763
1821
1939
1938
1938
1936
1928
1878

1045
1310
1326
1030
1130
1130
1130
1130
1130

75
75
37
75
75
75
75
75
75

178’/m
I?88/»»
1788/1800
1800/01
1801/02
1802/03
1808/04

1525
1525
1525
1525
2030
2030
2030
2030

304
304
304
325
325
325
325
325

425
430
578
739
923
670
808
821

300
20

890

289

Brutto
skattebeløb

♦Rekonstruerede Regnskaber 1796/97— 18O3/o4.

17««/97

1/4 0. 0
af
Hartk.

Forpagt
nings
afgift

1/4 O/o
Formue
afgift
i Henh. t.
Forordn.
i4/3 1789
Rdlr.

1878
1888
1898
1928
1998
1998
2083
2109

1693
1770
1777
2038
1956
1963
1961
2042

♦ Anin. Landgildekornet 1796/97—98/99 beregnet efter Beløbet for 1794/95, 31 Tdr.
Rug, 137 Tdr. Byg, 104 Tdr. Havre, omsat efter hvert Aars Kapitelstakst.
Landgildekornet 17"/i8oo —1803/04 beregnet efter Beløbet for 18o4/o5, 25
Tdr. Rug, 130 Tdr. Byg, 116 Tdr. Havre, omsat efter hvert Aars Kapi
telstakst.
Forandringerne i Pensionsbeløbene er fundet i Forhandlingsproto
kollen og det samlede Skattebeløb i Amtstuens Hovedbøger.
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Indtægt
Aar

Forpagtningsafgift
Rdlr.

Korna fgi ft
af solgt
Gods
Rdlr.

Land
gildepenge

Land
gildekorn

Indfæstninger

Rdlr.

Rdlr.

Rdlr.

325
325
325
325
325
325
325
645

0
800
3155
0
300
0
0
0

111

Rbd.
N. V.

Rbd.
N. V.

604
593
593
593
593
593

902
1081
961
1000
1034
1632
1862
2871
Rbd.
N. V.
1252
3032
2177
1975
2887
1800

0
0
0
4400
3050
2000

42
164
194
190
206
205

2270
2621
2305
2365
2258
2225
2318
3765
Rbd.
N. V.
1230
2752
2845
3058
3170
3160

Pen
sioner
Rdlr.

Amt
stueskatter
efter
Hoved
bogen
Rdlr.

3334
2809
3212
3351
2997
3536
4029
18,785

Hovedgaarden
betalt
heiaf

Løn
ninger

Rdlr.

Rdlr.

625
427
509
9
478
582
552
1745
Rbd.
N. V.
1140
3934
795
408
350
285

185
185
272
9
237
237
437
1273
Rbd.
N. V.
630
819
820
970
970
717

209

577

1813
1814
1815
1816
1817
1818

2030
2030
2030
2030
2030
2030
2840
4260
Rbd.
N. V.
2435
5656
4816
5428
6370
4981

1819

3158

415

1350

370

148

3188

1820

2607

395

773

871

158

1690

+ 1985
Sølv

261

570

1821

1210

395

452

418

51

1380

194

547

1822

1254

395

400

1565

50

1458

4492
4302
+ 380
Sølv

310

547

1823

620

395

540

958

53

695

+ 46G
Sølv

538

547

1824

620
+ 516
Sølv

376

480

535

42

699

+ 651
Sølv

680

535

1825

1201

326

465

1008

40

648

+ 452
Sølv

550

1826
1827

2224
2385

348
358

515
1235

457
422

45
107

906
1102

654
665

1828

1916

351

908

259

57

2326

3366
3522
2821

153
; 3oo
Sølv
481
399

+ 554
Sølv

614

229

1829
1830

1838
2049

372
365

636
598

464
0

65
53

1883
1802

3365
3460

605
616

221
259

18»Vo5
1805/00
1800/07
-4- 1807/og
1808/09
180»/10
18‘0/n
18n/i2-1812

Rbd.
N. V.

Rb 1.
N. V.

9411
17,217
14,243
8172
13,913
?
3750
4-820
Sølv

2962

3553

2624
2749
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Indtægt

Aar

1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854

HovedKorn
Amt g aar Løn
Pen
For- Land Land
Ind- afgift Kapi Hovstuenin
pagt- gilde- gildefæstaf
tal- nings- sioner skatter den
nings- penge korn ninger solgt renter penge
betalt ger
heraf
afgift
Gods
Bbd. Bbd.
Bbd. Bbd. Bbd. Bbd. Bbd.
Bbd. Bbd. Bbd.
Bbd.

1970
2787
1720
1641
1960
2127
1982
2076
2424
2421
2480
2705
2573
2357
2780
3660
3077
1778
1404
1469
1883
2113
2633
2931

402
399
375
364
356
363
361
359
364
360
359
373
374
352
348
387
390
356
333
340
349
373
364
409

894
1360
984
944
1259
1433
1282
1357
1586
1498
1455
1578
1592
1548
1824
2424
2440
1833
1429
1457
1216
1237
1537
1590

598
928
1495
124
217
550
900
0
600
500
1400
200
100
1350
1540
250
700
150
920
1800
3160
0
1150
0

84
86
63
48
58
69
69
104
75
77
69
79
82
72
70
97
122
94
67
61
73
97
93
143

15
15
71
71
71
72
72
72
72
72
72
72
58
245
312
311
331
353
299
300
497
489
629

476
943
943
949
953
955
965
967

1712
1672
1779
1882
1787
1539
1423
1525
1615
1598
1737
1819
1946
1891
2063
2244
2474
2545
2458
2414
2363
2249
2191
3497

3320
3585
3790
3802
3768
3852
3936
3780
3796
4022
3968
4031
4137
3907
3759
4042
4022
4750
5629
5392
5570
4396
4324
4393

613
638
678
679
679
689
709
671
695
699
712
619
580
515
516
527
519
1074
1642
1409
1485
732
676
749

389
314
314
314
312
307
345
322
343
368
348
348
385
398
398
398
826
540
516
555
567
569
569
581

208
Indtægt

Aar

1855
1856—
5731/3
18^/58
18^/59
185»/«)
1860/81

18o1/«2
18«/««
1863/64
18«l/6&
18«/W
186»/67
18«/68

1868/m
1869/70
18'9/71
18”/7g
18’2/73
18’3/74
18’l/75
18’5/7«
18’6/77
18”/78
18’6/79
IS™/«

18so/81

HoKorn
ved- Løn
Aint- gaarafgift Kapi HovPen

af tal- nings- Sko sioner stue- den nin
skatter betalt ger
solgt renter
penge vene
Gods
heraf
Rbd. Rbd. Rbd. Rbd. Rbd. Rbd. Rbd. Rbd.

Udgift
til
Sko
vene

Forpagtningsafgift
Rbd.

Land
gildekorn og
-penge
Rbd.

3337

2135 2200

121

670 967 129

2661

4728

861

779

119

3507

2132 2650

285

689 1078

97

2991

4690

814 1262

56

2829
2525
2518
2657
2858
2796
2394
2201
2597
3076
3504
3816
3185
2786
4222
5633
5906

1875
1693
1860
1915
2084
1847
1555
1605
1219
871
1010
991
629
669
732
726
787

Kr.
11881
11693
11713
11575
9290
8000
8000

Kr.
1449
1290
1318
1212
720
739
838

Indfæstninger
Rbd.

0
200

Rbd.

105 1288
93 1285
103 1312
105 1292
120 1306
99 1375
151 1595
466 2905
1967 5910
3628 9711
3660 9097
4528 9846
3041 1069
3498 9613
3799 10392
4377 10730
4825 11150

1087
1075
1075
1077
1077
1077
1056
962
607
393
393
393
350
350
350
319
317

44
271
308
648
387
365
359
451
477
484
645
526
451
556
550
680
692

3715
3966
4009
4400
4492
4935
5148
5033
5963
8877
10682
12937
13493
13351
12945
12692
13191

5017 1016 1011 104
5133 931 945 169
5174 943 958 125
5188 1114 993 213
5014 949 1048 129
4852 936 1078 185
4931 936 1019 293
5727 1953 845 158
4825 935 1015 175
4002 832 1419 207
2850 638 1539 224
2700 699 1546 215
2694 664 1538 222
2356 789 1410 226
2357 677 1459 258
2315 658 1462 242
2326 655 1365 344

Kr. Kr.
9278 23212
10266 24686
10377 25862
9932 25913
9752 29070
10261 28730
11432 29068

Kr.
631
568
520
520
330
330
330

Kr.
1465
2052
2218
1858
1739
1933
2235

Kr.
28088
33640
40719
45217
45634
43682
41771

Kr.
4728
4768
4754
4321
4398
3568
3164

Kr.
1312
1332
1331
1278
1344
1344
1344

Kr.
3134
2927
2928
3427
3417
3413
2739

Kr.
576
785
997
898
661
778
704

209
Indtægt

Aar

Land
Forgildepagt- korn
ningsog
a fgi ft -penge
Kr.
Kr.

Overskud

Korn
afgift
af
solgt
Gods

Hovningspenge

Sko
vene

Kapi
talrenter

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

af
af
Hoved- Sko
gaar- vene
den

Kr.

Kr.

Pen
sioner
Kr.

188i/82 10000 888 10939 330 2315 29782
9234 865 41361
1882/s3 10000 777 9965 330 2246 30845
9047 940 43841
7095 698 45819
1883/84 10000 667 10521 276 2195 32260
185
10310
404
11177
34091
1950
8980 579 46939
18^/85
377
10041
1841
10195
36790
113
8494 128 47896
1885/86
18se/87 9718 266 10119
58 2025 38499
5722 405 48986
18B7/88 11378 261
9592
58 2146 38232 -J-406 899 48556
5008 2079 48015
1888/89 6610 255 10402 • 58 3485 37873
1889/80 6040 294 11877
58 3204 37872
2544 1492 47341
1890/si 6125 300 10775
58 2985 37838
4129 1459 47637
1891/90 5185 317 12286
58 3038 37760
3255 1759 47986
18»2/93 5057 347
9861
58 3655 37863
3051 2238 47537
1893/94 4802 283 10421
58 3417 37920
275 2101 48122
189i/95 4699 364 9098 58 3206 37824 4-15493 1302 47033
1895/9(i 4550 239
9354
58 3479 37336
2717 2084 46710
58 3696 38211
2659 2340 46986
18”/97 4673 249 10212
1897/98 3355 246 10490
56 3308 38471
1076 2001 48132
18»8/99 3750 397 11077
1844 2439 49140
3840 38928
1 8"/lWO 3750 341 11840
1509 2405 49485
3713 39319
13821
3750
309
1395 2153 49858
3661 40057
1900/01
3441 41087 4- 2841 2282 50595
19°’/o2 3750 324 11388
4111 41102
245 1418 50857
19°2/03 5905 309 10854
3336 2728 51018
1903/04 5761 314 11032
4261 40933
3884 2768 51095
4558 40945
1901/05 5811 343 12046
1903/qq 6083 359 12623
4529 41531
3156 2751 51884
*) Dog ikke af Lundegaard, som betales af Forpagteren.

Herat
Stif kom
Løn
tel
mu
sens nale nin
Skat Skat ger
ter
ter*

Kr.

Kr.

3182 59
3178 67
3236 51
3037 69
2596 64
2551 64
2417 65
2178 69
2154 67
2155 69
2299 74
2250 86
2251 85
2275 81
2340 76
2263 65
2255 59
2527 68
2339 84
2199 91
2156 103
2189 75
1980 99
1697 173
1496 270

Kr.

2631
2632
2607
2690
2681
3175
3374
3280
3380
3587
3582
3602
3580
3605
3620
3585
3560
4052
4361
4363
4310
4480
4050
4000
3280

210
Overskud

Indtægt

Aar

Land KornForgilde- afgift
pagtkorn
af
ningssolgt
og
afgift -penge
(lods
Kr.

19<»/ot
19<”/o8

6236
9199
1908/00
6530
6502
IWio
19io/n
6055
19ii/i2
5767
6911
6670
1913'14
5618
19W15
8251
19'5/16
19'6/17
8185
9951
19*’/18
19'8/19 11956
19'8/20 12030
1920/21 13457
192'/22 15585
1922/03 10589
8750
1928/24
8454
1921/25
1925/26 11708
1926/27
6976
6735
1927/og
I928/09
7022
* Dog ikke

Kr.

Kr.

Ren
ter af
Af
løs
ning

Sko
vene

Kr.

Kr.

af
Kapi Hovedtal
gaarrenter
den

Kr.

Kr.

af
Sko
vene
Kr.

Pen
sioner

Kr.

12473
4801 41576 4295 2326 53230
13725
4897 41807 4439 2802 54278
5472 41964 4760 2521 54568
13602
4687 42054 1144 2813 55471
11943
5626 41917 3760 3468 55923
12250
5072 42624 3745 2772 56315
16051
5274 43211 4375 3371 56387
15166
5443 43232 4464 3266 57660
13425
22269
5620 44474 1301 2468 58403
22360
6648 44791 3812 4129 59446
25953
10263 44803 968 7520 60630
24982
16418 45220 5818 12023 62286
10315 1599 19786 46399 4506 15005 64304
9023 479 11621 50016 7487 7498 65481
62 12978 54840 8467 7822 65133
8920
8771 101 11635 56106 6792 6239 63526
5 13773 58019 1308 8544 62388
8762
8734
33 16032 54817 4938 11013 57914
8528 169 17141 55387 -^840 11338 58463
9613 10490 56838 7988 5873 63155
9235 8080 60944 3821 2113 64359
8763 7728 62311 3309 3431 64868
1965 7661 68268 5435 3893 66233
af Lundegaard, som betales af Forpagteren.

355
391
387
340
349

Heraf
kom
Stiftel mu
sens
nale
Skatter Skat
ter*
Kr.

Kr.

Løn
nin
ger
Kr.

1480 313 3305
1539 329 3318
1578 371 3330
1881 376 3330
2016 346 3330
2276 450 3730
2430 434 3768
2330 401 3815
2321 380 3815
2525 689 4015
2872 943 4300
3156 1031 4590
3648 946 4830
4191 739 5650
5297 846 9401
5477 915 10174
4637 875 8814
4314 1053 8835
4725 1164 6476
5046 988 5770
4583 898 5363
3973 795 5114
3216 616 5059

FOTOGRAFIERNE AF HARALD LØNBORG

(undtagen s. 2—5

og

22)

CLICHÉERNE FRA
A. HAMMERSCHMIDTS REPRODUKTIONSANSTALT I AARHUS

TRYKT I ANDELSBOGTRYKKERIET I ODENSE

