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Forord

Denne bog bygger på et enestående kildemateriale om udskiftning og udflytning i Vrids- 
løselille i sidste halvdel af 1700-tallet. Dokumenterne er fundet af Frits Beck Kristensen i Rigsarkivet, 
Landsarkivet for Sjælland m.m. og i Lokalhistorisk Samling i Albertslund. Disse stilles hermed til 
rådighed. Det bemærkes dog, at selv et så omfattende materiale kun består af de afgørende 
dokumenter i sagerne. Der findes i landvæsensprotokoller i Amtsarkivet en “mellemkorrespondance” 
mellem amtmand og regimentskriver. Disse kilder er ikke nødvendige for at beskrive sagerne. 
Rentekammerets arkiv har de vigtigste sager, og herfra er de fleste af denne bogs kilder hentet.

Dokumenterne er gengivet med tillempet moderne retstavning, dog med vægt på, at datidens 
sproglige form så vidt muligt er bevaret. Der har ofte været tale om at træffe valg, fordi man ikke havde 
faste stavemåder. Vridsløselille bliver f. eks. omtalt som “Wresløse”, “Wredsløselille”, “Writsløse”, 
“Wridsløselile”, “Wridsløselille”, “Wrisløselile”, “Writsløselille”, “Writzløselille”. Navne på samme 
person er heller ikke stavet ens i dokumenterne. En husmand underskriver sig Olle Christiansen, men 
omtales i brevene også som Ole og Oluf. I denne bogs gengivelse er der valgt én form, så det er lettere 
at følge en sag fra brev til brev.

Kildesamlingen er velegnet, hvis man vil studere det ofte ret komplicerede forløb 
med omfordeling, flytninger og ændringer af jordloddernes ejerforhold. Udviklingen stod be
stemt ikke stille, men der var i høj grad bevægelse, fordi enhver prøvede at få den bedst mulige 
situation til sit landbrug. Ønsker man at finde kildetekster til de enkelte udskiftningssager, kan 
man bruge oversigten over sagsforløb.

Frits Beck Kristensen har ønsket, at der foruden kildeteksterne, dokumenterne, 
skulle være en fremstilling af nogle karakteristiske træk i alt det, der skete. Det er undertegnede 
blevet bedt om. Disse mere fortællende kapitler indleder bogen. Derefter følger udskrifter af kil
derne, som min fremstilling kun henviser til eller citerer ganske kortfattet.

Bogen er illustreret med kopier af de originale dokumenter. Billederne er Erling Pulteras 
fotografier fra GI. Vridsløse, som byen ser ud i dag.

Albertslund, oktober 2001
Jørgen Nielsen
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Landboreformerne 
i Vridsløselille 

- en fremstilling af sagerne



Udskiftning og udflytning i landsbyen 
Vridsløselille 1771 - 1801

Fra kirkelig ejendom til krongods

Vridsløselille er nævnt første gang i 1248 i forbindelse med overdragelse af gods til kirken. Re
formationen i 1536 betyder for Vridsløselilles bønder, at størstedelen afjordene bliver krongods.

Matrikelopmålingen i 1688 giver et overblik over ejerforholdet: Kun én gård tilhører fra 
da af Domkapitlet i Roskilde. Vartov Hospital ejede 4 gårde i Vridsløselille. En af gårdene til
hørte en adelsmand, Holger Trolle, indtil den ved et mageskifte i 1718 blev lagt sammen med 
krongodset, som i Vridsløselille derefter bestod af 7 gårde.
(Kilde: Poul Høyer: Vridsløselille Jorder. Glostrupbogen 1958 - 59)
Det ser ud til, at Vartov Hospital og Domkapitlet i løbet af 1700-tallet kommer ud af deres ejerskab i 
Vridsløselille, så den nye tids selvejerbonde har haft deres jorde ved udskiftningernes begyndelse.

Begyndelsen til selveje 1766

I 1766 fik gårdmændene i Københavns Amts Rytterdistrikt skøde på deres gårde. Det skete i an
ledning af Christian den Syvendes tronbestigelse. I den kongelige resolution af 6/5 - 1766 stod 
der bl.a.:

“Ved en kongelig resolution er uden nogen betaling afstået og afhændet til bonden NN og hans 
arvinger den under Københavns Amt....... liggende og hidtil ifæsthavende gård.............NN og
hans arvinger, eller hvem han dertil på lovlig måde gør berettiget, skal nyde, bruge og beholde 
den til evindelig ejendom, så at de derover på lovlig måde fri må disponere således, som han og 
de ved bedst

Man kan ikke sige, at den private ejendomsret hermed blev indført. Bønderne i 
Vridsløselille blev kronfæstere. Herlighedsrettighederne - det kunne være ret til jagt og fiskeri - 
kunne forbeholdes kronen ved salg af en gård. Der skulle desuden betales afgift til kronen efter 
beregning af hartkorn. Og så skulle bønderne være til tjeneste, hvis der var brug for vogne og 
heste til arbejdskørsel. Det sidste blev der brug for i Vridsløselille. Der skulle nemlig anlægges 
en ny landevej til Roskilde lige ved landsbyen. Arbejdet med vejen foregik i 1768 - 71.

Disse bønder i Vridsløselille fik arvefæsteskøder i 1766:

Jens Thomasen
Lars Thomasen
Søren Andersen
Morten Bendsen
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Jørgen Jørgensen 
Jens Larsen 
Albret Nielsen 
Poul Pedersen 
Peder Mortensen

Man dyrkede i fællesskab
I mange år havde gårdene ligget tæt sammen i landsbyer ofte omkring gadekæret. Sådan var det 
også i Vridsløselille. Det var nødvendigt, at bønderne holdt bystævne for at aftale såning og høst. 
Bymarken omkring Vridsløselille bestod af 3 vange: Bavnemarken, Hedemarken og Stens
marken. En af disse vange lå på skift hen som brakmark, så man ikke udpinte jorden. Vangene var op
delt i åse. Der kunne f.eks. være 10 åse, der delte en vang op i nogle lange smalle jordstykker. Det var 
praktisk med lange markstykker, da hjulplovene var svære at vende rundt med. Det var derimod ikke 
praktisk, at gårdmændene havde delt den enkelte ås op i agre og tildelt hinanden op til 35 smalle agre 
fordelt på åsene. Fordelingen gav alle gårdmænd stykker af den gode og stykker af den mindre gode 
jord. Arbejdet med jordene måtte nødvendigvis foregå i et fællesskab.

Dyrkningsfællesskabet kunne blive en hindring for, at landbruget gjorde fremskridt, mente 
landets ledere. Danske mejeriprodukter og den danske komhøst manglede kvalitet, så man kunne eks
portere. Det var kedeligt, da der efterhånden med den begyndende industrialisering blev efterspørgsel 
efter landbrugsvarer fra industrilande. Skulle dansk landbrug gøres mere effektivt, måtte der gives den 
enkelte interesse i at forbedre egen jord og udnytte jordene intensivt. Der skulle gives bedre mulighed 
for uafhængigt at kunne så og høste. Jordstykkerne måtte samles ved en omfordeling mellem 
gårdejerne. Det blev kaldt udskiftning. Det næste skridt skulle være, at gårdene kom ud og ligge på de 
jorde, som hørte til ejendommene. Det kaldtes udflytning. Man måtte have landmålere ud til landsby
erne, så der kunne forhandles og laves streger på et kort over landsbyens jorder.

En ny landevej sætter gang i udskiftning

Mange steder blev omfordelingen afjorden ikke sat i gang, selv om der var kommet en forordning om 
udskiftning. I Vridsløselille bliver det den nye landevej, der sætter gårdmændene i gang med at lave en 
ny fordeling afjordene. Initiativet kommer ikke fra dem, der ville drive landbrug, men fra den mand, 
som var bange for at få sin forretning ødelagt ved trafikkens flytning fra den gamle landevej til den nye, 
nemlig ejeren af Roskilde Kro. Hans kro skulle fra 1771 nedlægges ved den gamle vej og etableres 
ved den nye landevej som den nye Roskilde Kro. Det skulle vise sig, at kroejer Peter Friderichsen 
With havde tænkt sagen igennem og lagt en plan.

11



12



Roskildevejen skulle gå tværs igennem jordlodderne

Den gamle Roskildevej bugtede sig efter landskabet og markskel. Den nye vej skulle være snorlige, så i 
Vridsløselille kom vejen til at skære jordlodder over i to stykker. Desuden gik der et stykke jord med til 
selve vejen. I dec. 1772 lavede oberlandmåler Bugge en ny hartkornsberegning. Bønderne håbede på 
en reduktion i hartkorn, så der skulle svares mindre afgift. I Københavns Amt lavede Bugge opmålinger 
af Kongevejens frigjorte arealer, som nu kunne overpløjes. Christian 4. havde i 1641 sat vejbyggeriet af 
Kongevejen i gang. Der skulle være en vejsikker forbindelse fra København til Roskilde og de nord
sjællandske besiddelser. Kongevejen var aflåst med bomme, og denne vej har ligget lidt nord for Vrids
løselille landsby. Den nye Roskildevej kom til gengæld til at tage landbrugsjord. Kunne bøndernes nye 
jord efter Kongevejens nedlæggelse give den merafgift, som staten tabte ved nedsættelse af afgiften for 
bønderne omkring den nye Roskildevej. Man har gerne villet have et regnskab, som kunne give uæn
dret indtægt til kronen.

En ny tids bonde

Udskiftning af jorde og udflytning af gårde gik ikke lige hurtigt alle steder. I Vridsløselille kom 
der som beskrevet et skub fra kromanden. Han fik gang i udskiftningen, men flere fortsatte med 
at dyrke jordene i fællesskab. De tre vange Bavnemarken, Hedemarken og Stensmarken (nu 
“Kromandens jord”) var af forskellig kvalitet. Bavnemarken var mere frugtbar end Hedemarken, 
så det var retfærdigt, at gårdene også efter udflytningen fik del i både god og mindre god jord. 
Det fungerede bedst, hvis man såede og høstede med fordeling af arbejde og udbytte.

Udskiftningen blev begyndelsen til et mere intensivt landbrug, hvor hver en plet 
jord skulle udnyttes. Derfor blev der gravet grøfter til afvanding i den fugtige del af 
Vridsløselilles jorde. Her opstod et nyt fællesskab mellem naboer. Gravede den ene ikke grøfter, 
gik det ud overjordene omkring. Det kom der i 1794 en sag ud af.

Jens Larsen, Klovtofte, klagede til Rentekammeret over gårdmand Niels Jørgensen, 
Vridsløselille, fordi Jørgensen ikke havde gravet grøfter langs det halve stykke af det hegn, de 
var fælles om. Jens Larsen skrev, at han havde prøvet at overtale ham til at få det ordnet, men det 
var ikke lykkedes, og nu måtte han døje med vand på sin mark. Klagerens forslag til Rente
kammeret er et ultimatum til Niels Jørgensen. Enten får han sine grøfter gravet eller også lejer 
klageren folk til det og giver Niels Jørgensen regningen.

Landvæsenskommissærerne støtter klagen, fordi Niels Jørgensens efterladenhed 
forhindrer Jens Larsen i den glæde og stolthed ved egne jorde og deres stand, som var en målsæt
ning for den ny tids bonde - den flittige, oplyste og lykkelige:

“Efter at have taget det af Jens Larsen.. ..påklagede vandløb og markskelshegn i øjesyn.. ” 
Landvæsenskommissæreme har været ude for at se på sagen, og de mener, Jens Larsen skal have 
grøfterne gravet, så han “..derved kan få fred på sin jorder, og ej desformedelst, trykkes udi den 
lyst og tilbøjelighed, han har til sine agres og enges forbedring.. ”
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I december 1794 får Niels Jørgensen en frist til april året efter. Ordner han ikke 
selv grøfterne, vil amtmanden mod hans betaling sørge for det. Kan han ikke betale, vil pengene 
blive inddrevet ved udpantning. Jørgensen oplevede på denne måde, at de nye tider med effekti
vitet inden for landbruget var kommet til Vridsløselille.

Hvem skrev bøndernes ansøgninger?

Det vil være forkert at antage, at bønderne i 1770'erne var analfabeter. En del kunne læse og 
skrive. Da ansøgningerne er formuleret i den særlige snørklede kancelli-stil, kunne det tyde på, 
at bønderne har haft folk med erfaring til at skrive. Fra 1774 skulle oldermændene føre bylavs- 
bøger. Sognefogeder havde også pligt til at udfærdige skriftligt arbejde. Præsten kunne formulere 
sig skriftligt, og degnen i rytterskolen i Herstedvester var vant til at føre skoleprotokollen, så 
bønderne har haft skrivekyndige ved hånden, når der skulle sendes breve fra Vridsløselille til 
regimentskriveren på Frederiksberg Slot.

Sagsbehandlere anno 1771 - 1801

Fra Vridsløselille gik breve om udskiftning, ansøgninger om hjælp til flytning og klager til 
Rentekammeret. Sagerne skulle igennem nogle hænder, før afsenderne i Vridsløselille fik svar. 
Sagsbehandlere, som underskrev brevene, kunne være:

Amtmand, godsejer Christian Ludvig Scheel Piessen (1741 - 1801). Amtmand 1771 - 1799 
Amtsforvalter Andersen 
Regimentskriver Nørager 
Birkedommer Sundby e 
Birkeskriver Terkelsen
Sognefoged i Risby Peder Andersen
Sognefoged i Herstedvester Svend Larsen
Stiftamtmand Knuth

Sagerne sendes fra skrivebord til skrivebord. Ved hver nye instans gentages hele 
sagsforløbet, som er refereret fra de foregående, selv om ansøgerbrevene blev sendt med til hver 
instans. Sproget er et embedsmandssprog i kancellistil. Det er et meget højtideligt sprog i sit ord
valg. Dog skinner af og til nogle følelser igennem, således som det vil fremgå af ordvalget i 
nogle af sagerne i det følgende. Kancellistilen kendetegnes ved meget lange sætningsforløb, hvor 
man først helt forstår meningen, når man endelig når frem til de sidste ord før et punktum. Man 
skrev sig ikke hurtigt til konklusionen, men udbredte sig med flere linier om sagernes forudsæt
ninger. Dette svarer til dommeren, der opregner alle præmisserne, før selve dommen forkyndes. 
Det er en sprogform, som vi kender fra myndigheds-personer i Ludvig Holbergs komedier. Her 
især brugt af personer, som gerne vil udstyre sig med fornemhed og juridisk viden. Når bønder
nes breve er affattet i kancellistil, har det ikke den komiske virkning som i komedierne. Denne 
stil var nødvendig for at få opmærksomheden. Sådan skulle den slags breve formuleres. Kunne 
bønderne ikke selv skrive i stilen, måtte de have andre til det og nøjes med at skrive navn under.
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Udflytning - hvordan flyttes en gård?

I hver landsby lå en lergrav. Det var nødvendigt at reparere de lerklinede vægge efter en vinter 
med frost og regn. Det holdbare ved bindingsværket var bjælkerne. De var falset sammen, så de 
var nemme at skille ad, når en gård skulle flyttes. Lerkliningen og risfletningen var ikke særlig 
svær at fjerne, og bjælkerne kunne derefter tages ned, når stråtaget var fjernet. Det var ikke en 
uoverkommelig opgave. Var bjælkerne ikke holdbare, kunne man søge om bygningshjælp. Der 
kunne godt gå tid med ansøgningspapirernes vandring mellem instanserne, men så snart pengene 
var bevilget, kunne flytningen gå i gang, og så snart alt var genopbygget eller fornyet, hentede man f.eks. 
sognefogeden til at bevidne det, så pengene kunne blive udbetalt.

Der findes i Landsarkivet grundrids af gårdene i Vridsløselille 1801. Alligevel kan 
man bedre danne sig et indtryk af den tids gård, hvis man ser bøndernes regning for flytning og 
genopbygning. I 1799 flyttede Hans Pedersen sin gård og genopførte den med fire længer. Stue
huset lå mod nord og var den største bygning på 19 fag. Hos en anden gårdmand nævnes det i 
1801, at stuehuset var indrettet med adskillige små kamre og en indkørselsport. Der var gravet en 
træsat brønd. Det var ofte egetømmer. Andre bygningsregnskaber nævner skorsten og bageovn. 
Har vi ingen tegninger af bygningerne i Vridsløselille, så har vi til gengæld den lokale sognefo
ged som øjenvidne, når der blev skrevet attest på flytningerne: “Ovenanførte besigtigelse er lov
ligforetaget afos som underskrevne bevidnere. Vridsløselille den 26. november 1801 ” - skrev 
sognefoged Peder Andersen og Niels Christensen.

Ønsker man et nærmere kendskab til gårdene, bygninger og indretning, er brand
taksationer et sted, som kan bidrage med detaljer. En brandtaksation for en af gårdene i Vridslø
selille anno 1798 omtaler lervægge og stråtag i stuehuset, som havde to stuer og to kamre med 
lergulve, simple vinduer og hollandske døre. I den ene stue er der paneler malet med oliefarver. 
Der opvarmes med bilæggerkakkelovne. Køkkenet har åben skorsten og bageovn. Der er indkør
sel med en port samt en hølade. Staldbygninger var bygget med egetømmer-spær, ligesom de øv
rige. Der var stald, vognskur og en brønd med vippe.
(Brandtaxation 19.2.1798, Toftegård)

Vridsløselille 1771 - 1772: ENIGHED

Vridsløselille var blandt de første med udskiftningen i Det københavnske Rytterdistrikt. Krom
anden på Roskilde Kro satte det hele i gang, og bønderne aftalte selv, hvordan jordene skulle for
deles. Det kan vi vide, fordi man i Vridsløselille ikke hidkaldte hjælp til taksation og opmåling af 
jordene. Man kunne tale sig til rette. Det skete i 1771.

Allerede et år senere - i 1772 - skulle der igen ses på fordeling afjord og mulig 
udflytning af en gård i Vridsløselille. Det var igen kromanden, som var årsag til en ny runde. Han 
havde nemlig købt endnu en gård i Vridsløselille. Også denne gang var de 8 andre gårdmænd i 
Vridsløselille i stand til at tale sig til rette sammen med kromanden. Man sparede opmåling og 
taksation, som ellers var en meget almindelig forudsætning for hele fordelingsprocessen i en 
landsby. Fra 1772 til 1783 har alle affundet sig med den jord, de har fået. Imens har mange andre 
landsbyer haft udskiftninger og omudskiftning. Vridsløselille kom hurtigt i gang, men den ende
lige omudskiftning kom som den sidste i Det københavnske Rytterdistrikt. Det ser ikke ud til, at
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man har fået afsluttet sagerne som andre steder kort efter 1800. Landvæsenskommissionens papirer i 
Rigsarkivet tyder ikke på en endelig udskiftning i 1802 -10. Forfatteren til følgende bog kan måske 
give en forklaring.
(Dieckmann Rasmussen: Bønderne og udskiftningen. København 1977. Side 83 og 111.)

Vridsløselille 1783: “KIV OG TRÆTTE”

Det var en forbavset amtmand, som i 1783 fik henvendelse fra en meget utilfreds gårdmand i 
Vridsløselille. Nu havde man ikke hørt om udflytning og jordfordeling derfra i over 10 år, da ud
skiftningen i 1771 og 1772 var foregået i enighed. Der skulle ikke engang laves kort med opmå
ling afjordene. Det hele kunne man tale sig til rette om uden hjælp fra myndighederne. I 1783 
lød der imidlertid helt andre toner fra Vridsløselille.

Gårdmand Rasmus Pedersen er meget utilfreds med, at fordelingen afjord ved ud
skiftning er foregået uden opmåling af Vridsløselilles jorder. Han bruger stærke ord for at på
kalde sig Rentekammerets opmærksomhed: '‘...det på en så ulig måde til fornærmelse for mig, 
som er blevet tildelt jordlodder vel på 10 steder, som meldt mig til skade og fornærmelse... ” Han 
ønsker landmålerens opmåling, jordskifte og deling mellem hans egne jorder og hans nabo Lars 
Thomasens, som efter Rasmus Pedersens mening har fået for meget jord, ligesom han mener, at 
andre i byen har fået mere frugtbare jordstykker end hans.

På dommerkontoret og i Rentekammeret bemærker man stemningsskiftet i Vridslø
selille. Regimentskriveren finder de gamle udskiftningssager fra 1771 og 1772 frem igen. Den
gang fik man harmoniske aftaler mellem gårdmændene. Nu - efter 10 års tilsyneladende idyl - 
har birkedommer Sundbye og forvalter Iversen været i Vridsløselille. De beretter om åsted- 
forretningen, hvor man foreslog en ny inddeling af jorde, som skulle stoppe utilfredsheden og 
misundelsen:

“Og den nye inddeling med deres hidtil i flæng og fællig havende jorder, efter største formodning 
vil blive dem begge til en stor lettelse og virkelig fordel, samt derved forekommes for eftertiden 
megen hidtil værende kiv og trætte....
Ballerup og Værløse d. 21. juli 1783
Sundbye Iversen

Idyllen genoprettet - klageren var død

Nu må man ikke tro, at folk syntes det var spændende, at landmåleren skulle opmåle og tegne 
kort. Det blev mødt med modvilje mange steder. Der var tale om en opmåling af formuen, som 
var jorden. I Vridsløselille mødte Landvæsenskommissionen på Roskilde Kro d. 2. juni 1784 for 
at fornemme, om der kunne laves en omfordeling afjordene efter forordningen fra 1781 fremfor 
den ordning, som gårdmændene selv havde levet med siden 1771 - 1772. Til stede var landmåler 
Edinger, regimentsskriver Nørager og lodsejerne undtagen kromand With, som var rejst til Kø
benhavn. Hver enkelt gårdmand blev på mødet spurgt om tilfredsheden med den aktuelle forde
ling afjordene. De svarede i enighed, at de mente at kunne brødføde familien med den jord, de 
havde. Der kunne fortsat blive tale om indbyrdes aftaler mellem naboer for at undgå uretfærdig
heder.



Nu havde man med Rasmus Pedersens klage sat administrationens apparat i gang. Der var skrevet 
breve mellem Rentekammer, amtmand og birkedommer. Der var indkaldt landinspektør, og hele 
Landvæsenskommissionen var nu til stede på kroen. Hvorfor løb denne udskiftningssag ud i sandet? 
Den utilfredse Rasmus Pedersen var død, og hans efterfølger Børge Olsen erklærede “ at når han 
ikke kunne få jord til sin gård udi den såkaldte Kromark, som nu tilhørte Niels Jørgensen og 
Hans Pedersen, forlangte han ingen forandring i den forhen skete deling... ”

Det første kort over Vridsløselille anno 1784

Sagen om en ny fordeling afjordene kunne afblæses ved mødet i Roskilde Kro d. 2. juni 1784. Ingen af 
gårdmændene ønskede en ny fordeling, som efter deres mening blot ville betyde, at de fik de samme 
arealer god og dårlig jord - blot placeret andre steder i byen. I starten af mødet måtte man undvære 
kroejer With, som var på vej fra en tur til København. Da han kom ind i krostuen blev han straks 
spurgt, om han heller ikke ønskede forandring. Han svarede, at han selvfølgelig gerne ville have sine 
jorde samlet i Kromarken, men når han ikke kunne få dette ønske opfyldt, ville han hellere fortsætte 
med det nuværende.

Det var en temmelig forbavset og ærgerlig landmåler Edinger, som så tog ordet. Han 
havde nemlig fremstillet det kort, som skulle bruges til den endelige udskiftning i Vridsløselille. Det var 
det første detailkort, der nogensinde var blevet lavet over byen. Nu var alt ordnet uden brug afkortet! 
Han rullede alligevel kortet ud på bordet og gennemgik, hvordan en udskiftning efter hans mening kunne 
ordnes med hans opmåling - men nu måtte kortet med tilbage til Rentekammeret og arkiveres til 
eventuel senere brug. Der kom måske en klage overjordfordelingen en anden gang. Kortet lå klar til 
brug. Det kostede 160 rigsdaler 3 mark 10 skilling, som Rentekammeret betalte efter forskellige 
forhandlinger, som varede i tre år. Landmålerens arbejde havde man senere glæde af ved et ønske om 
udskiftning i 1797.1 de følgende år blev ændringer indskrevet på kortet, som i dag er en illustration til 
udviklingen i Vridsløselille.
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Gårdene havde numre

Gårdenes ejerforhold blev helt tilbage til 1688 omtalt med gårdnumre. Dengang var gård nr. 
1,2,6,8,9 og 10 fæstegårde under kronen. Vartov Hospital havde gårdene nr. 4,5,7 og 12. Dom
kapitlet i Roskilde havde en lille gård nr. 11, og Holger Trolle - senere etatsråd Bartholin - havde 
nr. 3.

Efter den første udskiftning, der startede i 1771, afspejles den nye udvikling også i 
Vridsløselille. I et brev i anledning af en omudskiftning i 1797 omtaler regimentskriver Nørager 
gårdejerne og deres gårde:

Gård nr. 5
8 tdr. hartkorn. Købt af kroejer With i 1771 og ved en udskiftning samlet med jord på det sted, 
hvor han opførte den nye Roskilde Kro.

Gård nr. 11
11 tdr. hartkorn. Ejer Poul Pedersen indtil 1772, hvor han på grund af fattigdom solgte gården til 
kroejeren for 50 rigsdaler. Ved en udskiftning mellem gårdmændene fik kroejeren samlet gårdens 
jorder på ét sted i en anden mark. Denne mark solgte kromand Niels Hald til byens husmænd.

Efter den seneste udskiftning i 1772 var fordelingen mellem de 8 andre gårdmænd således:

Gård nr. 1
15 tdr. 5 skp. 1 fjk. Ejer: Hans Pedersen

Gård nr. 2
14 tdr. 4 skp. 3 fjk. Ejer: Lars Thomasen

Gård nr. 3
7 tdr. 6 skp. 1 fjk. 1 alb. Ejer: Søren Andersen

Gård nr. 4
14 tdr. 4 skp. 1 alb. Ejer: Poul Hansen (tidl. ejer: Godthjelp Nielsen)

Gård nr. 6
Ødegård?

Gård nr. 7
12 tdr. 3 skp. 1 fjk. Ejer: Børge Olsen.
Til gårdene 2 og 7 tillagdes ved udskiftningen i 1772 en del af den mark, som kroejeren havde 
fået udlagt fra gård nr. 11. Børge Olsen og Hans Pedersen delte således, at hver havde sin jord på 
ét sted.
Lars Thomasen flytter ud på sin jord.
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Gård nr. 8
15 tdr. 7 skp. 3 fjk. Ejer: Niels Jørgensen. Han fik en del af den mark, som hørte til kroejerens 
gård nr. 5.

Gård nr. 9
8 tdr. Ejer: Søren Johansen

Gård nr. 10
10 tdr. 2 skp. 3 fjk. Ejer: Niels Christensen (tidl. ejer: Albret Nielsen)

Nr. 3, nr, 4, nr. 9 og nr. 10 drev jorden i fællesskab - også efter udskiftningen i 1772. Dog havde 
hver af dem sin jord samlet på ét sted ved jordskift, så de havde lige så mange jordlodder som nr. 
8 og nr. 9.

1 1797 ønsker nr. 10 (Niels Christensen) sin part afjordene udskiftet, så de samles 
på ét eller to steder. Regimentskriver Nørager erindrer, at man har søgt at overtale Niels Christen
sen til at flytte ud på sin jord tidligere. Det kunne være en fordel for ham, da hans gård i byen 
trængte til istandsættelse. Det kunne han jo få tilskud til, hvis han ville opfylde de nye tanker om 
udflytning. Niels Christensen ville dengang hellere bekoste renovering af gården og blive, hvor 
han var. Det var især hans svoger, som i følge Nørager overtalte ham til at blive boende i byen. I 
1797 ser han anderledes på udflytning. Nu søger han og får regimentskriverens anbefaling.

Gårdnavnene, som senere er blevet til vejnavne og et af dem til byens nuværende 
navn (Albertslund), kom først til efter den periode, som her behandles. I 1800 - tallet har man talt 
om gården Albertslund, Hyldager, Toftekjær, Holsbjerg m.fl.

Indbyggertal 1787: 156 personer

Ved folketællingen l.juli 1787 varerhvervsfordelingen:

8 selvejerbønder
1 kromand
19 husmænd (heraf en kvinde)

6 indsiddere
2 bombetjente

Denne oversigt giver dog ikke et godt billede af folks beskæftigelse i byen. Husmændene havde 
som regel bierhverv. I Vridsløselille er der som bierhverv nævnt følgende i folketællingen: 
3 smede, 2 vævere, 1 gærhandler, 2 skræddere, 1 skomager og 1 hjulmand. Enkelte har et socialt 
bierhverv: Ud for deres navne i folketællingen står “fosterbarn”, “et til opfostring antaget barn 
som ægte”.
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Gårdmænd og husmænd

De fleste steder var der flere husmænd end gårdmænd i landsbyerne. Med et lille hus med mulig
heder for at holde nogle få dyr på græsning kunne man som husmand forsørge familien, når der 
var et bierhverv eller arbejde på en gård ved siden af. Da gårdmændene begyndte at dyrke hver 
en plet jord, mistede husmændene retten til de små græsområder f.eks. overdrev, som de før 
kunne bruge. Husmændene i Vridsløselille fik hjælp af Den kongelige Kreditkasse, som også 
støttede bønderne med hjælp til flytning. Husmændene fik hjælp til køb afjord og tilskud til at 
flytte huset ud til jordlodden.

Der var standsforskel i Vridsløselille som i andre landsbyer. Den selvejende bonde 
skulle ikke springe soldat. En gårdmands bror og en blandt husmændene er “nationale soldater” 
i Vridsløselille ved folketællingen 1787. Den sociale situation blandt byens husmænd afspejles af 
folketællingens betegnelser som “husmand, krøbling og nyder almisse”, “almisselem” og “in
derste og nyder almisse ”. Husmændene har ikke så mange børn som gårdmændene. Husmæn
dene har en lille husstand med mand, kone og 1 - 2 børn. Gårdmændene har en større husstand 
med mand, kone, 3-4 børn, pige og staldkarl. Børnetallet kunne tyde på, at børnedødeligheden i 
husmandsfamilier var større end hos gårdmændene. Nej, årsagen er snarere, at husmændenes 
børn blev sendt ud for at tjene på større gårde.

Flittige Børge Olsen kunne bruge det første kort

I Vridsløselille boede den 37-årige Børge Olsen i 1787. Hans husstand bestod foruden ham selv 
af Johanne Hansen (32 år), Peder Rasmussen (6 år), Hans Rasmussen (4 år), Rasmus Børgesen (1 
år) samt tjenestepigen Karen Hansdatter (26 år) og Børge Olsens bror Peder (28 år og soldat).

Det ældste kort over byen blev lavet til en udskiftning i 1784, som ikke blev til no
get. Børge Olsen kan i 1793 bruge dette kort, fordi han ønsker udskiftning mellem ham selv, 
Thomas Larsen og Peder Olsen. De tre bønder har drevet landbrug i fællesskab, men de vil gerne 
følge opfordringen til at få jorden samlet på ét sted og flyttet gårdene ud.

Det koster penge at flytte gården, og Børge Olsen mener, at han må være berettiget 
til hjælp, da familien er blevet lidt større siden folketællingen 1787:
“..formedelst jeg er i megen gæld og har fem små drengebørn... ”, står der i hans ansøgning.

Børge Olsen beskriver meget godt, hvordan vejforholdene var i byen. Han vil gerne 
flytte gården ud på marken, fordi vejen i byen er ufremkommelig forår og efterår. Ja, han sidder 
sikkert fast i mudderet med sin vogn, når han en fugtig dag skal på markarbejde. De tre gård
mænd lover, at tilskud til flytning vil blive brugt til formålet:

“Foruden fod ved klinede vægge vil vi udflytte vores gårde og opfører jeg Børge 
Olsen 54fag...hus... ”

Børge Olsen overtog en forgældet gård, men regimentskriver Nørager bevidner, at han 
arbejder flittigt og har fortjent det tilskud, som han får. Mon ikke alle i Børge Olsens husstand har væ-



ret i arbejde? Ogsåbøm. I rytterskolen i Herstedvester måtte lærer Niels Hartze vente forgæves på 
Børge Olsens bøm. I skoleprotokollen skrev læreren i 1798:

Store Peder Olsens Ole, Vridsløselille, ej gået (i skole)
Børge Olsens Jørgen, Vridsløselille, ligeså
Erich Smeds Maren, Vridsløselille, ligeså

Ja, det var ikke alle bøm, som blev sendt til undervisning. Der var også brug for deres arbejds
kraft, da landboreformerne skulle gennemføres i Vridsløselille.



Roskilde Kro og udskiftningen

Kroen og den nye landevej

I århundreder har der ligget en kro ved den gamle landevej mellem København og Roskilde. 
Denne Roskilde Kro betjente vejfarende, men denne næring for kroejeren fik en brat ende, da en 
ny landevej i 1770 - 1771 blev anlagt syd for den gamle vej. Den nye vej blev en snorlige og pla
neret vej, som var langt mere behagelig end den bugtede og bakkede gamle landevej.

Kongevejen blev nedlagt o. 1770. Al trafik ville gå ad den nye landevej, selv de 
kongelige transporter ville bruge den. Det lignede en økonomisk ruin for kroejer Peter With. 
Imidlertid havde han en plan. Han ville først købe en gård i Vridsløselille. Derefter ville han ind
kalde de andre gårdmænd og benytte sig af en passus i forordningen om udskiftning fra General- 
landvæsenskollegiet i 1769. Denne passus gjorde udskiftningen til en frivillig sag for bønderne, 
men de måtte ikke modsætte sig, hvis en enkelt gårdmand ønskede at få samlet sin jord ved en 
udskiftning. Denne enkelte, som satte udskiftningen i gang i Vridsløselille var ejeren af Roskilde 
Kro.

Kromandens plan

Først ville kroens ejer, Peter With, købe sig en gård og komme ind i fællesskabet i Vridsløselille. 
Det var nemt og meget billigt i årene 1770 - 1771.1 Det københavnske Rytterdistrikt har 
regimentskriver Nørager optalt ikke mindre end 51 gårde, som lå øde eller snart ville blive solgt 
på auktion, da der ikke var betalt afgift og skat. Regimentskriveren tvivlede dog på, at der kunne 
findes nogle købere til disse gårde, som nok ikke var i en god forfatning. Kroejer With ville 
gerne købe, og han fik en gård i Vridsløselille. Har gården ikke været faldefærdig, så havde han 
jo fortsat sit hus ved den gamle landevej. Han havde bare sikret sig en gård i landsbyens fælles
skab som springbræt til at få en kro ved den nye landevej.

Kunne kromanden få udskiftningen med omfordeling af jord gennemført med de 
andre bønder i Vridsløselille, ville han få samlet sin jord, så den lå godt i forhold til landevejen. 
Hans næste skridt ville være at få del i de tilskud, som man gav bønder til udflytning af gårdene. 
Det kan ikke kaldes en udflytning af en gård at flytte en kro fra den ene vej til den anden. Peter 
With var ikke interesseret i at drive landbrug, og det var jo egentlig meningen med udskiftningen. 
Alligevel blev bønderne indkaldt til møde om udskiftning, og ansøgningen om tilskud til udflyt
ning blev sendt.

10 enige gårdmænd
Kroejeren får sat et brev sammen til landkommissærer og birkedommere d. 23. juli 1771. Gård
mændene bekræfter, at With kan få sine jorde samlet, og at de øvrige kan lave en udskiftning, 
som alle kan godkende. Det var almindeligt, at en landinspektør opdelte lodderne efter at have 
tegnet kort og målt op. Bønderne i Vridsløselille ville klare det selv og have regimentskriver 
Dahl til at nedskrive de aftaler om jordenes omfordeling, som skulle gælde for eftertiden. Der 
bliver afholdt et åstedsmøde d. 16. august 1771, og det er ren landsbyidyl, vi kan læse om i 

23



regimentsskriver Dahls redegørelse:
“..Og betræffende delingen imellem de øvrige beboere, da var de alle enige udi, at dele jordene 
mellem sig selv indbyrdes, således, at hver mand kan efter sit hartkorn få og erholde den andel 
jord, han med rette kan tilkomme.... ”

Udskiftning, men flere fortsætter det gamle dyrkningsfællesskab

Kroejeren havde fået sit ønske opfyldt, men da de andre gårdmænd fik set nærmere på fordelin
gen afjordene imellem dem, viste det sig efter et års tid, at alle ikke var tilfredse. Der måtte indkaldes et 
nyt møde i byen. Denne gang med to uvildige vidner: Jacob Olsen fra Damhuset og Lars Svendsen fra 
Herstedvester. Regimentsskriver J. Nørager overværer mødet og sender sagen med den nye fordeling til 
Landvæsenskontoret med gårdmændenes og kroejerens underskrift.
Kromand With fik tildelt jord på det sted, som bønderne var enige med ham om:
Stenvangen, der nu kaldtes Krovangen, blev delt mellem With, Niels Jørgensen (gård nr. 7) og 
Jens Thomasen (gård nr. 1). With fik sine jorde helt samlet til markskellet op mod Klovtofte - og 
Tåstrup Valbys Marker. De to andre delte resten af vangen, som de drev videre i fællesskab.

Baunevangen blev delt mellem Søren Andersen (gård nr. 3), Gotthjelp Nielsen (gård nr.
5), Albret Nielsen (gård nr. 9) og Søren Johansen (gård nr. 8). Vangen blev opdelt efter gårdenes 
hartkorn, og disse fire gårdmænd fortsætter med at dyrke i fællesskab.
Hedemarken og Kongsholmen fik Lars Thomasen (gård nr. 2), Jørgen Jørgensen (gård nr. 6) og 
Poul Pedersen (gård nr. 10).

Kromanden køber endnu en gård i Vridsløselille

Poul Pedersen på nr. 10 var kommet så langt bagud med sine betalinger, at regimentskriver Nør
ager fik ham dømt. Gården blev sat på auktion, og den blev solgt for 50 rigsdaler, og det var en 
latterligt lav pris. Køberen var Peter With. Gården havde mere jord end den gård, han havde, 
nemlig 11 tønder hartkorn. With fik også denne gårds jorde opdelt separat og afgrænset til nabo
erne. De to andre gårdmænd i denne vang fortsatte den fælles dyrkning afjorden. Denne forening 
blev underskrevet af samtlige gårdmænd. Det tidligere vangefællesskab mellem Vridsløselille, 
Herstedvester og Vallensbæk ophævedes i 1772.

Kroejer With ønskede ikke et dyrkningsfællesskab med de andre. Han skilte sig ud fra
de andres samarbejdende landbrug for at realisere sin plan: en kro ved den nye landevej. Kun gårds- og 
havepladsen fra hans to gårde lå stadig i landsbyen, for en krobygning skal ligge ved landevejen.

Økonomisk ruin truer Roskilde Kro

Så skulle udskiftningen være klaret, men så enkelt er det ikke for kroejeren. Han skal jo flytte fra 
den gamle landevej til den nye. Hvordan flytter man en kro? Kroejer With klager sin nød og sø
ger om bygningshjælp, da han ikke kan bruge materialer fra den gamle kro i den nye. Han må 
altså sælge den gamle krobygning, men den kan kun indbringe 1000 rigsdaler. Som krobygning 
vil den kunne sælges for 4000, men da den ikke længere kan bruges til kro efter anlæg af den nye 
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landevej, vil salget medføre ruin for krofamilien. Rentekammeret afslår ansøgning om hjælp til det nye 
byggeri.

Rentekammeret afslår hjælp til kroen

Kromand With lader sig ikke så let afvise. Han sender efter det første nedslående svar en ny an
søgning:

“Kromand Peder Friderichsen With i Roskilde Kro igentager sin forestilling, at han formedelst 
Roskilde Landevej anlæg, er nødt til at udflytte sin kro, hvortil den nuværende kros gamle byg
ninger vil blive utjenlig ”,

With søger desuden om at blive fritaget for afgiften af brændevinskedlen, som han jo heller ikke 
kan holde i gang og tjene på under flytningen. Desuden vil han fritages for kroholderafgiften, da 
han ikke vil kunne holde kroen åben under byggeriet.

Rentekammeret afviste With med et kort “Afslået” d. 11. sept. 1771. Efter den sidste 
ansøgning svarer Rentekammeret d. 27. januar 1772, at man nu er indstillet på at se på sagen endnu 
engang, men så må ansøgeren indsende beregninger af tømmeret til den nye kro. With søger i april 1772 
om 8000 rigsdaler til tømmer. Det afviser Rentekammeret.

Kroejeren tilbyder at forsegle brændevinskedlen

I forhold til vurderingsprisen på den gamle kro (4000 rigsdaler), kan prisen for tømmer til den 
nye bygning (8000 rigsdaler) synes lidt rigelig, og blev også afvist. Kroejer With tabte dog ikke 
modet. Hans næste forslag for at redde sin økonomi og få genåbnet en kro sendes 15. juni 1772. 
Da man ikke har reageret på hans logiske forslag om at slippe for afgift på brændevinssalg, så 
længe han ikke er i stand til at producere, ansøger han om at få brændevinskedlen forseglet, indtil 
den er sat op i den nye kro.

En snedig kromand vil røre dronningens hjerte
D. 29. juni 1772 har han igen indsendt en ansøgning om økonomisk hjælp. Det er en gentagelse 
af ønsket om fritagelse for afgift af brændevinskedel og krohold - men denne gang også en an
søgning om støtte til to enker, som har sat penge i den gamle kro, som er faldet betydeligt i værdi 
med åbning af den nye landevej.

Kroejer With vedlægger en bønskrivelse fra sin hustru Chatrine Sophia With til en
kedronning Juliane Marie. Mon dronningen har fået skrivelsen i hånden? Hun er rigets mægtigste 
dame efter Struensees fald og ophævelsen af kongens ægteskab med dronning Caroline Mathilde. 
Er hun blevet rørt over at få en henvendelse fra kvinde til kvinde? Har hun fået medlidenhed 
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med de to enker, som ville miste deres sparepenge, der var investeret i kroen? Det har i hvert fald været 
tanken.

D. 14. juli 1772 kommer det nedslående svar fra Rentekammeret. Selv om With 
har fremstillet sig som ruineret efter pantsættelse af alle ejendele, har han ikke krav på hjælp. 
D. 24. november kunne det dog tyde på, at kroejer With opnåede at vække enkedronning Juliane 
Maries sympati. Ved en kongelig resolution fritages han for kroholdsafgift i 10 år. Roskilde Kro 
blev sikret, men det var ikke så ligetil at flytte den hen til kunderne.

Ny chance for kromanden 10 år senere
Kromanden kunne godt ønske sig sin jord samlet omkring kroen. Han havde ikke jordene samlet 
i Kromarken, men hans chance kom, selv om han måtte vente til 1783. Det skete, da gårdmand 
Rasmus Pedersen forlangte omudskiftning. Han var bl.a. misundelig på sin nabo og flere andre, 
der havde fået bedre jord. Kromand With sluttede sig til Rasmus Pedersens utilfredshed. Han 
sendte sit eget ønske om en ny opmåling ind til Rentekammeret. With vidste, at Rentekammeret 
gerne havde set en opmåling og taksation med efterfølgende udskiftning i 1771 og 1772. Det var 
jo landboreformernes idé. I Vridsløselille aftalte lodsejerne selv fordelingen - og kromandens kri
tik nu 10 år senere er et led i hans strategi for at gøre en god byttehandel med jord:

“Vel er for lang tid siden foretaget separation imellem mine tilkøbte jorder under Vridsløselile 
By... men da denne separation ikke er sket ved en ordentlig landmåler, så skulle jeg til den ende 
underdanigst bede mig fra Det kongelige Rentekammer en anden person beordret, der kunne op
måle og ordentlig forretning affatte...... til separation og udskiftning af fællesskabet... ”
Ny Roskilde Kro den 24. September 1783
P. With

Mener han det alvorligt? Vil han virkelig have lavet opmåling og kort, således som man burde 
have gjort 10 år før ved de første udskiftninger, som kromanden selv var årsag til ved sine køb af 
to gårde.

Rentekammeret vil ikke føje kromanden. Man vil afvente en situation, hvor den totale 
udskiftning kan finde sted. Kromandens særinteresser må vente på, at alle gårdmænd er klar til at 
få indført landboreformernes idé om gårdflytning til den samlede jord. Måske har det ikke gavnet 
kroejerens ansøgning, at han foreslår en bestemt landinspektør, løjtnant von Steuben, til opgaven. 
Da opmålingen og kortet over Vridsløselille blev lavet og vist på kroen, var det landinspektør 
Edinger, som havde tegnet det.

Gårdmændene giver kroen et godt tilbud

Kroen har sikkert haft en status i byen, som mødested og indtægtskilde. Det må siges, at gård
mændene ofrer sig for at gøre kroejer With tilfreds. Da With ikke kan få sin jord samlet, ønsker 
han ingen ændringer, og d. 21. november 1783 skriver alle gårdmænd under på en fælles aftale 
om en slags status quo. Alligevel er der nogle gårdmænd, som godt vil sikre sig et godt forhold 
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til kroens ejer. De tilbød ham at bytte med nogle jordstykker - “uagtet, at hr. With ikke har gødsket 
sin lod i bemeldte mark eller noget deraf i to å tre år.. ”. Kromanden fik ikke samlet sin jord, men fik 
byttet sig til nogle lodder med mere frugtbar muld.



Huse ogjorde skal følges ad

Gårde må ikke nedlægges

Søren Johansen i Vridsløselille søgte i 1772 om erstatning, da han “havde mistet seks bæster og 
derved sat ude afstand til at pløje og så sin jord”. Selv om han af regimentskriver Nørager, 
amtmanden og ikke mindst af præsten hr. Schaltz betegnes som “vindskibelig ”, afslår Rente
kammeret, da han "ej er blandt de opførte”. Efter 10 år er han mere etableret i byen. Han søger i 
1782 om tilladelse til at sælge et stykke af sin jord til gård nr. 9. Det er ungkarl Erik Jespersen, 
som er interesseret i at købe. Det bliver bevilget, men der lægges vægt på, at Jespersen vil bygge 
hus på jordstykkket, og at der ikke nedlægges gårde ved handelen. Rentekammeret vogtede nid
kært over bøndernes handel med jord.

Intet hus uden jord

Husmænd forsøgte at få flere jordlodder i forbindelse med arvesager. Nogle så muligheden for at 
leje et hus ud. Hver eneste ansøgning blev bedømt efter denne regel: Der skal ikke handles med 
jordstykker uden garanti for, at der stadig er det samme antal landbrug med jord og bygninger.

I 1799 er der holdt skifte hos Niels Kjeldsen. Hans kone er død, og hans eneste datter har 
fået “200 rigsdaler foruden alle hendes afdøde moders gangklæder tilligemed sengeklæder til en 
seng. ” Hun kunne efter Niels Kjeldsens vurdering kun tilkomme 100 rigsdaler og 18 skilling, så 
det er aftalt, at han beholder to jordlodder, som hun ellers skulle overtage i året 1800. Datterens 
formynder, gårdmand Anders Jørgensen fra Herstedvester, er enig i, at der må vælges mellem 
jord eller penge. Stiftamtmand Knuth tillader Kjeldsen at bruge jordlodderne under ét og efter 5 
år overdrage den ene jordlod til datteren. Stiftmanden har dog den betingelse, at Niels Kjeldsen 
“til den tid skal være forpligtet til at forsyne enhver huslod med bygning og beboere”.

Tilskud efter faste takster

Ansøgerne fik altid støtte til husflytning, genopførelse og brøndgravning, men der var tilsynela
dende faste takster for hjælpens størrelse, så det var unødvendigt at prøve at vække 
Rentekammerets sympati ved særlige beskrivelser af fattigdom. Det kan man se i regiment
skriver Nøragers svar af 25. maj 1791. Her anbefaler han, at Lars Frandsen får 20 rigsdaler med 
henvisning til, at det fik Peder Olsen også. Han ansøgte desuden om tilskud på 12 rigsdaler til en 
brønd. Taksten for en brønd var på 10 rigsdaler, men Peder Olsen søger om lidt mere, “..da der 
ingen sten er der omkring i egnen at opmure med”. Ja, der skulle køres sten fra andre områder 
end Vridsløselille. Men taksterne for tilskud blev overholdt. Han fik ikke 12, men 10 rigsdaler, 
for det var taksten. Og så forlangte man, at han indsendte “behørig dokumenteret regning”.

De faste takster gjorde det til gengæld nemt og hurtigt at give husmændene svar på deres 
ansøgninger om tilskud. Peder Olsen søgte d. 1. juli 1791, og han fik sagen afsluttet d. 23. juli.

28



Smidig forvaltning var ikke opfundet

Mange husmænd ønskede skøder på de jorde, som de efterhånden kom til at eje. Amtsforvalter 
Andersens arbejdsbyrde med skriveri frem og tilbage mellem instanserne blev ham for meget:

“Da en del af disse husmænd ..overhænge mig for skødernes udstedelse” ....og “for at undgå 
dette vidtløftige skriveri... ”

Således søger amtsforvalteren at få lidt fleksibilitet ind i Landvæsenskollegiet i 1797. Først 
skulle han udstede obligationspapirer på lån, og så skulle der udfærdiges skøder på jord. Da sa
gerne lå længe hos kollegiet, var årstallet, som amtsforvalteren havde forsynet papirerne med ofte 
forældet. Så kunne han begynde forfra.

Han søgte så om at måtte bruge papirer med det seneste årstal, ja han lod skøder trykke 
for egne regning. Det hjalp ham ikke. I løbet af et halvt år må han omskrive dokumenter og følge den 
normale procedure, så det kunne slutte med en liste over 13 husmænd i Vridsløselille, som nu havde fået 
skøder.



Hvad er et hus uden brønd?
Strid om hushandel i Vridsløselille anno 1793

Svindel med tilskud til brønd
Lars Rasmussen købte et hus på Vridsløse Mark af Lars Frandsen. Da han skulle flytte ind i hu
set opdagede han, at der ikke var brønd til huset. Direkte henvendelse til sælgeren har nok ikke 
ført til noget og måske ikke været mulig, da Lars Frandsen var flyttet til Valby, men en eller an
den i byen må have fortalt Lars Rasmussen, at Frandsen havde modtaget tilskud til etablering af 
brønd til huset. Den 16. april 1793 indsendte Lars Rasmussen sin klage til Rentekammeret, som 
havde udbetalt et tilskud på 10 rigsdaler til en brønd, som ikke var blevet gravet. Sagen måtte 
være oplagt, således som Lars Rasmussen skriver:

“Så er det min underdanigste bøn og begæring, at forbemeldte Lars Frandsen må vorde tilholdt, 
at enten tilbagelevere de oppebårne 10 rigsdaler, og om samme mig nådigst måtte forundes til 
den berørte brønds opførelse, eller han tilpligtes at lade opføre en forsvarlig brønd i forhold til 
den oppebårne hjælp. ”

Sælger: Køber fik, hvad han betalte for

Amtmand Scheel Piessen skriver i Københavns Amts forligsprotokol d. 1. maj 1793, at Rasmus
sen og Frandsen har været indkaldt til møde, som ikke førte til en forståelse mellem parterne. 
Amtmanden kan ikke uden videre forlange, at de udbetalte tilskud på 10 rigsdaler tilfalder Lars 
Rasmussen. Nej, disse penge skylder Frandsen Rentekammeret, idet der ikke er bygget en brønd. 
Men er Lars Rasmussen ikke blevet taget ved næsen, når han har købt et hus uden brønd? Amt
manden refererer således Frandsen argumentation:

“..indklagede (Frandsen), som dertil svarede, at han rigtig nok havde fået betalt den ham, som 
meldt, forundte hjælp til en brønd, førend han til klageren solgte huset........uden nogen forbin
delse, i hensigt til brøndens opførelse så formener han ikke at have fornærmet ham, da han 
har fået alt det, han har købt. ”

Rasmussen har altså slet ikke krav på en brønd. Han har i følge Frandsen fået, hvad han betalte 
for: et hus uden brønd.

Brønden skal graves, inden frosten kommer

Frandsen havde fået de 10 rigsdaler til brønden i juli 1792. Næsten et år senere er brønden ikke 
gravet, og hussagen verserer mellem Rasmussen og Frandsen. Køberen af huset i Vridsløselille 
vil nu have bygget sin brønd, og han beder om at få samme tilskud, som sælgeren fik. Sagen går 
endnu nogle gange frem og tilbage mellem Rentekammeret og Landvæsenskontoret. Det er jo 
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ikke så ligetil, når Rentekammeret allerede har ydet tilskud til én brønd til dette hus! At man kunne for
lange de 10 rigsdaler tilbage og straks overføre dem til den nye husejer, er ikke muligt, da det behandles 
som to forskellige sager: en sag om en utilfreds huskøber og en sag om svindel med tilskud til en brønd.

Før: Først tilskud - så brønd
Nu: Først brønd - så tilskud

Endelig efter 10 måneder kan sagen afsluttes. Den nye husejer i Vridsløselille byggede brønden 
og modtog tilskud, efter at følgende erklæring var afgivet skriftligt:

Landsvæsenskontoret
Journal 1793

Lars Rasmussen i Vridsløselille, som haver sat sin brønd i stand, at han kan få vand til hans 
brug.
Som set af tvende mænd, nemlig
Hans Pedersen Niels Larsen

Regimentskriver Nørager sad på sit kontor på Frederiksberg Slot og sendte sagen til amtmand 
Scheel Piessen med denne beskrivelse af Lars Rasmussens hus: “..ét, som står på huspladsen i 
byen, og seks fag, som er opbygget på jordlodden, med hvilket sidste skulle følge jordlodden. ” 
Flere husmænd etablerede sig i Vridsløselille i de år - forhåbentlig uden “at købe katten i sæk
ken”.

For fremtiden blev der ydet tilskud til hus og brønd, men arbejdet skulle udføres, før der 
kom rigsdaler. 11798 ville Anders Olsen i Vridsløselille udflytte og bygge hus på byens mark. Han fik 
tilkendt 2 rigsdaler pr. husfag og 8 rigsdaler til brønd - “Hvilken skal blive ham udbetalt, når vi 
af Deres Excellence bliver underrettede om, at arbejdet erforsvarligen udført”, skrev Rente
kammeret til amtmand Scheel Piessen .
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Husmænd i Vridsløselille

Gårdmænd fordelte jord, men tænkte ikke på husmænd

Gårdmændene i Vridsløselille fik omfordelt deres jordlodder, så de fik samlede områder til deres 
landbrug. Det var ikke ved fordelingen kommet på tale at give husmænd lejlighed til at købe 
jord.

Husmændene boede i landsbyerne, hvor de tjente på de større gårde eller levede af
bierhverv. Blandt husmændene i Vridsløselille var der i 1787 en smed, en hjulmand, en skrædder 
og en skomager. De ønskede også noget jord til græsning for de dyr, som var en del af deres hus
holdning. Før udskiftningen med opmåling og indhegning afjordene havde de haft græsning på 
de små områder omkring gårdene. Med de nye tider blev alt opmålt med henblik på et mere in
tensivt landbrug, og da gårde flyttede ud fra landsbyen blev al jord lagt til gårdene.

Græsningsret måtte husmændene kæmpe for. Flere husmænd købte selv jord. De
var utålmodige selv om hjælp var på vej. Det blev løsningen, at kongemagten opkøbte gårde for 
at udstykke jordene til husmænd. Økonomien ordnedes ved lån til husmændene.

Kroejere ville gøre gode forretninger

Da den nye Roskilde Landevej blev færdig, havde kroejer Peter With sikret sig en god placering. 
Han havde købt to gårde i Vridsløselille til spotpris. For 36 og 50 rigsdaler fik han to gårde, som 
han blot skulle bruge til at kunne deltage i udskiftningen af jordene. En senere efterfølger som 
kroejer, Niels Hald, ville gerne sælge den jord, som han som kromand ikke havde brug for. Han 
kunne sælge med god fortjeneste, men hvem havde råd til at give en ordentlig pris?

Husmændene fik imidlertid omkring 1787 tilbud om at få jord efter kronens opkøb
af nogle gårde. Kunne Niels Hald få kronen til at købe hans jord, fremfor at statsmagten købte en 
billig og forladt ejendom et sted på egnen? Niels Hald tager kontakt til interesserede husmænd og 
indleder en korrespondance med myndighederne for at få del i den kongelige ordning.

15 husmænd: Enten jord eller tiggerstav

Det første brev fra husmændene i Vridsløselille til Rentekammeret er fra d. 17. nov. 1787. Kro
ejeren har truffet aftale med 15 husmænd, som underskriver ansøgningen om hjælp til køb af 
jordlodderne, som lå langs med “et stykke af Roskilde Landevej imellem Vridsløselille og Her
stedvester Mark, Hedemarken kaldet,...foruden de derved beliggende engbunde.. ” Kromandens 
pris for de ca. 11 tønder hartkorn er 1000 rigsdaler.

Da brevet til Rentekammeret angives at være skrevet både på Roskilde Kro og i 
Vridsløselille viser man en pæn enighed mellem landsby og kro, således som det hedder i brevet: 
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“..denne mellem hr. Niels Hald og os indgåede forening.. ” Som afslutning på ansøgningen argumen
terer husmændene med deres nød og ringe fremtidsudsigter, hvis de ikke får jord: “.. .på det vi fattige 
folk ikke skal blive nødtvungen til at gribe til bettelstaven.. ”

15 husmænd skriver under samt til sidst Niels Hald. Sidstnævnte vedlægger dog 
også et brev fra ham alene for at bekræfte, at han har lavet denne aftale med husmændene, hvil
ket han egentlig allerede i deres brev har skrevet under på. Han kan dog også bruge sit brev til at 
bekræfte husmændenes beskrivelse af deres situation: “.... måtte det nådigst og høj gunstigst be
hage Deres Excellence og høje herrer, at antage og bevilge denne forening, får disse 15 familier 
en hjælp, de på højeste er trængende til. ”

Har kroejeren sat salgsprisen for højt?

Regimentskriver Nørager tager kontakt til kroejer Hald. I et brev til amtmand Scheel Piessen kan 
han fra sit skrivebord på Frederiksberg Slot fortælle amtmanden om sin indsats i sagen om salg 
af kroens jord til 15 husmænd: Han har med sin skepsis presset salgsprisen ned fra 1000 til 800 
rigsdaler. Til gengæld får kroejeren 3 tønder rugsæd, som er sået. Regimentskriveren er også 
skeptisk med hensyn til kvaliteten af jordene. Kroejeren mener, der er 11 tønder hartkorn - 
regimentskriveren mener, at der kun er 10.

Husmændene skulle som afgift til kronen betale efter antal tønder hartkorn, så det 
kunne være en fordel, at det blev regimentskriverens bedømmelse, som de blev sat i skat efter. 
En landinspektør brugtes til taksation i den slags sager.

Fra november 1787 til april 1788 er der intet sket i sagen om de 15 husmænds 
chance for at få jord, fremfor at skulle leve som tiggere. Den 19. april 1788 sender husmændene 
en erindringsskrivelse til Rentekammeret. Husmændene lover at overtage kromandens forpligtel
ser med afgift på de jorde, som han gerne vil sælge til dem. Til gengæld overtager han arbejds- 
kørsel til landevejens vedligeholdelse og hjælp ved kongeliges rejser med hestekøretøj forbi 
Vridsløselille for ét år. Aftalerne ser nu ud til at være på plads.

Så let går det ikke

Tilsyneladende var sagen om husmændenes jord med aftaler og forpligtelser nu belyst. Der var 
dog stadig skepsis hos myndighederne. Amtmand Scheel Piessen indkalder husmændene til mø
der. Han skriver i sin redegørelse d. 6. maj 1788 “nogle gange haft disse indkaldt for mig”. 
Han vil have sikkerhed for, at husmændene kan svare afgift af jorden og opfylde deres hoveri og 
give græsning til heste, der brugtes til kongelige rejser. Der kan ikke være tale om, at husmæn
dene klarer dette straks efter overtagelse af kroejerens jord, men dennes tilbud om at klare 
forpligtelserne det første år åbner for, at sagsbehandlingen kan fortsætte.



Lånet bevilges, men jorden skal først deles

Finanskollegiet gennemgår lånesagen fra Vridsløselille. Ansøgningen godkendes, og kromanden 
skal have 800 rigsdaler. Lånet skal afdrages med fire procents rente, indtil kapitalen er tilbagebe
talt, og husmændene kan kaldes selvejerhusmænd. Landmåler Fischer må nu foretage opmåling 
og taksation, så man kan dele jorden mellem husmændene. Siden sagens start er husmændenes 
antal øget fra 15 til 19 i oktober 1788. Regimentskriver Nørager beretter om åstedsforretningen: 
“Vedforretningen var og mødt såvel sælgeren Niels Hald som samtlige bemeldte Vridsløse bys 
husmænd og blev da delingsplanen.....således... ”

Herefter udredes den temmelig komplekse fordelingssag. Jorden, der skulle deles lå 
nemlig som et rektangel på begge sider af Roskildevejen. Der var to enge. Faers Eng syd for lan
devejen og Pilekær nord for vejen. Disse engstykker skulle deles retfærdigt, og der skulle efter 
landmålerens anvisning tages hensyn til, at boniteten var forskellig nord og syd for vejen på dette 
stykke. Det var egentlig denne retfærdige fordeling af jordstykker, der førte til den opdeling i 
agre, som udskiftningen skulle lave om ved en samling af jorden omkring den enkelte gård.

Landmåler til Vridsløselille for anden gang

Landmåler Fischers deling er meget kompliceret. I november 1788 må regimenskriver Nørager 
tage opdelingen frem til ny vurdering. Kroejer Niels Halds eng omkring hans gård nr. 10, som nu 
kaldes nr. 11, er ikke blevet regnet med, da fordelingen blev foretaget. Da landmåler Fischer er 
bortrejst, anmoder Nørager Rentekammeret om at få en anden landmåler ud til Vridsløselille. 
Han vil åbenbart have sagen afsluttet og har ikke tid til at vente på Fischer. Det bliver over- 
landinspektør Bærner, som laver opmåling denne gang.

Landmålerne får underkendt deres regning

For landmålerarbejdet udregnes en betaling af Fischer. Han opgør opmålingen til 12 rd. 3 mark 
og transporten til 3 mark pr. mil. Det får han til 14 rd. 3 mark, hvilket giver indtryk af, at det 
ikke har været nok med et enkelt besøg i Vridsløselille. Regningen afvises med henvisning til en 
forordning af 1781. Fischer har beregnet sig 1 mark pr. tønde, men i Rentekammerets beregning 
bliver det kun 8 skilling, altså det halve.

4 gårdmænd fra Herstedvester takserer jorden

I 1788 mødte Lars Olsen, Niels Jensen, Jens Hansen og Søren Jensen foged, alle fra Hersted
vester, i Roskilde Kro for i vidners påhør at taksere både den bortsolgte og den tilbageblevne jord 
fra kroen. Under ledelse af landmåler Fischer blev hver eneste ager takseret i skæpper, f.eks. 
“Pilagre 8 skæpper.... Hedagre 9 skæpper....Kongsholm 16 skæpper...Holsbjerg agre 8 skæp
per... ”
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I Københavns rytterdistrikts birketing mødte senere de tre af gårdmændene (Niels 
Jensen var død forinden) for at bevidne over for birkedommer Niels Sundbye, at takseringen var 
afsluttet. Birkedommeren kunne d. 1. oktober 1788 sætte sit segl under dokumentet, hvori det 
bl.a. hedder, at gårdmændene “..hver for sig, ved ed med oprakte fingre efter loven bekræftede, at 
have således ...takseret.. ”

En utilfreds husmand

Så blev der lavet et skøde på jordhandelen mellem kroejeren og husmændene. Men sagen kan 
alligevel ikke afsluttes helt. Amtmand Scheel Piessen skriver til regimentskriver Nørager, at han 
endnu ikke har fået det kort over kroejerens jord, som landmåler Fischer havde tegnet. Han er 
altså interesseret i at se, hvordan jorden er blevet fordelt mellem husmændene. Har Nørager væ
ret klar over, at amtmanden nok ikke ville være tilfreds med en fordeling af jorden, som ikke gav 
den samling, der var meningen med udskiftning af jord til gårdmændene. Regimentskriver Nør
ager skriver, at det nok vil undre amtmanden, at husmændene ikke har fået deres jord samlet på 
ét sted.

Regimentskriveren noterer da også, at alle er “fornøjede, undtagen Niels Kjeldsen'. 
Han vil nemlig have sin jord samlet på ét sted. Regimentskriveren har afvist Kjeldsen. Det er husmæn
dene selv, som indbyrdes har fundet frem til løsningerne, så Niels Kjeldsen må godtage denne fordeling, 
mener regimentskriveren.

Lodtrækning om jord og afslutning efter P/2 år

Den utilfredse Niels Kjeldsen er ikke blandt de 15 husmænd, som underskrev de første ansøgnin
ger, så han må være kommet til senere, altså han er en af de fire sidst ankomne, da der nu tales 
om 19 husmænd i Vridsløselille.

Regimentskriveren beretter, at husmændene også har brugt lodtrækning ved forde
lingen af jordstrimlerne. Her skal man have et kort overjordstykket for at finde en mulig forkla
ring. Kromandens jord blev delt i 19 striber, som lå på begge sider af vejen. Ved en lodtrækning 
fik de først udtrukne en strimmel jord nærmest landsbyen og en strimmel længst væk fra denne. 
Og efter dette system fortsatte lodtrækningen. Hver husmand havde så en stribe jord på hver side 
af vejen. Denne lodtrækning gav en retfærdig fordeling med hensyn til jordenes afstand til lands
byen. Men jordenes bonitet var forskellig, så man lavede herefter en ny fordeling med hensynta
gen til dette. Derfor fik samme husmand ikke hele striben syd og nord for vejen. Havde han syd
striben, fik en anden nordstriben over for hans.

Efter et sagsforløb fra november 1787 til april 1789 har Vridsløselilles 19 husmænd 
fået jord til deres huse.
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Nyt mageskifte skrives ind på det gamle kort

Efter opmåling, taksering og fordeling skulle man tro, at husmændene nu kunne dyrke deres 
jorde med tilfredshed. Nej. De syntes allerede i 1791, at der måtte ske ændringer. Husmændene 
Niels N.K.S. Kjeldsen, Erik E.J.S Sørensen, Peder P.P.S. Poulsen og Ole O.C.S. Christiansen sø
ger om mageskifte. Det er lodderne nord og syd for den nye Roskildevej, det drejer sig om. De 
smalle striber jord samles, så den enkelte får jordstykker lige over for hinanden. Der tages i ma
geskiftet hensyn til, at jordene nord for vejen var mere sumpede og mindre frugtbare end tilsva
rende syd for vejen. Overjordlodderne nord for vejen skulle der også holdes en vandgrøft åben 
til vandets afløb fra Pilekær. Da husmændene var enige og overlandinspektøren havde berettet 
om jordene, kunne amtmanden med kortet i hånden indføre den nye fordeling på kortet fra 1784. 
Således førte man ændring oven på ændring på det samme kort, som derfor i dag forekommer 
noget “overtegnet”.

En husmand med hus uden jord

I juni 1794 får amtsforvalter Andersen et brev fra husmand Christen Andersen i Vridsløselille. 
Han klager over, at Albret Pedersen har solgt ham et hus uden tilhørende jord. Dermed er man 
tilbage ved udgangspunktet: Husmændene skal have en jord, de kan have deres dyr på. Amts
forvalteren er irriteret over, at man for få år siden sikrede husmændene jord svarende til fire skp. 
to fjk. hartkorn, men nu viser det sig, at tre husmænd kun har én skp.

Tre husmænd handler med jord - købt for lånte penge?

Rentekammeret havde ikke forudset, at tre husmænd i Vridsløselille ville opkøbe to huslodder og 
to huse for at sælge husene og selv beholde jorden. Det ville betyde, at Rentekammeret igen 
skulle opkøbe gårde for at hjælpe de nye jordløse husmænd. Det troede man nu var et overstået 
kapitel i Vridsløselille. Er husmændenes køb lovligt? Har de købt jorden for egne penge, kan 
man sige, at de har ejendomsret. Det udtaler birkedommerne, som dog også påpeger, at sagen er 
en ganske anden, hvis jordkøbene er sket for penge fra Den kongelige Kasse, som hjalp hus
mænd til jord til eget brug, men ikke til opkøb og salg af jord.

Børn gøres til ejere afjord
Husmand Niels Kjeldsen får i 5 år lov til bruge to huslodder. Han skal derefter overdrage den ene 
lod til sin datter, og der skal være hus på jordlodden ved overdragelsen. Det kongelige Rente
kammer giver denne tilladelse ved en resolution af 9. maj 1799, fordi der er foretaget skifte efter 
hustruen Ellen Hansdatters død. Hans datters værge, gårdmand Anders Jørgensen, Herstedvester, 
har godkendt, at datteren ikke får del i hus og jord, men får udbetalt den dobbelte værdi af ejen
dommen. Efter de 5 år skriver stiftamtmand Knuth til Rentekammeret, så det kan blive kontrolle
ret, at jorden overdrages med hus på!
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Den samme gode idé får smeden Niels Holm Larsen, da han i 1801 vil købe en jordlod 
af Niels Kjeldsen, som er flyttet til Ledøje. Han tilbyder også sit barn som ejer af den nye, ekstra jord
lod. Han har nemlig en søn på 1/2 år. Det kan Rentekammeret ikke gå med til, men smeden lader ikke 
sagen falde, før han får luft for sin harme. Og det giver os nogle synspunkter, som bringer indsigt i en 
husmands tankegang, således som det følgende viser.

Vred smed anklager Rentekammeret

Da smeden Niels Holm Larsen i 1801 vil købe en ekstra jordlod, får han afslag, således som det 
var almindeligt. Husmænd havde svært ved at udvide deres jord og etablere en bedre drift. Amts
forvalter Andersen støtter nu den husmand, som har betalt sin gæld på jorden. Niels Holm Lar
sens sag bliver en prøvesag på, om man kan ændre noget i Rentekammerets politik over for hus- 
mændene. Det kan man ikke. Smeden Larsen får en attest på sin gode økonomi fra sognefogeden 
og lader temperamentet skinne igennem i det medfølgende brev:

“Det er tungt for en mand ikke at måtte fremme sit gavn og bedste, men at blive derfor sat 
grænser...Hensigten af købet er fra min side kuns denne: Om muligt at forbedre mine kår, da jeg 
er gift og har familie at underholde.... ”
Vridsløselille Mark den 29. September 1801
Underdanigst Niels Holm Larsen

Rentekammeret anklages for at modarbejde husmænd, som klarer sig godt. Selv en 
jord, som var forladt på grund af flytning eller dødsfald, kunne en husmand vanskeligt få lov til 
at købe. Man var nok ikke interesseret i at gøre husmænd til fuldtidslandmænd på deres egen 
jord. Et bierhverv som smedens ville man bevare i byen. Andre husmænd var også nødt til at 
have deltidsarbejde hos gårdmændene. Står vi her i 1801 ved roden til et kommende modsæt
ningsforhold mellem husmænd og gårdmænd?

De tre husmænds transaktioner

Regimentskriver Nørager må tilbage i arkivet for at finde sagen om kromand Niels Halds salg af 
jord til husmændene i Vridsløselille. Nogle husmænd flyttede ud på deres jord. Det var jo hensig
ten med udskiftningen. Deres hus i landsbyen kunne så lejes ud til beboelse. Handelen med huse 
og jordstykker har bølget frem og tilbage i landsbyen:
Albret Pedersen, som Christen Larsen klager over, havde købt et hus med jordlod af Niels Niel
sen, hvorved han kom til at eje to huse og to jordlodder. Det ene hus har han lejet ud. Frederik 
Conrad Andersen har købt kromandens tidligere hus med gårdplads. Dertil hørte en jordlod. Han 
købte et hus af Peder Poulsen, som denne havde på sin jord. Til gengæld afstod han sin gårds
plads i byen til Peder Poulsen, som ikke var interesseret i jorden til dette hus. Således havde de 
tre husmænd fået to jordlodder. Renter af købssummen indbetalte de til Rentekammeret.
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Transaktionerne dømmes ugyldige

Det var ikke meningen med hjælpen til husmændene, at de få år senere skulle sælge huse og selv 
beholde jordene dertil. Birkedommeren er præcis:
“...at ingen husmand som ved understøtning af Deres Majestæts Kasse, har fået jord til deres 
huse, må sælge jorden fra huset, og at amtsforvalteren bliver pligtig at nægte sin påtegning på 
et sådant skøde.... ”. De tre husmænd må afhænde den ene af deres jordlodder til folk, som vil 
bygge hus på dem, således som det var statsmagtens hensigt med støtte til husmændenes køb af 
jord.

“Fattig mand med kone og små uopdragne børn”

Husmand Lars Frandsens ansøgning om hjælp til at flytte fra landsbyen ud til jordlodden er ty
pisk for de ansøgninger, som i slutningen af 1700-tallet blev sendt fra Vridsløselilles husmænd til 
Rentekammeret. Det går igen i ansøgningerne, at husmændene fremstilles som ludfatttige med 
huse, som var så elendige, at der ikke kunne blive tale om udflytning, men om opførelse af et nyt 
hus.

Husmand Lars Frandsen har fået en af de jordlodder, som kromand Niels Hald 
solgte. Han får i ansøgningen fremstillet elendigheden:

“...jeg underskrevne Lars Frandsen i Vridsløselille by...agter i denne sommer at opføre på min 
jordlod et 12 å 14 binding hus; men da sådan en bekostning ville blive altfor trykkende for mig, 
som en fattig mand med kone og små uopdragne børn, og udgiften til denne bygning ikke bestri
des, men ville være min ruin.... ”
Lars Frandsen har desuden sin stedmoder boende på aftægt efter en kontrakt imellem dem.

“Så bønfalder jeg underdanigst...”

Husmændenes ansøgninger beskriver, hvor fattige de var. Det gjaldt om at få forståelse for, at 
tilskud til udflytning var nødvendig. Ansøgninger præges af stor ydmyghed og i nogle tilfælde af 
beskedenhed. Denne sprogbrug kan også vise, hvilken form der sømmede sig, når en ansøgning 
fra en husmand skulle til Det kongelige Rentekammer:

“Så bønfalder jeg underdanigst Det kongelige Rentekammer, om de i nåde ville se til mig fattige 
mand og understøtte mig med en liden hjælp til dette mit husets udflytning.....”

Således lyder husmand Peder Poulsens ansøgning d. 8. juni 1791. Han søger beske
dent om hjælp til et 10 fags å 12 fag hus. Regimentskriver Nørager synes ikke, han skal være så 
beskeden, så han sender sagen videre til amtmanden med ønske om, at han får et 12 å 14 fag hus. 
Han understreger at Poulsen har brug for et større hus og bemærker, at han er meget fattig:
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“..manden er meget fattig, og han måtte sætte sig i gæld for alle omkostninger...................det
allerringeste, han kan nøjes med af bygning, både til beboelse, sædlade, tærskelo og noget til 
kreaturer, er 12 å 14 fag hus... ”

Skulle fattige betale til fattigkassen?

Det var i 1798 sædvane at give et beløb til fattigkassen, når man havde fået udbetalt et lån og var 
kommet til penge. Amtsforvalter P. Andersen mener, at denne skik i husmændenes tilfælde er 
urimelig:

“..da jeg formener, dette bidrag til fattigkassen er frivilligt, indstiller jeg til kollegii resolution: 
Om bemeldte byers husmænd, der alle er fattige folk, ikke kan fritages... ”

Sagen ligger hos Det Kongelige Danske Kancelli fra sept. 1798 til jan. 1799. An
dersen må skrive en påmindelse for at bringe “vor skrivelse i behagelig erindring”. Svaret kom 
i marts og var en afvisning. Husmænd kan ikke fritages. De bør tænke på de stakler, “.. .der ikke 
er i nogen næring eller drift.. ” Der fastsættes dog intet bidrag. Man yder til fattigkassen “efter 
evne ”, skrives der til orientering for husmænd i Vridsløselille og andre byer på egnen.

I landsbyen stod hus- og haveplads tilbage

1 1792 er husmændene flyttet fra landsbyen Vridsløselille. Tilbage er den tomme husplads og et 
stykke køkkenhave, kaldet gadejorden. Husmændene søgte derfor om tilladelse til at sælge til 
naboerne. De nye ejere ville have fæstebrev på jorden, og sælgerne tilbød at betale den årlige 
husafgift, ellers ville ingen købe disse småbidder jord. Denne lille handel tillod amtmanden ikke. 
Husmændene skulle selv betale afgift for deres tidligere beboelse i byen. Afgiften skulle høre til 
den egentlige ejer af jord og hus. Kunne de ikke få købere på de vilkår, måtte de selv fortsætte 
med at betale for den ejendom i byen, som de ikke længere havde brug for. De husmænd, som 
man ynkedes over, da de søgte om hjælp til udflytning, skulle altså ikke have mulighed for en 
lille økonomisk gevinst efterfølgende.
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Stavnsbåndet bandt bondekarl til Vridsløselille
I 1786 ville Lars Pedersen fra Vridsløselille gifte sig med en 
gårdmandsenkes datter i Avedøre. Det var ikke så ligetil, da stavns
båndet bandt værnepligtige bønder mellem 14 og 36 år til distriktet.

Ansøgning om at løse stavnsbåndet

Pigen boede hos sin mor i Avedøre. Hertil kunne Lars Pedersen så flytte og overtage driften af 
gården. Imidlertid manglede Lars at aftjene to år af sin værnepligt, som skulle aftjenes for distrik
tet omkring Vridsløselille, Kongens gods, og ikke i Avedøre, hvor gården tidligere tilhørte Vartov 
Hospital. Han havde dog en løsning, som han mente, myndighederne måtte kunne godkende. 
Han har nemlig fået den trolovedes bror Jens Mortensen til at overtage hans soldatertjeneste i 
Vridsløselille. Det bliver så i de to år, han mangler at aftjene.
D. 20. dec. 1786 retter han en ansøgning til kongen, hvor det bl.a. hedder:

Jeg fordrister mig derfor underdanigst at bede: Om at det måtte behage Deres Kongelige Maje
stæt allernådigst at bevilge og tillade, at jeg måtte henflytte på det Vartov Hospital forhen tilhø
rende gods og der indlade mig i ægteskab, imod, at det må blive Jens Mortensen tilladt, såvel at 
aftjene de to år, jeg endnu har tilbage at tjene som landsoldat, som siden efter den tid at forblive 
på Deres Majestæts gods i mit sted. -

Allerunderdanigst
Lars Pedersen

På Landvæsenskontoret gentager regimentskriver Nørager brevet i sin udtalelse til 
amtmanden. Hvis Jens Mortensen kan holde til soldatertjenesten, kan ansøgningen overvejes. 
Man må altså først undersøge Jens Mortensen.

Tiden går

11 måneder senere kommer et nyt moment ind i sagen. På Københavns Amtsstue får amts
forvalter Poulsen nu øje på en side af sagen, som også bør overvejes. Jens Mortensen kan være 
soldat i Vridsløselilles område, og Lars Pedersen kan derved få fripas, men hvem erstatter Jens 
Mortensen, som er værnepligtig i Avedøre?

D. 12. nov. 1787 er sagen endnu ikke afgjort. Lars Pedersen sender en ny ansøg
ning. Denne gang til amtmand Scheel Piessen, som behandler sagen - dog uden at have givet no
get svar, selv om der nu er gået næsten et år. I sin nye ansøgning kan Lars Pedersen nu stille to 
vikarer til rådighed som soldater. Han mangler på det tidspunkt at aftjene ét år. Jens Mortensen 
(26 år) er stadig villig til at flytte til distriktet, og dennes bror Rasmus Mortensen (28 år) er en 
anden mulighed. Ansøgningen kan understøttes af en erklæring:
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Bondekarl Rasmus Mortensen fra Avedøre haver sunde og friske lemmer, og kan antages til land
soldat som tjenestedygtig til Deres Kongelige Majestæts krigstjeneste.
København, d. 11 november anno 1787
Th. Solle

Efter yderligere to måneders betænkningstid sender amtmand Scheel Piessen ende
lig sin udtalelse. Han støtter Lars Pedersen i, at han kan få fripas ved at lade Jens Mortensen eller 
Rasmus Mortensen erstatte ham som soldat i de 11 måneder, som han nu har tilbage af tjenesteti
den.

Lars Pedersens fripas truet af sygdom og død

D. 29. febr. 1788 må Lars Pedersen desværre meddele Rentekammeret, at to vigtige forudsæt
ninger for hans fripas for stavnsbåndet ikke længere kan bruges i sagen. Rasmus og Jens Morten
sen skulle erstatte Lars Pedersen i soldatertjenesten i distriktet:

“.....er nu den omstændighed indløbet, at afmeldte enkes søn, Rasmus Mortensen, der fandtes
villig til at tage ind på distriktet i mit sted, er ved døden afgangen, og den anden af hendes søn
ner, Jens Mortensen, har fået et tilfælde i sit ene knæ, så at han ikke kan blive antaget som land
soldat, der måske ville gøre hindring udi, at jeg ikke til næste landmilice session kan blive udløst, 
hvilket for gårdens avlings og drifts skyld vil være nødvendig for mig.. ”

Således vil Lars Pedersen prøve, om ikke han kan få fripas for stavnsbåndets be
stemmelser, da han nu har mindre end ét år tilbage. Han vil - skriver han - miste gården i Aved
øre, hvis kan stadig skal være boende i Vridsløselille. Amtmand Scheel Piessen anbefaler, at Lars 
Pedersen får sit ønske opfyldt, da der er så kort tid tilbage.

Årelang sagsbehandling gør ansøgning overflødig

Da sagsforløbet går ind i sit tredje år, sender Lars Pedersen et nyt brev til rentekammeret, hvor 
han ikke undlader at give udtryk for sin irritation:

“...at denne sag, hvis længe henstand gør mig uvis i en nytte og fordel, jeg kunne vente af mit 
arbejde og mine omkostninger ved gårdens drift, måtte allernådigst bringes til afgørelse, thi ved 
at henvende mig til hans excellence hr. amtmandens kontor, har jeg adskillige gange fået et svar, 
at sagen beror på hr. sekretær og amtsforvalter Poulsens oplysninger og erklæring, som er for
langt af ham i april måned forrige anno og siden den tid har holdt kontrakten til siden. Om en 
nådigst foranstaltning herudi bønfalder
Avedøre den 15. februar 1789
Underdanigst
Lars L. P. S. Pedersen “
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Lars Pedersen har nu indgået kontrakt med enken om overtagelse af gården i Avedøre, 
og han er ikke længere bundet i Vridsløselille af stavnbåndet. Han har aftjent sin tid, da sagsbehandlin
gen rigeligt har varet de måneder, han havde tilbage. Amtsforvalter Poulsen kan nu give Lars Pedersen 
fripas, da stavnbåndet er ophævet i juni 1788. Den 4. april 1789 kan Poulsen så skrive til amtmanden:

“..Men da den forbindtlighed, som forhen har pålagt enhver vedkommende lodsejere i et strø- 
lægd, at benytte samme tilfælde i vacance, nu ved forordningen af 20. juni 1788 er ophævet, og 
den ene af merbenævnte Jens Olsens sønner Rasmus Mortensen, ved døden er afgået, ligesom de 
andre arvinger, der alle er myndige, ikke har noget imod, at nysnævnte Jens Olsens enke afstår 
gården til bemeldte landsoldat Lars Pedersen på de i medfølgende akkord omdelte vilkår, så ved 
jeg heller ikke noget til hinder imod, at samme jo kunne approberes, hvilket herved i gensvar på 
Deres excellences skrivelse af 23. i forrige måned formeldes, hvorhos følger den mig tilstillede 
ansøgning fra fornævnte landsoldat Lars Pedersen. -

Københavns amtstue den 4. april 1789
Poulsen

Den 3. juni 1789 afslutter amtmand Scheel Piessen sagen og oversender den til Rentekammeret, 
som den 20. juni 1789 sætter punktum for korrespondancen - et år efter stavnsbåndets ophæ
velse og et halvt år efter afslutning af Lars Pedersens tid som landsoldat i Vridsløselille.



Oversigt over kildeteksterne

Vejledning
------------------betyder adskillelse mellem brevene fx ansøgning og svar på ansøgning 

 viser, at sagen er afsluttet med dette sidste dokument

Korrespondancen kan mangle nogle breve fra årene omkring branden på Christiansborg Slot og i 
kancelliet (1794). Ellers kan man have glæde af at bemærke datoerne under læsningen af kil
derne. Det giver et indtryk af brevvekslingens forløb indholdsmæssigt og kronologisk. Det kan 
være interessant at følge den måde, man skrev og argumenterede på samtidig med, at det frem
går, hvor lang ventetid befolkningen havde, når man skulle have svar fra myndighederne.

1.
I 1771 anmoder gårdmændene og ejeren af Roskilde Kro om udskiftning, så kroejeren kan få sin 
jord samlet ved den nye Roskildevej. Gårdmænd, kroejer og repræsentant fra Landvæsens-konto- 
ret holder møde på kroen og skriver under på den fordeling, man er blevet enige om.
(Side 53 ff)

2.
Roskilde Kro skal flyttes fra den gamle landevej til den nye. Kromand With søger om bygnings
hjælp.
Det bliver anbefalet, men da han også søger om kompensation for tabt fortjeneste, giver ansøg
ningen anledning til en brevveksling mellem de bevilgende myndigheder. Kromanden opgiver 
ikke, selv om han får afslag.
(Side 55 ff)

3.
En bonde kan ikke betale sine restancer. Det er han ikke alene om. Flere gårde ligger øde. 
(Side 58 f)

4.
Søren Johansens har mistet “seks bæster”. Ansøgning om hjælp.
(Side 59)

5.
Bønderne afgiver jord til den nye landevej. Tabet skal takseres.
(Side 59)
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6.
Søren Johansen vil sælge et stykke jord til en ungkarl. Amtmanden gør opmærksom på, at ingen 
gårde må nedlægges.
(Side 62 ff)
Dokumentet (nr. 1) side 61

7.
Rasmus Pedersen klager over fordeling afjord, så hans lodder ligger 10 forskellige steder. Forde
lingen skete i forbindelse med kromanden ønske om at få samlet et stykke jord ved landevejen. 
Dengang fordelte man i enighed uden opmåling eller taksation af jordene. Nu er kromanden inte
resseret i en retfærdig udskiftning efter opmåling. Imidlertid er beboerne i Vridsløselille delt i 
denne sag.
(Side 65 ff)
Dokumenterne (nr. 2,3 og 4) side 64,73 og 77)

8.
Regninger for opmåling af jord ved udskiftninger.
(Side 8 Iff)

9.
Landsoldat Lars Pedersen - født i Vridsløselille - vil gifte sig med en gårdmandsenke i Avedøre. 
Han søger om at måtte forlade distriktet og lover, at en anden vil påtage sig hans soldatertjeneste 
her.
(Side 84 ff)

10.
Roskilde Kros ejer i 1787, Niels Hald, sælger jord til 15 husmænd. Prisen og betingelserne er til 
diskussion. Landopmåling foretages. Der opstilles et taksationsskema og ses på overensstem
melsen med landkortet over Vridsløselille.
(Side 94 ff)
Dokumentet (nr. 5) side 98

11.
Husmænd søger om bygnings- og udflytningshjælp. De vil flytte bygninger fra byen hen på de
res jord.
(Sidel 19 ff)
Dokumentet (nr. 6) side 118
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12.
Ansøgning om tilskud til at grave en brønd. Når man flyttede fra byen og ud på jordlodden, 
manglede man en brønd.
(Side 126 ff)

13.
En gammel husmand ønsker at sælge sin jord og blive boende i huset. Det afvises, da man ikke 
vil risikere at have nogle huse uden jord.
(Side 129 ff)

14.
Gårdmand Børge Olsen ønsker at sælge et stykke jord. Amtmand Scheel Piessen bemærker, at 
landinspektør Selmer ikke har brugt landkortet ved sine beregninger. Det Kongelige Rente
kammer godkender alligevel handelen.
(Side 130 ff)

15.
Husmænds ansøgninger om bygningshjælp.
(Side 133 ff)

16.
Husmænds ansøgning om mageskifte af de tildelte jordlodder.
(Side 138 ff)

17.
Husmand Peder Poulsen ansøger om økonomisk støtte til at genopføre eller nybygge beboelse 
m.m. samt brønd, så han kan flytte fra byen ud på jordlodden på Vridsløselille bys mark.
(Side 141 ff)

18.
Husmand Peder Olsens ansøgning om hjælp til opførelse af brønd efter udflytningen. 
(Side 143 ff)

19.
Husmand Niels Jespersens ansøgning om hjælp til udflytningen.
(side 145 f)
Dokumentet (nr. 7) s. 148

20.
Efter udflytningen af gårdene står de tomme pladser efter hus og have tilbage i byen. Skal de 
udflyttede bønder fortsat betale afgift af disse jordstykker? Ansøgning om tilladelse til salg af 
jordstykkerne og fritagelse for afgift.
(Side 151 f)
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21.
Husmænds ansøgning om hjælp til en brønd.
(Side 152 ff)

22.
Gårdejer Børge Olsens ansøgning om bygningshjælp. Han angiver flere grunde til, at han skal 
have lempelige vilkår: gæld og fem små børn. Han har hidtil dyrket i fællesskab med Thomas 
Larsen, men de to gårdmænd vil gerne ophøre med denne form for samarbejde.
(Side 155 ff)

23.
Lars Rasmussens klage over Lars Frandsen, som har solgt ham et hus uden brønd.
(Side 161 ff)
Dokumentet (nr. 8) side 160

24.
Jens Larsen klager over gårdmand Niels Jørgensen, fordi han ikke sørger for at oprense grøfter til 
vandets afløb fra marken. Hans hegn omkring marken er heller ikke i orden.
(Side 165 ff)

25.
Albret Pedersen har solgt et hus til Christen Larsen på betingelse af, at han selv må bruge jorden 
til huset. Sagen giver anledning til, at der laves nogle regler for handel med huse og jord.
(Side 169 ff)
Dokumentet (nr. 9) side 168

26.
Thomas Larsens ansøgning om hjælp til udflytning.
(Side 173 ff)

27.
Husmand Albret Pedersen har købt et hus i byen med jordstykke til. Han søger om tilladelse til at 
sælge huset og selv beholde jorden.
(Side 175 ff)

28.
Husmand Niels Kjeldsen får lov til at beholde to jordstykker, men Rentekammeret angiver en 
tidsbegrænsning.
(Side 178)
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29.
En husmand ønsker lån i Den Almindelige Lånekasse og har derfor brug for et skøde på sin ejen
dom.
(Side 179 ff)

30.
Niels Jørgensens enke ansøger om at måtte sælge en del jord til parceller, så hun kan betale sin 
gæld.
(Side 182)

31.
Husmand Frederik Conrad Andersen har to lodder. Han har hus på den ene og vil gerne bygge på 
den anden, idet han lover at sælge denne jordlod med hus inden et år. Han har brug for to skøder. 
(Side 182 ff)

32.
Gårdmand Niels Christensen ansøger om at få dyrkningsfællesskabet mellem ham og tre andre 
gårdmænd ophævet. Hans ansøgning giver regimentsskriver Nørager lejlighed til at gennemgå 
hele forløbet af Vridsløselilles udskiftning, som kromand With satte i gang i 1771, indtil nærvæ
rende ansøgning anno 1797.
(Side 185 ff)

33.
Husmændene får jord, og der skrives skøder til dem. Der laves en fuldstændig fortegnelse over 
husmændenes jorde.
(Side 189 ff)

34.
Når jorde skulle takseres, ser man, at lokale sognefogeder udfører arbejdet og sender regning til 
Det Kongelige Rentekammer. Der er ikke enighed om honoraret, så der foreligger en korrespon
dance mellem sognefogederne og myndighederne.
(Side 195 ff)

35.
Husmand Anders Olesen ansøger om bygnings- og brøndhjælp på grund af udflytning. 
(Side 198 ff

36.
Tjenestekarl Jens Jensen har sparet penge sammen. Han har nu købt en jordlod og søger om 
støtte til bygning og brønd. Han kan godt få støtte til at etablere sig som husmand, men amtman
den vil først udbetale hjælpen, når arbejdet med hus og brønd er udført og godkendt.
(Side 20 Iff)
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37.
Det var almindelig skik at bidrage til fattigkassen i forbindelse med tinglysning af lån til jordkøb. 
Da de husmænd, som købte jord, selv betegner sig som fattige, søges der om fritagelse.
(Side 203 ff)

38.
Thomas Larsen vil sælge sin jord i Vridsløselille. Det drejer sig om så lille et areal, at jorden ikke 
er matrikuleret. Der må derfor forhandles om afgiften på jorden. Køberen har tidligere boet i Her
stedøster, men er derefter blevet kusk i København.
(Side 206 ff)

39.
Niels Jørgensens enke vil gerne have landmåleren ud til Vridsløselille, så hun kan blive løst fra 
dyrkningsfællesskabet med naboen. Parterne er enige. Enken søger om at få gratis opmåling og 
fordeling, da hun ikke har pengene.
(Side 208 ff)

40.
Et skifte efter Ellen Hansdatter. Hendes mand - husmand Niels Kjeldsen - foreslår, at datteren 
får penge og klæder, og han selv beholder et stykke jord til gengæld. Det betyder, at manden får 
to huslodder, men der vil kun være beboelse på den ene. Det kan ikke godkendes.
(Side 213 ff)
Dokumentet (nr. 10) side 212

41.
Erik Jørgensen vil gerne købe et stykke jord til sønnen Rasmus Erichsen, som endnu ikke er 
myndig.
Da sønnen snart bliver 18 år tillades det, men der skal opføres hus på jordlodden. Nogle 
udflyttede husmænd kan have behov for 2 lodder for at have til livets ophold. Dem, der bliver 
boende i byen tillades kun at have én lod.
(Side 215 ff)

42.
Smeden Niels Larsen Holm ansøger om køb af en ekstra jordlod, nemlig jordlod nr. 2 på Vridslø
selille Mark. Han ejer i forvejen nr. 1. Da jordlod nr. 2 er indkøbt med kongelig støtte til jordløse 
huse, kan man ikke uden videre lade en husmand dyrke denne jord som en ekstra mark. Han til
byder at overdrage jordlodden til sønnen, når denne bliver voksen. Sønnen er 1/2 år. Ansøgnin
gen afslås, men smeden opgiver ikke. Linder sagsbehandlingen flytter ejeren af jordlod nr. 2 til 
Ledøje, og gælden i samme jord er blevet betalt.
(Side 217 ff)
Dokumentet (nr. 11) Side 221
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43.
Besigtigelse af byggeri i forbindelse med udbetaling af bygningshjælp ved udflytning. 
(Side 226 ff)
Dokumentet (nr. 12) Side 225

44.
Oversigt over dyrkningsfællesskab og udskiftninger. Gårdene med numre og marker. 
(Side 229)



Kildetekster

Rentekammersager i Rigsarkivet samt amtmandssager i Lands
arkivet for Sjælland m.m.

Landvæsenskommissionens papirer angående landsbyen Vrids
løselille i Københavns Amt 

1771 - 1801.



Landvæsenskontoret 

23. juli 1771

Til D’herrer landkommissærer, 
birkedommer Sundbye og 
hr. Drewsen

Pro memorial
Da vi underskrevne beboere i Vridsløse, af hr. Peter Withs i Roskilde Kro hans indgivne begæ
ring, at få sin gårds jorder tildelt på ét sted, er bleven enige om aldeles at ophæve fællesskabet 
imellem os således, at hver mand kan få sin jord for sig selv, så er imellem os aftalt, besluttet og 
vedtaget, at benævnte hr. With, i stedet for de jorder, som tilhører hans gård nr. 4 i Vridsløselille, 
som han ved auktion har tilkøbt sig, herefter skal have til evindelig ejendom sin jord imellem 
Klovtofte og Vridsløselille således, som imellem os nu er aftalt, og nærmere bliver ham tildelt i 
proportion af sin gårds hartkorn og jordernes beskaffenhed, imod, at den jord, som tilhører be
meldte hr. Withs gård, igen skal tilhøre os underskrevne (gårds- og havepladsen alene undtagen, 
som fremdeles skal tilhøre bemeldte hr. With).

Thi er vi hermed allerydmygst begærende, at De Herrer Landkommissærer, forderligst ske kan, 
ville indfinde sig udi Vridsløselille for at være overværende ved den imellem os nærmere agt
ende deling og fællesskabets ophævelse imellem os og bemeldte hr. With, så at han kan få sine 
jorder tildelt på ét sted, og derover en skriftlig og lovlig forretning at forfatte til behørig efterret
ning for eftertiden.

At samme således af os er aftalt og indgået, bekræftes med vore hænders underskrift efter hr. 
Withs forlangende.

Vridsløselille den 23. juli 1771-

Niels NIS Jørgensen Albret ANS Nielsen
Gothjelp GNS Nielsen Jørgen IIS Jørgensen
Albret Nielsen Søren SIS Johansen
Poul PPS Pedersen Jens ITS Thomasen
Søren Andersen Lars Thomasen
Peter Friderichsen With

Landvæsenskontoret
16. august 1771

Anno 1771, den 16. august, var vi underskrevne landkommissærer forsamlede i Vridsløselille By, 
for efter hr.Withs begæring i Roskilde Kro, at udskifte hans af fællesskabet med de øvrige bønder 
udi Vridsløselille, for den hans gårds jorder, som han er tilhørende i samme by, hvilken hans gård 
består af hartkorn 8 tdr. 1 alb.

Samtlige bønder var da nærværende med hr. regimentskriver Dahl ved søn hr. Johan Hemein Dahl, så 
mødte og hr. With i Roskilde Kro.
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Efter nogen mellemhandling blev bønderne med hr. With om fællesskabets ophævelse imellem sig ind
byrdes enige således, at byens tre marker, nemlig: Krovangen, Baunemark og Hedemarken, deles imel
lem byens beboere, derer 10 i tallet, på sådan måde, at Krovangen deles imellem de tre mænd, nemlig 
hr. With, Niels Jørgensen og Jens Thomasen, Hedemarken imellem de tre mænd, nemlig: Jørgen Jørgen
sen, Poul Pedersen og Lars Thomasen, og Baunemarken imellem de fire mænd, nemlig: Søren Ander
sen, Gothhjelp Nielsen, Søren Johansen og Albret Nielsen.

Dog blev tillige aftalt, at mosen kaldet Kongens Holm, i denne mark, nemlig Baunemarken, skal efter 
diget og markskellet tilhøre de tre mænd, Jørgen Jørgensen, Poul Pedersen og Lars Thomasen efter- 
dags, efterdi der ikkuns falder såre lidet engbund i Hedemarken.

Angående de jorder, hr. With således efter denne afhandling tilkommer af Krovangen, da bliver 
samme ham tildelt fra byen og diget af langs udi nord til et lidet rendedrag, Inderste Hallsbjerg 
kaldet, og i vester til markskellet imod Klovtofte og Tostrup Waldby Marker, alt efter den forhen 
med bønderne gjorte aftale og de nedsatte skelpæle.

Og betræffende delingen imellem de øvrige byens beboere, da var de alle enige udi, at dele 
jorderne imellem sig selv indbyrdes, således, at hver mand kan efter sit hartkorn få og erholde 
den andel jord, han med rette kan tilkomme.

Hvorved denne således indbyrdes indgangne forretning og afhandling blev tilendebragt. 
Datum ut supra

N. Sundby På hr. Drewsens vegne C. Flohr

Som overværende på regimentskriver Dahis vegne J.H. Dahl

Ovennævnte afhandling og forening er indgået og afgjort med vores minde og frivillige sam
tykke. Tilstås med vore hænders underskrift. Datum Vridsløselille ut supra, og siden Søren An
dersen bomand nu er fraværende, underskriver vi andre samtlige ni på hans og egne vegne. -

Niels Jørgensen, Lars Thomasen, Søren Andersen,
Poul Pedersen, Jens Thomasen, Jørgen Jørgensen,
Godthjelp Nielsen, Albret Nielsen, Peter With. -

Landvæsenskontoret

9. oktober 1772

I anledning af forestående forening, der hidtil ej er bleven bragt til virkelighed, formedelst an
dre imellem os indløbne omstændigheder, har vi i dag været forsamlede for at igentage samme, 
og i alle måder derefter at rette os, således, at eftersom hr.With forud har fået sin lod for den ham 
tilhørende gård nr.4 i Krovangen, afdelt og indlukket, bliver den øvrige del af samme mark til 
deling imellem Niels Jørgensen på gården nr.7 og Jens Thomasen på gården nr. 1.

Baunevangen bliver til deling imellem efterskrevne, enhver efter sit hartkorn, nemlig:
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1/ Søren Andersen på gården nr.3
2/ Gotthjelp Nielsen på gården nr.5
3/ Albret Nielsen på gården nr.9 og
4/ Søren Johansen på gården nr.8

Hedemarken, der tillige med Kongsholmen er tildelt de andre tre gårdes jorder, nemlig:

1/ Poul Pedersens gård nr. 10, som hr.With i Roskilde Kro nu har tilforhandlet sig.
2/ Lars Thomasen på gården nr. 2 og
3/ Jørgen Jørgensen på gården nr.6

Er berørte tre mænd ligeledes bleven enige om at dele imellem dem selv indbyrdes, således, at 
enhver kan nyde sin efter hartkornet tilkommende andel, hvorom de allerede såvidt var forenede, 
at hr.With var blevet sin andel for gården nr. 10 afdelt såvel i Hedemarken som Kongsholmen, 
efter det hver sted udviste skel, som han deklarerede for sin andel at være tilfreds og fornøjet 
med, ligesom og de andre enhver især agtede at dele sig således imellem, som enhver efter sit 
hartkorn med rette kan tilkomme af det øvrige.

Og er da således denne forening, som imellem os ubrydelig skal blive holdt og efterkommet, 
ligesom forhen har været aftalt, nu herved igentaget og til ydermere bekræftelse af os underskri
ves

Vridsløselille den 9. oktober 1772

P.With, Lars Thomasen, Jørgen Jørgensen, Jens Thomasen, Niels NIS Jørgensen, Gotthjelp GNS 
Nielsen, Albret ANS Nielsen, Søren SIHS Johansen, Søren Andersen.

Som overværende underskriver til vitterlighed

Jacob Olsen i Damhuset Lars LSS Svendsen i Herstedvester

Forestående forening er sket i overværelse af J. Nørager

Rigtig kopi testerer Nørager

Landvæsenskontoret

Journal litra A S ag nr. 212 11. september 1771

Kromand P:F:With i Roskilde Kro søger om hjælp til at bygge hans kro på den nye indrettede 
landevej mellem København og Roskilde, siden den gamle kro ligger næsten en halv mil derfra 
og altså på dette sted til ingen nytte, hvor over hans kreditorer truer med at lade samme bortsælge 
og han med familie således udsættes af deres næring.

Amtmanden erklærer, at kroen er nødvendig, og at supplikanten og har evne til at bekoste den 
flyttet til den nye vej, og derfor rekommanderes ansøgningen.
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Svar fra Rentekammeret: Afslås!

Kommunikeret amtmand Scheel Piessen 22. september 1771.

Landvæsenskontoret

Journal litra B Sag nr. 253 27. januar 1772

Kromand Peder Friderichsen With i Roskilde Kro igentager sin forestilling, at han formedelst 
Roskilde Landevejs anlæg, er nødt til at udflytte sin kro, hvortil den nuværende kros gamle byg
ninger vil blive utjenlig.

Hvad han i den henseende har ansøgt til bygningshjælp, er ej bleven ham accorderet. Kroen har 
kostet ham 4000 rigsdaler, men nu herligheden blev tagen derfra, ville den næppe udbringes til 
1000 rigsdaler, og dersom han ej på nogen måde vorder soulangeret, kan han ej undgå sin ruin.

Han ansøger derfor, at hans gård ’’Wresløselille”, hvor han agter at opbygge sin nye kro, måtte 
fritages for alle skatter og udgifter udi hans og hustruens levetid og næstfølgende 20 år, ligesom 
og at fritages for afgiften af hans brændevinskedel og kroholderafgiften, samt at skænkes det for
nødne tømmer til sin bygning af nærmeste kongelige skove.

En af ham påberåbt regning over sin bygning følger ikke.
Amtmanden erklærer, at det synes billig, at supplikanten forstrækkes med nogen bygnings

hjælp, da kroens udflyttelse, fast det er ham bekendt, overstiger hans kræfter.

Rentekammerets svar: Svares, at når han indsender porte genske på det til den nye bygning ud
fordrende tømmer, vil Kammeret se derpå, om han på nogen måde deri kan være at forhjælpe; 
men i det øvrige af ansøgningen kan ej entreres.

Besvaret den 15. februar 1772

Landvæsenskontoret

Journal litra B Sag nr. 745 1. april 1772

Kromand Peter Friderichsen With i Roskilde Kro igentager en ansøgning om at erstattes det tab 
han lider ved den nye anlagte Roskilde Landevej, som nøder ham til at flytte sin kro, der, efter 
vedfølgende overslag, vil koste 8000 rigsdaler, hvilken kapital han ansøger at måtte forundes 
ham.

Rentekammerets svar: Afslås og besvaret den 5. maj 1772
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Landvæsenskontoret

Journal litra C Sag nr. 312 15. juni 1772

Kromand With i Roskilde Kro ansøger, at hans brændevinskedel må forsegles, siden den, da hans 
kro skal forflyttes, nu må udbrækkes. Og at han må befris for afgiften, indtil den vorder opsat på 
hans nye bopæl.

Rentekammerets svar: Foranstaltes - herom tilskrives amtmanden den 27. juni.

Landvæsenskontoret

Journal litra C Sag nr. 431 29. juni 1772

Kromand With i Roskilde Kro andrager atter, hvorledes han ved den nye vejs anlæg mellem Køben
havn og Roskilde, er tilføjet stor skade, da kroen, der formedelst er beliggende næsten en halv mil fra 
landevejen, hvilket ikke alene vil forårsage hans ruin, men endnu af to enkers, som har prioritet i kroen.

Og da hans ære ej tillader ham at opføre kroen på det sted, hvor vejen nu går, så beder han at må 
skænkes nogen bygningshjælp, samt ham og hustruen forundes 15 års frihed for afgiften af hans 
brændevinskedel og kroholdet.

Herved følger tillige en ansøgning til hendes majestæt, dronning Juliane Marie fra supplikant
ens hustru Chatrine Sophia With, hvori anholdes om hendes majestæts interiassion heri.

Rentekammerets svar: Afslås igen!

Besvaret den 14. juli 1772

Landvæsenskontoret

Journal litra C Sag nr. 920 11. august 1772

With af Roskilde Kro ansøger, at den restance, han hæfter på bemeldte kro, der beløber efter 
vedfølgende regning fra amtsforvalter Thrane = 134 rigsdaler 28 skilling, må forundes 2 års 
dilation, da han næppe kan bestride sin kros udflytning, og altså vil den truende execution forår
sage hans totale undergang.
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Rentekammerets svar: Denne dilation forundes imod, at kromanden stiller kaution for summen.

Landvæsenskontoret

Journal litra D Sag nr. 50 1. oktober 1772

Konferentsråd Schumacher sender kromand With af Roskilde Kro hans ansøgning, hvorved 
andrages: At formedelst den nye Roskilde Landevej, er hans forrige kro, hvoraf han i mange år 
har svaret store afgifter, bleven ganske ubrugelig, så han igen har måttet tilkøbe sig en bonde
gårds jord, for derpå at opbygge et nyt sted. Men da han derved er bleven ruineret, og ej formår at 
fuldføre bygningen, da han dertil allerede har pantsat alle sine ejendele, og intet mere har tilbage 
at redde sig i land med, ligesom og to enker har 4000 rigsdaler stående udi den forrige kro, der og 
ved samme lejlighed vil blive ruinerede, så ansøges understøttelse af en liden bygningshjælp, 
samt 15 års frihed til det nye sted.

Rentekammerets svar: Forestilles, hvorledes ham i henseende til den konsekvens det ville give 
for anden i lige cas, intet i så fald kan være at tilstå, da han ingen rettighed har til derpå at gøre 
påstand.

Landvæsenskontoret

Journal litra D Sag nr. 499 24. november 1772

Kongelig resolution af 19. hujus, at kromand Peder With i Roskilde Kro, i henseende til sin kros 
forflyttelse og opbyggelse ved Den nye Kongevej mellem Roskilde og København, må i 10 år 
befris for den hidtil svarede kroholdsafgift.

Kommunikeret amtmanden og amtsforvalter Thrane den 26. december.

Landvæsenskontoret

Journal litra B Sag nr. 759 2. april 1772

Regimentskriver Nørager beretter, at han formedelst de restancer, som bonden Poul Pedersen i 
Vridsløselille har pådraget sig, har erhvervet dom over ham og gjort indførsel i hans gård og be
sætning; men på gården skete ved første auktion intet bud, dog var de ved stedet værende fire 
dårlige bæster bleven bortsolgte for tre rigsdaler tre mark.

Desuden anfører regimentskriveren 51 gårde, som dels står øde, og hvis beboere dels resterer 
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med afgifterne pro 1770 og 1771, hos hvilke intet kan ventes betalt, førend de får høstet, og forespør
ger han, hvorledes dermed skal forholdes, thi det ville være for vidtløftigt og unyttigt at erhverve dom 
over dem, da der ikke findes nogen, som kan eller vil antage stederne, og på det samme ikke skal blive 
ganske øde, er det højtvendig, at beboerne gribes under armene.

Rentekammerets svar: For at vinde tiden gøres herom straks og uden at indhente amtmandens 
betænkning, forestilling, om disse bønder må forstrækkes med det højstfornødne til sæde- og 
fødekorn samt bæsters anskaffelse. Se med videre, alt efter nøjere undersøgt, og amtmandens 
eragtning, penge, det gårdene ikke skulle blive øde, beboerne gribe til betleri, og Den Kongelige 
Kasse tabe landgilde, skatter etc.

Da Kammeret iøvrigt forbeholder sig at gøre nærmere forestilling, hvorledes disse i alt eller 
tildels igen kunne være at refundere, så at beboerne ved stederne bleve at konfererede, eller om 
de ej på sådan måde vare at hjælpe, hvorledes da med godset for evnen siden eragtes at kunne 
forholdes. Herom forfattet allerede forestilling den 28. april 1772.

Landvæsenskontoret

Journal litra C Sag nr. 120 27. maj 1772

Søren Johansen af Vridsløselille på Københavns Amt andrager, at han har mistet seks bæster og 
derved sat ude af stand til at pløje og så sin jord. Og da han ej formår at købe bæster igen, så be
der han om hjælp dertil. Herom fremlægger amtmanden, præsten hr.Schaltz og regimentskriver 
Nøragers attester, der bevidner supplikantens andragende, samt at han har vist sig vindskibelig, 
hvori amtmanden rekommanderer ansøgningen.

Rentekammerets svar: Da han ej er iblandt de opførte, kan han ej tilstås det.

Besvaret til amtmanden den 13. juni 1772

Landvæsenskontoret

Journal litra C Sag nr. 523 6. juli 1772

Kammerherre og amtmand Scheel Piessen indsender og recommenderer til anstalts føjelse 
regimentskriver Nøragers ansøgning, at den strækning, som bønderne i Vridsløselille, Hersted
vester, Glostrup, Hvissinge, Brøndbyøster og Rødovre ved Roskilde Landevejs anlæggelse mi
ster, måtte opmåles og i deres hartkorn reduceres.

Rentekammerets svar: Foranstaltes tillige med den forhen beordrede forretning. Besvares og 
herom ekspederes ordre til oberlandmåleren den 25. juli.
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Landvæsenskontoret

Journal litra D Sag nr. 674 15. december 1772

Oberlandmåler Bugge indsender en hartkornsberegning over de jorder, som er fragået adskillige 
byer på Københavns Amt ved den nye vejs anlæg, samt over den gamle vej, som igen til andre 
byer kan udlægges, tilligemed et tingsvidne, hvor mange års skattefrihed disse jorder kan til
komme, fra den til vejen til brug vorder udlagt.
Nota: Tingsvidnet, eller denne forretning, er ej attesteret af amtmanden.

Rentekammerets svar: Udsættes, indtil nærmere oplysning kan erholdes, hvorvidt denne udlagte 
gamle vej i almindelig equaleres imod de til den nye vej ligeledes ialt indtagne jorder, når begge 
dele til hartkorn beregnes.

Landvæsenskontoret

Journal litra U Sag nr. 186e 31. januar 1782

Det ved Vridsløselille By udi sammes Baunemark beliggende stykke toftejord, opgiven at inde
holde 5143 kvadratalen, som Søren Johansen sammesteds agter at afstå, har jeg efter hr. 
regimentskriver Nøragers anmodning, i overensstemmelse med landmålingens model og 
beregningsmåde, beregnet til ny matrikuls hartkorn: 1 skæppe.

Landmålingsarkivet den 31. januar 1782
testerer
Morville
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Landvæsenskontoret

Journal litra U Sag nr. 186b 6. februar 1782

Til Det Kongelige Rentekammer!

Underdanigst pro memoria!
Da jeg er kommen i akkord med ungkarl Erik Jespersen om et lidet stykke af min gård nr. 9 i Vridsløse
lille By i Herstedvester Sogn dens tilhørende jord, som han vil afkøbe mig, for derpå at opbygge sig et 
hus, så har jeg ved Den kongelige Oberlandmålingskonduktør hr. Morville, ladet samme stykke jord, 
der er omtrent 3 skæpper land, anslå til hartkorn efter vedfølgende hans attest af 31 .januar sidst, nemlig 
1 skæppe, hvoraf køberen skal svare og udrede alle byrder og afgifter, som deraf svares og udredes 
bør, thi er mig herpå underdanigst bedende om Det Kongelige Rentekammers nådigste approbation og 
samtykke.

Vridsløselille den 6. februar 1782

Underdanigst af Søren Johansen

Landvæsenskontoret

Journal litra U Sag nr. 186 7. februar 1782

Til Hans Excellence hr.
geheimeråd og amtmand Scheel Piessen

Underdanigst forestilling!
Indlagt insinuerer jeg underdanigst to til mig leverede ansøgninger.

Den første fra gårdmanden Søren Johansen af Vridsløselille i Herstedvester Sogn, dateret 6. hujus, 
hvorved han ansøger om Det Kongelige Rentekammers approbation på at afhænde et stykke af sin 
gårds tilhørende jord, som efter vedfulgte attest fra hr. oberlandmålingskonduktør Morville er anslaget til 
1 skæppe hartkorn til Erik Jespersen, som derpå agter at opbygge sig et hus, imod køberen skal svare 
alle de byrder, som ifølge De kongelige Skøder deraf svares og udredes bør, alt i proportion af gårdens 
øvrige hartkorn, som igen bliver 7 tønder, 7 skæpper, og er af nr. 9 i Krigsjordebogen.

Den anden fra gårdmanden Anders Jensen i Skovlunde o.s.v.
Indstilles underdanigst til Deres Excellences nådige godtbefmdende, om måtte behages at rekomman

dere ansøgningen til at blive approberet af Det Kongelige Rentekammer, tilligemed den første, hvorimod 
jeg ikke indser noget kan være til hinder.

Frederiksberg den 7. februar 1782 Nørager
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Landvæsenskontoret

Journal litra U Sag nr. 186 16. februar 1782

Til Det Kongelige Rentekammer!

Pro memorial
Regimentskriver Nørager har under 7. hujus ved indlagte forestilling indsendt medfulgte to ansøgninger 
fra gårdmændene Søren Johansen i Vridsløselille og Anders Jensen i Skovlunde, tilligemed påberåbte to 
attester af landmålingskonduktør Morville, hvorved den første ansøger Det Kongelige Rentekammers 
tilladelse til at afhænde et stykke jord fra sin gård, som udgør 1 skæppe hartkorn, til Erik Jespersen 
sammesteds, og den anden at afhænde 5 tønder, 2 skæpper hartkorn til gårdmand Jens Larsen i Skov
lunde.

Og som ved disse afhændelser ikke nedlægges nogen gård, så skulle jeg i henhold til bemeldte 
regimentskriverens forestilling, samt ifølge de bønderne på Københavns Amt meddelte skøder indstille, 
om Det Kongelige Rentekammers behagelige approbation ikke herpå kunne meddeles.

København den 16. februar 1782 Scheel Piessen
Besvaret den 23. marts 1782

Landvæsenskontoret

Journal litra U Sagnr.186 23. marts 1782
Til Hans Excellence hr.
geheimeråd og amtmand Scheel Piessen

Promemoria!
Efter Deres Excellences betænkning i pro memoria af 16. februar sidstledne, over den samme vedfulgte 
ansøgning fra Søren Johansen, som ejer gården nr. 9 i Vridsløselille By på Københavns Amt, om tilla
delse fra bemeldte gård at bortsælge et stykke jord, som efter landmålingskonduktør Morvilles ved
fulgte attest, er ansat til 1 skæppe hartkorn, finder Rentekammeret ikke noget at erindre imod bemeldte 
1 skæppe hartkoms afhændelse fra supplikantens gård, men samme bliver ham, i overensstemmelse 
med de bønderne på Københavns Amt meddelte kongelige skøder, herved tilladt, hvilket Deres Excel
lence ville behage såvel regimentskriver Nørager som ovenmeldte Søren Johansen til efterretning at be
kendtgøre.

Derimod ville Deres Excellence behage at bekendtgøre gårdbeboeren Anders Jensen i Skovlunde By 
o.s.v.
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Landvæsenskontoret

Journal litra Y Sag nr. 193 24. maj 1783

Underdanigste memorial til Det Højkongelige Rentekammer!

For Det Højkongelige Rentekammer er jeg undertegnede, underdanigst, årsaget at andrage, hvorledes 
med den indbyrdes jordskiften og deling, på Vridsløselille Marker, uden landmålernes opmåling og af
deling, og det på så en ulig måde til fornærmelse for mig, som er ble ven tildelt jordlodder vel på 10 ste
der, som meldt mig til stor skade og fornærmelse. Hvilket underdanigst håber, ikke er Det Højkongelige 
Rentekammers nådige vilje og befaling, desårsag underdanigst indflyr til Deres Excellence og høje her
rer, nådig og højgunstig tillader, at bemeldte jorder og marker, ved landmålers opmåling, skiften, og de
ling for to naboer, såsom vores marker og jorder grænser tilsammen, kunne få fri opmåling, samt skiften 
og deling således, at enhver kunne nyde sin ret som på andre steder på amtet, underdanigst håber, nådig 
og højgunstig, bønhørende resolution.

Underdanigst og allerydmygst af Rasmus Pedersen

Landvæsenskontoret

Journal litra Y Sagnr.193 14. juni 1783

Til Hans Excellence hr.
geheimeråd og amtmand Scheel Piessen

Pro memorial
Da gårdbeboeren Rasmus Pedersen af Vridsløselille By på Københavns Amt ved hoslagte memo
rial af 24. maj sidstleden, har besværet sig over, at ham finder sig fornærmet ved den med be
meldte bys jorder, uden foregående opmåling, foretagne deling, så skulle man tjenstligst have 
Deres Excellence, hr. geheimeråd og amtmand Scheel Piessen anmodet, De ville behage over 
denne memorial, efter foregående undersøgelse og ved memorialens tilbagesendelse, at meddele 
os Deres gode betænkning og erklæring.

Landvæsenskontoret

Journal litra Y Sag nr. 584 17. juli 1783

Anno 1783, den 17. juli, var landvæsenskommissionen forsamlet i Vridsløselille, i anledning af Rasmus 
Pedersens besværing over fornærmelse ved den skete inddeling, som af dem selv indbyrdes uden op
målinger indgået og udført.

I anledning deraf blev samtlige gårdbeboere, som alle var tilstede, undtagen kromand With i Roskilde 
Kro, som har 18 å 19 tønder hartkorn, tilspurgt, om de ikke var enige udi og holdt for gavnligt, at byens
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jorder blev opmålte og takserede, og derefter på en brugelig måde inddelt således, at hver kunne få sine 
jorder samlede på 1,2 å 3 steder, i stedet for de mange små lodder, de nu har; hvortil Albret Nielsen, 
Søren Johansen, Niels Larsen og Søren Andersen svarede, at de ved den skete deling har fået deres 
jorder i Baunemarken og inddelt samme imellem sig således, at de har hver sin ager i hvert skifte efter 
deres hartkorn, og er med denne deling såvel fornøjet, at de ikke vil eller kan bekvemme sig til nogen 
omdeling.

Hans Pedersen og Niels Jørgensen, som har fået deres jorder i den såkaldte Kromark, var og 
med den imellem sig gjorte deling på ovenmeldte måde tilfreds og ikke forlangte nogen omde
ling.

Lars Thomasen, som har sin jord i flæng og fællig med klageren Rasmus Pedersen udi Hede
marken, var og ikke at bekvemme til nogen forandring eller omdeling, men var fornøjet med den 
skete deling, hvorved de har hver 11 å 12 lodder, nemlig: Hver een ager og englod udi hver 
skifte, men når Rasmus Pedersen ville modtage een udlod af deres nu med hinanden havende jor
der, ville han dertil give gødning til 4 tønder land.

Rasmus Pedersen svarede, at han ville give 8 tønder land gødning til udlodden, når Lars 
Thomasen ville imodtage den, hvorudi denne ikke heller ville samtykke.

Rasmus Pedersen proponerede hernæst, at hver af dem kunne få een indlod og een udlod, hvor
ved han da for sin part ville være tilfreds, men Lars Thomasen ville ikke heller hertil bekvemme 
sig, men påstod og forlangte, at det måtte forblive ved den deling, som er gjort efter fælles over
læg og hvorved de er bedst tjente og hvor udi Rasmus Pedersens formand Jørgen Jørgensen har 
været enig og betjent sig af lodden i nogle år uden mindste påanke, ligesom og ingen derved er 
eller kan være fornærmet, siden de har jord i hvert skifte, og således god og slet jord med hinan
den, lige meget af hver sort.

Rasmus Pedersen vedblev og påstod at ville udskiftes af dette fællesskab således, at han kunne 
få sine jorder samlede på et eller to steder, hvor udi han udbad sig Det Kongelige Rentekammers 
bifald og resolution til sagens endskab efter de kongelige anordninger, og at måtte blive forundt 
fri opmåling.

Efter at såvidt var passeret, blev endelig Lars Thomasen og Rasmus Pedersen forenet at dele 
deres jorder således, nemlig at Rasmus Pedersen får to lodder og Lars Thomasen sin jord samlet i 
een lod, og bliver Rasmus Pedersens to lodder således, nemlig: Een indlod fra byen af, ager og 
eng, udover de Inderste Diges Agre og så vidt ud, som han efter sit hartkorn kan tilkomme af den 
jordstrækning imellem kromand Withs jordlod på den nordre side og gærdet til Baunemarken til 
den søndre side fra byen af til Vangeled Agre.

Efter at Rasmus Pedersen således er bleven tildelt denne jordlod, bekommer Lars Thomasen 
derfra sin indlod og ud til bemeldte grøft, samt de to næst ved værende Wangkes Agre, der går omtrent 
i direktion med kromand Withs indhegning, dog beregnes disse to sidste agre under udlodden for Lars 
Thomasen.

Resten af marken ud til Herstedvester -og Vallensbæks Markskel deles fra øster til vester, ligeledes 
efter enhvers i brug havende hartkorn således, at Lars Thomasen får sin del i søndre side, som grænser 
ud for hans indlod, og Rasmus Pedersen det, som er i den nordre side ud til Herstedvester Markskel.

Hvad Kongsholmen angår, da beholder enhver den del der udi, som han ved første deling er tildelt og 
indtil denne tid har brugt og høstet.

Lars Thomasen, som således ingen gadelukke beholder for vangen, overlader Rasmus Pedersen sine 
derved engen, såkaldet Taase, havende stengærder, imod at Rasmus Pedersen derfor betaler ham i 
penge 6 rigsdaler 4 mark, samt en enkelt favn kampesten. Dog forbeholder Lars Thomasen fri vanding i 
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kæret derved, og ligeså vejen derud til hans jorder; derimod forbeholder Rasmus Pedersen samme vej 
langs med Lars Thomasens jorder, ud til sin udlod, ud til kromand Withs jordlods hjørne eller der, hvor 
Rasmus Pedersens udlod tager sin begyndelse.

Så bliver og begge disse to mænd lige gode udi at vedligeholde leddet for vejen til deres jorder for 
gaden eller ved byen.

Rasmus Pedersen tilkendegav, at det var hans forsæt, for at komme sin jord nærmere, at ville 
fra byen af udflytte sin gård på jorden og derfor udbad sig Den kongelige Nåde at blive allernå- 
digst forundt byggehjælp, ligesom andre Hans Majestæts bønder er skænket og har nydt, så og 
udbad de sig begge, at deres jorder måtte ved en landmåler blive frit opmålt og uddelt efter deres 
havende hartkorn, da ingen foregående taksation overjorderne af dem begæres.

At således er afhandlet og besluttet, det bevidnes ved deres hænders underskrift og tillige bad, 
at denne opmåling og deling ved en landmåler måtte blive foretaget så snart, som der blev indhø
stet, at enhver betimelig kunne udføre deres gødning, samt rispe og pløjejorden til forestående 
rugsæd.

Datum actum ut supra

På Hans Excellence hr.geheimeråd 
og amtmand Scheel Piessens vegne, mødt

Neve. Sundbye. Iversen.
Lars Thomasen. Rasmus Pedersen.

Som herved overværende underskriver
Nørager.

Ligelydende med originalforretningen bevidner

Sundbye. N.Iversen.

Landvæsenskontoret

Journal litra Y Sag nr. 584a 21. juli 1783

Til Hans Excellence hr.
geheimeråd og amtmand Scheel Piessen

Underdanigst pro memoria!
Af indlagte åstedsforretning, som efter Deres Excellences nådige ordre er foretaget den 17. hujus 
i Vridsløselille By, i anledning af selvejerbonden Rasmus Pedersens til Det Kongelige Rente
kammer indgivne besværing over forment fornærmelse ved den for nogle år siden dertil byen 
indbyrdes foretagne og udførte deling med deres jorder i marken, behager Deres Excellence nå
digst at fornemme, at bemeldte Rasmus Pedersen og sin nabo i marken Lars Thomasen, er bievne 
forenet om deres jorders deling således, som forretningen nærmere forklarer.

Og da denne nye inddeling med deres hidtil i flæng og fællig havende jorder, efter største formodning 
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vil blive dem begge til en stor lettelse og virkelig fordel, samt derved forekommes for eftertiden megen 
hidtil værende kiv og trætte, så formodes underdanigst, at ikke alene den af dem med deres jorder nu 
gjorte deling, finder Deres Excellences nådige bifald, men og, når bliver indhøstet, at samme ved en 
landmåler må blive frit opmålt og imellem dem inddelt, efter enhvers ibrughavende hartkorn.

Men da Rasmus Pedersen, som hidtil er boende i byen, men langt fra sine jorder og uden tilsyn der
med, nu agter, for at komme sine jorder nærmere, at udflytte sin gård på indlodden, så tillader Deres 
Excellence, at vi herved for ham til udfordrende byggehjælp og videre understøttelse, underdanigst 
proponerer følgende, nemlig:

1/ At forundes udi byggehjælp
af Hans Majestæts Kasse ---------------- 100 rigsdaler

2/ Tvende års frihed for
skatter og landgilde -

3/ Af skoven - 60 stk. egestolper
og 2 skovlæs bøgetræ til hæle

4/ Samt frihed i 2 år for hoveri og rejser,
undtagen vej- og kongerejser

Med ringere hjælp og frihed vi ikke tror, han kan vente at få den agtende nye gård på lodden op
ført og hvortil vi altså tilbeder ham Deres Excellences nådige forsorg.

Ballerup og Lille Værløse d. 21. juli 1783

Sundbye. Iversen

Landvæsenskontoret

Journal litra Y Sag nr. 584 30. august 1783

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoriam!
Ved undersøgning er i anledning af Det Kongelige Rentekammers skrivelse af 14. juni sidst, be
funden: At gårdbeboerne udi Vridsløselille By har for omtrent en 10 års tid, været enige udi at 
dele byens jorder og marker imellem sig, uden nogen foregående opmåling eller taksation, hvor
ved kromanden With i Roskilde Kro for sin der i byen ejende to gårdes hartkorn, skal være tildelt 
sine jorder samlet på tre steder.

Hans Pedersen og Niels Jørgensen at har imodtaget deres jorder samlede, som disse mænd har 
delt imellem sig i sløjevis, nogle tønder land i hver sløje.

Albret Nielsen, Søren Johansen, Niels Larsen og Søren Andersen at have bekommet deres jor
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der i Baunemarken, hvilke de på samme måde har delt imellem sig i sløjevis, og Lars Thomasen, som 
har omtrent 15 tønder hartkorn og Rasmus Pedersen, som har ligeledes omtrent 12 tønder, har bekom
met deres jorder i Hedemarken, som de ligeledes har delt imellem sig i sløjevis således, at hver har om
trent 10 sløjer.

Ved denne deling formener Rasmus Pedersen at være fornærmet, dels fordi hans nabo Lars 
Thomasen skal have mere jord, end han kan tilkomme, og dels fordi, at jorderne i denne mark 
skal falde siide og være af slet bonitet, hvilket skal have anlediget ham at indgive hans herved 
tilbagefølgende ansøgning, om at få en anden udskiftning efter foregående lovlig opmåling og 
taksation iværksat, således, at han af de med Lars Thomasen nu i sløjevis og til fælles havende 
jorder, måtte blive tildelt sin andel i to lodder, nemlig en indlod og en udlod, som han i tiden 
kunne få indhegnet, eller og, om hele byens jorder måtte blive opmålte og takserede, at ham da 
måtte blive tildelt en udlod, som han erbyder sig at vil imodtage, enten i Baunemarken eller i den 
såkaldte Kromark, og derpå vil udflytte sin gård, når han må nyde allernådigst bygningshjælp og 
frihed lige med andre.

Siden nu dette af Rasmus Pedersen gjorte tilbud kunne måske virke en forandring hos de øv
rige lodsejere til en anden og bedre udskiftning, end således, som de nu har jorderne i sløjevis, 
der ikke alene i tiden vil forårsage disputer, men endog ikke er hensigten af det virkelige fælles
skabs ophævelse; så for at erfare, såvel om lodsejerne var enige udi, at lade jorderne på ny ind
dele og udskifte imellem sig, som og, hvorvidt Rasmus Pedersen kunne være beføjet til klage 
over fornærmelse af sin nabo, er et åstedsmøde under 17. juli foretaget, hvorved er afhandlet så
ledes, som indlagte udskrift af den passerede forretning behagelig viser.

Og da Rasmus Pedersen forlanger sin jord af en landmåler opmålt og udskiftet fra Lars 
Thomasen på de i forretningen anførte vilkår, samt agter at udflytte sin gård på jordlodden, så 
skulle jeg tjenstligst indstille, om ikke landinspektør Edinger, der på nærværende tid har forret
ninger i nærheden af Vridsløselille, tillige kan tillægges ordre at udskifte forbemeldte Rasmus 
Pedersen, samt i henhold til landvæsenskommissæreme, birkedommer Sundbye og forvalter 
Iversens over ansøgningen indhentede og herved følgende erklæring foreslår: Om han ikke kunne 
være at forunde den derudi foreslåede bygningshjælp af tømmer og penge med videre frihed. - 

Kjøbenhavn den 30. august 1783
Scheel Piessen

Landvæsenskontoret

Journal litra Y Sag nr. 584 30. august 1783

Den 30. august 1783 erklærer geheimeråd og amtmand Scheel Piessen dette: Ved undersøgning, 
som i anledning Rentekammerets 14. juni sidste, så er det befunden, at gårdbeboerne i Vridsløse
lille By har for omtrent en 10 års tid været enige i at dele byens jorder og marker imellem sig, 
uden nogen foregående opmåling eller taksation, hvorved kromanden With i Roskilde Kro for sin 
der i byen ejende to gårdes hartkorn, skal være tildelt sine jorder samlet på tre steder.

Hans Pedersen og Niels Jørgensen at have imodtaget deres jorder samlede, som disse mænd 
har delt imellem sig sløjevis, nogle tønder land i hver sløje.
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Albret Nielsen, Søren Johansen, Niels Larsen og Søren Andersen at have bekommet deres jorder i 
Baunemarken, hvilke de på samme måde har delt imellem sig i sløjevis, og Lars Thomasen, som har 
omtrent 15 tønder hartkorn, og Rasmus Pedersen, som har ligeledes omtrent 12 tønder, har bekommet 
deres jorder i Hedemarken, som de ligeledes har delt i sløjevis således, at hver har omtrent 10 sløj er.

Og videre: Ved denne deling formente Rasmus Pedersen sig at være fornærmet, dels fordi hans nabo 
Lars Thomasen skal have mere jord, end han kan tilkomme, og dels fordi, at jorderne i denne mark skal 
falde siide og være af slet bonitet, hvilket skal have anlediget ham at indgive hans herved tilbagefølgende 
ansøgning om at have en anden udskiftning efter foregående lovlig opmåling og taksation iværksat.

Og efter disse omstændigheder og han nu også således ved landvæsenskommissionens forretning, 
bleven forenet med Lars Thomasen sit øvrige i byen, vil da ikke vide at udskifte anderledes, end er sket: 
At de deler deres jorder således, at han Rasmus Pedersen får to lodder og Lars Thomasen sin jord 
samlet i een lod. Han agter at udflytte sin gård på jordlodden.

Landinspektør Edinger, der på nærværende tid har forretninger i nærheden af Vridsløselille, 
tillige kunne tillægges ordre at udskifte forbemeldte Rasmus Pedersen, samt i henhold til 
landvæsenskommissærerne, birkedommer Sundbye og forvalter Iversen over ansøgeren indhentet 
og herved følgende erklæring, om han ej kunne være at forunde det foreslåede, 100 rigsdaler, 
egestolper 60 stk. og to skovlæs bøgetræ til hæle, med videre skatter, landgilde, hoveri, frihed i 
to år, for vej- og kongerejser undtagen.

Landvæsenskontoret

Journal litra Y Sag nr. 584 11. oktober 1783

Til Hans Excellence hr.
geheimeråd og amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Til den inddeling, som agtes foretagen af beboerne i Vridsløselille By på Københavns Amt med 
deres jorder, der ikke som en forordningsmæssig udskiftning kan anses, kan Rentekammeret ikke 
beordre nogen landinspektør eller landmåler, ligesom der ikke heller kan tilstås nogen i anled
ning af denne inddeling udflyttende bygningshjælp efter forordningen af 23. april 1781, hvilket 
Deres Excellence hr. geheimeråd og amtmand Scheel Piessen ville behage vedkommende til ef
terretning at bekendtgøre.

Men da Rentekammeret ønsker, at byens jorder på forordningsmæssig måde efter foregående 
opmåling kunne blive udskiftede, så skulle vi tjenstligst have Deres Excellence anmodet, De 
ville behage om muligt dertil at formå ovenmeldte bys beboere, da den eller de, som til lærelse i 
en sådan udskiftning, måtte modtage udlodder for derpå at udflytte deres gårde, kan vente en i 
overensstemmelse med forordningen af 23. april 1781 konrenabel bygningshjælp.
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Landvæsenskontoret

Journal litra Y Sag nr. 584 21. november 1783

Anno 1783, den 21. november, blev ifølge Hans Excellence hr. geheimeråd og amtmand Scheel Piessen 
mig tilstillede to ordrer af 13. oktober og 4. november a:c: Vridsløselille Mænd fremkaldt tilligemed hr. 
With af Roskilde Kro, for i anledning af samme at tage deres erklæring, om de var enige om at lade de
res jorder ved en landmåler opmåle og ordentlig inddele, efter de i bemeldte to skrivelser, som for dem 
blev oplæste, gjort forslag.

Hr. With erklærede at være fornøjet med den del, ham for gården nr. 4 er tildelt, uden derudi at 
forlange nogen forandring, eftersom han derpå har opført bygning og indrettet have; men ifald 
hans naboer forlangte nogen opmåling, havde han intet imod at samme gik under mark end, da 
han, ifald han efter målet og en lovlig taksation, havde for meget, var villig at lægge fra sig, lige
som han og forventede, ifald han havde for lidt, da at få tillæg for det manglende.

Men på den lod for gården nr. 10 var han begærende at få en opmåling og ordentlig inddeling 
på forordningsmæssig måde.

Dernæst erklærede de fire mænd, nemlig Søren Andersen, Niels Larsen, Albret Nielsen og Sø
ren Johansen, som ved den den 16. august 1771 og 9. oktober 1772 skete forening er tildelt 
Baunemarken, at de i eet og alt henholdt dem til bemeldte forening og afhandling uden at for
lange nogen opmåling eller forandring i den derefter skete deling.

Dernæst erklærede Niels Jørgensen og Hans Pedersen, som har fået deres lod i Krovangen for 
deres gårdes hartkorn, tilligemed hr. With for gården nr.4, at de, ligesom hr. With for sin del har 
erklæret, ikke forlangte nogen forandring, men var fornøjet med delingen således, som den efter 
de i årene 1771 og 1772 skete afhandlinger er afsat, hvorefter hr. With har fået sin andel, som af 
ham er fraskilt de andres lod og med grøft og afgravning for sig selv indhegnet, og ligesom de 
fire første mænd henholdt dem til den skete afhandling og forening.

Lars Thomasen og Rasmus Pedersen, som for deres gårde har fået lod i Hedemarken tilligemed 
hr. With for gården nr. 10 erklærede, at de slet intet havde noget at erindre imod, at bemeldte 
mark blev opmålt og imellem dem, efter en lovlig taksation, delt efter enhvers i brug havende 
hartkorn, dog med den betingning, at de blev befriede for at betale enten for opmåling eller ud
skiftning eller andre derpå flydende udgifter.

Tilbød ellers hr. With, at ifald han troede ikke at have fået sin rigtige andel efter sit hartkorn i 
den lod, han nu har, var de overbødig, at når han ville lade marken opmåle og tage sin lod yderst 
imod Vallensbæks Markskel, som de nu har deres lod, ville de akkordere ham 12 skæpper land 
for hver tønde land, han efter sit hartkorn kunne tilkomme imod, at de fik 8 skæpper af den in
denfor uagtet, at hr. With ikke har gødsket sin lod i bemeldte mark eller noget deraf i to å tre år.

Hr. With erklærede at ville være enig med mændene i dette forslag og at imodtage sin lod på 
det proponerede sted efter de af dem opsadte vilkår, nemlig at nyde 12 skæpper land imod hver af 
dem tager 8 skæpper, dog i proportion efter enhvers hartkorn, og lovede at udvirke ordre til en 
landmåler at forrette denne deling.

For det øvrige deklarerede Lars Thomasen og Rasmus Pedersen at være fornøjede med den for
hen skete deling imellem dem og naboerne og forlangte ingen videre opmåling. Det samme de
klarerede og hr. With.



Således passeret bevidner med samtlige vore hænders underskrift. Datum ut supra. 
Nørager

With Lars Thomasen Rasmus RPS Pedersen 
Niels Larsen Søren Andersen Hans Pedersen 
Albret Nielsen Niels NIS Jørgensen
Søren SIS Johansen
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Landvæsenskontoret

Journal litra Z Sag nr. 144 24. september 1783

Til Det Kongelige Rentekammer

Underdanigst pro memoria!
Vel er for en tid lang siden foretaget separation imellem mine tilkøbte jorder under Vridsløselille 
By, som under Nye Roskilde Kro er henlagte, og øvrige lodsejere i bemeldte by.

Men da denne separation ikke er sket ved opmåling af en ordentlig landmåler, så skulle jeg til 
den ende underdanigst bede mig fra Det Kongelige Rentekammer en anden person beordret, der 
kunne opmåle og ordentlig forretning affatte til efterretning i tiden, over mine jorder under Vrids
løselille By til separation og udskiftning af fællesskabet, hvortil jeg underdanigst proponerer 
hr.landinspektør og løjtnant von Steuben eller en anden.

Nye Roskilde Kro den 24. september 1783

P. With

Landvæsenskontoret

Journal litra Z Sag nr. 144 1.november 1783

Til Hans Excellence hr.
geheimeråd og amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Kromanden With i Nye Roskilde Kro har ved en memorial af 24. september sidstledne ansøgt at 
få hans på Vridsløselille byes marker beliggende, og forhen, dog uden ordentlig opmåling, sepa
rerede jorder ved en kongelig landmåler opmålte, og en ordentlig forretning forfattet til efterret
ning i fremtiden, over hans jorder til separation og udskiftning af fællesskabet -

Men da af ansøgningen ikke kan ses, om han attrår en ordentlig udskiftning eller alene en op
måling af hans nu havende separate jordlodder, så kan ikke nu for tiden i henseende til denne op
måling foranstaltes, hvorimod vi, i henhold til vores forrige skrivelse af 11.hujus, tjenstligst må 
have Deres Excellence, hr. geheimeråd og amtmand Scheel Piessen, anmodet, De ville behage at 
se os mellem samtlige lodsejere bragt derhen, at de vil lade deres jorder ordentlig udskifte, hvor
til Rentekammeret da i så fald, og når man derover erholder efterretning, nærmere vil føje anstalt.



Landvæsenskontoret

Journal litra Z Sag nr. 507 10. januar 1784

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Ifølge Det Kongelige Rentekammers skrivelse af 11. oktober og 1. november f.a., angående, at se 
det imellem samtlige lodsejere i Vridsløselille bragt derhen, at de vil lade deres jorder på 
forordningsmæssig måde udskifte, har jeg ved skrivelse til regimentskriver Nørager af 13. okto
ber og 4. november s.a. foranstaltet en forretning foretaget, som herved, tilligemed det derudi 
påberåbte bilag tjenstligst fremsendes, hvoraf Det Kongelige Rentekammer behagelig vil erfare, 
at de samtlige ( undtagen kromand With, Lars Thomasen og Rasmus Pedersen, som har deres 
lodder i Hedemarken) henholder sig til den af dem indgåede forening, og ikke forlanger nogen 
opmåling og udskiftning; hvilket jeg ikke skulle undlade herved tjenstligst at melde.

København den 10. januar 1784 Scheel Piessen

Landvæsenskontoret

Journal litra Z Sag nr. 507 24. januar 1784

Til landinspektør Edinger

Pro memoria!
Vel har gårdbeboerne i Vridsløselille By på Københavns Amt indbyrdes foretaget en inddeling 
eller separation af deres jorder grundet på en imellem dem indgået forening; men da nogle af be
boerne nu ønsker en forordningsmæssig opmåling og udskiftning af deres jorder, ligesom Rente
kammeret også anser det for tjenligst, at alle byers jorder bliver opmålte og udskiftede på 
forordningsmæssig måde, så ville landinspektør Edinger, så snart årets tid tillader det, begive sig 
til bemeldte Vridsløselille By for at opmåle alle byens jorder og derover forfatte kort med spe
cielle beregninger over enhvers nu havende jorder.



Landvæsenskontoret

Journal litra Z Sag nr. 507 24. januar 1784

Til Hans Excellence hr.
geheimeråd og amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Af Deres Excellences hr. geheimeråd og amtmand Scheel Piessens indberetning i pro memoria af 10. 
hujus ses det, at nogle af gårdbeboeme i Vridsløselille By på Københavns Amt er fornøjede med den 
med deres jorder foretagne inddeling grundet på én imellem beboerne under 16. august 1771 og 9. ok
tober 1772 indgangne forening, hvortil de henholder sig, men at andre af beboerne attrår en 
forordningsmæssig opmåling og udskiftning, hvortil Rentekammeret også ønsker samtlige beboere ville 
bekvemme sig; og da man formoder, at de dertil vil findes villige, når først byens jorder ordentlig var 
opmålte, så har vi i dag beordret landinspektør Edinger, så snart årets tid det tillader, at begive sig til 
bemeldte Vridsløselille By for at opmåle alle byens jorder, hvilket Deres Excellence ville behage byens 
beboere til efterretning at bekendtgøre.





Landvæsenskontoret

Journal litra Æ Sag nr. 153 4. marts 1784

Til Det Kongelige Rentekammer

Underdanigst pro memoria!
Efter Det Højkongelige Rentekammers ordre, tillige Hans Excellence hr. geheimeråd og 
amtmandens, til hr. regimentskriver Nørager, til os undertegnede beboere i Vridsløselille By på 
Københavns Amt, at imodtage landmåler til nu tilstundende forår, hvilket vil blive os til stor be
sværing helst, i denne besværlige tid, da vi samtlige gårdbeboere i bemeldte Vridsløselille, er 
enige om at beholde vores jorder, marker og enge uskiftet og delet. Allerhelst, den mand, som det 
så længe siden forlangte, er ved døden afgangen, beder og bønfalder vi øvrige, der som meldt er 
enige, Det Højkongelige Rentekammer nådigst ville have den store nåde for os, at blive frie og 
forstående for udskiftning og deling, til Gud giver os bedre tid på væksten, end vi forgangen år 
og nogle forned har haft. Vil vi gerne med en god vilje underdanigst tage derimod.

Vi underdanigst håber og tror, Det Højkongelige Rentekammer ser i nåde til os med en nådig 
og højgunstig resolution, henlever med allerdybeste soumission.

Det Højkongelige Rentekammers 
underdanigste og allerydmygste tjener 
Vridsløselille den 4. marts 1784

Søren Andersen Niels Larsen SHS
Hans Pedersen Albret Nielsen NIS
Lars Thomasen

Landvæsenskontoret

Journal litra Æ Sag nr. 153

Til Hans Excellence hr.
geheimeråd og amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
I anledning en fra beboerne i Vridsløselille By på Københavns Amt til Rentekammeret indkom
men pro memoria af 4. marts sidste, hvori de ansøger, at de må befries for at lade deres jorder 
udskifte, skulle vi tjenstligst have Deres Excellence, hr. geheimeråd og amtmand Scheel
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Piessen anmodet, De ville behage at bekendtgøre denne bys beboere, at det ved Rentekammerets 
resolution af 24. januar sidstledne om denne bys jorders opmåling ved landinspektør Edinger, skal have 
sit forblivende.

Amtsarkivet i Landsarkivet for Sjælland m.m.

Udskrift af åstedsforretningen i Vridsløselille den 2. juni 1784

Anno 1784, den 2.juni, mødte Landvæsenskommissionen i Vridsløselille, efter forhen ergangen 
Rentekammerets høje respektive skrivelse, for at fornemme, om byens samtlige lodsejere var 
enige og villige at omdele deres jorder forordningsmæssig, istedet for den deling, som af lods
ejerne selv, efter foreningen under 16. aug. 1771 og 9. okt. 1772 er sket og foretaget.
Ved denne forretning mødte hr. landinspektør Edinger, hr. regimentskriver Nørager og vedkom
mende lodsejere, undtagen kromand With i Roskilde Kro, som i dag var rejst til København. 
Hvornæst samtlige nærværende lodsejere blev fremkaldet og tilspurgte, om de ikke fandt rettest 
og mest nyttig for dem alle, at byens jorder, som nu er opmålte og lovlig takseret, blev uddelt på 
den måde, som forordningen af 23. april 1781 foreskriver, og at derved blev frafaldet de i årene 
1771 og 1772 skete delinger. De nærværende lodsejere svarede: At de ville vedblive den engang 
skete deling uden derudi at forlange nogen forandring, da enhver nu kan føde sig og familie, såle
des som nu delingen er, men vidste ikke, hvorledes det kunne, når den attråede forandring skete.

Hvad angår de to mænd, navnlig Lars Thomasen og Rasmus Pedersens efterkommer, Børge 
Olsen, hvilke forhen har været enige om at forandre delingen imellem sig i den mark, de er 
lodtagere, da erklærede Børge Olsen, at når han ikke kunne få jord fra sin gård udi den såkaldte 
Kromark, som nu tilhører Niels Jørgensen og Hans Pedersen, forlangte han ingen forandring i 
den forhen skete deling, men ville beholde den jord i Hedemarken, som gården ved den forrige 
deling er tillagt, siden han ingenlunde kunne samtykke udi den afhandling, hans formand med 
Lars Thomasen havde indgået til deres lodders forandring og omdeling i bemeldte mark.

Lars Thomasen derimod vedblev den afhandling, han engang havde indgået med Rasmus Pe
dersen og var villig derefter at rette sig, når Børge Olsen ville vedblive samme, og ellers i andet 
fald er fornøjet med, hvad han forhen er tildelt.

Inspektør Edinger, som måtte fornemme, at bønderne eller de nærværende lodsejere var alle 
enige, at vedblive den engang over byens jorder skete deling, tilkendegav: At han ifølge Det 
Kongelige Rentekammers ordre havde specielt opmålt byens jorder og derover forfattet kort, som 
han nu foreviste, samt efter foregående taksation korrigeret og reduceret jorderne, som han tilligemed 
kortet agtede til Det Kongelige Rentekammer at indsende.

I henseende til den agtede forandring med den forhen i denne by skete jorddeling, kunne han 
ikke undlade at foreslå en plan til jordernes regelmæssige inddeling efter forordningen, når 
samme engang i tiden skulle kunne iværksættes, og da mente han, at der ville behøves to udflyt
tere, nemlig: Én udi Bavnemarken i den søndre ende af samme, og én ditto udi Kromarken i den 
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nordre ende; og de øvrige seks lodsejere måtte hver have én indlod ved byen og en lod yderst i Hede
marken, fordi jorderne på sidstmeldte sted falder så slette, at ingen beboer kan være tjent med at få 
samme i en samlet lod, ved hvilken forandring kromandens lod i Hedemarken formentlig i noget ville 
blive forrykket.

Kromanden hr. With, som imidlertid kom herind og indfandt sig ved Kommissionen, blev og tilspurgt, 
hvorvidt han var fornøjet med den forrige deling, hvortil han svarede: At når der skulle ske forandring 
såvidt ham angik, kunne han ikke være tjent med forandring på anden måde, end at han fik sin jord for 
begge gårde samlet under ét, tildelt i den såkaldte Kromark, norden for kroen; men når sådant ikke 
kunne ske, tålede han ingen forandring eller forrykkelse med de lodder, han forhen er tildelt.

Da altså intet videre var at afhandle, så blev forretningen for denne gang sluttet. Datum ut Supra

Scheel Piessen Sundbye Iversen

Som overværende
Edinger Nørager

Landvæsenskontoret

Journal litra 0 Sag nr. 96 10. juni 1784

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memorial
På landinspektør Edingers forlangende er den 2. hujus bleven holdet et åstedsmøde i Vridsløse
lille, for at forsøge, hvorvidt jordbrugerne kunne forenes, at lade byens jorder, på 
forordningsmæssig måde, dele imellem sig.

Men som samtlige jordbrugere, undtagen Rasmus Pedersens efterkommer Børge Olsen, erklæ
rede: At de ville vedblive den engang skete deling, og sidstnævnte Børge Olsen erindrede: At han 
ikke kunne samtykke i den afhandling, som mellem hans formand og Lars Thomasen var sket, 
om at forandre delingen i den mark, de er lodtagere i; men ville beholde den jord, han nu havde. 
Når han ikke ved forandring kunne få jord til sin gård udi den såkaldte Kromark, så kunne ingen 
forordningsmæssig plan med overlæg med jordbrugerne iværksættes, som nærmere vil ses af ind
lagte udskrift af åstedsforretningen; dog blev af landinspektør Edinger foreslået en delingsplan, 
om byens jorder engang i tiden skulle blive omdelt, som findes tilført forretningen, hvilket jeg 
ikke har skullet undlade tjenstligst at indberette -

København den 10. juni 1784
Scheel Piessen
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Landvæsenskontoret

Journal litra DD Sag nr. 446 9. juli 1785

Til Hans Excellence hr.
geheimeråd og amtmand Scheel Piessen.

Pro memoria!
Over hoslagte fra landinspektør Edinger til Rentekammeret indsendt pro memoria regning af dato 
2O.juni sidst for af ham i året 1784 holdte forretning til udskiftning af Vridsløselille og Harres- 
trup byer på Københavns amt, måtte det behage Deres Excellence hr. geheimeråd og amtmand 
Scheel Piessen, efter foregående undersøgelse, os deres gode erklæring og betænkning at ind
hente.

Landvæsenskontoret

Journal litra EE Sag nr. 126c 16. juli 1785

Til Hans Excellence hr.
geheimeråd og amtmand Scheel Piessen.

Underdanigst erklæring!
Efter indsendte åstedsforretning, dateret 17. juli 1783, er Lars Thomassen og Rasmus Pedersen i 
Vridsløselille blevet enige om at dele deres jorder, som er i een af byens marker således, som udi 
fornævnte forretning er vedtaget og bestemt, og denne opmåling og deling er formodentlig af 
landinspektør Edinger foretaget og fuldført.

Men at fornævnte landinspektøren har været beordret og derefter fuldført een generalopmåling 
over hele byens jorder med videre, til een ny inddeling imellem samtlige lodsejere, efter hans 
herved tilbagefølgende kopiregning, der ret regnet tilløber ikkun 106 rigsdaler 58 skilling, derom 
kan vi ikke melde noget, da det er os ubekendt og ligeså lidet nu kan erindres, men dette må for
modentlig bedst oplyses og forklares af de af ham påberåbte og til Rentekammeret indsendte be
regninger med mere dertil henhørende dokumenter.

Men i Harrestrup har bemeldte landinspektør Edinger været for, efter ordre, at uddele denne 
bys jorder imellem lodsejerne, efter forhen af een anden gjorte opmåling.

Men da lodsejerne, ved dér foretaget åstedsmøde, var ikke at bringe til enighed med den lagte 
plan over uddelingen, så blev samme indtil videre udsat; og altså beror hans formente regnings 
udbetaling, som rettest tilløber 37 rigsdaler 16 skilling, på Det Kongelige Rentekammers nær
mere godtbefindende; hvilket efter nådig ordre af 11. hujus underdanigst genmeldes af

Ballerup og Kirke Værløse den 16. juli 1785

Sundbye Iversen
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Landvæsenskontoret

Journal litra NN Sag nr. 121 9. december 1786

Til Hans Excellence hr.
geheimeråd og amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Da landinspektør Edinger har ansøgt at måtte få udbetalt, hvad han for førte forretninger med ud
skiftningen i Vridsløselille og Harrestrup byer kommer tilgode, så skulle man tjenstligst anmode 
Deres Excellence hr. geheimeråd og amtmand Scheel Piessen De ville behage, såsnart muligt, at 
meddele os den i skrivelse af 9. juli 1785 forlangte betænkning over landinspektør Edingers Dem 
da tilstillede regning for disse forretninger.

Landvæsenskontoret

Journal litra A Sagnr.126 23. januar 1787

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Indlagt skulle jeg tjenstligst sende den mig i året 1785 tilstillede kopiregning fra landinspektør 
Edinger over de forretninger, han i året 1784 har haft i henseende til udskiftningen udi Vridsløse
lille og Harrestrup.

Årsagen, hvorfor regningen ikke før er indsendt til Det Kongelige Rentekammer med den der
over forlangte erklæring, er fordi samme er urigtig, da beløbet for Vridsløselille bys opmåling og 
inddeling er anført højere, end det virkelig er, nemlig 54 rigsdaler, og for Harrestrup by er bereg
net 8 skilling for lidt, som landvæsenskommissærerne udi deres erklæring, der vedlagt følger, 
anmærker.

Denne fejl har jeg troet kunne oplyses af bemeldte landinspektøren, når han kom tilstede, og 
derfor har jeg tilbageholdt regningen i vente af at kunne få den manglende oplysning; men som 
landinspektøren i disse dage har været hos mig og erklæret, at han ikke kunne give anden oplys
ning herom, end at samme måtte være en skrivefejl, så har jeg ikke skullet undlade tjenstligt at 
melde dette.

Hvad ellers angår de foretagne åstedsforretninger til udskiftningens fremme i de forommeldte 
byer, da følger indlagt genparter af samme som oplyser, at bønderne i Vridsløselille ikke ville 
antage nogen omdeling, men ville vedblive den engang skete inddeling mellem sig, da de dermed 
var fornøjede, og kromand With, som dengang var ejer af Ny Roskilde Kro, hvortil ligger jord fra 
bemeldte by, svarede: At når han ved den agtende forandring i den forhen skete inddeling, ikke 
kunne få sin jord samlet ved kroen, tålte han ikke, at hans jorder, således som de da var, bievne 
forandrede og omlagte.

Lige så frugtesløs var åstedsmødet i Harrestrup, da bymændene dér ikke kunne blive enige udi den til 
byens udskiftning lagte delingsplan; men derefter har udladet sig med at forblive i fællesskab med hinan
den.
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Imidlertid er til begge byer af landinspektøren, i kommissionens og lodsejemes overværelse, lagt en 
forordningsmæssig delingsplan, til følge i tiden, i tilfælde af, at udskiftning dér sker,om, forsåvidt Harres- 
trup angår, tjenstligst forestilles, om ikke en landinspektør måtte blive beordret i dette år, til at forsøge 
den begyndte udskiftning fuldført.

København den 23. januar 1787

Scheel Piessen

Landvæsenskontoret

Journal litra A Sagnr.126 23. januar 1787

Nr.26 1787 d. 23. januar remitterer geheimeråd og amtmand Scheel Piessen den ham til betænk
ning tilsendte regning fra landinspektør Edinger for opmålingen og inddelingen af Vridsløselille 
bys jorder, stor 106 rigsdaler, 3 mark 10 skilling (NB: Beløbet af denne regning, som i kopi er 
anført 160 rigsdaler 3 mark 10 skilling, er en ved regningens afskrivning indløbet skrivefejl) og 
for hans forretning ved Harrestrup bys udskiftning i henseende til beregningers forfærdigelse og 
planens læggelse til udskiftningen, stor 37 rigsdaler 8 skilling - tilligemed en fra landvæsens
kommissærerne derover indhentet erklæring, hvori de melder, at landinspektør Edinger vel har 
opmålt og delt Lars Thomasens og Rasmus Pedersens jorder i Vridsløselille, som disse to mænd 
var enige om at dele, men at de ikke var vidende om, at landinspektøren var beordret til at fuld
føre en generalopmåling af hele byens jorder (NB: Ved Rentekammerets skrivelse af 24. januar 
1784, er landinspektør Edinger beordret at opmåle alle byens jorder og derover at forfatte kort og 
beregninger, for derefter at få byens jorder udskiftede på forordningsmæssig måde). Hvorimod de 
melder, at landinspektøren efter ordre havde været i Harrestrup for at dele byens jorder imellem 
beboerne, hvortil planen vel blev lagt, men at lodsejerne ved et foretaget åstedsmøde ikke var at 
bringe til enighed om udskiftningen, hvorfor den indtil videre blev udsat.

Den 3. marts 1787 er amtsforvalter Poulsen beordret at udbetale til landinspektør Edinger for 
foretagen opmålings, taksations, beregnings- og udskiftningsforretninger i Vridsløselille, Harres
trup, Søborg, Veksø og Ude Sundby byer, 363 rigsdaler 4 mark 2 skilling. -
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Landvæsenskontoret

Journal litra A Sagnr.126 3. marts 1787

Til sekretær og amtsforvalter Poulsen

Pro memoria!
For adskillige efter Rentekammerets ordre foretagne opmålings, taksations, beregnings- og 
udskiftningsforretninger i Vridsløselille, Harrestrup, Søborg, Veksø og Ude Sundby byer, tilkom
mer landinspektør Edinger 363 rigsdaler 4 mark 2 skilling.

Sekretær og amtsforvalter Poulsen ville derfor til bemeldte landinspektør Edinger disse 363 
rigsdaler 4 mark 2 skilling udbetale og på samme derefter hertil indsende regning med denne or
dre og behørig kvittering erlagt, til forventende formelig anvisning.

Til landinspektør Edinger 

3. marts 1787

Pro memoria!
Hvad landinspektør Edinger for opmålings, taksations, beregnings- og udskiftningsforretninger i Vridslø
selille, Harrestrup, Søborg, Veksø og Ude Sundby byer tilkommer, nemlig 363 rigsdaler 4 mark 2 skil
ling, har man i dag beordret sekretær og amtsforvalter Poulsen til Dem imod kvittering at udbetale, hvil
ket herved meddeles landinspektøren til efterretning.

Landvæsenskontoret

Journal litra 1788 Sag nr. 213d 20. december 1786

Avedøre by på 
Københavns amt 
den 20. december

Bondekarl Lars Pedersen 
om frihed at henflytte på 
det Vartov Hospital forhen

tilhørende jordegods, og 
der at indlade sig i

ægteskab med videre.-

Til Kongen!
Da jeg har besluttet at indlade mig i ægteskab, og ved den lejlighed kan blive ejer af en gård på 
det Vartov Hospital forhen tilhørende jordegods; men herhos møder mig denne hindring, dels, at 
jeg endnu har to år tilbage af den tid, jeg skal tjene i som landsoldat, dels, at jeg, når endog den 
tid er forbi, alligevel skal forblive på Deres Majestæts gods, hvor jeg er født, og således pleje 
fødestavn. Og da jeg ikke kan vente fritagelse for nogen af disse to poster, uden ved at skaffe en 
anden tjenestedygtig karl i mit sted, som er villig til at påtage sig de to år, jeg endnu har tilbage at tjene i, 
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og tillige, efter den tid, at forblive på Deres Majestæts gods, og således i mit sted at pleje fødestavn: Så 
har jeg til begge deles påtagelse formået Jens Mortensen af det Vartov Hospital forhen tilhørende gods, 
som dertil er aldeles villig, og dertil desuden bestrider de fornødne egenskaber. Og da Deres Majestæt 
ikke taber noget derved, håber jeg også meget mere, allerunderdanigst at blive bønhørt, ligesom jeg og 
er forsikret, at Deres Majestæt ikke vil nægte mig det, som så øjensynlig sigter til min lykke og timelige 
velfærds befordring.

Jeg fordrister mig derfor til allerunderdanigst at bede: Om det måtte behage Deres Kongelige 
Majestæt allemådigst at bevilge og tillade, at jeg må henflytte på det Vartov Hospital forhen til
hørende gods og der indlade mig i ægteskab, imod, at det må blive Jens Mortensen tilladt, såvel 
at tjene de to år, jeg endnu har tilbage at tjene som landsoldat, som siden efter den tid at forblive 
på Deres Majestæts gods i mit sted. -

Allerunderdanigst
Lars Petersen

Landvæsenskontoret

Journal 1788 Sag nr. 213c 20. december 1786

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Underdanigst pro memoria!
Landsoldaten Lars Pedersen, Københavns distrikts første del tilhørende, som er barnefødt i 
Vridsløselille, ansøger ved indlagt suplique om tilladelse at antage en gård i Avedøre by på Var
tov Hospitals forrige gods, imod, at en bemeldt Vartov Hospitals forhen tilhørende godses bonde
karl, navnlig Jens Mortensen af bemeldte Avedøre, igen erbyder sig at indtræde i bemeldte Lars 
Pedersens sted og udtjene de to år, han har tilbage at tjene som landsoldat, da han har tjent i 10 år 
samt fremdeles at tilhøre distriktet. Og da jeg intet finder derimod kan være at erindre, når Jens 
Mortensen besidder de egenskaber, at han kan blive antaget til landsoldat i Lars Pedersens sted 
ved Det Kongelige Danske Livregiment, hvilket først måtte forsøges.

Så indstilles dette underdanigst til Deres Excellences høje godtbefindende og behagelig gør
ende forestilling igennem Det Kongelige Rentekammer til nærmere resolution.

Frederiksberg den 20. december 1786
Nørager
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Landvæsenskontoret

Journal 1788 Sag nr. 213b 24. oktober 1787

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Underdanig pro memoria!
Ifølge Deres Excellences skrivelse af 2. februar sidst og medfulgte ansøgning fra landsoldat Lars 
Pedersen af Det Første Halve Københavnske Distrikt, hvorved han anholder om tilladelse, at tage 
ind på forrige Vartov Hospitals gods for der at indlade sig i ægteskab imod, at en karl, navnlig 
Jens Mortensen af bemeldte Vartov gods, udtjener den tid, han har tilbage og fremover forbliver 
på distriktet, har jeg herved underdanig skullet berette, at i det strølægd, hvortil bemeldte Jens 
Mortensen er inddelt, haves nu for tiden ingen anden tjenstdygtig karl, og da dette lægd rettelig 
enten formedelst dødsfald eller utjenstdygtighed, kunne blive ledig, så vil det være foruden, at 
han vedbliver at pleje fødestavn til forrige Vartov Hospitals gods, hvorimod fornævnte landsoldat 
Lars Pedersen kunne, efter mine tanker, uagtet han endnu har et år tilbage, imodtage Jens Olsens 
enkes gård i Avedøre, som han ved at komme i ægteskab med datteren, vil få, når ham måtte 
forundes frihedspas, for hvilket jeg formener han ikke vil være uvillig at betale en kendelse til 
Den Kongelige Kasse, siden han i så fald får enkens gård, som ellers én af hendes tre sønner, 
hvoraf Jens Mortensen er én, vel var villig at imodtage, men som de dog nu, tilligemed de øvrige 
arvinger, er enige i, at fornævnte Lars Pedersen erholder til ejendom, på den imellem dem nær
mere vedtagende måde; hvilket i gensvar på foranførte Deres Excellences skrivelse underdanig 
formeldes, og følger tillige den mig tilstillede ansøgning fra fornævnte landsoldat Lars Pedersen.

Københavns amtstue den 24. oktober 1787
Poulson

Landvæsenskontoret

Journal 1788 Sag nr. 213e 11. november anno 1787

Bondekarl Rasmus Mortensen fra Avedøre haver sunde og friske lemmer, og kan antages til land
soldat som tjenstdygtig til Deres Kongelige Majestæts krigstjeneste.

København d.ll. november anno 1787
Th. Solle
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Landvæsenskontoret

Journal 1788 Sag nr. 213a 12. november 1787

Til Deres Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Underdanigst pro memoria!
Da jeg, i anledning af min indgivne allerunderdanigste ansøgning til Hans Kongelige Majestæt 
om frihed til at drage fra Det Københavnske Distrikt, og tage gård i Avedøre på Vartov forrige 
gods, nu hans Majestæt tilhørende, imod at formå en karl fra det Vartovske Gods i mit sted at 
flytte ind på distriktet, og udtjene de to år, som jeg har tilbage som landsoldat, har været indkaldt 
på Deres Excellences kontor og derved erfaret, efter den oplysning, som Deres Excellence har 
indhentet fra hr.sekretær og amtsforvalter Poulson, at det formenes, at den hindring for min an
søgning vil møde, når karlen Jens Mortensen, som er villig til at gå i mit sted, blev afgivet som 
soldat for distriktet, og som efter bemeldte sekretærs beretning, skulle være den eneste tjenstdyg
tige karl i det strølægd, hvor han er inddelt, ville dette lægd blive ledig.

Så tager jeg mig den underdanigste frihed, herved at andrage for Deres Excellence, at Jens Ol
sens enke, hvis gård jeg kan erholde, har foruden ommeldte hendes søn Jens Mortensen, gammel 
26 år, endnu en anden søn, navnlig Rasmus Mortensen, 28 år, der begge er uden fejl og dygtige 
til Hans Majestæts tjeneste, ligesom de og, hvilken af dem det skal være, er villige til at tage ind 
på Det Københavnske Distrikt og udtjene det ene år, jeg som landsoldat har tilbage, så at når en 
af dem bliver tilladt, således at gå i mit sted, har lægdet endda i den anden en tjenstdygtig karl, i 
tilfælde af vacance; hvorfor jeg underdanigst ansøger, da den af sekretær og amtsforvalter 
Poulson anførte hindring herimod, således ikke har sted, at Deres Excellence nådigst vil udvirke 
den ansøgte tilladelse, den jeg så meget mere underdanigst forventer, som Vartov Gods såvelsom 
distriktet er Hans Kongelige Majestæt tilhørende, og jeg herved kan se at fremme min lykke.

Avedøre den 12. november 1787
underdanigst

Lars L.P.S. Pedersen

Landvæsenskontoret

Journal 1788 Sag nr. 213 15. januar 1788

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Efter at regimentskriver Nørager udi hosfølgende pro memoria af 20. december 1786 har forestillet, 
ved at indsende vedlagte ansøgning fra landsoldat Lars Pedersen fra Vridsløselille, om benævnte karl 
måtte tillades at antage en gård i Avedøre på Vartov Hospitals forrige gods, imod at bondekarl Jens 
Mortensen af bemeldte gods, igen drager ind på distriktet og indtræder i hans sted som landsoldat, for 
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at udtjene den tid, han har tilbage, har jeg indhentet sekretær og amtsforvalter Poulsons erklæring, som 
mig under 4. oktober forrige anno er tilstillet, og hermed tilligemed følger.

Og som sekretær og amtsforvalter Poulson anmærker derved, at det lægd, hvorunder omnævnte Jens 
Mortensen er inddelt, ville i så fald få mangel på tjenstdygtig mandskab, da han skulle være den eneste 
tjenstdygtige karl i samme i tilfælde af vacance; så har ansøgeren Lars Pedersen i den anledning fremstil
let for mig, både afmeldte Jens Mortensen, som og dennes broder Rasmus Mortensen, begge sønner af 
Jens Olsens enke i Avedøre, hvis gård det er, han agter at imodtage, der begge er villige til, hvilken af 
dem, det skulle være, at indtræde i ansøgerens sted, og tillige indleveret en igentagen ansøgning af 12. 
november forrige anno med amtskirurgius Solles attest for, at Rasmus Mortensen, 28 år gammel, er 
uden fejl og dygtig til hans Majestæts tjeneste, hvilken ansøgning og attest herved tillige indsendes.

Imod dette ansøgte og regimentskriverens forestilling finder jeg ikke noget at erindre, efterdi Vartov 
Hospitals gods nu er hans majestæt tilhørende, og det formenes, at hverken distriktet eller det Vartov
ske gods kan tabe noget ved disse to personers ombyttelse; hvorfor jeg tjenstligst indstiller til Det Kon
gelige Rentekammer, om ikke samme behageligst måtte indvilges.

København den 15. januar 1788
Scheel Piessen

Landvæsenskontoret

Journal 1788 Sag nr. 213 Uden dato

Den 15. januar 1788 indsender hr.excellence hr.geheimeråd og amtmand Scheel Piessen en ham 
fra regimentskriver Nørager tilstillet memorial, dateret 12. november 1787, hvori landsoldaten 
Lars Pedersen af Avedøre By på Københavns Amt igentager en af ham under 20. december 1786 
til Kammeret indgiven ansøgning, om tilladelse til at forlade Det Københavnske distrikt og fæste 
gård i bemeldte Avedøre by på Vartovs forrige gods, imod, at ungkarl Jens Mortensen eller hans 
broder Rasmus Mortensen, af hvilke den første er 26 og den anden 28 år gamle og begge af be
meldte by og gods, måtte træde i hans sted og som landsoldat udtjene et år, som han endnu har 
tilbage, hvortil disse er villige; hvortil han tillige lader følge en feltskærerattest, om fornævnte to 
personers sundhed og deraf følgende tjenstdygtighed.

Over bemeldte memorial har amtmanden indhentet amtsforvalter Poulsons erklæring, hvilken 
går ud på: At der i det strølægd, hvortil Jens Mortensen henhører, nu for tiden ej findes nogen 
anden tjenstdygtig karl, og at det, da bemeldte lægd enten ved dødsfald eller på anden måde, 
kunne blive ledig, vil være nødvendigt, at han fremdeles vedbliver at pleje fødestavn til Vartovs 
forrige gods samt, at supplicanten, desuagtet og skønt han endnu har et år tilbage at tjene i, kan 
modtage Jens Olsens enkes gård i oftmeldte Avedøre, hvilken han ved at indgå ægteskab med 
bemeldte enkes datter, kan erholde, når den ansøgte frihedspost måtte ham tilstås, og hvorfor 
amtsforvalteren formener, at supplicanten er villig til at betale en kendelse til Kongens Kasse.

Amtmanden erklærer, at han ikke finder noget at erindre imod det ansøgte, da Vartovs forrige 
gods nu tilhører Hans Majestæt og dette lige så lidet, som distriktet kan tabe noget ved de to per
soners ombytning.
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Den 2.februar 1788 tilskrevet amtmanden, at Kammeret har ikke noget imod, at supplicanten går 
væk fra Det Københavnske Distrikt til Vartovs forrige gods i tilfælde af, at han træffer akkord med en
ken, og dennes søn igen går ind på Københavns Distrikt som landsoldat. -

Landvæsenskontoret

Journal 1788 Sag nr. 213 2. februar 1788

Til Hans Excellence 
hr.geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Når landsoldat Lars Pedersen af Vridsløselille kan med Jens Olsens enke af Vartovs forrige gods 
i Avedøre træffe akkord om hendes gårds overladelse på sådanne vilkår, at samme, når afståelses
kontrakten hertil indsendes, kan af Rentekammeret approberes, så har man ikke noget imod, at 
benævnte forlader Det Københavnske Distrikt og indgår på Vartovs forrige gods i Avedøre, imod, 
at Jens Olsens enkes søn Jens Mortensen igen i hans sted indgår på Det Københavnske Distrikt 
og som landsoldat er tagen.

Hvilket man ikke har skullet undlade herved at melde til tjenstligst svar på Deres Excellence, 
hr. geheimeråd og amtmand Scheel Piessens skrivelse af 15. januar sidstledne og til bekendtgø
relse for vedkommende.

Landvæsenskontoret

Journal 1788 Sag nr. 557a 29. februar 1788

Til Det Højkongelige Rentekammer

Underdanigst pro memoria!
Efter at jeg har truffen akkord med Jens Olsens enke i Avedøre på Vartov Hospitals forrige gods, 
nu Hans Majestæt tilhørende, om hendes gårds afståelse til mig, og Det Højkongelige Rente
kammer under 2. hujus nådigst har resolveret, at der intet haves imod, efter sådan indgået akkord, 
at bemeldte gård blev mig overdragen, imod, at én af fornævnte enkes to sønner i mit sted igen 
drog ind på det første halve distrikt, hvorunder jeg henhører, og udtjente det ene år, som jeg 
endnu har tilbage som landsoldat, er nu den omstændighed indløbet, at afmeldte enkes søn, Ras
mus Mortensen, der fandtes villig til at tage ind på distriktet i mit sted, er ved døden afgangen, og 
den anden af hendes sønner, Jens Mortensen, har fået et tilfælde i sit ene knæ, så at han ikke kan 
blive antaget som landsoldat, der måske vil gøre hindring udi, at jeg ikke til næste landmilice 
session kan blive udløst, hvilket for gårdens avling og drifts skyld vil være nødvendig for mig.

Jeg ansøger derfor underdanigst Det Højkongelige Rentekammer, at den nåde måtte vises imod 
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mig, at der måtte føjes den anstalt, at jeg med én af Vartov Godses reservemandskab kunne blive udløst 
som landsoldat til anstundende landmilice session, som skal holdes for Københavns Amt den 10. marts 
førstkommende, på det jeg ikke derved skulle lide den hindring i min velfærds fremme, at gården skulle 
gå fra mig, for et tilfældes skyld, som ingen kunne forekomme, nemlig, fornævnte karls død.

Hvorudi bønfalder jeg om en nådigst resolution.

København den 29. februar 1788

Underdanigst
Lars L.P.S. Pedersen

Landvæsenskontoret

Journal 1788 Sag nr. 557 29. februar 1788

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Udi hosfølgende ansøgning fra landsoldat Lars Pedersen af det første halve Københavnske Di
strikt, om efter Det Kongelige Rentekammers skrivelse af 2. hujus, må få tilladelse at tage imod 
Jens Olsens enkes gård i Avedøre på Vartov Hospitals forrige gods, når de derom kan træffe ak
kord med hinanden og kontrakten til nærmere approbation indsendes, imod, at én af bemeldte 
enkes to sønner igen i Lars Pedersens sted indgår på distriktet, og som landsoldat bliver antagen, 
andrager han, at fornævnte enkes søn, Rasmus Mortensen, der var villig til at drage ind på di
striktet, og om hvis tjenstdygtighed er indsendt attest ved min erklæring til Det Kongelige Rente
kammer af 15. forrige måned, nu ved døden er afgået, og at den anden søn har fået et tilfælde i sit 
ene knæ, som gør ham utjenstdygtig, og derfor ansøger, at han med en anden af Vartov Hospitals 
forrige godses reservemandskab, må blive udløst som landsoldat til anstundende landmilice ses
sion.

I anledning heraf må jeg tjenstligst indstille til Det Kongelige Rentekammers nærmere behage
lige resolution, om ansøgeren ikke kunne være at udløse af det ene år, som han endnu har tilbage 
som landsoldat, ved en anden tjenstdygtig karl af Vartovs forrige gods.

København den 29. februar 1788
Scheel Piessen
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Landvæsenskontoret

Journal 1788 Sag nr. 557 15. marts 1788

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Ligesom man under 2. februar sidstleden har gjort landsoldat Lars Pedersen af Vridsløselille By 
på det første halve Københavnske Distrikt håb om at erholde tilladelse, at imodtage Jens Olsens 
enkes gård i Avedøre på Vartov Hospitals forrige gods, når kontrahenterne derom kan træffe ak
kord med hinanden og kontrakten til Rentekammerets nærmere approbation indsendes, dog såle
des, at én af enkens sønner skulle indgå i Lars Pedersens sted på det Københavnske Distrikt, og 
som landsoldat at tjene det endnu tilbagestående år. Således finder man ikke, at endskønt Lars 
Pedersen ? enkens sønner ej kan komplettere for ? , den enes utjenstdygtighed og den andens 
død, at samme kan være hinderlig udi, at den imellem enken og ham indgåede forening om gårdens af
ståelse, jo skulle kunne blive fuldbyrdet, uagtet, det nu efter omstændighederne er nødvendig, at han 
forventer, i det ene tilbagestående år, tjenesten, i hvilken udfordrende korte tid, gårdens drift, ved en 
pålidelig avlskarl, kan forrettes; hvilket man ikke har skullet undlade at tilmelde Deres Excellence, hr. 
geheimeråd og amtmand Scheel Piessen til behagelig efterretning som svar på Deres pro memoria af 29. 
februar sidstleden og til bekendtgørelse for vedkommende. -

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 201 15. februar 1789

Til Det Højkongelige Rentekammer

Underdanigst pro memoria!
Ifølge Det Højkongelige Rentekammers nådigste resolutioner af 2. februar og 15. marts forrige 
anno og på grund af den imellem mig og Jens Olsens enke i Avedøre på Vartov Hospitals forrige 
gods oprettede kontrakt, hvorved hun afstår sin gård til mig på visse vilkår, har jeg indsendt til 
Hans Excellence hr. geheimeråd og amtmand Scheel Piessen bemeldte kontrakt. I marts måned 
samme år til Det Højkongelige Rentekammers nærmere højnådigste approbation. Og da Det Høj
kongelige Rentekammer nådigst har tilladt, at fornævnte enkes søn, Jens Mortensen, måtte træde 
i mit sted, på det Københavnske Distrikts første del, for hvilket jeg har stået som landsoldat og 
nu udtjent, og jeg altså ikke kan formode, at noget kan være hinderlig i kontraktens approbation, 
da både bemeldte Jens Mortensen er villig at gå ind under distriktet, og af lægens beskaffenhed 
tjenstdygtig til Hans Kongelig Majestæts tjeneste, så bønfalder jeg hermed Det Højkongelige 
Rentekammer, at denne sag, hvis længe henstand gør mig uvis i den nytte og fordel, jeg kunne 
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vente af mit arbejde og mine bekostninger ved gårdens drift, måtte højnådigst bringes til afgørelse; thi 
ved at henvende mig til velbemeldte Hans Excellence hr. amtmandens kontor, har jeg adskillige gange 
fået til svar, at sagen beror på hr.sekretær og amtsforvalter Poulsons oplysninger og erklæring, som er 
forlangt af ham i april måned forrige anno og siden den tid har holdt kontrakten til siden. Om en nådigst 
foranstaltning herudi bønfalder

Avedøre den 15. februar 1789

Underdanigst
Lars L.P.S. Pedersen

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 201 21. marts 1789

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Da landsoldat Lars Pedersen af Avedøre ved hoslagte memorial af 15. februar sidstledne har an
søgt om Rentekammerets approbation på en med Jens Olsens enke indgået kontrakt om hendes 
gårds afståelse, om hvilken sag man forhen under 15.marts forrige anno har tilskrevet Deres Ex
cellence, så måtte det behage Deres Excellence over denne sag, efter foregående undersøgelse, 
og med ansøgningen tilbage, at meddele os Deres gode betænkning.

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 869a 4. april 1789

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Underdanig pro memoria!
I anledning af landsoldat Lars Pedersens ansøgning om at erholde tilladelse at forlade Det første 
halve Københavnske Distrikt og tage ind på forrige Vartov Hospitals Gods for der at indlade sig i 
ægteskab med datteren af forrige gårdmand Jens Olsens enke i Avedøre, imod at én af enkens 
sønner, navnlig Jens Mortensen, udtjente den tid, han har tilbage og fremdeles forblev på distrik
tet, har jeg berettet, at der i det lægd, som bemeldte Jens Mortensen er inddelt i, ikke var nogen 
anden tjenstdygtig karl, som i tilfælde, at lægdet af en eller anden årsag blev vacant, kunne bru
ges til at besætte samme med, hvorfor jeg og har anset, at fornævnte Jens Mortensen ikke burde
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tillades at forlade lægdet.
Men da den forbindtlighed, som forhen har pålagt enhver vedkommende lodsejere i et strølægd, at 

benytte samme i tilfælde af vacance, nu ved forordningen af 20. juni 1788 er ophævet, og den ene af 
merbenævnte Jens Olsens enkes sønner Rasmus Mortensen, ved døden er afgået, ligesom de andre 
arvinger, der alle er myndige, ikke har noget imod, at nysnævnte Jens Olsens enke afstår gården til be
meldte landsoldat Lars Pedersen på de i medfølgende akkord ommeldte vilkår, så ved jeg ej heller no
get til hinder imod, at samme jo kunne approberes; hvilket herved i gensvar på Deres Excellences skri
velse af 23. forrige måned formeldes, hvorhos følger den mig tilstillede ansøgning fra fornævnte landsol
dat Lars Pedersen. -

Københavns Amtstue den 4. april 1789
Poulson

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 869 3. juni 1789

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Da jeg nu har erholdet fra sekretær og amtsforvalter Poulson, den forening, som er indgået imel
lem enken efter afgangen gårdmand Jens Olsen af forrige Vartov Hospitals Gods i Avedøre, Ma
ren Rasmusdatter og landsoldat Lars Pedersen, angående enkens gårds afståelse til sidstnævnte 
Lars Pedersen, hvilken forening den 24. april 1788 er sendt amtsforvalteren til erklæring, efter at 
Det Kongelige Rentekammers resolution i denne sag af 15.marts sidste anno, den 22. ejusdem, 
var bekendtgjort ham til efterretning, og amtsforvalteren i sin erklæring af 4. april sidstleden, 
som tillige med foreningen og Lars Pedersens ansøgning af 15. februar dette anno, indlagt 
tjenstligst sendes, yttrer den formening, at der intet kan være at erindre imod den forommeldte 
forening, efterdi Jens Olsens enkes arvinger, som alle er myndige, er fornøjede med de vilkår, på 
hvilken enken til Lars Pedersen har afstået gården, hvorudi jeg og er enig; så skulle jeg tjenstligst 
indstille denne afhandling til Det Kongelige Rentekammers nærmere behagelige approbation; thi 
hvad Lars Pedersens udløsning som landsoldat angår, da formenes tjenstligst, at dermed må for
holdes efter forordningen af 20. juni 1788, og Det Kongelige Danske Cancellies, på grund af al- 
lerhøjstsamme, ergangne resolutioner. -

København den 3. juni 1789
Scheel Piessen
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Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 869 20. juni 1789

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Imod den imellem afgangen gårdmand Jens Olsens enke af forrige Vartov Hospitals gods i Aved
øre og landsoldat Lars Pedersen under 2. oktober 1787. indgåede kontrakt, hvorved bemeldte 
enke på de i kontrakten anførte vilkår, har afstået sin gård til Lars Pedersen, og hvormed enkens 
arvinger, som alle myndige, efter Deres Excellence hr.geheimeråd og amtmand Scheel Piessens 
indberetning i pro memoria af 3. hujus, er fornøjede; finder Rentekammeret ikke noget at erindre, 
men samme bliver herved approberet, hvilket Deres Excellence ville behage vedkommende til 
efterretning at bekendtgøre, da med Lars Pedersens tjeneste som landsoldat bliver at forholde 
efter forordningen af 20. juni 1788 og da på grund deraf ergangen Cancelli resolutioner. -

Den indsendte kontrakt følger indlagt tilbage.

Landvæsenskontoret

Journal 1788 Sag nr. 1012c 17. november 1787

Forening
Imellem os undertegnede, angående nogle jorders afståelse fra Roskilde Kro til 15 husmænd i Vridslø
selille, Hans Kongelige majestæt tilhørende:
Jeg, Niels Hald, ejer af Roskilde Kro, er villig til at overlade og sælge de undertegnede 15 hus
mænd i Vridsløselille, efter deres forlangende, omtrent 11 tønder hartkorn, som er beliggende 
langs med et stykke af Roskilde Landevej imellem Vridsløselille og Herstedvester marker, Hede
marken kaldet, ungefær 80 tønder udsæd, foruden de derved liggende engbunde, med de deri 
nedlagte 3 tønder rugsæd, imod, at Det Højkongelige Rentekammer derfor betaler mig 1000 rigs
daler, siger et tusinde rigsdaler, til en bestemt tid.

Jorderne med den deri nedlagte rugsæd, kan vorde i modtaget, enten til næstkommende 11 .de
cember termin eller 11 .marts, at sammes betimelige dyrkning ikke skal vorde forhindret, samt at 
jeg bliver fritaget for omkostningerne på jordernes opmåling og inddeling imellem husmændene, 
hvorimod jeg meddeler et lovlig skøde. -
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Vi underskrevne 15 husmænd i Vridsløselille, Hans Kongelige Majestæt tilhørende, som tillige med 
flere husmænd her på Københavns Amt, er formedelst jorddelingen bleven sat ude af stand til at føde og 
ernære os og familie, meget mindre at kunne opdrage vore børn således, at disse kunne blive nyttige til 
Statens tjeneste - er alle villige til at imodtage dette hartkorn på denne vilkår, som bestemmes for andre 
husmænd i dette tilfælde. -

Vi ønsker os den nåde og lykke, at Det Højkongelige Rentekammer nådigst ville tillade og bevilge 
denne imellem hr. Niels Hald og os indgåede forening, på det vi fattige folk med familie ikke skal blive 
nødtvungen til at gribe til bettelstaven. -

Roskilde Kro og Vridsløselille den 17. november 1787.

Lars Terkelsen, Holger Nielsen, Rasmus Larsen, Frandtz Nielsen, Ole Peersen, Jørgen Rasmus
sen, Søren Larsen, Niels Jespersen, Lars Bertelsen, Søren Christensen, David Ibsen, Olle Christi
ansen, Niels Jensen, Peder Albretsen, A.O.S- - Niels Hald.

Landvæsenskontoret

Journal 1788 Sag nr. 1012b 17. november 1787

Til Det Højkongelige Rentekammer

Underdanigst pro memoria!
Af vedlagte forening imellem mig og 15 Hans Kongelige Majestæts husmænd i Vridsløselille, 
måtte det nådigst behage Deres Excellence og høje herrer, at erfare: at jeg på disse 15 husmænds 
forlangende er villig til at overlade og sælge dem, omtrent 11 tønder mig tilhørende hartkorn, 
ungefær 80 tønder udsæd foruden dertil henhørende engbund, der alt er beliggende langs med et 
stykke af Roskilde Landevej, for kapital 1000 rigsdaler, siger eettusinde rigsdaler, med videre, 
efter foreningens bestemmelse, samt at disse alle er enige samme at imodtage. - måtte det nu nå
digst og højgunstigst behage Deres Excellence og høje herrer, at antage og bevilge denne for
ening, får disse 15 familier en hjælp, de på højeste er trængende til. -

Roskilde Kro den 17. november 1787
Underdanigst 
af Niels Hald

Landvæsenskontoret

Journal 1788 Sag nr. 1012a 11. december 1787

Til Hans Excellence
hr. geheimeråd og
amtmand Scheel Piessen
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Underdanigst pro memoria!
Kromanden hr. Niels Hald i Roskilde Kro har tilstillet mig indlagte memoria til Det Kongelige Rente
kammer med derved følgende forening imellem ham og 15 husmænd i Vridsløselille angående omtrent 
80 tønder land af den til kroen af en øde gård i Vridsløselille tilkøbte jord, der kan anses for at blive 
omtrent 10 tønder hartkorn i proportion mod den øvrige til kroen værende jord, der med dette ibereg
net står for hartkorn = 18 tønder, 5 skæpper, 1 fjerdingkar, 2 album, hvilke omtrent 80 tønder land han 
ville overlade til berørte 15 husmænd, når det allemådigst måtte behage Hans Kongelige Majestæt der
for at lade ham betale = 1000 rigsdaler; dog har han ved nærmere samtale med mig herom deklareret, 
at vil afhænde det for 800 rigsdaler og derimod forbeholde sig de udi denne jord nedlagte 3 tønder rug 
sæd; det omhandlede stykke jord vil nok omtrent som meldt blive 10 tønder hartkorn, når det bliver 
opmålt og beregnet mod det andet til kroen købte, men det indeholder ikke nær så mange tønder land, 
som der er angivet for, efter geometrisk mål.

Dette indlades således til Deres Excellences nærmere høje overvejende og behagelig gørende forestil
ling.

Frederiksberg den 11. december 1787 
Underdanigst af

Nørager

Landvæsenskontoret

Journal 1788 Sag nr. 1012d 29. december 1787

Til Hans Exellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen.

Underdanigst erklæring!
Det ville være til stor nytte og hjælp for de 15 fattige husmænd og deres efterkommere i Vridslø
selille By, når de kunne bekomme til brug og afbenyttelse den jord, som kromanden Niels Hald 
til disse vil afhænde for 800 rigsdaler efter herved tilbagefølgende mellem ham og husmændene 
oprettede forening af 17. november, og regimentskriver Nøragers nærmere afhandling med ham 
derom af 11. december sidst. Vi kunne således ikke andet for husmændenes skyld end tilbede 
denne sag et for dem ønskeligt udfald; dog, om flere fæstehuse skulle være i byen, måtte og disse 
tildeles deres anpart, på det, at om ikke disse ejere nu ville, efterkommeren dog kunne betjene sig 
deraf. Men siden hartkornet til denne jordlod ikke nøje er bestemt, og regimentskriveren form
ener, at jordlodden ikke nær skal indeholde så mange tønder land, som den er angivet for, så vil 
nok være fornøden, forinden købet sluttes, at jordlodden ved en landinspektør blive opmålt og 
ansat til hartkorn i proportion af den jord og hartkorn, som er beliggende ved kroen, i fald ellers 
disse 2 lodder ved jorddelingen har fået konnektion med hinanden, alt til efterretning om, hvor 
mange tønder land, enhver husmand kan bekomme, og hvor megen afgift på en tønde land i pro
portion af hartkornet og købesummen ville blive, at ikke husmændene bagefter skulle undslå sig 
for at kunne svare afgifter. -
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Ballerup og Kirkeværløse d. 29. december 1787 
Sundbye. N. Iversen
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Landvæsenskontoret

Journal 1788 Sag nr. 856 19. april 1788

Til Det Kongelige Rentekammer!

Underdanigst pro memoria!
Da vi nu med kromand Hald i Roskilde Kro er enige, at han for et år forretter kongerejser og kør
sel indtil vejenes vedligeholdelse, og vi selv forretter alt hans arbejde og hoveri; samt efter et års 
forløb er vi villig til at forrette alt hoveri og rejser af det hartkorn, som han vil afstå os, når Det 
Kongelige Rentekammer nådigst ville forunde os samme.

Så nedlægger vi fattige husmænd herved vor underdanigste bøn, at Det Højkongelige Rente
kammer nådigst ville approbere denne handling og at det måtte blive afgjort, at vi kunne beså 
jorderne i dette forår og høste afgrøden af samme.

Vridsløselille den 19. april 1788. -

Lars Terkelsen, Niels Jespersen, Lars Bertelsen, Søren Larsen, Ole Christiansen, Erik Jørgensøn, 
Søren Christensøn, Ole Pedersøn, Rasmus Larsøn, David Ibsen, Anders Olsen, Lars Frandsen, 
Niels Jensøn, Peder Albretsen, Holger Nielsøn.

At jeg, som husmændene har anført, er villig, det tilstås herved - Roskilde Kro ut supra 
Niels Hald.

Landvæsenskontoret

Journal 1788 Sag nr. 856 3. maj 1788

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Husmændene af Vridsløselille By på Københavns Amt, har således, som nærmere af hoslagte 
deres ansøgning behageligst kan erfares, med kromanden Hald i Roskilde Kro indgået en for
ening om, at overlades nogle af hans tilhørende jorder således, at han selv for eet år forretter kon
gelige rejser og den udfordrede kørsel til landevejens vedligeholdelse af dette hartkorn, hvorimod 
husmændene for det første forretter alt hans arbejde og hoveri, ligesom de og for fremtiden for
pligter sig til selv at svare alt hoveriet med kongerejser, når denne handel bliver tilendebragt og 
af Rentekammeret approberet.

Forinden derfor den af husmændene ansøgte approbation herpå af Rentekammeret kan 
erholdes, skulle man tjenstligt anmode Deres Excellence hr. geheimeråd og amtmand Scheel
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Plessen, at De behageligst vil undersøge, hvilke og hvormange jorder, kromanden agter at afstå til hus- 
mændene og på hvad vilkår, sådant dem overlades, og når det da befmdes, at disse vilkår af husmæn- 
dene kan opfyldes i følge jordenes værdi, måtte jorderne, såvel de, som kromanden agter at afhænde, 
som de, han forholder sig, efter foregående opmåling og taksation ved en landinspektør i overensstem
melse med plakaten af 2. august 1787, ansættes til hartkorn, og samme ved en repartitionsforretning, 
inddeles til husmændene.

De i anledning heraf anstillede undersøgelser, vil man forvente sig med ansøgning tilligemed 
Deres Excellences gode betænkning over sagen selv, så snart som muligt meddelt. -

Landvæsenskontoret

Journal 1788 Sag nr. 1012 6. maj 1788

Til Det Kongelige Rentekammer.

Pro memoria!
Ifølge Det Kongelige Rentekammers skrivelse af 3. hujus, skulle jeg ved tjenstligst at tilbage
sende det derved fulgte andragende fra husmændene i Vridsøselille By, at de er forenede med 
kromand Niels Hald i Roskilde Kro, at han i et år forretter konge- og vejrejser for dem af den 
jord, som de efter afhandling med ham kan få, når Det Kongelige Rentekammer vil forunde dem 
samme, herved oplyse, at regimentskriver Nørager under 11. december f.a. har indsendt indlagte 
andragende for kromand Niels Hald, med den derudi påberåbte forening imellem husmændene 
og ham, hvoraf behagelig vil erfares: at bemeldte Niels Hald er villig til, at afhænde til husmæn
dene omtrent 80 tønder land af den til kroen fra en øde gård i Vridsløselille tilkøbte gård, som 
kan anses for 10 tønder hartkorn, når ham derfor betales 800 rigsdaler, dog forbeholdes fra af
hændelsen, afgrøden af 3 tønder rugs udsæd, som i jorden er nedlagt, ligesom han og efter for
eningen er fritaget for at tage del i de bekostninger, som jordens opmåling og inddeling vil med
føre.

Under 4. januar d.a. har jeg erholdet Landvæsenskommissærernes erklæring, som i anledning af 
forbemeldte ansøgning er indhentet og hoslagt tjenstligt følger; og da de formener, at Vridsløse
lille husmænd ville være meget vel tjent med, om de på denne måde kunne få jord til deres huse, 
så har jeg undersøgt, hvorvidt husmændene enten selv eller ved andre kunne præstere rejserne og 
hoveriet, som hæfter og årlig skal udredes afjorden efter hartkorn, og til den ende nogle gange 
haft disse indkaldt for mig; men som de i almindelighed har ytret tvivl om at kunne præstere be
meldte rejser, da de ikke på den andel jord, som enhver til sit hus, af de omrørte 80 tønder land, 
kunne tilfalde, kan holde og føde de fornødne heste, som dertil behøves; så har denne sags fore
stilling for Det Kongelige Rentekammer beroet på husmændenes erklæring i dette tilfælde; og 
som de nu har formået kromand Niels Hald til at forrette kongerejser og kørselen til vejenes ved
ligeholdelse for et år, hvilket ses af det mig under 3. hujus tilstillede og af husmændene i Det 
Kongelige Rentekammer indgivne andragende, som er forsynet med bemeldte Niels Halds tilstå
else, og de tillige derudi erklærer: at når det anmeldte år er forløben, tror de sig selv istand til at 
kan forrette alt hoveriet og rejserne af hartkornet.

Så skulle jeg tjensligst indstille til Det Kongelige Rentekammer: hvorvidt husmændenes ansøg
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ning, om at forskaffes jord, ved at indgå det ommeldte køb med kromand Niels Hald, kunne bevilges, 
imod, at han på et år, efter sit tilbud, forretter rejserne af hartkornet i stedet for husmændene, og at 
disse, både i den tid og siden fremdeles, ikke alene forretter hoveriet, svarer skatter og afgifter af hart
kornet og betaler renter årlig af købesummen, men endog, efter det ommeldte års forløb, selv indestår 
for rejsemes præstation; hvorom Det Kongelige Rentekammers nærmere behagelige resolution 
tjenstligst forventes. -

København den 6. maj 1788

Scheel Piessen

Landvæsenskontoret

Journal 1788 Sag nr. 1012 24. maj 1788

Til Det Kongelige Finans Collegium.

Pro memoria!
Husmændene i Vridsløselille By på Københavns Amt har her ved Rentekammeret ansøgt om at 
erholde et lån af Den Kongelige Kasse af 800 rigsdaler, for dermed at kunne sætte i stand til at 
afkøbe kromanden i Roskilde Kro, Niels Hald, 80 tønder land, omtrent 10 tønder hartkorn, 
hvorom de for nærværende tid står i akkord, imod 4 procent årlig svarelse, at give sikkerhed for 
betaling i jorden og har forinden indhentet Hans Excellence hr. geheimeråd og amtmand Scheel 
Piessens erklæring, og da af samme erfares, at både denne til husmændene overladte jord er værd 
den forlangte summa og tillige den af os tagne beslutning, ved disse jorders overladelse, 
bekvemmeligst opnås på denne måde, ligesom og, at Hans Majestæt har fuldkommen sikkerhed i 
jorderne, så er man af den formening, at husmændene, såvel på disse, som på de os i vores skri
velse af 29. april sidstladne til Finans Collegium anførte grunde, af Den Kongelige Kasse kan 
erholde det af dem forlangte lån på de af dem tilbudne vilkår, da Hans Majestæts Kasse på ingen 
måde udsættes for tab.

Man skulle derfor herved tjenstligt fornemme Det Kongelige Finans Collegii betænkning over 
denne sag, og om noget imod samme kan erindres; hvilken betænkning man vil forvente sig så 
snart muligt meddelt.

Landvæsenskontoret

Journal 1788 Sag nr. 1350 30. juni 1788

Til Det Kongelige Rentekammer!

Pro memoria!
Udi to skrivelser, begge daterede, 24. forrige måned, har det behaget Det Kongelige Rente

101



kammer, at forlange dette collegii betænkning angående, hvorvidt husmændene i Vridsløselille By og i 
Hvissinge byer, kunne af Den Kongelige Kasse vente at erholde et lån, de første af 800 rigsdaler og de 
sidste af 650 rigsdaler,for dermed at tilkøbe sig ejendomsjorder til deres families desto bedre under
holdning, imod, at af disse lån svares fire procent renter og derfor gives første prioritets panterettighed i 
jorderne.-

Endskønt nu de Den Kongelige Kasse påliggende udgifter på nærværende tid gør slige låns ud
redelse besværlig, kan man dog i betragtning af de forekommende omstændigheder og den der
med tilsigtede nytte, intet ved sammes bevilgelse finde at erindre; man overlader altså vel- 
bemeldte kammer herved tjenstligst herom at indgå til Hans Majestæt med den fornødne forestil
ling.

Finans- Kollegium den 30. juni 1788.
N. Brandt

m. flere underskrifter

Landsvæsenskontoret

Journal 1788 Sag nr. 1616

Hans Kongelige Majestæt har under 13. august 1788 på Rentekammerets allerunderdanigste fore
stilling af 2. i sidste måned allemådigst behaget at resolvere således:

Husmændene i Vridsløselille og Hvissinge byer på Københavns Amt ville vi allemådigst for
unde af vores kasse et lån, de førstnævnte af 800 rigsdaler, for dermed at afkøbe kromanden i 
Roskilde Kro, Niels Hald, 10 tønder hartkorn, og de sidstnævnte af 650 rigsdaler, for dermed at 
afkøbe selvejeren Johannes Rasmussen i fornævnte Hvedsinge By 7 tdr. 6 skp. 3 fjdk. 2*/2 alb. 
hartkorn, alt for at omdeles de i fornævnte to byer værende jordløse huse, med vilkår: 
at husmændene hver for sin andel, svarer de af dette hartkorn gående årlige skatter og afgifter og 
desforuden af købesummen, hvorfor os gives fuld sikkerhed med første prioritets panteret i 
jorderne, årligen til vores kasse fire procents rente, indtil kapitalen, når de engang bliver selvejer- 
husmænd, af dem kan vorde tilbagebetalt.

in fidem 
Gundelach 
Fuldmægtig

Landvæsenskontoret

Journal 1788 Sag nr. 1616 20. september 1788

Til landmåler Fischer

Pro memoria!
Da de til husmændene i Vridsløselille By afkøbte jorder af kromanden Niels Hald i Roskilde 
Kro, skal inddeles imellem husmændene sammesteds, så ville landmåler Fischer denne forret
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ning, så snart som muligt, foretage og fuldføre, ligesom og landmåleren ville, ifølge plakaten af 
2. august 1786, efter ordentlig mål og taksation, ansætte samme de nu bortsælgende, som af 
kromanden forbeholdne jorder i hartkorn, og sådan ansættelsesforretning, uden foranstaltning, 
hertil Rentekammeret indsende.

Landvæsenskontoret

Journal 1788 Sagnr.1616 20. september 1788

Pro memoria!
Da Hans Majestæt Kongen allernådigst har tilstået husmændene af Vridsløselille By på Køben
havns Amt et lån af 800 rigsdaler, for dermed at afkøbe kromanden i Roskilde Kro, Niels Hald, 
10 tdr. hartkorn til at inddeles til husmændene sammesteds med vilkår, at husmændene hver for 
sin andel svarer de af dette hartkorn gående årlige skatter og afgifter og desforuden af købesum
men, hvorfor Hans Majestæt gives fuld sikkerhed med første prioritets panteret i jordene, årligen 
til Den Kongelige Kasse fire procent renter, indtil kapitalen, når de engang bliver selvejerhus- 
mænd, af dem kan vorde tilbagebetalt. Så ville regimentskriver Nørager til bemeldte kromand 
Niels Hald disse 800 rigsdaler udbetale, imod, at han til Hans Majestæt Kongen udfærdiger lov
formeligt skøde på de sælgende jorde, og til regimentskriveren derover samme for sådan hertil at 
indsendes, hvorefter på disse 800 rigsdaler samt på bekostninger af skøde og sammes tillysning 
hertil kan indsendes behørig dokumenteret regning til forventende formelig anvisning.

Landvæsenskontoret

Journal 1788 Sag nr. 1616 20. september 1788

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Da Hans Majestæt Kongen allernådigst har tilstået husmændene af Vridsløselille By på Køben
havns amt, et lån af 800 rigsdaler for dermed at afkøbe kromanden i Roskilde Kro, Niels Hald, 
10 tdr. hartkorn til at uddeles til husmændene sammesteds med vilkår, at husmændene hver for 
sin andel, svarer de af dette hartkorn gående årlige skatte og afgifter og desforuden af købesum
men, hvorfor Hans Majestæt gives fuld sikkerhed med første prioritets panteret i jorderne, årligen 
til Den Kongelige Kasse fire procent renter, indtil kapitalen, når de engang bliver selvejerhus- 
mænd, af dem kan vorde tilbagebetalt, så har man i dag beordret regimentskriver Nørager til be
meldte kromand Hald disse 800 rigsdaler at udbetale imod, at sælgeren udsteder lovformelig 
skøde på jorderne og samme til regimentskriveren leverer, for siden hertil at indsendes. Fremde
les har man ifølge plakaten af 2. august 1786, beordret landmåler Fischer at ansætte i hartkorn 
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såvel de af kromanden forbeholdne jorder, som de bortsælgende, efter hvilken ordentlig forfattet 
repartitions forretning over hartkornet, de kongelige skatter og afgifter af jorderne, bliver at fordre, 
hvorom regimentskriveren af Deres Excellence efter tid måtte bekendtgøre det fornødne. Og da indde
lingen af disse således af kromanden at foretages og enhver anvises et stykke, så har man endvidere 
beordret landmåler Fischer, at inddele disse jorder blandt husmændene, så snart som muligt.

Dette har man ikke skullet undlade at tilmelde Deres Excellence til behagelig efterretning og til be
kendtgørelse for vedkommende.

Amtsarkivet

Anno 1788, den 6. oktober, blev Landvæsenskommissionen for Københavns Amt holdt i Roskilde Kro 
i anledning af landmåler Fischers begæring af 29. nåstforhen, for at tage en bestemmelse til 
delingsplanen af en gårds jorder på Vridsløselille Mark, som Hans Majestæt Kongen lode købe til at 
dele imellem bemeldte Vridsløselille Byes Husmænd -19 i tallet, og som bemeldte landmåler Fischer af 
Det Kongelige Rentekammer er bestillet til at dele, hvilke gårds jorde, som har tilhørt kromand Niels 
Hald i Roskilde Kro, for sig selv er udskiftet og beliggende på begge sider af Roskilde Landevej.

Eftersom sælgeren, forbemeldte Niels Hald, har forbeholdt sig den samme gård tilhørende eng på den 
såkaldte Kongsholm, og er beliggende op til hans øvrige til kroen hørende enge, hvilken kromand Hald 
sig forbeholdne eng, bemeldte landmåler Fischer har omslaget til hartkorn efter hans nu ved denne 
forretning gjorte ommeldelse 3 skp. 2 fjk. 1 album.

Ved forretningen var og mødt såvel sælgeren Niels Hald som samtlige bemeldte Vridsløse Byes 
Husmænd, og blev da delingsplanen på bemeldte til Vridsløse Byes Husmænd købte jordlod, ef
ter at samme af Kommissionen forud var taget i betragtning, bestemt således: Udi jordlodden er 
to enge, nemlig én eng beliggende sønden for landevejen, kaldet Faers Eng, og en dito inde udi 
jordlodden norden for landevejen, kaldet Pilekær, hvilken sidste blev bestemt at skulle tilhøre de 
mænd, som ved delingen tilfaldt de lodder, hvorudi den er beliggende, men Faers Eng skulle fra
skæres jordlodden, for at tildeles de mænd, udi hvis lodder ingen engbund falder, hver en propor
tioneret andel efter taksationen, og som jordlodden i sig selv er forskellig af bonitet, da den søn
den for landevejen beliggende del er ulige bedre end den del norden for landevejen, så blev 
afhandlet, at syv mænd skulle tillægges to lodder, nemlig en lod sønden og en lod norden for lan
devejen, hvilke bliver at sammenligne således, at til den nærmest byen faldende lod på den 
søndre side af vejen, lægges den længst fraliggende på den nordre side, som således kontinueres 
med sammenligning af lodderne, imod hinanden, hvorved da endelig den mand, som får den 
yderste lod sønden, får den nærmeste ved byen på nordre side af landevejen, med hvilken 
delingsplan husmændene, alle som var tilstede, erklærede dem fornøjede, undtagen Niels Kjeld
sen, som påstod at ville have al sin del samlet på ét sted, hvilket Kommissionen, efter omstæn
dighederne, ikke kunne indvillige, men anså omrørte foreslagne plan mere fordelagtig, hvorved 
enhver får noget af det gode og noget af det slette, og den der får langt borte på den ene side, får 
nær ved på den anden side, og altså end mere lige for dem alle, end når en fik al sin jord samlet 
nær ved byen, og en anden derimod skulle have al sit langt borte, hvorfor Kommissionen vedblev 
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sin bestemmelse, og landmåleren vedtog at forfatte delingen efter ovenmeldte afhandlede plan, ifølge 
den over jordlodderne skete taksationsforretning, og når da lodderne således på marken er afsatte og 
lignede mod hinanden, bør de alle udi to mænds overværelse trække lod om, hvilke jordlodder enhver 
skal have, og da intet videre denne gang forefaldt at omhandle, blev forretningen sluttet og med hænders 
underskrift bekræftet.

Datum ut supra
På hr. amtmandens vegne

J. Ibsen N. Sundbye Nørager

Landvæsenskontoret

Journal 1788 Sag nr. 2052 15. november 1788

Til Det Højkongelige Rentekammer!

Underdanigst pro memoria!
Den jordlod, som kromand Niels Hald i Roskilde Kro har anbuddet sig at bortsælge til Vridsløse
lille Byes Husmænd af gården nr.l 1 i bemeldte Vridsløselille, er efter Krigsjordebogen bestående 
af hartkorn 11 tdr. 6 skp., 
hvorudi er afgang for afgiven jord til den nye Roskilde Landevej efter Det Kongelige 
Rentekammers ordre 
af 18. december 1773 4 skp. 3 fik. 2 alb.
Igen 11 tdr. 1 skp. lalb. og
da bemeldte Niels Hald har forbeholdt sig en eng bemeldte gård tilhørende, er det nødvendig, at 
bemeldte eng bliver anslaget til hartkorn, for at erfare, hvor meget derfor kan komme til afgang 
udi det, som af afmeldte gårds jorder til husmændene er afhændet, og hvor meget igen bliver for 
husmændene at kontribuere af; så siden landmåler Fischer ( som har delt jorderne imellem hus
mændene og ved en åstedsforretning sammesteds den 6. oktober d.a. lovede at beregne dette 
hartkorn efter taksationen på jorderne) er bortrejst, og ingensteds at opspørge, er jeg underdanigst 
bedende Det Kongelige Rentekammer, nådigst ville beordre en anden landinspektør til at fore
tage denne forretning, hvilken jeg behøvede til efterretning ved skødets forfatning på disse jorder 
efter Det Kongelige Rentekammers ordre af 20. september 1788.

Friderichsberg den 15. november 1788. -
Underdanigst 

Nørager

Landvæsenskontoret

Journal 1788 Sag nr. 2052 22. november 1788

Til oberlandinspektør Bærner (fra Rentekammeret)

105



Promemoria!
Da de til husmændene i Vridsløselille By på Københavns Amt af Niels Hald i Roskilde Kro købte jor
der skal ansættes i hartkorn, så ville overlandinspektør Bæmer fuldføre i overensstemmelse med plaka
ten af 2. august 1786, efter mål og taksation, ansætte såvel de bortsælgende som de af Niels Hald for
beholdne jorder til hartkorn; hvilken ansættelsesforretning man derefter vil forvente sig tilstillet til videre 
følgende foranstaltning. -

Landvæsenskontoret

Journal nr. 1788 Sag nr. 2052 22. november 1788

Til landmåler Fischer (fra Rentekammeret)

Pro memoria!
Da landmåler Fischer ikke efter vores skrivelse af 2O.september sidstledne har ansat de til hus
mændene i Vridsløselille købte, samt de af sælgeren Niels Hald i Roskilde Kro forbeholdne jor
der til hartkorn, af Niels Hald i Roskilde Kro købte jorder, så har man i dag beordret overlands
inspektør Bærner til denne forretning at foretage og fuldføre; hvorimod den under ovenmeldte 
dato landmåleren tillagte ordre, kan såvidt denne forretning angår, bortfaldne, hvilket herved 
meldes dem til efterretning. -

Landvæsenskontoret

Journal nr. 1788 Sag nr. 2052 22. november 1788

Til regimentskriver Nørager

Pro memoria!
At man i anledning af regimentskriver Nøragers pro memoria af 15. hujus har beordret 
oberlandinspektør Bærner i stedet for landmåler Fischer, at ansætte husmændenes jorder i Vrids
løselille, såvelsom de af kromandens i Roskilde Kro Niels Hald forbeholdne jorder i hartkorn, 
det bliver regimentskriveren til bekendsgørelse for vedkommende herved kommunikeret.

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 153 8. februar 1789

Underdanigst regning.
Over en gårds jorder i Vridsløselille By på Københavns Amt, som ifølge Det Høje Kongelige 
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Rentekammers ordre er specielt inddelt imellem de i ovennævnte by værende 19 husmænd, således, 
som følger -

Jordernes indhold--------------------------75 tønder, samme er inddelt således, at husmændene har
fået deres agrelodder ifølge taksation og mål på to steder og de 12 af samme har fået hver en englod på 
det tredie sted, da der i de øvrige 7 falder eng i lodderne. -

For ovenmeldte inddeling håbes underdanigst Det Høje Collegii godtgører 1 mark pr. tønde 
land, som beløber sig for 75 lod— 12 rd. 3 mark. For befordring fra og til København a 3 
mark pr. mil = 2 rd. = Summa 14. rd. 3 mark

København den 8. februar 1789.
Fischer

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 153 14. februar 1789

Til regimentskriver Nørager

Pro memoria!
For at have inddelt en gårds jorder til husmændene i Vridsløselille, har man tilstået landmåler 
Fischer 8 rigsdaler 1 mark 8 skilling.

Regimentskriver Nørager ville derfor til bemeldte Fisher disse 8 rigsdaler 1 mark 8 skilling ud
betale og på samme derefter hertil indsende regning med denne ordre og behørig kvittering be
lagt, til forventende formelig anvisning.

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 153 14. februar 1789

Til landmåler Fischer

Pro memoria
De, landmåler Fischer, deres regning af 8. hujus, for at have inddelt en gårds jorder mellem hus
mændene i Vridsløselille, har anført 1 mark pr. tønde land, men forordningen af 23.april 1781 
ikkun tilstår 8 skilling, så er for de 75 tønder land beregnet for meget 6 rigsdaler 1 mark 8 skil
ling, og når samme af regningen udgår, bliver igen tilbage 8 rigsdaler 1 mark 8 skilling.

Disse 8 rigsdaler 1 mark 8 skilling har man i dag beordret regimentskriver Nørager til dem 
imod kvittering at udbetale, hvilket herved meldes landmåleren til efterretning.
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Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 380 14. marts 1789

Til Det Kongelige Rentekammer

Underdanigst pro memoria!
Herhos insinuerer jeg underdanigst:
1) Kromand Niels Halds skøde på en jordlod på Vridsløselille Mark til bemeldte bys husmænd af 
hartkorn = 10 tdr. 5 skp. 2 fjk. dat. 28. okt. 1788 -
2) Landmåler Fischers attest, at lodden er delt imellem husmændene og at hver ved lodtrækning 
har imodtaget sin lod.
3) Oberlandmåler Bærners attest angående, at den del af bemeldte gårds jordlod, som Hald har 
forbeholdt sig, er anslaget til hartkorn 3 skp. 2 fjk. 1 alb.
og den del, som husmændene, 
der er 19 i tallet, har imodtaget 
er til hver 4 skp. 2 fjk., i alt 10 tdr. 5 skp. 2 fik.

som udgør tilsammen 11 tdr. 1 skp. 1 alb.
4) Taksations Tingsvidnet på bemeldte jordlod, og 5) en regning over bekostningerne på be
meldte til skøde, som med købesummen beløber i alt til summa 807 rigsdaler. -

Hvilken summa jeg underdanigst forventer mig anvist, og imidlertid udbeder mig nådigst or
dre, at summen må passere til udgift under de uapproberede udgifter, indtil den bliver mig forme
lig anvist.-

Frederiksberg d.14. marts 1789.
Underdanigst

Nørager

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 380 11. april 1789

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Ved en af oberlandinspektør Bæmer foretagen repartitionsforretning over de jorder, som Niels 
Hald i Roskilde Kro har solgt til husmændene i Vridsløselille af en ham på denne bys mark tilhø
rende jordlod, er de jorder, som Hald har forbeholdt sig, bleven ansat til ager og engs hartkorn 3 
skp. 2 fjk. 1 alb., og den del, som husmændene, der er 19 i tallet, har modtaget, er til hver før ble
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ven ansat til 4 skp. 2 fjk. hartkorn, i alt 10 tdr. 5 skp. 2 fjk., og da Rentekammeret med denne 
repartitionsforretning ikke finder noget at erindre, men samme approberer, så har man ikke skul
let undlade herved tjenstligst at kommunikere Hans Excellence, hr. geheimeråd og amtmand 
Scheel Piessen sådant til behagelig efterretning og til bekendtgørelse for vedkommende.

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 380 11. april 1789

Til regimentskriver Nørager

Pro memoria!
Den af oberlandinspektør Bærner foretagne repartitionsforretning over de jorder, som Niels Hald 
i Roskilde Kro har solgt til husmændene i Vridsløselille af den ham på denne bys mark tilhø
rende jordlod, har Rentekammeret approberet; hvorefter de jorder, som Niels Hald forbeholder 
sig, skal svares af ager og engs hartkorn 3 skp. 2 fjk. 1 alb., og den del, som husmændene, der er 
19 i tallet, har modtaget, bliver til enhver 4 skp. 2 fjk. hartkorn, i alt 10 tdr. 5 skp. 2 fjk., hvilket 
herved kommunikeres regimentskriver Nørager til efterretning, og kan de 807 rigsdaler, som de 
for skødet på husmændenes jorder har udbetalt, indtil videre passere til udgift under de 
uapproberede udgifter.

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 380a 9. marts 1789

Underskrevne Niels Nielsen Hald, værtshusholder, boende i Roskilde Kro på Københavns Amt, 
kendes og herved vitterliggør: At have solgt og afhændet, ligesom jeg og herved fra mig og mine 
arvinger, sælger, skøder og aldeles afhænder til Hans Kongelige Majestæt og høje arve- 
successorer i regeringen, en mig på Vridsløselille Bys Mark i Herstedvester Sogn tilhørende 
gårds jordlod, som er udskiftet af fællesskab og beliggende i Hedemarken på begge sider af den 
nye Roskilde Landevej -

Hvilken gårds jordlod er nr. 11 efter jordebogen og står for hartkorn 11 tdr. 6 skp., hvorudi dog 
kommer til afgang:

1/ For afgiven jord til bemeldte nye Roskilde Landevej 4 skp. 3 fjk. 2 alb. og
2/ For en eng bemeldte gård tilhørende på den såkaldte Kongsholm, som jeg selv har forbe

holdt mig, der er dette køb uvedkommende og gårdspladsen 3 skp. 2 fjk. 1 alb.= Itdr. 2 skp. Igen 
10 tdr. 5 skp. 2 fjk.

Og da allerhøjst bemeldte Hans Kongelige Majestæt allernådigst har ladet mig betale 800 rigsda
ler, skriver otte hundrede rigsdaler for bemeldte jordlod, så kendes jeg for mig og arvinger ingen 
mere loddel eller rettighed fra dato af dertil at have. -
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Men dog finder jeg mig pligtig i betragtning af, at jeg deraf dette år har høstet frugterne, at svare og 
udrede alt hvad deraf svares og udredes bør til dette års udgang, til hvilken tid det af mig skal blive fri
gjort for alle slags hæftelser, af hvad navn nævnes kan.

Men fra 1. januar 1789 og fremdeles, fritager jeg mig for alle byrder af bemeldte 10 tdr. 5 skp. 
2 fjk. hartkorn, som bliver for Hans Majestæts egen høje regning at lade besørge.

Dette mit allerunderdanigste skøde må til tinge læses, protokolleres og påskrives når forlanges, 
uden mig dertil at kalde.

Dets til bekræftelse under min hånd og segl -

Roskilde Kro den 28. oktober 1788
Niels Hald

Til vitterlighed underskriver og forsegler efter begæring
Jens Christian Hoestrup

Jeg, den første panthaver i Roskilde Kro og jorder, haver ikke noget imod foranførte jorders af
hændelse, og derfor herved frafalder min efter panteobligation af dato lö.juni 1785 udi bemeldte 
hartkorn havende panterettighed.

København dato ut supra
Som laugværge Else Catrine
A.Grønlund salig Bruuns

Ligeledes deklarerer jeg som anden panthaver i ombemeldte kro og jorder, ikke heller at have 
noget imod den i foranførte skøde ommeldte jordlods afhændelse, hvilket end ydermere af mig 
på ihændehavende panteobligation af 16. juni 1785 skal blive anoteret og den derpå betalte 700 
rigsdaler, skriver syv hundrede rigsdaler, i pantebogen bliver udslettet.

Testerer København den 25. februar 1789
Lorentz Bertelsen

Dette køb er sket ifølge Det Kongelige Rentekammers skrivelse og ordre af dato 20. september 
1788.

Testerer Frederiksberg den 26. februar 1789
Nørager

Læst på Københavns Rytterdistrikts Birketing og protokolleret mandagen den 9. marts 1789 
Testerer

Sundbye Therkelsen

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 380b 17. oktober 1788

Ifølge ordre fra Det Højkongelige Rentekammer under dato 20. september haver jeg foretaget 
udskiftningen på den jord, som husmændene i Vridsløselille By har købt af kromanden Niels
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Hald i Roskilde Kro. Samme er nu tilendebragt og husmændene har modtaget deres lodder efter lod
kastning -

Da nu Niels Hald har anmodet mig om at bevise for samme forretning, så attesteres hermed, at 
jorderne forefandtes rigtig efter kortet. Dette attesteres under min hånd og hosstående segl.

Roskilde Kro den 17. oktober 1788
J.Fischer

Kgl. Landmåler



Journal 1789 Sag nr. 380c 8. januar 1789
Kromand hr. Hald 
gårds jordlod nr. på 
Vridsløselille Mark 
indeholder i ager og 
eng efter mål og 
taksation som følger

Agerland å tønde i til 21874 Engbund i roder eller 
14000 alen

Takseret 
med 8 til 
første 
klasse

Reduceret til 1ste klasse 
giver

Kvadrat 
roder

tdr. skp. Kvadrat 
roder

tdr. skp. til Kvadrat 
roder

tdr. skp.

1 Torskærs eng 
indeholder

506 2 274
8 1496

2 Pileager over eller 
sønden for landevejen

990 4 4

3 Drivsager syd og ved 
landevejen

3108 14 172 72
72

8
872 301672

4 Hedeager til begge 
sider af landevejen

2200 10 7 9 1955/2

5 Drivsager norden af 
landevejen

2752 12 474 910
922
920

10
9

10
22837

€ Pileager til norden af 
landevejen
Pilekors eng

3910 17 7

760 3 4%

72
72

9
11
12

3160
50672

Summa husmænd 12960 59 2 1266 5 6% 12418 56

1

Hr. Hald har beholdt 
Gårdspladsen i byen 
indeholder

110 4 8 110
2 Kongsholms eng 

indeholder
764 3 4 16 

aP
382

30
Summa således 13070 59 6 2030 9 274 12940

Gården står i hartkorn til = 11 tønder 1 skp. - “ 1 album eller 1069 alb.
Og da hele jordlodden indeholder 12940 kvadrat roder af 1ste klasse, 
så kommer hver album hartkorn 12 1/10 kvadrat rod af 1ste klasse.
I forhold heraf kommer husmændenes andel - 10 tdr. 5 skp. 2 fjk.
Og den af Hald beholdne stykke til..............................3 skp. 2 fjk 1 alb.

Summa 11 tdr. 1 skp. - fjk. 1 alb.
At denne beregning er efter de af hr. Edinger forfattede kort er rigtig ansat og efter den hoslagte og under 
landmåler Fishers bestyrelse forrettede taksation, er rigtig af mig reduceret og hver andel til hartkorn 
forholdsmæssig ansat, bevidnes herved. -
Frederiksberg den 8. januar 1789

Bær ner
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Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 380d 17. november 1789

Niels Sundbye, Kongelig Majestæts Birkedommer til Københavns Rytterdistrikts Birketing. 
Andreas Terkelsen, birkeskriver til fornævnte birketing, begge udi Ballerup, gøre vitterligt: At år 
1788, mandagen den 17. november, på ermeldte birketing, mødte de her af retten udmeldte fire 
mænd, Lars Olsen, Niels Jensen og Jens Hansen, gårdmænd af Herstedvester, men Søren Nielsen 
foged, er ved døden afgået, som har takseret såvel nogle af kromand Hald til en del af husmæn
dene i Vridsløselille By solgte, som de ham endnu selv tilhørende jorder, og fremlagte den den- 
nem tilstillede udmeldelse af 29. september sidstafvigte tilligemed den derefter foretagne skriftlig 
forfattede forretning af 1. oktober næstefter, således lydende:

Niels Sundbye, Kongelig Majestæts Birkedommer til Københavns Rytterdistrikts Birketing. 
Andreas Terkelsen, birkeskriver til fornævnte birketing, begge udi Ballerup, gøre vitterligt: At år 
1788, mandagen den 29. september på ermeldte birketing, lod landmåler Fischer til retten frem
sende en skriftlig begæring af 26. hujus, således lydende:

Pro memoria!
Under dato 20. september er jeg anbefalet af Det Høje Kongelige Rentekammer at foretage en 
udskiftningsforretning i Vridsløselille By, da en del af husmændene i samme by har afkøbt krom
anden i Roskilde Kro en gårds jorder.

Til den ende er min ærbødigste begæring, at Deres velbyrdighed ville lade udmelde fire uvil
dige mænd, som efter aftens varsel skulle møde i Roskilde Kro, for at taksere såvel de bortsolgte som 
de tilbageblevne jorder.

Roskilde Kro den 26. september 1788.
Fischer

Kongelig landmåler

Til
hr. birkedommer Sundbye, Ballerup

Thi blev dertil af retten udmeldt de fire gårdmænd og jordbrugere, nemlig: Søren Nielsen foged, 
Lars Olsen, Niels Jensen og Jens Hansen, alle af Herstedvester, som herved anbefales at møde 
udi Roskilde Kro, efter nærmere tilsigelse og rettens varsel af landmåler Fischer, for efter anvis
ning og udi alle vedkommendes overværelse, at foretage foran begærte taksationsforretning over 
bemeldte bortsolgte og tilbageblevne jorder, til påfølgende deling, alt således, som de kan til og 
forsvare, og haver deres forretning skriftlig at forfatte, samt herudi retten næste mandag derefter 
at fremlægge og med ed bekræfte.

Actum ut supra
N. Sundbye A. Terkelsen

For retten læst og påskrevet
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Anno 1788, den 1. oktober, mødte vi af retten fire udmeldte mænd, nemlig Søren Nielsen, Lars Olsen, 
Niels Jensen og Jens Hansen, alle gårdbeboere i Herstedvester, for at taksere såvel de bortsolgte som 
de forbeholdne jorder af kromandens ejendel i Roskilde Kro, som er udskiftet og tillagt Roskilde Kro 
af Vridsløselille By på Københavns Amt; den taksation haver vi under anførelse af hr. landmåler Fischer 
foretaget og efter bedste skønnende, fuldført som følger:

Skæpper

Torskjær 8
Pilagre 8
Drivsagre, står det halve i nr. 8
og det halve 8 1/2
Hedagre 9
Drivsagre, står 1/3 i øster 10
og resten i vester 9
ditto et stykke i nord 10
Pile Kjærs Eng 12
Pilagre i nord 11
i sønder 9
Kongsholm 16
ditto agre 8
Vester Eng 14
Blod Enge står 1/3 14
og 1/3 i nord 10
resten 8
Holsbjerg Agre 8

Denne forretning, som vi således har foretaget og fuldført, den vi med ed er villige at bekræfte, hvilket 
testerer med vores hænders underskrift.

Søren Nielsen Niels Jensen
Jens Hansen Lars Olsen

Med ovenmeldte taksation er vi husmænd af Vridsløselille By i alle måder fornøjede, som herved teste
res, og tillige, at vores underskrift gælder for os alle.
Niels Nielsen Hald Ole O.C. Christiansen Erik E.J. Jørgensen Lars L.T. Terkelsen Holger H.N.
Nielsen Ole O.P. Pedersen Rasmus R.L. Larsen
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Som anfører for ovenmeldte taksation
Roskilde Kro den 1. oktober 1788

Fischer
Kongelig landmåler

For retten læst og påskrevet

Samme forretning, som lydelig udi retten for de forbenævnte tre udmeldte og mødte mænd blev 
oplæst, de hver for sig, ved ed med oprakte fingre efter loven bekræftede, at have således, som 
forretningen udviser, takseret de derudi benævnte jorder, efter deres bedste og nøjeste skønsom
hed. Hvorefter det passerede blev sluttet, for beskreven at udstedes.

Således som forskrevet står for retten at være tilgået og passeret, så og hørte efterskrevne ting
hørere, som på forbemeldte tingdage til stok skrevne vare, nemlig: Johan Pedersen af Herlev, 
Jens Pedersen af Husum, Søren Nielsen af Ganløse, Nikolaj Hansen af Lille Værløse, Ole Han
sen af Høje Tostrup, Åge Christensen af Sengeløse, Johan Pettersen af Ejby, Peder Larsen af 
Brøndbyvester, Niels Andersen af Ishøj, Hans Olsen af Herstedvester, Anders Sørensen af Ledøje 
og Anders Eriksen af Ballerup.

Dets til bekræftelse under vores hænder og hostrykte signatur. 
Actum ut supra

N. Sundbye A. Terkelsen
segl segl

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 380e 14. marts 1789

Underdanigst regning
Over omkostningerne på den, ifølge Det Højkongelige Rentekammers ordre af 20. september 1788, af 
Niels Hald i Roskilde Kro købte jordlod på Vridsløselille Mark, til bemeldte Vridsløselille Bys hus
mænd, såsom:

Rdl. Skil.

1/ For stemplet papir til skødet 4 (C

2/ Købesummen 800 66

3/ Til Rettens Betjente for skødet at
læse og protokollere betalt 2 66

4/ Fattiges Penge ved Retten d.
9. marts 1789 1 66

summa 807 66
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Skriver otte hundrede og syv rigsdaler, som jeg underdanigst forventer mig anvist og refunderet, og 
imidlertid nådigst ordre og resolution, at de må anføres under de uapproberede udgifter i regnskabet, 
indtil anvisning sker.

Frederiksberg den 14. marts 1789 
underdanigst 

Nørager

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 428 24. marts 1789

Til Det Kongelige Rentekammer.

Pro memoria!

Ved et af Landvæsenskommissionen for Københavns Amt, den 6. oktober forrige anno holden åsteds- 
møde, er planen bleven lagt til deling af den jordlod imellem Vridsløselille Bys husmænd, som ifølge Det 
Kongelige Rentekammers resolution af 2O.september forrige anno er bleven købt af kromand Niels 
Hald i Roskilde Kro, for Hans Majestæts regning, efter jordernes foregående lovlige taksering, således, 
som Det Kongelige Rentekammer ville behage at erfare af hosfølgende udskrift af den holdte forretning. 
Og da jeg havde ønsket tilligemed at kunne indsende Det Kongelige Rentekammer kortet over be
meldte Vridsløselille Bys Jorder, til nøjere oplysning om disse husmænds lodders afsætning på marken, 
efter bemeldte plan, så har jeg ladet bero med denne indberetning i den forventning, at landmåler 
Fischer, som efter ordre har udført denne deling, skulle have indsendt mig kortet; men da han formo
dentlig har indleveret samme i Det Kongelige Rentekammer, så har jeg nu ikke skullet undlade herved 
tjenstligst at indsende bemeldte udskrift til behagelig oplysning om den af Landvæsenskommissionen 
lagte og derefter udførte delingsplan over fornævnte jordlod.

København den 24. marts 1789 
Scheel Piessen

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 428 11. april 1789

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen
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Pro memoria!
Af den af Deres Excellence hr. geheimeråd og amtmand Scheel Piessen ved skrivelse af 24. 
marts sidste indsendte forretning af 6. oktober forrige anno angående den lagte plan af den jordlod, som 
er købt af kromanden i Roskilde Kro til deling imellem husmændene i Vridsløselille, erfares, at husmæn
dene ikke har fået deres jorder hver samlet på ét sted, men da det efter omstændighederne, at denne 
delingsplan er tænkt til mest fordel for husmændene, for nogenledes at opnå en ligelig deling, finder 
Rentekammeret efter sådanne omstændigheder ikke noget imod samme at erindre, men har approberet 
den lagte af samtlige husmænd antagne plan, hvoraf vil følge, at husmanden Niels Nielsen, som er den 
eneste, der ikke har erklæret sig fornøjet med planen, bør antage den ham tilfaldende lod uden videre 
derom at melde.

Dette har man ikke skullet undlade at communikere Deres Excellence til behagelig efterretning 
og til bekendtgørelse for vedkommende.

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 553 9. maj 1789

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Da Albret Pedersen med fem andre husmænd af Vridsløselille med hoslagte memorial af 16. april 
sidstledne har besværet sig over fornærmelse med inddelingen af de denne bys husmænd tillagte 
fra kromanden i Roskilde Kro indkøbte jorder, og regimentskriver Nørager i sin ansøgningen 
påtegnede erklæring har foreslået, at den passerede deling af en landinspektør måtte undersøges, 
så skulle vi tjenstligst have Deres Excellence hr. geheimeråd og amtmand Scheel Piessen anmo
det, De ville behage over denne sag, efter foregående undersøgelse og med ansøgningen tilbage, 
at meddele os Deres gode betænkning, og tillige af landmåler Fischer, som har forrettet inddelin
gen, affordre kortet samt hans erklæring over supplikanternes klage, som ligeledes hertil behage
lig måtte indsendes.

Til denne sag savnes en memorial af 16. april 1789 og amtmandens svar samt regimentskriverens 
undersøgelse.
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Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 597a 2. marts 1789

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Underdanigst ansøgning!
Jeg tager mig den underdanigste frihed på grund af at have købt af Børge Olsen, gårdmand i 
Vridsløselille = 5 1/4 skæppe hartkorn, og så af det hartkorn, som blev købt af kromand hr. Hald 
i Roskilde Kro til Vridsløselille Husmænd, hvoraf jeg og har fået min part, ungefæhr = 4 */2 
skæppe hartkorn, ønskede jeg at udflytte mit hus på bemeldte lod, for at være ved den, om det 
nådigst måtte blive mig tilladt, da jeg så bedre kunne beopagte den allermeste, at det nådigst 
måtte behage Deres Excellence, hr. geheimeråd og amtmand Scheel Piessen om muligt at se og 
forskaffe mig nogen bygnings- eller udflytningshjælp, da det ellers ville overstige mine kræfter.

I håb om underdanigst at blive bønhørt, ville jeg i dette forår udflytte mit hus.

Vridsløselille den 2. marts 1789
Ole O.C.S. Christiansen
Husmand i Vridsløselille

Landvæsenskontoret
Journal 1789 Sag nr. 597b 16. marts 1789

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Underdanigst pro memoria!
Husmanden Ole Christiansen i Vridsløselille har for nogle år siden, med Det Kongelige 
Rentekammers samtykke, tilkøbt sig et større jordsmon af gårdmand Børge Olsen på gården nr.7, 
af hartkorn 5 skp. 1 fjk., hvilket han har fået på ét sted temmelig langt fra byen. Af den gårds jor
der, som til bemeldte bys husmænd er købt af kromand Hald i Roskilde Kro, har bemeldte Ole 
Christiansen fået hartkorn = 4 skp. 2 fjk. og har altså i alt hartkorn = 1 tdr. 1 skp. 3 fjk., og da 
dette sidste falder nogenledes i nærheden af det første, men begge dele langt fra byen beliggende, 
så er det i den anledning, at han er bleven sindet at udflytte sit i byen beliggende hus ud på én af 
disse lodder, og dertil ved hosfølgende memorial, beder om Deres Excellences rekommandation 
til Det Kongelige Rentekammer, om at nyde nogen hjælp af Den Kongelige Kasse til husets ud
flytning og det mere husrum, han kunne behøve til sædens konservation og de kreaturer, han kan 
behøve at anskaffe sig.

Det indstilles derfor til Deres Excellences høje godtbefindende, om han kunne rekommanderes 
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til at nyde 50 rigsdaler i byggehjælp, hvilket ifølge højrespektive ordre af 11. hujus, til høje overvejelse 
indlades.

Ballerup ex Frederiksberg den 16. marts 1789.

Sundbye Nørager

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 597 24. april 1789

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
En husmand, navnlig Ole Christiansen i Vridsløselille, har indleveret til mig med følgende an
søgning af 2 f. m. om, at blive forundt en udflytningshjælp, da han attrår at udflytte sit hus på den 
jord, han på Vridsløselille Mark har i besiddelse, der dels er købt fra Børge Olsens gårds jorder, 
og dels tillagt ham af den fra kromand Hald i Roskilde Kro købte jord, som til Vridsløselille Bys 
husmænd er uddelt, hvilken jordlod udgør i hartkorn 1 tdr. 1 skp. 3 fjk., over hvilken ansøgning 
jeg har indhentet landvæsenskommissærernes, birkedommer Sundbyes og regimentskriver Nør
agers erklæring, som vedlagt tjenstligst følger.

Og som det synes at kunne være til nytte, i hensigt til den forommeldte jordlods bedre dyrk
ning, at ansøgeren Ole Christiansen udflyttede og byggede på jordlodden, så meget mere, som 
det er fornøden for ham, at anskaffe sig mere husrum end det, at han nu har, i betragtning af den 
forøgelse afjord, han har fået ved kromand Halds forrige jorders deling;
så indstilles tjenstligst til Det Kongelige Rentekammer, om ansøgeren ikke kunne forundes den 
af landvæsenskommissærerne foreslåede udflytningshjælp, når han opfører en efter jordloddens 
størrelse passende bygning på samme.

København den 24. april 1789
Scheel Piessen
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Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 597 9. maj 1789

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Forinden noget resolveres på den ved Deres Excellence hr. geheimeråd og amtmand Scheel 
Piessens pro memoria af 24. april sidstladne hertil indsendte ansøgning fra husmanden Ole Chri
stiansen af Vridsløselille, om bygningshjælp til sit huses udflytning, ville Deres Excellence be
hage at undersøge, og hertil indberette, hvor mange fag hus supplikanten agter at udflytte og op
bygge på sin jordlod, for derefter at kunne bestemme, hvorvidt og hvor stor bygningshjælp, sup
plikanten kan være at tilstå.

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 872a 21. maj 1789

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Underdanigst pro memoria!
Ifølge Deres Excellences højrespektive ordre af 16. hujus, har jeg undersøgt, hvor mange fag hus, 
Ole Christiansen af Vridsløse kunne behøve opført på sin jordlod og befunden, at det 
allerringeste, han for det første kunne udkomme med, er to fag til en stue, et fag til et kammer, to 
fag til køkken og ildsted samt skorsten, to fag til sæden, to fag til kreaturer og ét fag til en 
tærskelo, i alt 10 fag, som endda ikke ville være tilstrækkelig til det avlsbrug, han har, uden at 
tilbygge noget til hjælp af det gamle hus i byen.

Hvilket således indberettes.
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Frederiksberg den 21. maj 1789 Underdanigst af 
Nørager

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 872 3. juni 1789

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Efter Det Kongelige Rentekammers skrivelse af 9. f. m., har jeg indhentet hoslagte indberetning 
fra regimentskriver Nørager, som viser, at husmand Ole Christiansen af Vridsløselille, der har 
ansøgt bygningshjælp til sit husets udflytning, hvilken ansøgning forhen under 24. april 
sidstladne til Det Kongelige Rentekammer er indsendt, behøver i det ringeste at må opbygge på 
jordlodden 10 fag hus; hvilket jeg ikke skulle undlade tjenstligst at indmelde.

København den 3. juni 1789
Scheel Piessen

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 872 20. juni 1789

Til Hans Excellence
hr. geheimeråd og
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Siden husmanden Ole Christiansen af Vridsløselille efter den af Deres Excellence hr. geheimeråd 
og amtmand Scheel Piessen i pro memoria af 3.hujus givne oplysning, ikke opfører mere end 10 
fag hus på sin jordlod, så kan Rentekammeret ikke tilstå mere end 20 rigsdaler i bygningshjælp.

Vi har derfor i dag beordret regimentskriver Nørager til bemeldte Ole Christiansen disse 20 
rigsdaler imod kvittering at udbetale, hvilket Deres Excellence ville behage ham til efterretning 
at bekendtgøre, og derhos påse, at huset forsvarlig bliver opført, og den tilståede hjælp dertil rigtig an
vendt.
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Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 872 20. juni 1789

Til regimentskriver Nørager

Pro memoria!
Da Rentekammeret har tilstået husmand Ole Christiansen til et huses opbyggelse på den ham tildelte 
jordlod, en pengehjælp af 20 rigsdaler, så ville regimentskriver Nørager til ham disse 20 rigsdaler udbe
tale, og på samme derefter hertil indsende regning med denne ordre og behørig kvittering samt attest for 
husets forsvarlige opbyggelse til forventende formelig anvisning.

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sagnr. 1177a 12. maj 1789

Til Det Kongelige Rentekammer

Underdanigst pro memoria!
Den ved fællesskabets ophævelse udi afvigte år mig tillagte jord, bestående af 4 skæpper 1 album 
hartkorn, er mig så langt fraliggende, at jeg nødvendig må have mit iboende hus dertil udflyttet, 
dels for at kunne frede jorden for andres kreaturer, dels for at kunne ved min egen hjælp, udføre 
og trille på jorden den gødskning, jeg kunne samle, uden at bede gårdmanden om hjælp dertil, 
hvilket er meget kostbar, og dels for at kunne desto bekvemmere vedligeholde jorden med grøfter 
og indhegninger.

Men da det er og bliver umuligt for mig som en fattig mand uden hjælp og understøttelse, at 
bestride de omkostninger, som vil medgå på husets flytning så lang vej, så beder jeg 
underdanigst, at Det Højkongelige Rentekammer nådigst ville udvirke for mig en liden bygnings
hjælp af Kongens Kasse, uden hvilken det er mig umuligt at få mit hus udflyttet. Om nådigst 
bønhørelse sukker og beder.

Vridsløselille den 12. maj 1789
Underdanigst Niels Nielsen

Husmand

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sagnr. 1177b 21. maj 1789



Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Underdanigst pro memoria!
Ved herhos at remittere husmanden Niels Nielsens af Vridsløselille, ved Deres Excellences høj
respektive pro memoria af 14. hujus mig tilstillede memorial af 12. ditto, hvorved han ansøger 
om bygningshjælp af Den Kongelige Kasse til sit huses udflytning fra byen på den bemeldte hu
set tildelte jordlod, af det til samme bys husmænd, af kromand Hald i Roskilde Kro købte jord, 
haver jeg ifølge højrespektive ordre, at afgive følgende min underdanige erklæring: Niels Niel
sens i Vridsløselille By tilhørende hus, hvoraf årlig svares skat til hans majestæts kasse 2 rigsda
ler 3 mark, er nr. 6 efter jordebogen og består af 5 fag, som er så forfalden, at det ikke kan bebos, 
uden at måtte ombygges, og i den anledning er det, at supplikanten, som synes fordelagtigere for 
sig, at få huset opbygget på jorderne i marken, end at igen opbygge det i byen, ansøger om 
bygningshjælp.

Han erklærer at ville opføre 7 fag hus på lodden i marken, som det ringeste, han kan nøjes med, 
for at have nogen plads til sæd og kreaturer; og da lidt eller snart intet af det gamle er tjenligt til 
igen at føre i brug, indstilles, om hans ansøgning kan bevilges, og om han da kunne 
rekommanderes til en hjælp af 40 rigsdaler til husets udflytning, hvorimod han dog fremdeles 
måtte vedblive at svare afgifter af huset i byen og dets tilhørende plads; hvilket alt til Deres Ex
cellences nærmere høje godtbefindende indstilles.

Frederiksberg den 21. maj 1789
Underdanigst

Nørager

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 1177c 19. juni 1789

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Underdanigst pro memoria!
Foruden den bygningshjælp udi penge, som jeg ved min underdanigste erklæring af 21. forrige 
måned har foreslået for husmanden Niels Nielsen af Vridsløselille, der vil udflytte sit hus på sin 
jordlod, må jeg endvidere underdanigst indmelde, at da huset er gammelt og forfaldent og ikkun 
såre lidet deraf tjenlig til brug i det og agtende nye hus, kunne han højlig behøve i hjælp, een 20 
stk. i egestolper, og til en brønds opførelse stilles til Deres Excellences nærmere nådigste godt- 
befindende, ved herhos at remitteres bemeldte Niels Nielsens ved Deres Excellences høj
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respektive af 6. hujus mig tilstillede memorial.

Frederiksberg Underdanigst
den 19. juni 1789 af

Nørager

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sagnr. 1177 30. juli 1789

Pro memoria
Ved vedlagte erklæring fra regimentskriver Nørager over den af husmand Niels Nielsen i Vridslø
selille i medfølgende andragende ansøgte udflytningshjælp, til at udflytte sit hus på den jordlod, 
som ham af den købte gårds jorder på bemeldte bys marker er tildelt, skulle jeg tjenstligst op
lyse, at ansøgeren er trængende til den ansøgte hjælp, da hans hus i byen er gammelt og forfal
dent, så at kun lidet af samme kan flyttes og bruges på jordlodden, og da han ved at aflevere an
søgningen forklarede, at under den ansøgte hjælp og understøttelse var forstået, ikke alene penge, 
men endog noget tømmer til stolper, så har samme, givet anledning 
til det, som regimentskriveren udi sin erklæring af 19.juni sidstladne foreslår.
Men som ansøgeren, efter mine tanker, formenes at kunne være vel tjent, når ham til den agt

ende udflytning forundes 20 rigsdaler i penge og 20 stk. egestolper samt 10 rigsdaler til en brønd, 
ifald han samme i tiden måtte opføre og dertil ved det udflyttede hus fandtes bekvem lejlighed, 
så skulle jeg tjenstligst indstille dette til Det Kongelige Rentekammers nærmere behagelige reso
lution.

København den 30. juli 1789.
På Hans Excellence hr. geheimeråd 
og amtmand Scheel Piessens vegne. -

J. Ibsen

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sagnr. 1177 15. august 1789

Til regimentskriver Nørager



Pro memoria!
Da Rentekammeret har tilstået husmand Niels Nielsen i Vridsløselille til et huses udflytning og 
opbygning på den ham tildelte jordlod, en pengehjælp af to rigsdaler pr. fag, som for de syv fag, 
huset skal bestå af, udgør 14 rigsdaler, så ville regimentskriver Nørager til bemeldte Niels Niel
sen disse 14 rigsdaler udbetale og på samme hertil indsende regning med behørig kvittering og 
attest for husets forsvarlige opbyggelse til forventende formelig anvisning.

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 1177 15. august 1789

Til Hans Excellence
hr.geheimeråd og
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Efter den af Deres Excellence hr. geheimeråd og amtmand Scheel Piessen for husmand Niels 
Nielsen i Vridsløselille foreslagne bygnings- og udflytningshjælp, har Rentekammeret tilstået 
ham to rigsdaler pr. fag.

Vi har derfor i dag beordret regimentskriver Nørager til bemeldte Niels Nielsen disse 14 rigsda
ler imod kvittering at udbetale, hvilket Deres Excellence ville behage ham til efterretning at be
kendtgøre, og derhos påse, at huset forsvarlig bliver opført og den tilståede hjælp dertil rigtig anvendt.

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 1527 19. september 1789

Underdanigst pro memoria!
Jeg beder allerunderdanigst min høje øvrighed, at have den nåde for mig, at mig til at få en brønd 
ved mit hus på Vridsløselille Mark, som er udflyttet, måtte forundes nogen forstrækning, da samme vel 
bliver over mine kræfter selv at istandsætte. Jeg bønfalder om nådigst bønhørelse.

Ved Vridsløselille den 19. september 1789
Ole Christiansen
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Til Hans Excellence
hr. geheimeråd og
amtmand Scheel Plessen-

Over forestående ansøgning ville Deres Excellence hr. geheimeråd og amtmand Scheel Piessen 
behage med ansøgningen tilbage at meddele os Deres gode betænkning.

Rentekammeret den 26. september 1789

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 1636a 3. oktober 1789

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Underdanigst pro memoria!
Ved herhos at remittere husmanden Ole Christiansens af Vridsløselille ved Deres Excellences 
højrespektive pro memoria af 28. forrige måned os tilstillede memorial af 19 dito, hvorved han 
anholder om nogen hjælp af Den Kongelige Kasse, til en brønds bekostning, ved sit på bemeldte 
bys mark og sin tildelte jordlod, udflyttet og nyt opbygget hus, indstiller vi underdanigst, om han 
som en fattig mand måtte rekommanderes til en hjælp af 15 rigsdaler, da sådan en brønd, som er 
højnødvendig for en familie, ikke kan bekostes med 20 rigsdaler.

Ballerup og Frederiksberg den 3. oktober 1789
Sundbye Nørager

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 1636 6. oktober 1789

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Ved det af husmand Ole Christiansen af Vridsløselille opbyggede hus på sin jordlod på bemeldte 
bys mark, vil det være nødvendigt for ham at bekoste en brønd; og da han er fattig og ikke for
mår at bestride sådanne bekostninger, kan jeg ikke undlade, i anledning af hans herved tilbage
følgende ansøgning, og landvæsenskommissærernes derover indhentede og vedlagte erklæring af 
3. d. m.,tjenstligst at indstille til Det Kongelige Rentekammer, om han ikke kunne forundes de i 
bemeldte erklæring foreslåede 15 rigsdaler af Den Kongelige Kasse, til hjælp til en brønds opfø
relse ved sit udflyttede hus.
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København den 6. oktober 1789
På Hans Excellence hr. geheimeråd og

Hartkorn amtmand Scheel Piessens vegne, i hans
1 tdr. 1 skp. 3 fjk. fraværelse efter ordre som fuldmægtig.

Ibsen

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 1636 24. oktober 1789

Til regimentskriver Nørager

Da man har tilstået husmand Ole Christiansen af Vridsløselille, en hjælp af 10 rigsdaler, til at be
koste sig en brønd opført, så ville hr.regimentskriver Nørager udbetale ham disse 10 rigsdaler og 
derefter på samme indsende behørig dokumenteret regning til forventende formelig anvisning.

Landvæsenskontoret

Journal 1789 Sag nr. 1636 24. oktober 1789

Til Hans Excellence
hr.geheimerådog
amtmand Scheel Piessen

Husmand Ole Christiansen af Vridsløselille, har man, til at bekoste en brønd ved det af ham opbyggede 
hus på hans jordlod, tilstået en hjælp af 10 rigsdaler, som man i dag har beordret regimentskriver Nør
ager at udbetale ham imod kvittering.

Dette ville Deres Excellence hr. geheimeråd og amtmand Scheel Piessen behage at bekendt
gøre ham.

Landvæsenskontoret

Journal 1790 Sag nr. 170 6. februar 1790

Til Det Højkongelige Rentekammer

Underdanigst pro memoria!
Husmanden Niels Kjeldsen af Vridsløselille, som har fået en nittendedel af den for Hans Konge
lige Majestæts regning af kromand Hald i Roskilde Kro købte jordlod, har til mig betalt sin andel 
af købesummen og omkostningerne med 42 rigsdaler 2 mark 13*/2 skilling, hvorimod han beder, 
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at han måtte blive meddelt ejendomsskøde på sin ved lodkastning tilfaldne andel af bemeldte jordlod, 
for at henlægges til sit ejendoms hus, som han har opbygget på et sig af selvejerbonden Lars Thomasen 
tilkøbt stykke jord.

Ligeledes har husmanden Anders Sørensen af Ledøje begæret at blive meddelt skøde på sin 
andel af de ligeledes til husmændene på bemeldte Ledøje Mark indkøbte to jordlodder, da han 
har udflyttet og opbygget sit hus på bemeldte sin jordlod, hvorimod han erbyder sig straks at præ
stere købesummen og omkostningerne for såvidt hans andel deraf kan tilløbe.

Hvilket jeg efter vedkommendes forlangende skulle forestille Det Højkongelige Rentekammer 
til forventende nærmere resolution.

Frederiksberg den 6. februar 1790
Underdanigst Nørager

Landvæsenskontoret

Journal 1790 Sag nr. 170 20. februar

Til regimentskriver Nørager

Pro memoria!
I anledning af regimentskriver Nøragers pro memoria af 6. d.m., hvori de indberetter, at hus
manden Niels Kjeldsen af Vridsløselille og husmanden Anders Sørensen af Ledøje, har begæret 
at meddeles ejendomsskøde, den første på sin andel af den for kongelig regning af kromand Hald 
i Roskilde Kro afkøbte jordlod, og den anden ligeledes på sin andel af de til husmændene på 
Ledøje Mark indkøbte 2 jordlodder, meldes dem herved til efterretning, at forinden noget herpå 
resolveres, må først hertil indsendes forretningen over husjordernes inddeling imellem husmæn
dene i overensstemmelse med vores skrivelse af 13. september 1788, er tildelte.

Landvæsenskontoret

Journal 1790 Sag nr. 367 22. marts 1790

Til Det Kongelige Rentekammer

Underdanigst pro memoria!
Husmanden Niels Nielsen i Vridsløselille, har anmeldt, at ville sælge sit hus sammesteds med dertil lagte
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jorder af de af kromand Hald i Roskilde Kro til denne bys husmænds indkøbte og nu imellem dem delte 
jorder; hvilket hus med jorder, en anden husmand ved navn Albredt Pedersen i samme by, der har en 
lige andel af samme jorder til sit forhen tilhørende hus, vil købe og bruge begge huses jorder til det hus, 
han selv bebor, og derimod sætte en familie til at bebo det andet hus.I den anledning skulle jeg 
underdanigst forespørge mig, om dette må tillades på de vilkår, at i fald, Albret Pedersen i tiden ville 
sælge det nu af Niels Nielsen sig tilkøbende hus, eller overlade det til eet af sine børn, som han siger er 
hans hensigt, at de jorder, som nu er tillagt samme hus, da fremdeles følger samme og dermed afhæn
des, hvorpå jeg underdanigst udbeder mig Det Kongelige Rentekammers resolution til min efterretning, 
ifald flere deslige skulle indtræffe. -

Årsagen, hvorfor Niels Nielsen vil sælge sit hus, er alderdom og skrøbelighed og at han ikke 
kan besørge jorderne dyrket; og derfor reserverer sig fri beboelse derudi sin kones livstid. -

Frederiksberg d. 22. marts 1790
Underdanigst Nørager

Landvæsenskontoret

Journal 1790 Sag nr. 367 3. april 1790

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Regimentskriver Nørager har ved Rentekammeret forespurgt sig, om det må tillades husmand 
Albret Pedersen i Vridsløselille at afkøbe husmanden Niels Nielsen sammesteds sit hus med der
til henlagte andel af de jorder, som af kromand Hald er indkøbte til husmændene, for derefter at 
dyrke begge husets jorder under ét og sætte en lejer i det tilkøbte hus.

I anledning heraf skulle vi tjenstligst have Deres Excellence anmodet, De ville behage at be
kendtgøre regimentskriveren, til efterretning for Albret Pedersen, at det vel kan tillades ham at 
købe Niels Nielsens hus med dertil lagte andel jord; men da jorderne er indkøbt i den hensigt, at 
de skal henlægges til og være uadskillelige fra husene, så kan det ikke tillades ham at tage jorden 
fra huset, men når han i tiden afhænder huset, må jorden tillige følge samme.

Landvæsenskontoret

Journal 1790 Sag nr. 1719b 13. november 1790
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Til Det Højkongelige Rentekammer

Underdanigst pro memoria!
Min broder Børge Olsen i Vridsløselille, hvis gård har stået for hartkorn 12 tdr. 3 skp. 1 fjk., af
hændede derfra for nogle år siden et stykke jordsmon til Ole Christiansen sammesteds, som blev 
ansat til 5 skp. Ifjk. hartkorn, og derefter blev min broders hartkorn 11 tdr. 6 skp.; men nu har 
han igen af bemeldte Ole Christiansen købt benævnte 5 skp. 1 fjk. hartkorns jordsmon, hvilket 
han derefter har overladt til mig, samt endvidere 2 skp. 3 fjk. hartkorns jorder af hans gårds øv
rige jorder, så at jeg i alt kunne have 1 tdr. hartkorns jorder.

Den mig tilkommende jord efter 2 skp. 3 fjk. hartkorn, er ved en kongelig landinspektør fra
målt min broders gårds øvrige jord, i lighed efter bemeldte 5 skp. 1 fjk. hartkorn og dets jord, 
hvorom herved følger hans forretning af 2. d. m., og er denne framåling så nøjagtig og tjenlig 
både for min broder og mig, som nogen af os kan ønske dem; og på grund deraf, samt min bro
der, yttrer, at de mig overladte 2 skp. 3 fjk. hartkorn, er frataget hans gårds hartkorn = 11 tdr. 6 
skp., endda har hartkorn 11 tdr. 3 skp. 1 fjk., hvis jorder godt kan ernære én familie, da mange 
gårde ikkun er af halvt hartkorn derimod, ansøger jeg underdanigst Det Højkongelige Rente
kammer, at ville nådigst approbere bemeldte opmålingsforretning, og den imellem min broder og 
mig indgangen akkord, at han må overlade mig anførte 2 skp. 3 fjk. hartkorns jorder med de 5 
skp. 1 fjk. hartkorn, som førhen har tilhørt Ole Christiansen, hvorom håber og beder 

underdanigst
Vridsløselille den 13. november 1790 Peder Olsen

Landvæsenskontoret

Journal 1790 Sagnr.l719a 13. november 1790

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Underdanigst pro memoria!
Børge Olsen i Vridsløselille By i Herstedvester Sogn, som bebor gården nr.7, der står for hartkorn 
12 tdr. 3 skp. 1 fjk., har derfra i året 1786, med Det Kongelige Rentekammers samtykke, solgt til 
husmand Ole Christiansen i samme by = 5 skp. 1 fjk. hartkorn, har altså igen 11 tdr. 6 skp., og da 
bemeldte Børge Olsens broder Peder Olsen, ungkarl og landsoldat, vil tilkøbe sig bemeldte 5 skp. 
1 fjk. hartkorn af Ole Christiansen, så har han afhandlet med merbemeldte sin broder Børge Ol
sen, om at overlade sig endnu 2 skp. 3 fjk. hartkorn af hans gårds øvrige jorder, så at han i alt 
kunne have én tønde hartkorn, hvorom de er bleven enige på Det Kongelige Rentekammers nær
mere approbation.

De har derfor og til sådan ende, ladet så meget jord afmåle fra de øvrige af Børge Olsens gårds 
tilhørende og nærmest ved det forrige beliggende jorder, efter den ved hosfølgende ansøgning 
lagte landinspektørs attest, som i proportion af det, der forhen ved hr. oberlandinspektør Berner 
er afmålt til Ole Christiansen for de 5 skp. 1 fjk. hartkorn, kunne beløbe sig til 2 skp. 3 fjk.

Det beror nu på Deres Excellences gunstbehagelige forestilling til Det Kongelige Rentekammer 
og højsammes forventende resolution, om Børge Olsen endnu må afhænde fra sin gård de 
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ommeldte 2 skp. 3 fjk. hartkorn, hvorefter hans gård bliver af hartkorn 11 tdr. 3 skp. 1 fjk.
Køberen skal deraf svare alle skatter og byrder, og formodentlig vil opføre bygning herpå; så det ikke 

formodes, derimod kan være noget at erindre.

Frederiksberg den 13. november 1790
Underdanigst

Nørager

Landvæsenskontoret

Journal 1790 Sagnr.1719 23. november 1790

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Ved indlagte pro memoria fra regimentskriver Nørager, har han forestillet, i anledning af ved
følgende ansøgning fra ungkarl Peder Olsen af Vridsløselille: Om det måtte tillades gårdmand 
Børge Olsen sammesteds, hvis gårds hartkorn forhen har været 12 tdr. 3 skp. 1 fjk., og hvorfra 
han i året 1786 afhændede 5 skp. 1 fjk. hartkorn, efter Det Kongelige Rentekammers approba
tion, til husmand Ole Christiansen endnu at afhænde til ansøgeren Peder Olsen, som er en broder 
til bemeldte Børge Olsen, 2 skp. 3 fjk. hartkorn, da Peder Olsen nu har købt de forhen afhændede 
5 skp. 1 fjk. hartkorn og vil komplettere samme til 1 tdr.; hvorefter altså Børge Olsens gårds hart
korn blev igen 11 tdr. 3 skp. 1 fjk.; og da dette hartkorn er tilstrækkelig til en bondegård, så ser 
jeg ikke, at der kan være noget imod afhændelsen af berørte 2 skp. 3 fjk. hartkorn, da skatter og 
andre byrder fremdeles vil blive hæftet til den 1 tdr. hartkorn, som ansøgeren Peder Olsen således 
blev ejer af - Men da herved er fulgt en forretning fra landinspektør Selmer, hvorved han, uden at 
have kortet over byens jorder til afbetjening, og uden foregående taksation har afsat tilmeldte 2 
skp. 3 fjk. hartkorn, i forhold med de forhen af oberlandinspektør Bærner afsatte 5 skp. Ifjk, så 
må jeg tjenstligst indstille til Det Kongelige Rentekammer, hvorvidt denne forretning kan anta
ges, da plakaten af 2.august 1786 ikke er taget til regel ved oftnævnte 2 skp. 3 fjk. hartkoms af
sættelse.

København den 23. november 1790
Scheel Piessen

Landvæsenskontoret

Journal 1790 Sag nr.1719 4. december 1790
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Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Afhændelsen af 2 skp. 3 fjk. hartkorn fra gårdmand i Vridsløselille Børge Olsens gård til hans 
broder, ungkarl Peder Olsen sammesteds, approberes herved ifølge de af Deres Excellence derom 
givne oplysninger i pro memoria af 23. f. m., hvilket Deres Excellence anmodes behagelig at 
ville bekendtgøre for vedkommende.

Landvæsenskontoret

Journal 1790 Sagnr.1719 30. december 1790

Pro memoria!
Peder Olsen beder hr. sekretær Balslev, om han måtte få landinspektørens forretning på de 2 skp.
3 fjk. hartkorn, han har tilkøbt sig af Børge Olsen, til at vedhæfte skødet.

Frederiksberg d. 30. december 1790
Nørager

Landvæsenskontoret

Journal 1791 Sagnr.l66a 3. februar 1791

Til Det Kongelige Rentekammer

Underdanigst pro memoria!
Vi underskrevne tvende, begge af navne Peder Olsen, har tilkøbt os jorder såsom:
1/ Jeg Peder Olsen har tilkøbt mig af min broder Børge Olsen og Ole Christiansen af Vridsløselille 
Itdr. hartkoms jorder, som i alt forhen har tilhørt bemeldte min broders gård og er af hans udmarks 
jorder.
2/ Har jeg Peder Olsen tilkøbt mig en husplads i Vridsløselille uden bygning, som er tildelt en 
jordlod af den af kromand Hald i Roskilde Kro til husmændene i Vridsløselille købte jordlod - og 
da vi nu begge ønsker at få vores jordlodder bebygget eller få bygning opsat derpå til næste som
mer, så at vi kunne komme til at bo i disse bygninger tilkommende vinter, og der udi og indavle 
den sæd, som måtte vokse på vores jordlodder tilkommende sommer, men mangler evne til at 
fuldføre sådant selv uden hjælp og understøttelse, ansøger vi underdanigst Det Højkongelige 
Rentekammer, at ville nådigst tilstå og forunde os bygningshjælp.
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1/ Jeg Peder Olsen, som har købt 1 tdr. hartkoms jorder af min broder Børge Olsen og Ole Christian
sen, der på samme behøver at opføre 13 fag hus = 80 rigsdaler.
2/ Jeg Peder Olsen, som har tilkøbt mig en husplads i Vridsløselille med samme tildelte jordlod, 
der på samme jordlod behøver at opføre 10 fag hus = 60 rigsdaler.
Og er det ligesåvel nødvendig for mig Peder Olsen, der har købt husplads, at opføre bygning på 
samme tildelte jordlod, som for den anden Peder Olsen at opføre bygning på sin jordlod, der ikke 
kan undgå samme, fordi han har ingen anden byggeplads, og jeg ikke heller, fordi jeg da ville få 
alt for langt til min jordlod, og ikke nær havde den nytte af den, som ved at bo derpå.

Vi håber altså begge, at den underdanigst ansøgte bygningshjælp bliver os bevilget.
Vridsløselille den 3. februar 1791
Peder Olsen Peder Olsen

Landvæsenskontoret

Journal 1791 Sagnr.l66b 3. februar 1791

Til Hans Excellence 
hr.geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Underdanigst pro memoria!
Landsoldaten Peder Olsen, som med Det Kongelige Rentekammers samtykke udi skrivelse af 4. 
december f. a. har tilkøbt sig en tønde hartkorn af Børge Olsens gårds udmarks jorder på Vridslø
selille Mark, hvortil ingen bygning er eller har været, og en anden af samme navn Peder Olsen 
har tilkøbt sig en øde husplads i bemeldte Vridsløselille, som forhen har tilhørt Niels Jensen, som 
nu bor i Risby, hvoraf huset alt for nogle år siden er nedfalden og været borte, til hvilken hus
plads er henlagt 4*/z skp. hartkorn af den af kromand Hald købte jordlod.

Disse to agter at opføre bygning hver på sin jordlod til næste sommer, til hvis bekostninger de 
ved indlagte ansøgning til Det Kongelige Rentekammer beder om hjælp af Den Kongelige Kasse, 
nemlig den første til 13 fag hus = 80 rigsdaler og den anden til 10 fag hus = 60 rigsdaler, og da de 
begge skal bygge ganske af nye, uden at have noget gammelt til hjælp, så kan de ikke komme ud 
med anførte.

Jeg indstiller underdanigst, om Deres Excellence nådigst befinder, at de kan rekommanderes til 
det ansøgte, eller og i det ringeste den første 60 rigsdaler, den anden 40 rigsdaler, hvilket til De
res Excellences høje godtbefindende indstilles.

Frederiksberg den 3. februar 1791.
Underdanigst af

Nørager
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Landvæsenskontoret

Journal 1791 Sagnr.166 7. februar 1791

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Indlagte ansøgning fra landsoldat Peder Olsen og en anden mand af samme navn, hvoraf den før
ste, med Det Kongelige Rentekammers approbation af 4.december f. år, har tilkøbt sig 1 tdr. hart
korn af gårdmand Børge Olsens gårds udmarks jorder på Vridsløselille Mark, hvortil ingen byg
ning er, og den anden tilkøbt sig en øde husplads i bemeldte Vridsløselille, hvortil er henlagt 416 
skp. hartkorn af den til denne bys husmænd købte jordlod, har regimentskriver Nørager ved hos- 
følgende pro memoria af 3.hujus, tilsendt mig, for at forestilles Det Kongelige Rentekammer.

Ansøgerne, som (mangler) behøver bygning, og attrår at opføre samme på deres udmarks jor
der, anholder om bygningshjælp af Den Kongelige Kasse, den første til 13 fag hus på 1 tdr. hart
korn = 80 rigsdaler, og den anden til 10 fag hus på 416 skp. hartkorn = 60 rigsdaler; og da de til 
disse bygninger må bekoste alle materialerne af nye, så vil de næppe kunne komme ud med den 
ansøgte bygningshjælp; men i betragtning af den understøttelse, som forhen er tilstået hus
udflytterne, drister jeg mig ikke til at rekommandere dem til al den hjælp, som de ansøger, men 
derimod tjenstligst må indstille til Det Kongelige Rentekammers nærmere behagelige resolution, 
om at kunne være at forunde til hver af de anførte og behøvende fag hus fire rigsdaler, eller 50 
rigsdaler til de 13 fag, og 40 rigsdaler til de 10 fag, som kunne udbetales dem efterhånden, som 
de opfører bygningen, for at sættes i sikkerhed, at denne bygningshjælp rigtig anvendes.

København den 7. februar 1791
Scheel Piessen

Landvæsenskontoret

Journal 1791 Sagnr.166 15. marts 1791
Til Hans Excellence 
hr.geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
At man har tilstået de to husmænd af Vridsløselille, begge ved navn Peder Olsen, bygningshjælp, 
nemlig den ene, som har tilkøbt sig 1 tdr. hartkorn af Børge Olsens gårds jorder = 26 rigsdaler, og 
den anden, som har tilkøbt sig en øde husplads, hvortil er henlagt 416 skp. hartkorn af den til 
denne bys husmænd købte jordlod = 20 rigsdaler, i alt 46 rigsdaler; og i dag beordret regiment
skriver Nørager at udbetale dem bemeldte 46 rigsdaler, det tilmeldes Deres Excellence til beha
gelig efterretning og bekendtgørelse for vedkommende.
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Landvæsenskontoret

Journal 1791 Sagnr.166 15. marts 1791

Til regimentskriver Nørager

Pro memoria!
Da man etc: ( som bemeldt til amtmanden ), så ville regimentskriver Nørager udbetale dem disse 
46 rigsdaler og derpå indsende behørig dokumenteret regning til formelig anvisning.

Landvæsenskontoret

Journal 1791 Sag nr. 806a 25. maj 1791

Til Det Kongelige Rentekammer

Underdanigst pro memoria!
Da jeg underskrevne Lars Frandsen, husmand i Vridsløselille By på Københavns Rytterdistrikts 
Første Del, agter i denne sommer at opføre på min jordlod, der er anslaget for hartkorn 4 skp. 2 
fjk., beliggende norden til østen fra byen ved landevejen, med 12 å 14 binding hus; men da sådan 
bekostning ville blive alt for trykkende for mig, som en fattig mand med kone og små uopdragne 
børn, og udgiften til denne bygning ikke bestrides, men ville være min ruin; så er jeg 
underdanigst bedende Det Højkongelige Rentekammer i nåde ville understøtte mig med en liden 
bygningshjælp til bemeldte bygnings opførelse på min jordlod, og som jeg tillige agter at bebo, 
eftersom samme er beliggende langt fra byen og derfor ikke kan have den ønskelige nytte af jord
lodden.

Jeg forventer Det Højkongelige Rentekammers nådige bønhørelse og hastigste resolution til dette 
arbejdes iværksættelse.

Vridsløselille den 25. maj 1791
Underdanigst Lars Frandsen

Landvæsenskontoret

Journal 1791 Sag nr. 806a 25. maj 1791

Underdanigst erklæring!
Suplikanten Lars Frandsen, som bebor et hus i Vridsløselille, og er tillagt en lod af den til be
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meldte bys husmænd af Niels Hald købte jordlod på 4 skp. 2 fjk. hartkorn, ansøger ved foranførte 
suplique, om hjælp af Den Kongelige Kasse til sit huses udflytning og opførelse på jordlodden.

Og da huset i byen er meget gammelt og skrøbeligt og ikkun lidet deraf tjenligt til at sætte i den 
nye bygning, og suplikantens stedmoder skal derudi have fri husværelse hendes livs tid, efter den 
imellem dem oprettede kontrakt, så indstilles, om han måtte være rekommanderet til at nyde, li
gesom Peder Olsen i lige begivenhed er bevilget, nemlig 20 rigsdaler.

Frederiksberg den 25. maj 1791
underdanigst

Nørager

Landvæsenskontoret

Journal 1791 Sag nr. 806 4. juni 1791

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Husmanden Lars Frandsen i Vridsløselille, som af den af kromand Niels Hald købte jordlod, er 
tillagt 4 skp. 2 fjk. hartkorn, ansøger under indlagte memorial om hjælp af Den Kongelige Kasse 
til derpå at udflytte sit hus. Og da regimentskriver Nørager udi sin på ansøgningen tegnede er
klæring, foreslår en hjælp for ham af 20 rigsdaler, ligesom husmand Peder Olsen sammesteds er 
forundt, på grund af, at husets bygning er gammel og forfalden og ikkun lidet af tømmeret tjenlig 
til den nye bygning; så må jeg tjenstligst indstille til Det Kongelige Rentekammer, om ikke ansø
geren kunne være at forunde den foreslåede hjælp.

København den 4. juni 1791
Scheel Piessen

Landvæsenskontoret

Journal 1791 Sag nr. 806 18. juni 1791

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Husmanden Lars Frandsen i Vridsløselille, som af den af kromand Hald til husmændene købte 
jordlod, er tillagt 4 skp. 2 fjk. hartkorn, har man tilstået de 20 rigsdaler, som Deres Excellence 
under 4. hujus har foreslået, til at opbygge hans hus på bemeldte lod, og i dag beordret regiment
skriver Nørager at udbetale ham samme, hvilket Deres Excellence ville behage at tilkendegive 
ham, samt derhos lade påse, at huset forsvarligen opføres og den tilståede hjælp dertil rigtig an
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vendes.

Landvæsenskontoret

Journal 1791 Sag nr. 806 18. juni 1791

Til regimentskriver Nørager

Pro memoria!
Da man har tilstået husmanden Lars Frandsen i Vridsløselille en hjælp af 20 rigsdaler til et huses 
opbyggelse på den ham tillagte jordlod, så ville regimentskriveren til ham udbetale disse 20 rigs
daler og på samme derefter hertil indsende behørig dokumenteret regning til formelig anvisning.

Landvæsenskontoret

Journal 1791 Sag nr. 829a 10. juni 1791

Til Det Kongelige Rentekammer Collegio.

På Det Kongelige Rentekammers nærmere nådige approbation, har vi underskrevne husmænd af 
Vridsløselille gjort følgende forening og mageskifte, af den jord, som os ved delingen er tilfalden 
af den tilkøbte jordlod på bemeldte Vridsløselille Mark, for at få den jord, vi deraf nu har på to 
eller tre steder, samlet på et å to steder, nemlig:

Jeg, Niels Kjeldsen, afstår til Peder Poulsen den mig norden for Roskilde Landevej tildelte lod 
nr. 8, som er beliggende næst op til Peder Poulsens lod nr. 7 sammesteds.

Derimod afstår jeg, Peder Poulsen, til bemeldte Niels Kjeldsen, min sønden for landevejen til
delte lod nr. 7, som er beliggende næst op til Niels Kjeldsens lod nr. 8 sammesteds, så og min 
andel i det såkaldte Faers Kjær, som er den sjette lod fra vestre side.

Og jeg, Erik Jørgensen, afstår ligeledes til Ole Christiansen min norden for bemeldte Roskilde 
Landevej tildelte lod nr. 5, som er beliggende næst op til bemeldte Ole Christiansens lod nr. 6 
sammesteds, hvorpå hans hus er opbygget.

Hvorimod jeg, Ole Christiansen, igen afstår til Erik Jørgensen til vederlag derfor, min sønden 
for landevejen beliggende lod nr. 6, som er næst op til hans lod nr. 5 sammesteds, så og min an
del i bemeldte såkaldte Faers Kjær, som er den ottende lod fra vestre side.

Hvilken mageskifte forretning imellem os efter god overlæg er indgået, til bekvemmelighed for 
os på alle sider, og omendskønt der i de to fra os Niels Kjeldsen og Erik Jørgensen afhændede 
lodder norden for landevejen er noget mere strækning af jord, end det vi igen bekommer til ve
derlag, nemlig, efter hr. oberlandinspektør Bærners beretning 2 3/4 skp. land i hver, så siden 
disse jordlodder norden for vejen er mere sumpig og af ringere bonitet end de andre sønden for 
vejen, som er god jord både ager og eng, kan altså med al billighed opgå imod hinanden, når der
til endogså henregnes denne byrde, at over lodderne norden for landevejen skal holdes en vand
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grøft åben til vandets afløb fra Pilekær.
Dette af os indgåede mageskifte bekræfter vi med hænders underskrift, i undertegnede to 

vidners overværelse og er herpå Det Kongelige Rentekammers høje approbation underdanigst 
forventende.

Skrevet på Regimentskriverstuen i Frederiksberg den 10. juni 1791.

Niels N.K.S. Kjeldsen Erik E.J.S. Jørgensen 
Peder P.P.S. Poulsen Ole O.C.S. Christiansen

Til vitterlighed
To underskrifter

Landvæsenskontoret

Journal 1791 Sag nr. 829b 10. juni 1791

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Underdanigst pro memoria!
Indlagt insinuerer jeg underdanigst én imellem fire af Vridsløselille Husmænd indgået forening 
om mageskifte af de dem tildelte jordlodder, for at få samme, som ved udskiftningen er dem til
delt på to å tre steder efter deres egen den tid gjorte forlangende, nu mere samlede, nemlig: 
1/ Peder Poulsen, som er tildelt lodden nr. 7 norden for landevejen efter det herved følgende 
korts udvisende, og ligeså nr. 7 sønden for landevejen, samt en eng, den sjette fra vestre side i det 
såkaldt Faers Kjær, agter at udflytte sit hus på nr. 7 norden landevejen, og imod, at Niels Kjeld
sen overdrager ham sin lod nr. 8 næst ved, norden for landevejen, overdrager han igen til Niels 
Kjeldsen til vederlag, sin lod nr. 7 sønden for landevejen og sin andel i Faers Kjær, hvorudi de 
begge er enige og hvorved enhver får to lodder samlede på ét sted.
2/ Ole Christiansen, der for et par år siden har udflyttet sit hus og opbygget samme på sin tildelte 
jordlod nr. 6 norden for landevejen, har afstået til Erik Jørgensen sin lod nr. 6 sønden landevejen 
og sin andel den ottende fra vestre side i Faers Kjær, imod, at Erik Jørgensen har overdraget Ole 
Christiansen sin lod nr. 5 norden landevejen, og derved får også hver to lodder på ét sted sam
lede.

På hvilken mageskifte forening de beder om Det Kongelige Rentekammers approbation på for
eningen. Jeg har anmodet hr. oberlandinspektør Bærner om at gøre en beregning efter kortet, for 
at se, hvad forskel der kunne være på loddernes størrelse, som mageskiftes, hvorpå han har 
anmærket, at Niels Kjeldsens og Erik Jørgensens lodder norden for landevejen, som de afstår til 
de andre to mænd, er hver 2 3/4 skp. land større end det igen fås til vederlag sønden for landeve
jen af ager og eng i Kæret. Men på grund af, at jorden norden for landevejen er af en siettere bo
nitet, som og, at tværs over lodderne skal holdes en vandgrøft åben til vandets aftræk fra Pilekær, 
er de på alle sider fornøjede med mageskiftet, uagtet de får mindre jord sønden for landevejen, 
siden det er af bedre bonitet.

Dette indstilles derfor underdanigst til Deres Excellence hr. geheimeråd og amtmand Scheel

139



Piessens høje og gunstbehagelige forestilling til Det Kongelige Rentekammer.
Frederiksberg den 10. juni 1791

Nørager

Landvæsenskontoret

Journal 1791 Sag nr. 829 15. juni 1791

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Således, som regimentskriver Nørager forklarer udi indlagte pro memoria af 10. hujus, med den 
deri påberåbte forening, har fire af Vridsløselille Husmænd indgået mageskifte med hinanden, 
nemlig Peder Poulsen og Niels Kjeldsen imellem sig, og Ole Christiansen og Erik Jørgensen 
imellem sig, i henseende til deres tildelte huslodder, hvorved disse mænd ser sig bedre tjente, da 
lodderne, som på deres eget forlangende er tildelte enhver på to å tre steder, derved bliver mere 
samlede og altså bekvemmere for dem, især når nogen af dem vil udflytte; og da 
oberlandinspektør Bærner, efter kortet har beregnet forholdet imellem bemeldte lodder, og den 
befundne forskel, at Niels Kjeldsens og Erik Jørgensens afståede lodder er hver 2 3/4 skp. land 
større, end det de får til vederlag, erstattes deres ved jordens bonitet, og dels formedelst derover 
skal holdes en åben vandgrøft; hvilket og husmændene, efter foreningen, selv indser.

Så finder jeg intet at erindre imod dette magelæg; men ved at lade kortet over bemeldte Vrids
løselille bys jorder følge, tjenstligst indstille, om ikke bemeldte forening måtte blive forsynet 
med Det Kongelige Rentekammers behagelige approbation.

København den 15. juni 1791.
Scheel Piessen

Landvæsenskontoret

Journal 1791 Sag nr. 829 25. juni 1791

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Da vi intet finder at erindre i henseende til den imellem fire af Vridsløselille husmænd indgåede 
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forening, hvorved Peder Poulsen har ombyttet lod med Niels Kjeldsen og Ole Christiansen ligeledes 
med Erik Jørgensen, så bliver dette mageskifte hermed af os approberet, hvilket vi ikke skulle undlade 
hermed at tilmelde Deres Excellence til behagelig efterretning og videre bekendtgørelse for vedkom
mende.

Landvæsenskontoret

Journal 1791 Sag nr. 830a 8. juni 1791

Til Det Højkongelige Rentekammer

Underdanigst pro memoria!
For en tre års tid siden tilkøbte jeg mig en jordlod på Vridsløselille bys Mark beliggende, som er 
anslaget til hartkorn 4 skp. 2 fjk., og da samme er så langt fra byen beliggende, at jeg ikke deraf 
kan have den nytte eller fordel, som, om jeg var den nærmere; så har jeg besluttet at udflytte 
derpå i dette sommer og derpå opføre med 10 å 12 fag hus til beboelse for mig, kone og familie; 
men som der på denne lod, til egen og kreaturernes fornødenhed, behøves en brønd, der efter be
liggenheden med bekostninger ville overstige mine kræfter, og som en fattig mand ikke formår at 
gøre så betydelig omkostninger.

Så bønfalder jeg underdanigst Det Højkongelige Rentekammer, om de i nåde ville se til mig 
fattige mand og understøtte mig med en liden hjælp til dette mit husets udflytning, og den på 
jordlodden agtende brønds opførelse, der for mig, uden Det Højkongelige Rentekammers assi
stance, bliver umulig at bekoste.

Jeg forventer herpå den hastigste og nådigste resolution.
Vridsløselille den 8. juni 1791

Peder Poulsen
Husmand

Landvæsenskontoret

Journal 1791 Sag nr. 830b 11. juni 1791

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen
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Underdanigst pro memoria!
Husmanden Peder Poulsen i Vridsløselille, som agter at udflytte sit hus på den ham tildelte lod, af den 
dem tilkøbte jordlod på bemeldte bys mark, ansøger ved indlagte memorial om bygningshjælp til samme 
af Den Kongelige Kasse, samt noget til en brønd; og da hans tilhørende hus i byen er meget gammel og 
ikke noget af det derudi værende tømmer tjenlig til at sætte i den nye bygning, og manden er meget fat
tig, så han må sætte sig i gæld for alle bekostninger, så vidt han ikke selv med egne hænders arbejde 
kan udrette; så indstilles underdanigst, om Deres Excellence nådigst behagede at rekommandere ham en 
hjælp i ringeste af 30 rigsdaler; thi det allerringeste, han kan nøjes med af bygning, både til beboelse, 
sædlade, tærskelo og noget til kreaturer, er 12 å 14 fag hus.

Frederiksberg den 11. juni 1791.
Underdanigst 

Nørager

Landvæsenskontoret

Journal 1791 Sag nr. 830 15. juni 1791

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Da regimentskriver Nørager ved indlagte pro memoria af 11. hujus, har indsendt vedfølgende 
ansøgning fra husmand Peder Poulsen i Vridsløselille, om hjælp af Den Kongelige Kasse til at 
udflytte sit hus og at opføre en ny brønd ved det opflyttende hus; så, i betragtning af, at husets 
udflyttelse ville have så stor nytte for ansøgeren, som efter en, under dags dato til Det Kongelige 
Rentekammer indsendt mageskifte forening, har fået sin jord mere samlet, må jeg tjenstligst ind
stille, om den af regimentskriveren foreslåede hjælp af 30 rigsdaler såvel til 12 å 14 fag husets 
opbyggelse, som til en brønd, kunne forundes ham, efterhånden, som han fremmer udflytningen 
og brøndens opførelse.

København den 15. juni 1791
Scheel Piessen

Landvæsenskontoret

Journal 1791 Sag nr. 830 25. juni 1791

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen
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Pro memoria!
Husmanden Peder Poulsen i Vridsløselille har man til at udflytte hans hus, og til at opføre en ny brønd 
ved samme, tilstået den af Deres Excellence udi pro memoria af 15. hujus foreslåede hjælp 30 rigsdaler 
og i dag beordret regimentskriver Nørager til ham samme at udbetale på Deres Excellences nærmere 
anvisning, efterhånden, som med arbejdet avanceres.

Man skulle derfor tjenstligst anmode Deres Excellence om at bekendtgøre sådant for hus
manden, samt derhos lade påse, at pengene til det bestemte brug anvendes.

Landvæsenskontoret

Journal 1791 Sag nr. 830 25. juni 1791

Til regimentskriver Nørager
Pro memoria!

Da man har tilstået husmanden Peder Poulsen i Vridsløselille til hans huses udflyttelse og en ny 
brønds opførelse ved samme, en pengehjælp af 30 rigsdaler, så ville regimentskriveren på 
amtmandens nærmere anvisning, efterhånden, som arbejdet fremmes, til ham udbetale disse 30 
rigsdaler, og derpå siden indsende behørig dokumenteret regning til formelig anvisning.

Landvæsenskontoret

Journal 1791 Sagnr.997a 1. juli 1791

Til Det Kongelige Rentekammer

Underdanigst pro memoria!
Da jeg nu næsten er færdig med mit huses udflytning på min jordlod under Vridsløselille Mark, og om 
kort tid agter at bebo samme, så bliver det nødvendig for mig sammesteds ved mit hus, at opføre en 
brønd, hvoraf jeg kan have fornøden vand til huset, såvel som til kreaturerne; da jeg uden brønd ikke 
kan få vand nærved mit hus.

I denne anledning ansøger jeg underdanigst Det Højkongelige Rentekammer om en liden hjælp 
til denne agtende brønds opbyggelse ved mit hus og om dertil nådigst måtte tilstås mig 10 rigsda
ler.

Herom udbeder jeg mig underdanigst den hastigste resolution, da arbejdet herover hviler. 
Vridsløselille den l.juli 1791

Underdanigst Peder Olsen, 
husmand og udflytter af Vridsløselille.

143



Landvæsenskontoret

Journal 1791 Sagnr.997 1. juli 1791

Underdanigst erklæring!
Suplikanten Peder Olsen, som tilhører en lod af de af kromand Hald købte jorder af hartkorn 4!6 
skp., er ved Det Kongelige Rentekammers resolution af 15. marts d. a. til husets opførelse på 
jordlodden bevilget i hjælp = 20 rigsdaler, og da huset er nu næsten færdig til beboelse, er en 
brønd nødvendig behøvende, hvortil de udfordrende tømmer materialer, da ingen sten er der om
kring i egnen at få til at opmure den med, ikke kan haves for mindre pris end de ansøgte 10 rigs
daler, så indstiller jeg underdanigst, om han måtte være rekommanderet at nyde samme af Den 
Kongelige Kasse.

Frederiksberg den 1. juli 1791
Nørager

Landvæsenskontoret

Journal 1791 Sagnr.997 7. juli 1791

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Da husmanden Peder Olsen i Vridsløselille, som ved Det Kongelige Rentekammers resolution af 
15. marts sidstledne, er tilstået 20 rigsdaler af Den Kongelige Kasse til at udflytte sit hus på den 
jord af 416 skp. hartkorn, der er tillagt ham, ansøger i vedfølgende memorial, som er påtegnet af 
regimentskriver Nørager, om hjælp til at opføre en brønd ved det udflyttede hus, som nu næsten 
er istand til beboelse, så må jeg, i henseende til brøndens nødvendighed,tjenstligst indstille til 
Det Kongelige Rentekammers nærmere behagelige resolution, om ansøgeren, på de af regiment
skriveren anførte grunde, ikke kunne være at forunde 10 rigsdaler til hjælp dertil.

København den 7. juli 1791
Ved Hans Excellence hr. geheimeråd 
og amtmand Scheel Piessens fraværelse, 
og på hans vegne som fuldmægtig.

J. Ibsen

Landvæsenskontoret

Journal 1791 Sagnr.997 23. juli 1791

Til Deres Excellence
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hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Da man har tilstået husudflytter Peder Olsen i Vridsløselille 10 rigsdaler til hjælp til en brønds 
opførelse ved det udflyttede hus, så skulle man ikke undlade at tilmelde Deres Excellence sådant 
til behagelig efterretning og bekendtgørelse for supplikanten.

Landvæsenskontoret

Journal 1791 Sag nr. 997 23. juli 1791

Til regimentskriver Nørager

Pro memoria!
Til husudflytter Peder Olsen i Vridsløselille, ville regimentskriveren udbetale 10 rigsdaler, som 
man har tilstået ham til hjælp til en brønds opførelse, og på samme indsendt behørig dokumente
ret regning til formelig anvisning.

Landvæsenskontoret

Journal 1791 Sag nr. 1786 10. december 1791

Til Det Højkongelige Rentekammer

Underdanigst pro memoria!
På en mig tilhørende udlod på Vridsløselille Mark, ønskede jeg at opføre en bygning af 13 fag 
hus næstkommende sommer, men som min egen formue ikke er tilstrækkelig hertil, så er jeg 
underdanigst bedende, om Det Højkongelige Rentekammer nådigst ville rekommandere mig til 
at nyde et hjælp af Den Kongelige Kasse med to rigsdaler pr. fag til denne mit huses opførelse. 
Jeg venter herpå den nådigste bønhørelse.

Vridsløselille den 10. december 1791
Underdanigst
Niels Jespersen

Husmand

Til Hans Excellence hr. geheimeråd
og amtmand Scheel Piessen

Tilsendes Deres Excellence til behagelig betænkning
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Rentekammeret den 20. december 1791 
10 underskrifter

Landvæsenskontoret

Journal 1792 Sag nr. 21a 29. december 1791

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Underdanigst pro memoria!
Husmanden Niels Jespersen af Vridsløselille, som ved indlagte memorial af 10. hujus, ansøger 
om hjælp af Den Kongelige Kasse, til sit huses udflyttelse på den lod, ham er tilfalden af den 
jord, som af kromand Hald i Roskilde Kro blev indkøbt til bemeldte Vridsløselille Bys Hus
mænd, som er til hver hartkorn 4*/2 skp.

Thi indstilles underdanigst, om han måtte tillægges til 13 fag hus, han agter at opføre = 26 rigs
daler, samt ligesom andre, hoveri og rejsefrihed i to år.

Frederiksberg den 29. december 1791
Underdanigst

Nørager

Landvæsenskontoret

Journal 1792 Sag nr. 21 5. januar 1792

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Såvel i anledning af husmand Niels Jespersens herved tilbagefølgende ansøgning fra Vridsløse
lille, som amtsforvalter Nøragers derover indhentede og vedlagte erklæring, må jeg tjenstligst 
indstille til Det Kongelige Rentekammer, om ansøgeren, der er tillagt en huslod af den af krom
anden i Roskilde Kro købte jord, bestående af 4*/£ skp. hartkorn, måtte forundes en understøttelse 
til 13 fag hus, som han agter at udflytte og opbygge på jorden, af to rigsdaler til hver fag, samt 
hoveri og rejsefrihed i to år.
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København den 5. januar 1792 
Scheel Piessen

Landvæsenskontoret

Journal 1792 Sag nr. 21 21. januar 1792

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

At Kammeret under dags dato har tillagt amtsforvalter Nørager ordre at udbetale husmand Niels 
Jespersen af Vridsløselille, som haver bekommet 4*/2 skp. af Roskilde Kroes købte jorder, en 
udflytningshjælp af 20 rigsdaler, når han enten foreviser ham en forretning, hvoraf erfares, at han 
har udflyttet sit hus på jordlodden eller stiller kaution for sammes forsvarlige opførelse, inden én 
ham af amtmanden foreliggende tid, ville Deres Excellence behage at bekendtgøre suplikanten.

Landvæsenskontoret

Journal 1792 Sag nr. 21 21. januar 1792

Til amtsforvalter Nørager

Da husmand Niels Jespersen af Vridsløselille, der har fået 4*/2 skp. af Roskilde Kroes købte jorder, er 
tilstået en udflytningshjælp af 20 rigsdaler, så ville amtsforvalteren ham samme udbetale, når han enten 
foreviser en forretning, hvoraf erfares, at han udflytter på jordlodden eller stiller kaution for husets for
svarlige opførelse, inden én ham af amtmanden foreliggende tid og derefter indsender behørig dokumen
teret regning til nærmere formelig anvisning.
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Landvæsenskontoret

Journal 1792 Sag nr. 274b 25. januar 1792

Til Det Højkongelige Rentekammer

Underdanigst pro memoria!
I sidste sommer, har på 1 tønde hartkorns jorder, som jeg af min broder Børge Olsen i Vridsløse
lille købte, opbygget mig et hus, som er beliggende på bemeldte bymark, og som jeg nu dertil 
behøvede en brønd, så ansøger jeg underdanigst om, Det Højkongelige Rentekammer nådigst 
ville forunde mig en brøndhjælp af 12 rigsdaler.

Håbende, at på denne min underdanigste ansøgning må blive reflekteret og taget i nådigst be
tragtning.

Vridsløselille den 25. januar 1792
Underdanigst

Peder Olsen

Tilsendes Deres Excellence hr. geheimeråd og amtmand Scheel Piessen til behagelig betænkning.
Rentekammeret den 31. januar 1792

12 underskrifter

Landvæsenskontoret

Journal 1792 Sag nr. 274a 14. februar 1792

Til Hans Excellence
hr. geheimeråd og
amtmand Scheel Piessen

Underdanigst pro memoria!
Det indstilles underdanigst, om Deres Excellence nådigst behagede på grund af vedfølgende an
søgning fra husmand Peder Olsen på Vridsløselille Mark, at rekommandere ham til at nyde i 
hjælp til en brønds opførelse ved sit nybyggede hus, ligesom de andre udflyttede husmænd dér af 
byen har nydt, nemlig 10 rigsdaler, hvilket ifølge høje ordre af 4. hujus indmeldes.

Frederiksberg den 14. februar 1792
Underdanigst

Nørager
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Landvæsenskontoret

Journal 1792 Sag nr. 274 20. februar 1792

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Ved at tilbagesende husmand Peder Olsens ansøgning af Vridsløselille, om hjælp af Den Konge
lige Kasse til at opføre en brønd, ved sit nye opbyggede og udflyttede hus på den ham på Byens 
Mark tilhørende jordlod af 1 tdr. hartkorn, og derved lade følge amtsforvalter Nøragers derover 
indhentede erklæring, må jeg tjenstligst indstille til Det Kongelige Rentekammer, om ansøgeren 
ligesom de andre udflyttede husmænd deraf byen, måtte forundes en brøndhjælp af 10 rigsdaler.

København den 20. februar 1792
Scheel Piessen

Landvæsenskontoret

Journal 1792 Sag nr. 274 10. marts 1792

Til Hans Excellence
hr. geheimeråd og
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Efter Deres Excellences forslag, har man tilstået husmand Peder Olsen af Vridsløselille til en 
brønds opførelse på hans jordlod, en hjælp af 10 rigsdaler, som amtsforvalter Nørager idag er 
beordret at udbetale ham, hvilket tjenstligt tilmeldes Deres Excellence til behagelig efterretning 
og bekendtgørelse for vedkommende.

Landvæsenskontoret

Journal 1792 Sag nr. 274 10. marts 1792

Til amtsforvalter Nørager
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Pro memoria!
Husmand Peder Olsen i Vridsløselille har Rentekammeret tilstået en hjælp af 10 rigsdaler til en 
brønds opførelse på hans jordlod. Amtsforvalteren ville derfor udbetale ham disse 10 rigsdaler og 
derefter for samme indsende behørig dokumenteret regning til formelig anvisning.

Landvæsenskontoret

Journal 1792 Sag nr. 409a 16. marts 1792

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Underdanigst pro memoria!
Af Vridsløselille Bys Husmænd, som agter at udflytte deres huse på de tildelte jordlodder, er to, som 
har overladt deres huses bygge- og haveplads i byen til naboerne uden heraf at svare nogen afgift nem-

1/ Lars Frandsen, som udflytter huset på jordlodden, har overladt pladsen i byen til naboen Ole 
Pedersen, der kan være af omtrent 1 skp. sæds størrelse, på sådanne vilkår, at Lars Frandsen påta
ger sig og efterkommere af jordlodden, at svare den hidtil af huset gående afgift med to rigsdaler 
og Ole Pedersen at være ganske fri for nogen afgifts svarelse.
2/ Peder Poulsen, som ligeledes udflytter huset på jordlodden, har ligeledes solgt sin husplads i 
byen til Ole Christiansen på samme vilkår, nemlig, at Peder Poulsen og efterkommende ejere af 
jordlodder, årlig betaler husafgiften med en rigsdaler tre mark, og Ole Christiansen, som endog 
beholder noget af huset, som står på pladsen, være ganske fri for afgift.

Derpå, og på disse vilkår, har køberne Ole Pedersen og Ole Christiansen begæret fæstebrev på 
huspladsen. Jeg skulle derfor underdanigst indstille til Deres Excellences behagelige betænkning 
og forestilling til Det Kongelige Rentekammer, om disse afhandlinger således kan bevilges, at de 
kan beholde berørte pladser fri for afgift, og denne afgift derimod at pålægges jordloddens ejere; 
thi jeg synes, at den af huspladserne sædvanlig gående afgift, burde fremdeles følge samme og 
ejerne af jordlodderne ikke at pålægges mere byrde, end hvad der skal svares af hartkornet; 
herom er jeg nærmere resolution forventende; men køberne erklærer de ikke vil beholde plad
serne eller stå fast ved købet, når de ikke må have pladserne fri for afgift.

Frederiksberg den 16. marts 1792.
Underdanigst

Nørager

Landvæsenskontoret
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Journal 1792 Sag nr. 409 20. marts 1792

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Udi vedfølgende pro memoria, har amtsforvalter Nørager indstillet til nærmere resolutions 
forventelse, om det kan tillades de to husmænd Lars Frandsen og Peder Poulsen i Vridsløselille, 
at afhænde deres fraflyttede hus- og have pladser i byen, nemlig den første til naboen Ole Peder
sen og den sidste til Ole Christiansen, på de vilkår, at sælgeren bestandig skulle vedblive at svare 
husafgiften og køberen derimod være fritaget for afgift deraf. Og da han derhos yttrer denne for
mening: At husafgiften burde følge huspladserne i byen, uden at ejerne af de til husene henlagte 
jordlodder skulle bebyrdes med mere afgift, end den, som svares af hartkornet, og denne amts
forvalterens formening synes antagelig og rigtig; så må jeg tjenstligst indstille til Det Kongelige 
Rentekammer, om det kan tillades bemeldte Lars Frandsen og Peder Poulsen, at afhænde deres 
hus- og havepladser på andre vilkår, end at køberne deraf bliver pligtige at svare den sædvanlige 
årlige husafgift.

København den 20. marts 1792
Scheel Piessen

Landvæsenskontoret

Journal 1792 Sag nr. 409

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

31. marts 1792

Da man er enig med Deres Excellence i, at det ikke bør tillades husmændene på Københavns 
Amt, når de udflytter, at afhænde deres gamle huse, og selv vedblive at svare husafgiften deraf; 
så må vi tjenstligst have Deres Excellence anmodet, at kommunikere Lars Frandsen og Peder 
Poulsen i Vridsløselille, at det ikke kan tillades disse at sælge de fraflyttede huse, med mindre 
afgiften, som tilforn, bliver ved at hæfte på Dem.

Landvæ senskontoret

Journal 1792 Sag nr. 678 28. april 1792

Til Det Kongelige Rentekammer

Underdanigst pro memoria!
For et års tid siden har vi undertegnede to husmænd i Vridsløselille By på Københavns Amt 
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udflyttet vore huse, og dertil er os nådigst forundt udflytningshjælp af Den Kongelige Kasse; Men som 
vi endnu til bemeldte vores huse er en brønd behøvende til fornøden vand for os og vore kreaturer, hvis 
bekostning ville være os meget svært, dersom vi til sådant for os så nyttig og uundværligt et arbejde, 
skulle selv besørge udgifterne dertil.

Vi fordrister os derfor underdanigst, om Det Højkongelige Rentekammer i nåde ville se vores 
trang, at ansøge om en brøndhjælp af 10 rigsdaler hver, og om den nådigste resolution håber og 
beder
Vridsløselille 
den 28. april 1792

Underdanigst af
Lars Frandsen Niels Jespersen

Landvæsenskontoret

Journal 1792 Sag nr. 678 19. maj 1792

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Over hoslagte ansøgning fra husmændene Lars Frandsen og Niels Jespersen i Vridsløselille om at 
forundes hver 10 rigsdaler til hjælp til en brønd, skulle vi tjenstligst anmode Deres Excellence at 
meddele os Deres gode betænkning med ansøgningen tilbage.

Landvæsenskontoret

Journal 1792 Sag nr. 1038a 27. maj 1792

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Underdanigst pro memoria!
Da de to udflyttede husmænd Lars Frandsen og Niels Jespersen af Vridsløselille nu har fået de 
nye huse på deres jordlodder så vidt færdig, at de derudi er indflyttede til beboelse, og altså behø
ver vand til deres husholdning, så indstilles underdanigst, om Deres Excellence nådigst behagede 
at rekommandere på indlagte deres ansøgning, at nyde hver, ligesom nogle af de andre 
udflyttende husmænd dér af byen er bleven bevilget, nemlig 10 rigsdaler, der således ifølge høj 
respektive pro memoria af 21. maj sidst til Deres Excellences nærmere høje godtbefindende ind
lades.

Frederiksberg 
den 27. maj 1792

Underdanigst
Nørager
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indløben den 27. Juni

Landvæsenskontoret

Journal 1792 Sag nr. 1038 29. juni 1792

Til Det Kongelige Rentekammer
Pro memoria!

Husmændene Lars Frandsen og Niels Jespersen af Vridsløselille, som med tilbagefølgende me
morial ansøger om hjælp til hver en brønd ved deres udflyttede huse, har nu bragt det såvidt med 
deres huses udflyttelse på den dem tillagte jord, at de nu bebor samme, som amtsforvalter Nør
agers medfølgende erklæring af 17. maj oplyser. Og da de altså behøver vand ved deres huse, så 
må jeg tjenstligst indstille til Det Kongelige Rentekammer, om de, ligesom nogle andre 
udflyttede husmænd, måtte forundes hver en hjælp til en brønd af 10 rigsdaler, da de ikke formår 
selv at bestride de bekostninger, som udfordres til at opføre en brønd.

København den 29. juni 1792

Udi Hans Excellence hr. 
geheimeråd og amtmand 
Scheel Piessens fraværelse 
og på hans vegne som 
fuldmægtig.
J. Ibsen

Landvæsenskontoret

Journal 1792 Sag nr. 1038 24. juli 1792

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Husudflytterne Lars Frandsen og Niels Jespersen af Vridsløselille har man tilstået brøndhjælp af 
10 rigsdaler hver, og derom i dag tillagt amtsforvalter Nørager fornøden udgifts ordre, hvilket 
geheimeråden ville behage at kommunikere vedkommende.
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Landvæsenskontoret

Journal 1792 Sag nr. 1038 24. juli 1792

Til amtsforvalter Nørager

Husudflytterne Lars Frandsen og Niels Jespersen af Vridsløselille har man tilstået en brøndhjælp 
af 10 rigsdaler hver, hvilke 20 rigsdaler amtsforvalteren ville udbetale bemeldte udflyttere og si
den derpå indsende behørig dokumenteret regning til lovlig anvisning.

Landvæsenskontoret

Journal 1793 Sag nr. 423b 18. marts 1793

Uden adresse (red.)

Pro memoria!
Vi underskrevne gårdejere i Vridsløselille By i Herstedvester Sogn på Københavns Amt, som ved den 
imellem byens mænd indbyrdes med hinanden i året 1771 gjorte deling, fik én mark, som vi hidtil har 
drevet i fællesskab med hinanden, Hedemarken kaldet, er bleven sindet at dele os således, at hver 
kunne få sin jord samlet på ét sted, på sådan måde, at jeg Thomas Larsen, som har hartkorn 14 tdr. 7 
skp. 1 fjk. 1/8 alb., erbyder mig at tage yderst ved Herstedvester- og Vallensbæk Markskel, og derpå 
udflytte gården.

Jeg Børge Olsen, som har hartkorn 11 tdr. 3 skp. 1 fjk., modtog den inderste lod imod byen, 
hvorpå jeg ligeledes måtte udflytte formedelst min gårds lange beliggenhed fra jorderne, og jeg, 
Peder Olsen, som har 1 tdr. hartkorn af Børge Olsens gårds jorder, mig tildelt på to steder af 
udjorden, ønsker at få samme samlet ved den lod, jeg nu har opført bygning på; i den anledning 
ansøger vi underdanigst Det Højkongelige Rentekammer, om at få fri landmåler beskikket til at 
dele jorden, såsnart muligt i dette forår, at hver kunne få sin lod anvist for at begynde på bygnin
gen til sommer, såsnart der var tilsået.

I henseende til delingsplanen er vi enige, at jeg Børge Olsen, som får den lod nærmest byen, 
tager min andel, såvidt den kan strække i en lige flugt imellem husmændenes jordlod og Digerne, 
som er skel for de mænd, som er tildelt Baunemarken, og jeg Thomas Larsen vester udenfor, dog 
således, at der bliver aflagt vej fra byen over den inderste lod til den yderste.

Hertil er vi Det Højkongelige Rentekammers nådige resolution forventende, i håb om en til
strækkelig bygningshjælp for os begge, samt to års frihed for afgifter samt hoveri og rejser, som 
andre i lige tilfælde er bevilget, thi uden sådan hjælp er det os ikke muligt at udflytte eller fore
tage os den omsøgte deling, der især vil blive mig Børge Olsen for overlegen, formedelst jeg er i 
megen gæld og har fem små drengebørn, hvoraf den ældste kun er 11 år, og altså uformuende 
uden hjælp at flytte eller opføre nogen ny bygning, som ellers er for mig uomgængelig, da jeg fra 
min gård skal passere hele byens gade, som de meste tider forår og efterår er ufremkommelig.
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Vridsløselille den 18. marts 1793.
Thomas Larsen Børge B.O.S. Olsen

Peder P.O.S. Olsen

Landvæsenskontoret

Journal 1793 Sag nr. 423a 18. marts 1793

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Underdanigst pro memoria!
Indlagt insinuerer jeg Deres Excellence, én mig af selvejerbønderne Thomas Larsen og Børge 
Olsen af Vridsløselille leveret ansøgning, hvorved de anholder om fri landmåler til at dele en 
dem tillagt mark, som dem ved bymændenes i året 1771 indbyrdes skete forening, er tildelt, og 
som de hidtil har drevet i fællesskab, men nu ønsker at få udskiftet således, at hver kunne få sin 
jord samlet på ét sted, og derpå at udflytte deres gårde, som nu er, især Børge Olsens, langt fra 
marken beliggende, og dertil anholder om en tilstrækkelig bygningshjælp, hvortil dem tilbedes 
Deres Excellences højformående rekommandation; og hvorhos jeg underdanigst fordrister mig at 
foreslå 100 rigsdaler til enhver af dem til byggematerialer og hver, i stedet for to års skattefrihed, 
på grund af deres høje hartkorn, 100 rigsdaler.

Børge Olsen er en meget fattig mand, som for omtrent syv år siden imodtog gården med megen 
derpå hæftende gæld, hvoraf han ved sin flittighed dog har betalt noget, men står endnu med me
get tilbage, har fem små drengebørn at opdrage til Statens tjeneste, når han kunne blive sat i 
stand til at opdrage dem vel. Jeg vil især derfor bede ham rekommanderet til lige understøttelse 
med Thomas Larsen, som imodtager den yderste og sletteste jord, men har også bedre formue til 
at lide noget tab, som vil møde ham i nogle år, inden han får jorden forbedret og sat i stand, for
uden de bekostninger, som vil medgå til gårdens opbyggelse.

Frederiksberg den 18. marts 1793
Underdanigst

Nørager

Landvæsenskontoret

Journal 1793 Sag nr. 423 22. marts 1793

156



Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
De to gårdmænd Thomas Larsen og Børge Olsen af Vridsløselille, som ved bymændenes for
ening i året 1771 er tillagte en mark, Hedemarken kaldet, som de hidtil har drevet tilfælles, og af 
Børge Olsens andel, er Peder Olsen overdraget 1 tdr. hartkorn, har nu i sinde at dele bemeldte 
mark imellem sig, for hver at få sin del samlet på et sted, og til den ende, ansøger udi hos- 
følgende memorial om fri udskiftning og om udflytningshjælp; og da amtsforvalter Nørager udi 
den med ansøgningen fulgte erklæring tilbeder dem den ansøgte fri udskiftning, og foreslår til 
enhver af bemeldte to gårdmænd, i udflytningshjælp 100 rigsdaler, og i steden for to års skattefri
hed, efter deres høje hartkorn, hver 100 rigsdaler, så må jeg tjenstligst indstille til Det Kongelige 
Rentekammer, om den ansøgte frie udskiftning, ved en landinspektør måtte foranstaltes, ligesom 
og om den af amtsforvalteren foreslåede udflytningshjælp måtte forundes dem, i betragtning af 
de af ham anførte omstændigheder.

København den 22. marts 1793
Scheel Piessen

Landvæsenskontoret

Journal 1793 Sag nr. 423 27. april 1793

Til Hans Excellence
hr. geheimeråd og
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
I betragtning af de ved Deres Excellences skrivelse af 22. f.m. anførte omstændigheder, vil Kam
meret lade de to gårdmænd Thomas Larsen og Børge Olsen af Vridsløselille frit udskifte af fæl
lesskabet i den dem tillagte mark, Hedemarken kaldet, og Peder Olsen tildele de ham af Børge 
Olsens lod overdragne jorder for 1 tdr. hartkorn.

Ligeledes vil man tilstå hver af de to førstnævnte gårdmænd to rigsdaler for faget, når de sætter 
samme i fod, og opfører murede vægge, men ni mark pr. fag, når de bygger uden fod og med kli
nede vægge, og desuden nogen skattefrihed.

Vi må derfor tjenstligst anmode Deres Excellence , om De ville behage at indhente og hertil 
indsende bemeldte gårdmænds erklæring, om de med denne hjælp attrår at blive udskiftede og at 
udflytte, i hvilket fald man til udskiftningerne vil føre fornøden anstalt og på nærmere indberet
ning, hvor mange fag hus enhver af dem agter at opføre, foranstalte bygningshjælpen udbetalt.

Landvæsenskontoret
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Journal 1793 Sag nr. 765a 16. maj 1793

Til Hans Excellence
hr. geheimeråd og
amtmand Scheel Piessen

Underdanigst pro memoria!
Efter at Deres Excellences høj respektive pro memoria af 30. f.m. var bleven bekendtgjort for 
gårdmændene Thomas Larsen og Børge Olsen i Vridsløselille om deres gårders udflytning, har 
de sendt mig følgende erklæring, nemlig: Foruden fod og med klinede vægge vil vi udflytte vores 
gårde og opfører jeg Børge Olsen 54 fag, og jeg Thomas Larsen 60 fag hus.

Hvilket jeg ikke har skullet undlade underdanigst at indmelde.

Frederiksberg den 16. maj 1793
Nørager

Landvæsenskontoret

Journal 1793 Sag nr. 765 27. maj 1793

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Den erklæring, som de to gårdmænd Thomas Larsen og Børge Olsen af Vridsløselille har afgivet, 
i anledning af Det Kongelige Rentekammers skrivelse af 27. f.m., har amtsforvalter Nørager ind
meldt udi vedfølgende pro memoria af 16. hujus, nemlig: De bemeldte to mænd, som er bevil
gede fri udskiftning af den dem tillagte såkaldte Hedemark, og på enhvers tildelende jordlod vil 
udflytte deres gårde, agter at bygge uden at sætte samme i fod, og at opføre klinede vægge, hvor
til velbemeldte Det Kongelige Rentekammer lover dem en hjælp af ni mark pr. fag, foruden no
gen skattefrihed, og at Børge Olsen vil opføre 54 fag, og Thomas Larsen 60 fag hus; hvilket jeg 
således tjenstligst skulle indmelde til nærmere behagelig foranstaltning.

København den 27. maj 1793
Scheel Piessen

Landvæsenskontoret

Journal 1793 Sag nr.765 8. juni 1793
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Til Hans Excellence
hr. geheimeråd og
amtmand Scheel Piessen (fra Rentekammeret)

Deres Excellence har under 27. forrige måned hertil indberettet, at de 2 gårdmænd af Vridsløse
lille, Thomas Larsen og Børge Olsen har erklæret, at de ville udflytte deres gårde, når dem måtte 
forundes fri udskiftning af fællesskabet i den dem tillagte mark, Hedemarken kaldet, samt 
bygningshjælp og skattefrihed efter vores skrivelse af 27.april dette anno.

I anledning heraf tilmeldes Deres Excellence til videre behagelig bekendtgørelse for vedkom
mende, at vi i dag har beordret landvæsensinspektør Unsgård, så snart muligt, at foretage be
meldte udskiftning for kongelig regning, da vi, når denne forretning er fuldført, skal føje den for
nødne foranstaltning i henseende til bygningshjælpen og skattefriheden.

Landvæsenskontoret

Journal 1793 Sag nr. 765 8. juni 1793

Til landinspektør Unsgaard

Pro memoria!
Gårdmændene Thomas Larsen og Børge Olsen af Vridsløselille har ansøgt om at forundes fri ud
skiftning af fællesskabet i den dem tillagte mark, Hedemarken kaldet, da de derefter ville udflytte 
på deres jorder. I betragtning af omstændighederne, har Kammeret tilstået dem sådant; hvorfor 
landinspektøren, så snart muligt, ville foretage denne forretning, og dermed tillige tildele Peder 
Olsen de ham af Børge Olsens lod overdragne 1 tdr. hartkorns jorder.

På hvad Dem derfor måtte tilkomme, ville De hertil siden indsende regning.
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Landvæsenskontoret

Journal 1793 Sagnr. 1953c 16. april 1793

Til Det Højkongelige Rentekammer

Underdanigst pro memoria!
Da jeg undertegnede har købt et hus med tilhørende på Vridsløselille Mark, af Lars Frandsen, 
som hidindtil har ejet det af mig nu købte hus, og siden, efter købet er sluttet, er kommet i erfa
ring, at han, nemlig bemeldte Lars Frandsen, har af Det Højkongelige Rentekammer oppebåret 
10 rigsdaler til en brønds opførelse, men desuagtet har efterladt at opføre nogen brønd, og jeg, 
som nu ejer af huset, er det nødvendige vand højst manglende.

Så er det min underdanigste bøn og begæring, at forbemeldte Lars Frandsen må vorde tilholdt, 
at enten tilbagelevere de oppebårne 10 rigsdaler, og om samme mig nådigst måtte forundes til 
den berørte brønds opførelse, eller han tilpligtes at lade opføre en forsvarlig brønd i forhold til 
den oppebårne hjælp.

Hvilken min underdanigste ansøgning indstilles til Hans Excellence hr. geheimeråd og amt
mand Scheel Piessens nådigste rekommandation, hvorefter jeg vil forvente, at samme vorder mig 
nådigst bevilget, som det grunder sig på al billighed.

Vridsløselille Mark den 16. april 1793 
Underdanigste 
Lars Rasmussen

Indkaldt parterne til den 13. maj 1793
Indkaldt Lars Rasmussen til den 31. juli samme anno kl. 9
Til amtsforvalter Nørager den 22. oktober 1793

Landvæsenskontoret

Journal 1793 Sagnr. 1953d 1. maj 1793

Udskrift af Københavns Amts Forligsprotokol.
Anno 1793, den 1. maj, mødte på Københavns Amtskontor, efter foregående indkaldelse, hus
mand Lars Rasmussen af Vridsløselille og Lars Frandsen, der nu opholder sig i Valby, i anledning 
af Lars Rasmussens klage, at Lars Frandsen har solgt ham sit hus i Vridsløselille, uden derved at 
have opført brønd for de 10 rigsdaler, som ham dertil af Det Kongelige Rentekammer er tilstået, 
hvilke penge klageren har bragt i erfaring, at Lars Frantsen allerede har fået, uden at have opfyldt 
Det Kongelige Rentekammers bestemmelse.

Klagen blev oplæst og betydet indklagede, som dertil svarede, at han rigtig nok har fået betalt 
den ham, som meldt, forundte hjælp til en brønd, førend han til klageren solgte huset, uden deraf 
at have anvendt noget til brøndens opførelse; men som han har solgt huset, uden nogen forbin
delse, i hensigt til brøndens opførelse, eller til den tilståede hjælps afgivelse til klageren, for der
med at opføre brønden; så formener han ikke at have fornærmet ham, da han har fået alt det, han

161



har købt.
Klageren måtte bede, at da han ikke kan undvære en brønd ved huset, og han ikke har evne til 

at bekoste samme selv; at Lars Frandsens forhold ved at misbruge den ham til en brønds opfø
relse forundte hjælp, må blive forestillet Det Kongelige Rentekammer, da han håber, at høj
samme vil finde det billigt, at Lars Frandsen bør tilbagebetale de ommeldte 10 rigsdaler, hvorfor 
han ikke har gjort noget, og at klageren derefter kan have adgang til at søge disse 10 rigsdaler til 
hjælp til en brønds opførelse ved sit hus.

Dette Lars Rasmussens forlangende kunne man ikke efterlade at opfylde, som derfor og blev 
vedtaget.

Datum ut supra

Udskriftens rigtighed tilstår 
Scheel Piessen

Landvæsenskontoret

Journal 1793 Sag nr. 1953b 22. maj 1793

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Underdanigst pro memoria!
Alt hvad jeg, ifølge Deres Excellences højrespektive skrivelse af 11. hujus, kan meddele til op
lysning udi den imellem Lars Rasmussen og Lars Frandsen værende dispute, er dette: Ifølge Det 
Kongelige Rentekammers skrivelse til mig af 24. juli 1792, er Lars Frandsen udbetalt 10 rigsda
ler i hjælp til en brønds opførelse ved sit udflyttede hus.

Den 26. marts, dette anno, indfandt de sig begge her, og anmeldte sig, den første, nemlig Lars 
Rasmussen, at have tilforhandlet sig Lars Frandsens huse, nemlig ét, som står på huspladsen i 
byen, og seks fag, som er opbygget på jordlodden, med hvilket sidste skulle følge jordlodden. 
Hvorpå Lars Frandsen gav ham sin skriftlige afståelse til at imodtage det således, som det da 
forefandtes, hvorimod Lars Rasmussen blev indskreven til fæste af hus og jorder, og blev da ikke 
talt ét ord om brønd, men at Lars Rasmussen modtog det således, som det da forefandtes, førend 
nogle dage derefter, da Lars Rasmussen kom og berettede, han havde hørt tale om, at Lars 
Frandsen havde fået penge til en brønd, som ikke var opført, og at han ville have disse 10 rigsda
ler tilbage af købesummen, som han havde betalt, hvorom jeg lod Lars Frandsen kalde, der gav 
det svar, at når Lars Rasmussen ikke var fornøjet med købet, ville han give ham sine penge til
bage, hvilket Lars Rasmussen ikke ville.

Således ved herhos at remitere de mig tilsendte dokumenter.

Frederiksberg den 22. maj 1793
Underdanigst

Nørager
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Landvæsenskontoret

Journal 1793 Sag nr. 1953a

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

9. december 1793

Underdanigst pro memoria!
Lars Frandsen af Vridsløselille har rigtig hos mig fået de ham af Den Kongelige Kasse anviste 10 
rigsdaler til en brønds opførelse ved sit udflyttede hus på Vridsløselille Mark, men at bemeldte 
brønd ikke var bleven fuldført, da han den 26. marts d. a. solgte det nye opbyggede hus med jord
lodden til Lars Rasmussen, har han selv tilstået.

Hvilket ifølge Deres Excellences højrespektive pro memoria af 22. oktober sidste indberettes.

Frederiksberg den 9. december 1793
Underdanigst af

Nørager

Landvæsenskontoret

Journal 1793 Sag nr. 1953 23. december 1793

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Da husudflytteren Lars Frandsen af Vridsløselille har solgt sit udflyttede hus til Lars Rasmussen i 
den stand, som det ved salget befandtes, og bemeldte Lars Frandsen allerede da hos amtsforvalter 
Nørager havde oppebåret den brøndhjælp af 10 rigsdaler, som Det Kongelige Rentekammer ved 
resolution af 24. juli 1792 har bevilget ham, uden derfor at have opført nogen brønd ved huset, 
hvilken understøttelse køberen siden er kommet i erfaring om, og ved hosfølgende andragende 
har anholdt om at forundes den hjælp til brønd, som er tilstået til huset, så har jeg haft begge par
terne for mig indkaldt, for om muligt at se sagen i mindelighed afgivet, hvilket behageligst måtte 
erfares af vedfølgende udskrift; ligesom jeg og herved tjenstligst lader følge amtsforvalter Nør
agers to erklæringer af 22. maj og 9. december d. a., hvoraf det tildels oplyses, at Lars Rasmus
sen siden, efter at han har købt huset, har derved bekostet den fornødne brønd; og da sælgeren 
påstår, at køberen ikke har anden rettighed i dette tilfælde, end den, hvorefter huset med jorden er 
solgt ham, og i den stand, samme da fandtes, hvorfor han aldeles vægrer sig for at betale tilbage 
de 10 rigsdaler, som han har hævet til en brønd, så kan jeg ikke undlade, tjenstligst, at forestille 
denne sag for Det Kongelige Rentekammer; og som det er rigtig, at Lars Frandsen burde have 
opført brønden ved huset, når han oppebar den hjælp, som dertil var givet ham, så synes det, at 
Lars Rasmussen, som vel ikkun har købt huset med jorden i den stand, det var, dog er bleven be
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dragen derved, at han er betagen adgang, lige med andre husudflyttere, at anholde om hjælp af Den 
Kongelige Kasse til en brønd; hvorvidt altså ikke kunne virke til, at oftmeldte Lars Rasmussen, til den af 
ham nu opførte forsvarlige brønd, måtte forundes en understøttelse af fem rigsdaler af Den Kongelige 
Kasse, må jeg tjenstligst indstille til Det Kongelige Rentekammers nærmere behagelige resolution.

København den 23. december 1793 
Scheel Piessen

Landvæsenskontoret

Journal 1793 Sag nr. 1953 Uden dato og årstal (red.)

Lars Rasmussen i Vridsløselille, som haver sat sin brønd i den stand, at kan få vand til hans brug, 
som er set af tvende mænd, nemlig

Hans Pedersen Niels Larsen

Landvæsenskontoret

Journal 1793 Sag nr. 1953 8. februar 1794

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
I anledning af husmand Lars Rasmussen af Vridsløselille hans klage, hvori han besværer sig 
over, at husudflytter Lars Frandsen har solgt ham sit hus i Vridsløselille uden derved at have op
ført brønd for de 10 rigsdaler, som han den 24. juli 1792 af Kammeret dertil var tilstået, skulle 
man ikke undlade tjenstligst at melde, at da ingen brønd er opført, bør amtsforvalter Nørager for
dre disse 10 rigsdaler tilbage af sælgeren Lars Frandsen, hvilken summa man igen vil tilstå sup
plikanten, når han har opført en brønd, hvilket Deres Excellence behageligen ville bekendtgøre 
amtsforvalter Nørager og supplikanten til efterretning.

Landvæsenskontoret

Journal 1794 Sag nr. 241 10. februar 1794

Efterfølgende sagsakter mangler rent fysisk som dokumenter. Istedet har jeg måttet bruge journa
lens ret kortfattede oplysninger. (F.B.K. red.)
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Børge Olsen og Thomas Larsen i Vridsløselille søger om hjælp til en stenkiste.
Rentekammerets svar: 8. marts 1794: Påtegnet til Scheel Piessen

(Resten mangler - muligvis tabt i forbindelse med branden 1794)

Landvæsenskontoret

Journal 1794 Sagnr. 771 7. juni 1794

Til Det Højkongelige Rentekammer

Underdanigst pro memoria!
Da gårdmand Niels Jørgensen i Vridsløselille ikke har eller endnu er at overtale til at tage selv 
hegn og grave de ham tilhørende grøfter, så at vandet slet ikke kan få afløb, så må jeg 
underdanigst indstille til Det Høje Collegium, om bemeldte Niels Jørgensen enten må blive til
stillet at istandsætte det ham tilhørende halve hegn og grøftegravning i Vridsløselille Markskel, 
eller og det ved lejede folk, på hans bekostning, må blive foranstaltet istandbragt, ligesom med 
Niels Larsen i Brøndbyvester, er sket.

Klovtofte den 7. juni 1794
Jens Larsen

Til Hans Excellence
hr. geheimeråd og / Rothe fuldm.
amtmand Scheel Piessen

Tilstilles Deres Excellence til behagelig betænkning.
Rentekammeret den 14. juni 1794

11 underskrifter

Landvæsenskontoret

Journal 1794 Sag nr. 880 5. juli 1794

Til hr. geheimeråd og / R
amtmand Scheel Piessen
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Promemoria!
Over medfølgende ansøgning fra Jens Larsen af Klovtofte og Lars Olsen af Vridsløsemagle, der klager 
over, at Niels Jørgensen af Vridsløselille ej vil befordre vandets afløb og hegns opførelse på hans part, 
der støder til de to fornævnte mænds marker, må vi udbede os Deres Excellences behagelige betænk
ning, med hvilken ansøgningen forventes tilbage.

Landvæsenskontoret

Journal 1794 Sag nr. 1634a 25. oktober 1794

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Underdanigst pro memoria!
Efter at have taget det af Jens Larsen, gårdmand udi Klovtofte, påklagede vandløb og markskels
hegn, udi øjesyn og befunden, at Jens Larsen, såvelsom de flere tilgrænsende, tilføjes tab og 
skade på deres enge, formedelst dette vandløbs manglende oprensning og hegnets istandsættelse, 
samt at sådant, formedelst dets ubetydeligheds skyld, i hensyn til de mange pågældende, ikkun 
kan have sin grund, enten i uvillighed eller efterladenhed, kan vi ej andet end på bedste måde 
rekommandere Jens Larsens andragende, indstillende, om ikke Niels Jørgensen af Vridsløselille 
måtte pålægges inden medio april næste år, at have sin andel, efter den forhen imellem de 
pågrænsende skete inddeling, forsvarligen oprenset således, at vandet deraf kan have tilstrække
lig afløb af engene, som angrænser dette vandløb, så og at sætte et forsvarligt hegn langs med 
vandløbet, således, at Jens Larsen derved kan få fred på sine jorder, og ej, desformedelst, trykkes 
udi den lyst og tilbøjelighed, han har til sine agre og enges forbedring.

I andet fald, at Niels Jørgensen ej efterkommer sådant, det da måtte iværksættes og fuldføres 
ved lejede folk, på hans bekostning, og det udlagte i mangel af mindelig betaling, ved udpantning 
inddrives.

Hvilket, efter vores formening, er den bedste og hurtigste måde at få denne pligt fra Niels Jør
gensens side opfyldt.

Jens Larsens os under 21. juni sidst tilsendte andragende, følger underdanigst tilbage.

Ballerup et København den 25. oktober 1794 
Sundbye Bjerg
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Landvæsenskontoret

Journal 1794 Sag nr. 1634 17. november 1794

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Efter at jeg har imodtaget landvæsenskommissærernes vedlagte erklæring, i anledning af den 
herved tilbagefølgende besværing fra gårdmand Jens Larsen af Klovtofte , over gårdmand Niels 
Jørgensen i Vridsløselille, der skal efterlade at oprense og sætte markskelsgrøften istand imellem 
deres jordlodder, må jeg tjenstligst indmelde: At det ved undersøgning er befunden, at klageren, 
såvelsom flere, tilføjes skade på deres enge ved vandets standsning i den ommeldte skelgrøft, og 
at denne mangel, forsåvidt den beror på indklagede Niels Jørgensen, kunne forekommes med 
ringe umage og bekostning.

Og da bemeldte Niels Jørgensen anses pligtig, såvel i henseende til hegnet, som vandløbet, at 
oprense og sætte denne grøft istand, så må jeg tjenstligst indstille til Det Kongelige Rente
kammer, om han ikke, efter landvæsenskommissærernes forslag, kunne gives en tid til medio 
april næstkommende år, inden hvilken bemeldte grøft, forsåvidt han kan tilkomme, forsvarlig bør 
være istandsat, og i mangel deraf, at lade arbejdet gøre for hans regning, samt bekostningen at 
inddrives ved udpantning, som det nu i sådan tilfælde gældende tvangsmiddel, i mangel af min
delig betaling.

København den 17. november 1794
Scheel Piessen

Landvæsenskontoret

Journal 1794 Sag nr. 1634 20. december 1794

Til Hans Excellence
hr. geheimeråd og / R
amtmand Scheel Piessen

Da det påligger gårdmand Niels Jørgensen i Vridsløselille at oprense og sætte markskellets grøf
ter istand imellem hans jordlod og Jens Larsen af Klovtofte, så bifalder Rentekammeret, at be
meldte Niels Jørgensen pålægges, inden medio april næste år, at have denne grøft oprenset og sat 
i behørig stand, og at det i mangel deraf, sker for hans regning.
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Landvæsenskontoret

Journal 1794 Sag nr. 857a 18. juni 1794

Velædle og velbyrdige hr. amtsforvalter Andersen, gunstige herre.

Da jeg i forrige år ved Mortensdags tider købte et hus af Albret Pedersen i Vridsløselille, hvorfor 
jeg skulle give ham 20 rigsdaler, og han selv skulle beholde den dertil liggende jord.

Påbemeldte kapital har jeg betalt de 10 rigsdaler og de øvrige, som er børnepenge, skal når 
påfordres, blive betalt. Jeg har i ovennævnte tid været hos hr. amtsforvalter Nørager for at ville 
have fæstet, men han havde ingen lejlighed, formedelst at han dengang var skifteret. Og må jeg 
underdanigst tilkendegive det, Albret Pedersen ej vil lade mig få det fæste, uden at han selv må 
beholde jorden, og da jeg købte det, blev der ej talt eller afgjort noget køb uden alene om huset 
og sker min underdanige begæring til hr. amtsforvalteren, at jeg må beholde huset, som jeg har 
købt, da det nu (mangler red.), at det skulle repareres til forestående vinter, og til at bevidne, at 
dette er sandhed, at jeg farer med, haver jeg formået undertegnede gode mænd herpå at bevidne.

En nådig assistance forventer jeg.
Vridsløselille Underdanigst
den 18. juni 1794 Christen Larsen

Efter begæring bevidnes ovenmeldte af os, boende i Vridsløselille.

Søren Christensen Jeppe Jensen
med påholden pen med påholden pen

Landvæsenskontoret

Journal 1794 Sag nr. 857 20. juni 1794

Til Det Kongelige Rentekammer.

Pro memoria!
For at tillægge husmændene i Vridsløselille jord, er en gårds jorder bleven købt og således imellem dem 
fordelte, at muligen i førstningen enhver husmand erholdt fire skp. to fjk. hartkorn, men nu finder jeg tre 
husmænd hver med én tdr. én skp. og ikkun 12 med fire skp. to fjk. hartkorn anførte. Efter vedlagte 
skrivelse har en af de førstmeldte tre husmænd, som, formentlig imod Kammerets hensigt, besidder to 
huse og to huslodder af den ommeldte gårds jorder, ved navn Albret Pedersen, solgt et af disse to huse 
til Christen Larsen, men agter at beholde et dertil ham ilagte fire skp. to fjk. hartkorn ved sit andet hus. 
Førend jeg kan antage Christen Larsen til fæste på den skæppe fæstejord, som stedse med huset har 
været forbunden og fremdeles skal vedblive samme, samt desangående gøre forestilling til Kammeret, 
må jeg udbede resolution, om det må være husmændene, til hvis huse jord af en nedlagt gårds jorder er 
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henlagt, tilladt, igen at skille bemeldte jord fra husene, hvorved samme tid efter anden bliver jordløse, og 
altså derved ikke alene Kammerets første hensigt tilintetgjort, men også bemeldte til husene henlagte 
jorde, og deraf tilsidst, en gård af samme størrelse som den nedlagte, oprettet.

Københavns Amtsstue den 20. juni 1794.

S. Andersen

Landvæsenskontoret

Journal 1794 Sag nr. 857 5. juli 1794

Til Hans Excellence
hr. geheimeråd og /R
amtmand Scheel Piessen

Over hoslagte forespørgsel fra amtsforvalter Andersen, hvorvidt det kan tillades Vridsløselille 
Husmænd i særdeleshed og i almindelighed alle de husmænd, til hvis huse, jorder er henlagte, at 
sammenkøbe flere af disse enkelte huslodder, for at samle og bruge dem under ét ejer, må vi ud
bede os Deres Excellences gode betænkning, hvorved dokumenterne forventes tilbage.

Landvæsenskontoret

Journal 1794 Sag nr. 1506b 5. august 1794

Indkommen den 11. august

Til Deres Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Underdanigst pro memoria!
Dersom husmændene udi Vridsløselille for egne penge har tilkøbt sig de til deres huse henlagte 
jorder, synes det at være et indgreb udi deres ejendomsret, om de bliver nægtet enten at afhænde 
denne jord, eller tillægge deres huse mere end fire skp. to fjk. hartkorn. Men er disse jorder deri
mod købte for Hans Majestæts regning, eller husmændene dertil erholdt penge til låns af Den 
Kongelige Kasse, og hensigten formodentlig har været at tillægge alle huse jord, til beboernes 
større bekvemmelighed, forekommer det os som, at den af Albret Pedersen, efter amtsforvalter
ens skrivelse af 20. juni sidst, attråede forandring, under min fornævnte hensigt, og at husene, 
eller en del deraf, om en føje tid, igen vil blive jordløse; hvilket ikke synes burde tillades, men at 
de husmænd, som ikke selv ville bruge jorden, burde alene bortleje den, indtil at huset fik en an
den fæster, da jorden skulle følge huset for bestandig.
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Imidlertid, da disse omstændigheder er os ikke nøje bekendt, kan vi ej, efter Deres Excellences for
langende udi skrivelse af niende forrige måned, erklære videre udi denne sag, men må ved amts
forvalterens ovenmeldte skrivelses tilbagesendelse, indstille samme til Deres Excellences nærmere 
eragtende.

Ballerup et København den 5. august 1794
Sundby e Bjerg

Landvæsenskontoret

Journal 1794 Sag nr. 1506 17. august 1794

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Underdanigst pro memoria!
Skødet, som af kromand Niels Hald er udstedt på den gårds jorder på Vridsløselille Mark, som af 
ham er købt til bemeldte bys husmænd, er stilet til Hans Majestæt Kongen, og er indsendt i 
Rentekammeret; af de 18 husmænd, samme blev inddelt på, var 1/ Niels Kjeldsen, som havde 
forhen tilkøbt sig et lidet stykke jord af gårdmand Lars Thomasen og opført sig et hus på, hvortil 
han fik en lod af hartkorn fire skp. to fjk., hvorfor han straks betalte sin andel af købesummen 
imod mit ham derfor givne bevis. 2/ Ole Christiansen udflyttede sit hus i byen og opførte på sin 
jordlod i marken, og dermod overlod huspladsen i byen til Lars Bærteisen, nu Hans Kjeldsen, 
som svarer husafgiften.

Derefter afkøbte ovenmeldte Niels Kjeldsen Ole Christiansen sit på jordlodden opførte hus og 
med samme bekom jordlodden, den han endnu ikke har betalt, og igen solgte sit eget på den af 
Lars Thomasen købte jord opførte hus til en skræder ved navn Hans Andersen, der ikke ville 
have med jordlodden at gøre, og altså beholdt Niels Kjeldsen begge jordlodderne. 3/ Albret Pe
dersens formand i ægteskab, Erik Kaspersen, har og for en del år siden købt sig en skæppe hart
korn af Søren Johansen, hvoraf han svarer årlig til gårdejeren to rigsdaler, imod at denne svarer 
alle skatter og afgifter med videre, som skal svares og udredes af bemeldte én skæppe hartkorns 
jorder; til dette hus blev og henlagt en jordlod af den købte gårds jord.

Derefter har bemeldte Albret Pedersen tilkøbt sig et andet hus i byen af Niels Nielsen og med 
samme bekom den dertil henlagte jordlod, så han nu ejer to huse og to jordlodder i marken; det 
ene hus har han hidtil lejet bort til beboelse for andre. 4/ Frederik Conrad Andersen, som havde 
tilkøbt sig en udflyttet gårdsplads af kromanden med et derpå efterstående hus, hvortil og blev 
henlagt en jordlod i marken, har siden tilkøbt sig ét af Peder Poulsen på sin jordlod opført hus i 
marken, afstået derimod til bemeldte Peder Poulsen sit hus med gårdspladsen i byen og selv for
beholdt sig den til samme uddelte jordlod i marken, som Peder Poulsen ikke skjøttede om.

Således er disse tre mænd, Niels Kjeldsen, Albret Pedersen og Frederik Conrad Andersen hver 
kommen til at få to lodder i brug.

Renterne af købesummen for den købte jordlod, såvidt deraf ikke er betalt, betaler husmæn
dene i en samlet summa hver termin på amtstuen.

En del af husmændene har allerede opført bygninger på jordlodderne i marken, sådan:



1/ Forbemeldte Niels Kjeldsen
2/ Frederik Conrad Andersen
3/ Peder Olsen
4/ Niels Jørgensen
5/ Lars Rasmussen

et hus
et dito
et dito
et dito
et dito, denne har derimod overladt sin hus
plads i byen til naboen, som deraf svarer den 
sædvanlige grundskat.

Hvilket ifølge høj respektive pro memoria af gårds dato indmeldes ved herhos at remittere hr. amts
forvalter Andersens derved fulgte skrivelse.

Frederiksberg den 17. august 1794
Underdanigst

Nørager

Landvæsenskontoret

Journal 1794 Sag nr. 1506 31. oktober 1794

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Det Kongelige Rentekammer har ved skrivelse af 5. juli sidstledne, tilsendt mig en forespørgsel 
fra amtsforvalter Andersen, om hvorvidt det kan tillades Vridsløselille Husmænd i særdeleshed, 
og i almindelighed alle de husmænd, til hvis huse er henlagt jord, at sammenkøbe flere af disse 
enkelte huslodder, for at samle og bruge dem under ét, hvilken forespørgsel herved tjenstligst 
sendes tilbage.

Af forrige amtsforvalter Nøragers vedlagte erklæring, som jeg tilligemed 
landvæsenscommissarierne, birkedommer Sundbyes og forvalter Bjergs vedfulgte erklæring, har 
indhentet, erfares det, at tre af Vridsløselille Husmænd, navnlige Niels Kjeldsen, Albret Pedersen 
og Frederik Conrad Andersen, er komne i besiddelse hver af to huslodder. Hensigten med, at der 
for kongelig regning er købt jord til husmændene, er såvel for, at den ene husmandsfamilie, som 
den anden, deraf kunne have nytte; men når det ommeldte sammenkøb af disse huslodder tilla
des, vil der igen blive jordløse huse, og ikkuns formuende husmænd, der have evne til at udvide 
sig, vil da tage den ommeldte fordel fra de andre.

Det synes derfor ikke at kan tillades, at jorden bliver solgt og adskilt fra husene, med mindre 
der på enhver huslod bliver opført ny bygning til beboelse for en husmands familie, da et lige 
stort antal husmandsfamilier i så fald havde nytte af jorderne.

Det formodes også at kan forebygges, at disse huslodder ikke bliver sammenkøbte, således som 
er sket af ovennævnte tre husmænd i Vridsløselille, på den måde, at det bliver bekendtgjort, at 
ingen husmand, som ved understøtning af Hans Majestæts Kasse, har fået jord til deres huse, må 
sælge jorden fra huset, og at amtsforvalteren bliver pligtig at nægte sin påtegning på et sådant 
skøde eller overdragelseskontrakt, ligesom og, at vedkommende Rettens Betjente kunne under
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rettes om, ikke at antage et sådant dokument til læsning, som vigende af fra denne regel.

København den 31. oktober 1794
Scheel Piessen

Landvæsenskontoret

Journal 1794 Sag nr. 1506 13. december 1794

Til Hans Excellence
hr. geheimeråd og / R
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Ligesom vi under 29. forrige måned har resolveret, at det ikke kan bevilges husmand Albret Pe
dersen i Vridsløselille, af de to med jord forsynede huse, han ejer, at bortsælge det ene, og sam
menlægge lodderne, således kunne vi ej andet end bifalde, hvad Deres Excellence, i anledning af 
amtsforvalter Andersens forespørgsel, har erklæret i henseende til de husmænd i almindelighed, 
der ved understøtning af Kongens Kasse har erholdt jord, og i overensstemmelse hermed, kan 
dette ikke tillades disse, enten at sammenlægge flere huslodder til én, eller bortsælge nogen lod 
fra det hus, hvortil den er lagt, da ej heller nogen kontrakt desangående må af amtsforvalteren 
påtegnes.

I overensstemmelse hermed bliver det at pålægge de tre husmænd af Vridsløselille, som alle
rede hver er i besiddelse af tvende huslodder, nemlig Niels Kjeldsen, Albret Pedersen og Frede
rik Conrad Andersen, at de såsnart muligt, igen afhænder den ene lod til folk, som derpå ville 
bygge huse.

Deres Excellence anmodes derfor tjenstligst herom at foranstalte det fornødne og give alle ved
kommende fornøden underretning.

Landvæsenskontoret

Journal 1794 Sag nr. 1325 29. september 1794

Til Det Højkongelige Rentekammer Collegio

Underdanigst pro memoria!
Da jeg nu har udflyttet min gård på den mig ved mageskifte med min nabo Børge Olsen tildelte 
udlod på Vridsløselille Mark, og efter vedfølgende attest opført fire længer af nyt, til største dels 
af nye materialer, nemlig:
1/ Stuelængen norden i gården =16 fag med skorsten og bageovn samt loft over de 13 fag.
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2/ En længe mod øster, 15 fag med loft over fire fag.
3/ En længe mod sønder, 16 fag og
4/ En dito mod vester, 15 fag, er i alt 62 fag, alt i fuldkommen forsvarlig stand, så og opført en 
forsvarlig brønd med tilbehør, samt gravet en vanding uden for gården, til at vande kreaturet udi, 
2*/2 alen dyb og 82 alen i omkreds, så ansøger jeg underdanigst om at blive benådet med den 
belovede bygningshjælp til gårdens opbyggelse, P/2 rigsdaler pr. fag, er 93 rigsdaler og 20 rigsda
ler til brønden og vandingsstedet; ligeledes håber jeg underdanigst at nyde to års frihed for skat
ter og rejser eller og i dets sted, da min gård står for 14 tdr. 7 skp. 3 fjk. hartkorn, penge = 120 
rigsdaler; nådigst bønhørelse herpå forventer.

Vridsløselille den 29. september 1794
Underdanigst

Thomas Larsen

Landvæsenskontoret

Journal 1794 Sag nr. 1325 11. oktober 1794

Til Hans Excellence
hr. geheimeråd og
amtmand Scheel Piessen

Over hoslagte ansøgning fra gårdmand Thomas Larsen i Vridsløselille om at udbetales den ham 
ifølge Rentekammerets skrivelse af 27. april forrige år tilkommende bygningshjælp til hans gårds 
udflytning, må vi anmode Deres Excellence at meddele os Deres behagelige betænkning, hvor
ved ansøgningen forventes tilbage.

Landvæsenskontoret

Journal 1794 Sag nr. 1325a 8. november 1794

Stuelængen i nord 16 fag, 13 fag loft og skorsten og bageovn og kølle--------------------

Den østre længe 15 fag og 4 fag loft

Den søndre længe 16 fag

Den vestre længe 15 fag, altsammen forsvarlig

Forsvarlig brønd og en vanding uden for gården på 82 alen omkring og to og en halv alen dyb.

Hans Pedersen, Niels Christensen 
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begge gårdmænd i Vridsløselille

Det ovenmeldte forholder sig rigtig i alle dele, det attesteres herved af os undertegnede

Herstedvester den 8. november 1794
Sognefogden Svend Larsen
Ollermand Niels Christensen

Landvæsenskontoret

Journal 1795 Sag nr. 33 3. januar 1795

Efterfølgende sagsakter mangler rent fysisk som dokumenter. København brand 1795 ? I stedet 
for har jeg måttet bruge journalens ret kortfattede oplysninger (F.B.K. red.)

Geheimeråd Scheel Piessen indsender erklæring over gårdmandens i Vridsløselille Thomas Lar
sens ansøgning om at udbetales den ham belovede bygningshjælp om skattefrihed og om brønd
hjælp.

Rentekammerets svar den 17. januar 1795: Tilstået bygnings- og brøndhjælp og derom tilskrevet 
Finans Kasse Direktionen og Scheel Piessen det fornødne.

Landvæsenskontoret

Journal 1794 Sag nr. 1437b 30. august 1794

Til Det høje Rentekammer Collegio

Underdanig pro memoria!
For den store nåde, som Hans Majestæt Kongen og Det høje Rentekammer Collegio har bevist 
imod både mig og andre husmænd, i at skænke os jorder til vores huse, takker jeg allerunderda
nigst. - Med øvrighedens tilladelse har jeg købt et hus i byen med tilliggende jorder, foruden mit 
eget.

Nu er jeg i akkord med en mand om at sælge det ene hus med tilliggende kålhave, mens selv at 
beholde jorden til begge husene, da den købende ej forlanger andet end hus og have. - Det er da 
hermed min underdanige begæring, at Det Høje Collegio nådigst vil tillade, at jeg må bortsælge 
ommeldte hus til Christen Larsen i vores by, som nylig er gift, alt på ovenmeldte konditioner.

Herpå forventes underdanigst nådig resolution.

Vridsløselille på Københavns Amt den 30. august 1794
Underdanigst af

Albret Pedersen
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Husmand

Landvæsenskontoret

Journal 1794 Sag nr. 1437a 13. september 1794

Til Deres Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Ved herved igen at tilstille Deres Excellence den mig, ved skrivelse af 3. i denne måned, tilsendte 
ansøgning fra husmand Albret Pedersen i Vridsløselille, som har tilkøbt sig et hus dér i byen, for
uden det han forhen ejede, og ønsker tilladelse at lægge begge huslodderne til det ene hus og 
bruge dem under ét, imod at sælge det ene hus med haveplads i byen, erklæres efter indhentet 
underretning: Det Kongelige Rentekammers ved gårdes køb i adskillige af distriktets byer, har 
hensigt deraf at tillægge jordløse huse den fornødne jord, hvilket vist ikke opnås, når husmæn
dene tid efter anden kunne erholde tilladelse, at sælge jorderne fra husene og forene flere huses 
jorder til et hus. Om også ikke jord er uadskillelig med huset måtte være forbunden, som muligen 
dog i dette tilfælde og indtil husmændene erholder skøder på deres huslodder, burde være forbu
den, når Rentekammerets ædle hensigt, at forsyne den fattige husmand med jord, skal opnås, så 
er jeg dog af den formening, uagtet jeg ellers hader al bånd og tvang, hvor samme ikke længere 
behøves, at supplikantens ansøgning ikke kan uden Det Kongelige Rentekammer til bønhørelse 
at anbefale, med mindre samme vil tilstå, at de med jord forsynede huslodder inden få år, igen må 
blive jordløse, hvorved hensigten tilintetgøres.

Københavns Amtstue den 13. september 1794
S. Andersen

Landvæsenskontoret

Journal 1794 Sag nr. 1437 17. oktober 1794

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Husmand Albret Pedersen af Vridsløselille har foruden sit ejende hus med tillagt jordlod, tilkøbt 
sig et andet hus med jord i byen, og nu står i akkord med en mand, der vil igen afkøbe ham hus 
og haveplads i byen uden jord, hvorved han altså er ejer af to husjordlodder, som han attrår at 
bruge under ét til det ene hus, og hvorved han, i hosfølgende ansøgning, anholder om Det Kon
gelige Rentekammers tilladelse.

Efter at jeg har indhentet amtsforvalter Andersens vedlagte betænkning, må jeg, i henhold der
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til, tjenstligst erklære: At da det ansøgte er stridende imod den hensigt, i hvilken jord er bleven forskaffet 
og henlagt til huse i adskillige byer på Det Københavnske Distrikt, hvor samme har kunnet være at for
skaffe til nytte for husmænds familier, så finder jeg ikke, at kan indstille dette til Det Kongelige 
Rentekammers indvilligelse, da en del huse derved igen i tiden ville blive jordløse, og jordlodderne deri
mod at blive samlede til andre huse, uden at husmænds familierne derved blev forøgede, som således 
tjenstligst indlades til Det Kongelige Rentekammers nærmere behagelige resolution.

København den 17. oktober 1794
Scheel Piessen

Landvæsenskontoret

Journal 1794 Sag nr. 1437 29. november 1794

Til Hans Excellence
hr. geheimeråd og / R
amtmand Scheel Piessen

Det kan ikke bevilges husmand Albret Pedersen i Vridsløselille, som ejer tvende huse med jor
der, at sælge det ene hus og sammenlægge jorderne til én lod.

Dette anmodes Deres Excellence at bekendtgøre ham til fornøden efterretning.

Landvæsenskontoret

Journal 1795 Sag nr. 44 10 januar 1795

Efterfølgende sagsakter mangler rent fysisk som dokumenter. Københavns brand 1795? I stedet 
for har jeg måttet bruge journalens ret kortfattede oplysninger. ( F.B.K. red. )

Husmand Ole Christiansen i Vridsløse ansøger om at overlades jord til sit hus.

Rentekammerets svar den 17. januar 1795: Påtegnet til amtmand Scheel Piessen.

Landvæsenskontoret

Journal 1795 Sag nr. 260 21. februar 1795

Geheimeråd Scheel Piessens betænkning over husmand Ole Christiansens af Vridsløselille an



søgning om at forhjælpes til én af de huslodder, som tre af byens husmænd har tilforhandlet sig, foruden 
de til deres huse henlagte lodder.

Rentekammerets svar den 21. marts 1795: Tilskrevet Scheel Piessen, at endskønt det er pålagt de 
tre husmænd at bortsælge den ene af deres huslodder, så kan det dog ingenlunde pålægges dem at 
afhænde dem til nogen bestemt pris, hvorfor Ole Christiansen selv må accordere med én af dem 
om en lods afståelse.

Landvæsenskontoret

Journal 1795 Sag nr. 94 7. januar 1795

Husmand Albret Pedersen i Vridsløselille begærer sig fritaget fra at afhænde den ene af de ham tilhø
rende huslodder med hus.

Rentekammerets svar den 14. marts 1795: Tilskrevet Scheel Piessen, at det på grund af den 
Albret Pedersen under 3. april 1790 givne tilladelse, at købe Niels Nielsens hus med jorder, kan 
bevilges Albret Pedersen for det første at beholde begge lodderne, men at han 2/ må tage jorden 
fra noget af husene, men når han afhænder ét af dem, skal jorden følge samme.

Landvæsenskontoret

Journal 1795 Sag nr. 273 5. februar 1795

Husmand Niels Kjeldsen af Vridsløselille ansøger om fritagelse for at afhænde den ene af sine to 
huslodder, og om skøde på samme eller og om tilladelse til at overdrage den til sin datter, når hun 
bliver gift, og imidlertid selv at bruge den.

Rentekammerets svar den 28. februar 1795: Påtegnet til Scheel Piessen.

Landvæsenskontoret

Journal 1795 Sag nr. 585 25. april 1795

Geheimeråd og amtmand Scheel Piessens erklæring over en ansøgning fra husmand Niels Kjeld
sen i Vridsløselille om tilladelse til selv at drive sine to huslodder, indtil han kan overdrage den 
ene af dem til sin datter.

Rentekammerets svar den 9. maj 1795: Tilskrevet Scheel Piessen, at Niels Kjeldsen i fem år må 
bruge de to huslodder under ét, men at han til den tid skal være forpligtet at forsyne enhver hus
lod med bygning og beboer.
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Landvæsenskontoret

Undtagelsesvis er et brev fra en anden landsby medtaget, da dets indhold får betydning for flere 
landsbyer i Herstederne. ( F.B.K. red.)

Journal 1795 Sag nr. 295 26. februar 1795

Til Det Kongelige Rentekammer

Underdanigst pro memoria!
På mine 2 huse, nr. 2 og 3 i Hvissinge, med tilliggende hartkorn 1 tdr. 1 fdk. 1 11/15 alb., har jeg 
til ejendommens forbedring og en prioritets indløsning af private penge, søgt et lån af 200 rigsda
ler af Den Almindelige Enkekasses Midler; hvilket lån er mig bevilget. Men førend jeg kan pant
sætte denne min ejendom til Enkekassen, er skøde herpå nødvendigt.
Herover giver jeg mig den underdanige frihed at ansøge Det Kongelige Rentekammer, hvori

mod jeg er villig til, ved skødets annammelse, at erlægge til Hans Majestæts Kasse, min reste
rende andel af købesummen.

Det Højkongelige Rentekammers nådige resolution forventes.

København den 26. februar 1795
Underdanigst af Peder Olsen, 
husmand i Hvissinge by, Glostrup sogn 
på Københavns Amt.

Landvæsenskontoret
Journal 1795 Sag nr. 295 10. marts 1795

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen ( fra Rentekammeret)

Pro memoria!
Husmand Peder Olsen i Hvissinge har ansøgt, at ham må meddeles skøde på de 2 huslodder, som 
er henlagte til de 2 ham tilhørende huse nr. 2 og 3, da han er villig til at udbetale til Den Konge
lige Kasse resterende andel af købesummen.

I anledning deraf har vi ikke skullet undlade at tilmelde Deres Excellence, at i de byer, hvor der 
ved hjælp af lån af Den Kongelige Kasse, er indkøbt jorder til husmændene, må disse, når sælge
ren ikke har udstedt skødet på jorderne til husmændene, men til kongen, meddeles skøder enhver 
husmand på sin andel af jorderne, når de enten har udbetalt købesummen eller derfor, i overens
stemmelse med De Kongelige Resolutioner har meddelt obligation for den lånte købesum.
Disse skøder kan, ligesom med skøder til gårdbeboerne på Københavns Amt er skete, udstedes 

af amtsforvalteren i overensstemmelse med de om jordernes indkøb ergangen Kongelige Resolu-
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tioner og attesteres af Deres Excellence, for derefter at indsendes til Rentekammeret til ratihabition; men 
da ovenmeldte Peder Olsen har anmeldt, at han ejer 2 huslodder, så har vi ikke skullet undlade at til
melde Deres Excellence til bekendtgørelse såvel for ham som for andre husmænd, at det ikke kan tilla
des at eje flere end én huslod, med mindre de tillige ejer huset, hvortil lodden er henlagt, og ethvert hus 
er forsynet med sin beboer for sig, som bruger og dyrker den dertil henlagte huslod, ligesom der også 
må udstedes separat skøde på enhver huslod for sig.
Forestående resolution ville Deres Excellence behage at bekendtgøre amtsforvalteren til efter

retning, ligesom også derefter foranstalte det fornødne.

Landvæsenskontoret

Journal 1795 Sag nr. 874 2. juni 1795

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Efter Det Kongelige Rentekammers skrivelse af 10. marts førstladne, som fra amtmanden, Hans 
Excellence hr.geheimeråd Scheel Piessen, under 18. næstefter, er mig kommunikeret, har jeg 
gjort vedlagte udkast til de skøder, som husmændene skal meddeles på jorderne i de byer, hvor 
disse ved hjælp af lån af Den Kongelige Kasse er indkøbte.

Benævnte udkast beder jeg Det Kongelige Rentekammer ville vurdere, og med de fornødne ret
telser tilbagesende, at jeg derefter kan forfatte skøderne, hvormed vedkommende påskynde; 
ligesom jeg og udbeder mig forholdsordre i henseende til disses udstedelse, hvad enten det skal 
ske på ustemplet papir eller på stemplet og i sidste fald, efter hvilken summa det skal bestemmes.

Københavns Amtstue den 2. juni 1795
Andersen

Landvæsenskontoret

Journal 1795 Sag nr. 1829 ( ved sag 338 ) 8. december 1795

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Ved skrivelse af 2. juni dette år, har jeg tilstillet Det Kongelige Rentekammer et udkast, hvorefter 
jeg formener, at de skøder kan udstedes, som husmændene på Amtet, der har gjort lån af Den 
Kongelige Kasse til jorders indkøb, ved Kollegii skrivelse til hr. amtmanden af 10. marts forhen, 
i anledning af husmand Peder Olsen i Hvissinge hans ansøgning, er tilsagte.
Jeg udbad mig forholdsordre i henseende til skødernes udstedelse, hvad enten de skulle skrives 

på ustemplet papir eller stemplet, og i sidste fald, efter hvilken summa det burde bestemmes.
Da en del af disse husmænd, og især benævnte Peder Olsen, overhænge mig for skødernes ud
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stedelse, forinden anstundende 11. december termin, for til den tid, at kunne få lån på deres ejendomme 
og på denne måde at sætte sig i sikkerhed for undergang, må jeg bringe sagen i erindring, hvorefter jeg, 
ved tilbagesendelse af berørte udkast, forventer Kollegii nøjere bestemmelse.

Københavns Amtstue den 8. december 1795
Andersen

Landvæsenskontoret

Journal 1795 Sag nr. 874 22. december 1795

Til amtsforvalter Andersen ( fra Rentekammeret)

Pro memoria!
I det fra amtsforvalteren indsendte udkast til skøder for husmændene på Københavns Amt på de 
til dem for kongelig regning indkøbte jordlodder må udgå de i slutningen af 2. post anførte ord, 
samt ifølge fæstebrevet husskatten, som ikke bør anføres i disse skøder, der alene udstedes på 
den til husmændene indkøbte jord. Ligeledes kan 4. post ganske udgå, da blive at forrette efter de 
almindelige anordninger.
Udkastet følger hermed tilbage.

Efterfølgende sagsakter mangler rent fysisk som dokumenter. Københavns brand 1795? I stedet 
for har jeg brugt journalens ret kortfattede oplysninger. (F. B. K.)

Landvæsenskontoret

Journal 1795 Sag nr. 973 6. juli 1795

Geheimeråd og amtmand Scheel Piessen erklærer over en besværing fra Lars Olsen af 
Vridsløsemagle og Jens Larsen af Klovtofte, at Niels Jørgensen af Vridsløselille efterlader at op
rense sin andel af en markskels grøft, der skal befordre vandets afløb, og fra den imellem deres 
påstødende jordlodder.

Rentekammerets svar: Henlagt som afgjort.

Landvæsenskontoret

Journal 1795 Sag nr. 1084 25. juli 1795

Geheimeråd og amtmand Scheel Piessen indsender en ansøgning fra Lars Rasmussen i Vridsløselille, 
som tilhører et hus med jord, om tilladelse tillige at bruge den huslod, han har afkøbt Lars Torkildsen 
sammesteds, indtil han kan overdrage den til sin søn, der nu er 14 år gammel. Betænkning.
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Rentekammerets svar den 29. august 1795: Tilskrevet Scheel Piessen, at Kammeret tillader det an
søgte, når Lars Rasmussen forpligter sig til, inden fem år, at forsyne den tilkøbte jordlod med et forsvar
ligt hus, til beboelse for en familie.

Landvæsenskontoret

Journal 1795 Sag nr. 1161 7. august 1795

Amtsforvalter Andersen foreslår, at afdøde gårdmand Niels Jørgensens med fem andre gårdmænds 
jordlodder i Vridsløselille, må blive udskiftede ved landinspektør Unsgaard for Kgl. regning, og at det 
derefter må tillades Niels Jørgensens enke, til gældens afbetaling, at bortsælge fem til seks tdr. hartkoms 
jorder i parceller.

Rentekammerets svar den 15. august 1795: Påtegnet til amtmand Scheel Piessen.

Landvæsenskontoret

Journal 1795 Sag nr. 1377 16. september 1795

Geheimeråd og amtmand Scheel Piessen erklærer i anledning af amtsforvalter Andersens forslag, 
at de gårdmænd i Vridsløselille, som driver deres jorder tilfælles, må blive udskiftede, og Niels 
Jørgensens enke tillades at afhænde fem til seks tdr. hartkorn fra sin gård, for at kunne afbetale 
den derpå hæftende gæld.

Rentekammerets svar den 10. oktober 1795: Tilskrevet amtmanden, at når nogen af beboerne at
trår sine jorder udskiftede, vil Kammeret på nærmere indberetning føje anstalt dertil, og at Niels 
Jørgensens enke kan, på nærmere ansøgning, vente tilladelse til at bortsælge nogle jorder fra sin gård.

Landvæsenskontoret

Journal 1796 Sag nr. 1330 10. august 1796

Til Det Højkongelige Rentekammer

Underdanigst pro memoria!
Af de jorder, Hans Majestæt Kongen har købt fra gården nr. 11 i Vridsløselille, til husmændene samme
steds, ejer jeg to lodder.

På den ene af disse lodder har hr. amtsforvalter Andersen udfærdiget mig skøde, men på grund af Det 
Kongelige Rentekammers skrivelse, dateret 13. december 1794, nægter han mig skøde på den anden 
lod.
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Da jeg agter at bygge på den ene lod næste sommer, og derefter afhænde lod og hus, til hvem, som 
måtte blive liebhaver deraf, så ansøger jeg underdanigst Det Kongelige Rentekammer, om det nådigst 
måtte tillades mig at få skøde på begge lodder separat, da jeg forbinder mig til, som meldt, inden et år, 
at få opført et hus på én af mine lodder, og derefter afhænde samme.

Vridsløselille den 10. august 1796
Underdanigst

Frederik Conrad Andersen
Husmand

Landvæsenskontoret

Journal 1796 Sag nr. 1330 20. august 1796

Til Hans Excellence
hr. geheimeråd og / Balslev
amtmand Scheel Piessen

Tilsendes Deres Excellence til behagelig betænkning.

Rentekammeret den 20. august 1796
10 underskrifter

Landvæsenskontoret

Journal 1796 Sag nr. 1806 16. november 1796

Til sognefoged Peder Andersen i Risby

I anledning af en ansøgning fra husmand Frederik Conrad Andersen af Vridsløselille, om at med
dele separatskøde på begge sine huslodder, imod at han forbinder sig inden et år, at opføre et hus 
på den ene lod og derefter at afhænde samme, udbad jeg mig under 25. august d.a. Deres betænk
ning, men da samme endnu ikke er meddelt, så erindres derom.

Københavns Amtstue den 16. november
Andersen
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Landvæsenskontoret

Journal 1796 Sag nr. 1806b 18. november 1796

Når Frederik Conrad Andersen bebygger lodden, og inden et år, efter hans tilbud, afhænder samme, så 
indser jeg ikke, at der kan være noget imod, at han får skøde derpå.

Risby den 18. november 1796
Peder Andersen

Landvæsenskontoret

Journal 1796 Sag nr. 1806a 18. november 1796

Til Deres Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Ved herved at tilstille Deres Excellence en mig, ved skrivelse af 25. august dette år, tilsendt an
søgning fra husmand Frederik Conrad Andersen af Vridsløselille, om at meddeles separatskøde 
på begge hans huslodder, imod, at han forbinder sig til, inden et år, at opføre et hus på den ene 
lod, og derefter at afhænde samme, erklæres: Jeg bifalder sognefogdens vedlagte formening, at 
husmanden de ansøgte separatskøder på hans begge jordlodder kunne være at meddele, imod, at 
han forbinder sig til, inden et år, at opføre et hus på den ene lod, og derefter ligeledes inden en 
bestemt tid, at afhænde samme, og indstiller til Deres Excellence, om ikke ansøgningen under 
det ommeldte vilkår, kunne være Det Kongelige Rentekammer til bønhørelse af anbefale, samt 
om ikke afhændelsestiden til to år, fra resolutionens datum af at regne, kunne være at bestemme 
nu.

Københavns Amtstue den 18. november 1796
P. Andersen

Landvæsenskontoret

Journal 1796 Sag nr. 1806 26. november 1796

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Såvel i anledning af den forpligtelse, som husmand Frederik Conrad Andersen af Vridsløselille erbyder i
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hans herved tilbagefølgende ansøgning, om at meddeles separate skøder på de to huslodder, han ejer af 
de fra gården nr. 11 sammesteds, for kongelig regning købte jorder, nemlig, at han inden et år vil opføre 
et hus på en af lodderne, og derefter at afhænde samme, som og det, amtsforvalter Andersen erklærer i 
vedlagte pro memoria under 19. hujus med bilag, finder jeg intet at erindre imod, at ansøgeren meddeles 
de forlangte separate skøder på de to særskilte huslodder, som han ejer, når han efterkommer denne 
forpligtelse, såvel i henseende til den ene lods forsvarlige bebyggelse, som at afhænde samme, såsnart 
han dertil finder liebhaver, eller efter en nærmere fastsættende tid, som amtsforvalteren formener kunne 
bestemmes til to år, hvilket således tjenstligst indstilles til Det Kongelige Rentekammers nærmere beha
gelige resolution.

København den 26. november 1796
Scheel Piessen

Landvæsenskontoret

Journal 1796 Sag nr. 1806 10. december 1796

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Når husmand Frederik Conrad Andersen af Vridsløselille, som af de fra gården nr. 11 samme
steds for kongelig regning købte jorder, ejer to huslodder, hvorpå han har ansøgt om at meddeles 
separate skøder, inden et år fra denne resolutions dato at regne, opfører en forsvarlig bygning på 
den ene lod, efter hans forpligtelse i ansøgningen, og derhos, i overensstemmelse med Deres Ex
cellences erklæring i skrivelse af 26. forrige måned, inden to år fra dato, afhænder bemeldte lod, 
kan ham meddeles separate skøder på disse to huslodder.
Vi må derfor anmode Deres Excellence om at bekendtgøre suplikanten og amtsforvalteren dette 
til efterretning, og tillige påse, at de foreskrevne vilkår bliver opfyldte, hvorom Deres Excellence 
ville behage i sin tid hertil at gøre indberetning.

Landvæsenskontoret

Journal 1797 Sagnr. 1127 7. juni 1797

Til Det Højkongelige Rentekammer!

Underdanigst pro memoria!
Tilligemed gårdmændene Poul Hansen, Søren Andersen og Søren Johansen i Vridsløselille, henligger 
min gårds jorder endnu ager om ager og altså i fællesskab, omendskønt byens jorder for henimod 30 år 
siden skal være bleven udskiftede, men ved hvilken udskiftning 8 gårdmænd, hvoraf 2 siden har delt 
deres jorder, forblev i det forommeldte, skadelige fællesskab. - Overbevist, at det ville gavne os alle, 
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når enhver af os burde erholde sine jorder på 1 å 2 steder, og ked af fællesskabets ubehageligheder, 
ansøger jeg Det Kongelige Rentekammer, at vore jorder, om muligt, så snart sæden er indhøstet, må 
blive delte ved landinspektør Unsgaard og 2 kyndige takseringsmænd, og for at vise Det Kongelige 
Rentekammer og mine jordnaboer, hvoraf den ene ikke synes at være aldeles villig til at udskiftes, at det 
er mit ønske at erholde mine jorder udskiftede og på ét, eller i det mindste på 2 steder beliggende, for at 
kunne indgrøfte og især bedre end hidtil dyrke samme, samt at undgå skaden og bekostningerne, som 
med kreaturernes tøjring imellem de besåede agre, er forbunden, tilbyder jeg mig at modtage, hvilken 
lod, som mig ved lodkastning måtte tilfalde, og skulle dette ikke ubillige tilbud ikke formå mine jord
naboer til jordernes deling og udskiftning, da skal jeg, når lodderne først er afsatte og bestemte, og jeg 
altså kan blive overbevist om, at jeg på enhver af dem kan subsistere, ikke findes uvillig at modtage hvil
ken lod, mine jordnaboer ville anvise mig, når det ikke, med billigheden overensstemmende, kunne og 
måtte tillades mig at vælge først, imod at jeg tilsteder enhver af mine jordnaboer at træde i mit sted.
Vel ønskede jeg endnu for tiden at kunne blive boende i byen, da jeg tilligemed de øvrige boer for jor

den og af nyt, har opbygget stuelængen og Yi udlænge, men jeg skal heller ikke findes utilbøjelig til at 
modtage en udlod, og udflytte på samme, når den måtte blive af den beskaffenhed, at en bondefamilie 
derpå kan leve.

Vridsløselille 7. juni 1797 
Underdanigst 

Niels Christensen 
Gårdmand

Til Hans Excellence 
hr.geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Tilstilles Deres Excellence til behagelig betænkning 
Rentekammeret den 13. juni 1797

Underskrifter

I Rothe

Landvæsenskontoret

Journal 1797 Sag nr. 1357a 3. juli 1797

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen indsendt 5. juli

Underdanigst pro memoria!
For omtrent 26 år siden, nemlig anno 1771, førend jeg tiltrådte tjeneste som regimentskriver udi 
Københavns Rytterdistrikt, da Witth havde tilkøbt sig gården nr.5 af Vridsløselille, der stod for 
hartkorn 8 tdr., havde bemeldte Witth med Vridsløselilles Mænd forenet sig således, at han fik 
bemeldte gårds jorder samlet på ét sted, hvorpå han opførte den nye Roskilde Kro.
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Året derefter, nemlig 1772, købte bemeldte Witth gården nr. 11 af hartkorn 11 tdr. hartkorn af samme 
by for 50 rigsdaler, som Poul Pedersen formedelst armod forlod, hvis jorder han og ved indbyrdes for
ening med bymændene fik samlet på ét sted i en anden mark, hvilke siden af hans efterkommer Niels 
Hald er solgt til byens husmænd.

Derefter delte de øvrige 8 mænd i byen sig indbyrdes med hinanden således: At nr. 1 Hans Pe
dersen af hartkorn 15 tdr. 5 skp. 1 fjk. og Niels Jørgensen af nr.8 og 9 hartkorn 15 tdr. 7 skp. 3 
fjk. fik den øvrige del af den mark, hvorfra Witth havde fået jorden for gården nr.5, den disse 
mænd siden har drevet i fællesskab.

Lars Thomasen på gården nr. 2, hartkorn 14 tdr. 4 skp. 3 fjk. og Børge Olsen på nr. 7 af hartkorn 
12 tdr. 3 skp. 1 fjk., fik den øvrige del af bemeldte mark, hvoraf Witth havde fået jorden udlagt 
for gården nr. 11.

Disse 2 mænd har siden separeret sig, så at hver har sin jord på ét sted og engen på et andet 
sted, hvoraf nr. 2 er udflyttet; de øvrige 4 mænd, nemlig nr. 3 Søren Andersen af hartkorn 7 tdr. 6 
skp. 1 fjk. 1 alb., nr. 4 ex 6, Godthjelp Nielsen, nu Poul Hansen, nu 14 tdr. 4 skp. - lalb., nr.9 Sø
ren Johansen, hartkorn 8 tdr. og nr. 10 Albret Nielsen, nu Niels Christensen 10 tdr. 2 skp. 3 fjk., 
fik byens 3. mark, den de siden den tid har drevet i fællesskab, dog således, at hver mand havde 
sin jord samlet på ét sted i hver jordskift, og altså lige så mange jordskifter som nr. 8 og 9, lige så 
mange lodder. Iblandt disse 4 sidste er denne Niels Christensen, som ved indlagte sin, ved Deres 
Excellences skrivelse af 16. forrige måned, os tilsendte ansøgning, anholder om at få sig sin part 
af jorderne udskiftet og tildelt på ét eller to steder.
For en 10 å 12 år siden var han lige sindet, da jeg gjorde mig al umage for at overtale ham til at 

vedblive sit forsæt, især på grund af, at hans gård var meget forfalden, hvorpå han siden har byg
get og anvendt store bekostninger, men han frafaldt formedelst især én mands modstand, der var 
ham noget pårørende af svogerskab, og da han nu igen har fattet dette gode forsæt og tilbyder sig 
at udflytte, bedes hans ansøgning måtte på bedste måde være recommenderet, da han er en flittig 
og vindskibelig bonde.

Frederiksberg den 3. juli 1797

På hr. landvæsenskommissær
Bjergs i hans fraværelse og egne vegne.

Nørager

Landvæsenskontoret

Journal 1797 Sag nr. 1357 6. juli 1797

Til Det Kongelige Rentekammer!
Pro memoria!

Efter tilbagefølgende ansøgning fra gårdmand Niels Christensen i Vridsløselille, attrår han at 
blive udskiftet fra 3 andre gårdmænd der i byen, med hvem han ligger i jordfællesskab; og da 
landvæsenskommissariernes vedlagte erklæring oplyser, hvorledes det forholder sig med be
meldte Vridsløselille byes jorders deling og det fællesskab, ansøgeren endnu ligger i med 3 af 
hans naboer, så kan jeg ikke undlade, til Det Kongelige Rentekammer, tjenstligst at 
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recommendere det ansøgte derhen, at han ved en dertil beordret landinspektør, måtte blive udskiftet og 
tildelt sine jorder i en samlet lod, efter omstændighederne, uden bekostning, ligesom og, at den videre 
udskiftning imellem disse 4 mænd, om flere af dem forlanger det, måtte, som en nyttig sag for dem, ske 
for Hans Majestæts regning.

København den 6. juli 1797

Udi Hans Excellence, hr. geheimeråd og amtmand Scheel Piessens fraværelse og på hans vegne 
som fuldmægtig.

J.Ibsen

Landvæsenskontoret

Journal 1797 Sag nr. 1357 22. juli 1797

Til Hans Excellence
hr. geheimeråd og R/
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Da gårdmand Niels Christensen af Vridsløselille under Københavns Amt, har forlangt hans gårds 
jorder i bemeldte by, udskiftede af fællesskab, så har vi i dag beordret landinspektør Unsgaard 
snarest muligt, for Kongelig Regning, at udskifte denne gårds og øvrige lodsejeres jorder, som 
det måtte forlange; hvilket Deres Excellence ville behage at bekendtgøre lodsejerne.

Landvæsenskontoret

Journal 1797 Sag nr. 1357 22. juli 1797

Til landinspektør Unsgaard! R/

Pro memoria!
Da gårdmand Niels Christensen af Vridsløselille under Københavns Amt, har forlangt hans gård i 
bemeldte by udskiftet af fællesskab, så ville landinspektøren snarest mulig udskifte såvel hans 
som øvrige i fællig liggende lodsejeres jorder, som det måtte forlange.
Deres regning for forretningen kan i sin tid hertil indsendes.
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Landvæsenskontoret

Journal 1797 Sag nr. 1357 22. juli 1797

Den 22. juli 1797 er, i anledning af en ansøgning fra gårdmand Niels Christensen i Vridsløselille 
om at få sin gårds jorder udskiftede fra hans 3 naboer, landinspektør Unsgaard beordret til at ud
skifte Niels Christensens og de flere lodsejeres jorder, som måtte forlange det, og derefter ind
sende regning til Rentekammeret, hvilket er meldt Scheel Piessen.

Landvæsenskontoret

Journal 1797 Sagnr. 1162 10. juni 1797

Til Det Kongelige Rentekammer!

Pro memoria!
Efter det mig, ved Kollegii skrivelse af 22. december 1795, tilbagesendte udkast til skøder for husmæn
dene på amtet, på de til dem for kongelig regning indkøbte jordlodder, er disse skøder nu ekspederede 
for husmændene i Herstedvester, Herstedøster, Vridsløselille, Hvissinge, Ledøje og Slagslunde byer, 
som hidindtil ikke har kunnet ske, formedelst en indløben disputte imellem bemeldte Hvissinge byes hus
mænd og Johannes Rasmussen, der først ved Kollegii resolution af 18. marts indeværende år, er bleven 
afgjort, af hvilken sidste Hans Majestæt i året 1788 tilkøbte sig en gårds jorder for at uddele til hus
mændene.
Førend jeg nu ligeledes kan udstede obligationerne for de lånte penge til vedkommendes under

skrift, må det, ifølge Kollegii ordre af lö.juli 1796, være bestemt, hvor meget der årlig skal 
afdrages, og i hvilken henseende vedkommende sognefogder er tilskrevne, vidnesfast at handle 
med husmændene om, hvad de kan tåle at betale i årlig afdrag, som derefter nærmere skal blive 
indberettet til Kollegii resolution.

Imidlertid fremsender jeg foreløbigen herved et udkast til disse obligationer, således som jeg 
formener de kunne udstedes, hvilket udkast jeg udbeder mig tilbagesendt med Kollegii bestem
melse for, om samme derefter må renskrives på det behørige stemplede papir.

I henseende til de udfærdigede skøder, finder jeg mig beføjet at forespørge, om de nu straks skal 
indsendes til Kollegii ratihabition, eller de fremdeles skal blive henliggende hos mig, indtil obli
gationerne ligeledes kan blive ekspederede, hvorved ingen ophold fra min side skal ske, såsnart 
jeg har erholdet debitorernes forommeldte erklæringer.

Efter min formening var det vel rettest, at skøderne straks fra mig bliver indsendte i Kollegio, 
eller for at indgå den ulejlighed, der er forbunden med at ratihabere ethvert enkelt skøde, i mind
ste en af mig derover forfattet og af hr. amtmanden attesteret fortegnelse, som med Kollegii
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påtegnede ratihabition kunne tilbagesendes mig, hvorefter skøderne, efter at være tinglyste, til enhver 
især herfra kunne uddeles, imod at obligationerne blev underskrevne, derefter læste for Københavns 
Birketings Ret, og siden indsendte i Kollegio.

Københavns Amtstue den 10. juni 1797
Andersen

Landvæsenskontoret

Journal 1797 Sag nr. 1162 24. juni 1797

Til amtsforvalter Andersen ( fra Rentekammeret)

Pro memoria!
Det af amtsforvalteren indsendte og herhos tilbagefølgende udkast til obligationer for de lån, hus
mændene i Herstedvester, Herstedøster, Vridsløselille, Hvissinge, Ledøje og Slagslunde byer er 
bevilgede på deres huslodder, approberes herved, og derefter ville De til sin tid besørge det for
nødne.

Imidlertid ville De hertil indsende de til disse husmænd udfærdigede skøder for af Rente
kammeret at vorde ratificerede.



Landvæsenskontoret
Fra hvilke byer og af hvem jordene er købte samt til hvem uddelte samt købesummen derfor

Journal 1797 Sag nr. 1286c 1797 Fortegnelse!

På de af mig, i følge Det Kongelige Rentekammers ordre af 22. december 1795, ekspederede skøder til husmæn
dene i Herstedvester, Vridsløselille, Hvissinge, Ledøje, Slagslunde og Herstedøster byer, til hvem jordlodder for 
kongelig regning er indkøbte og deraf uddelte.

Fra hvilke byer og af hvem 
jordene er købte samt til hvem 
uddelte samt købesummen 
derfor

Gård
ens 
nr. 
jorde
ne har 
været 
tillagt

Loddernes 
indeholdende 

hartkorn

Enhvers andel af 
købe
summen

Bemærkninger

No Vridsløselille by Kromand 
Halds gård for 807 rigsdaler

11 Td. Skp. Fjd. Alb. Rdl. Sk.

1 Husmand Albrecht Pedersen 4 2 42 45/2 I følge Rente
kammerets skrivelse

2 dito mand 4 2 42 45/2 af 14. marts 1795 er 
ham tilladt at beholde 
begge lodderne.

3 Husmand Hans Olsen 4 2 42 45/2 betalt kapitalen
4 “ Lars Rasmussen 4 2 42 45/2 Ligeså
5 “ Hans Kjeldsen 4 2 42 45/2
6 “ Niels Kjeldsen 4 2 42 45/2 } betalt kapitalen
7 dito mand 4 2 42 45/2
8 Husmand Niels Jespersen 4 2 42 45/2 Ligeså
9 “ Erik Jørgensen 4 2 42 45/2
10 “ Søren Larsen 4 2 42 45/2
11 “ Fredr. Conr.Andersen 4 2 42 45/2
12 “ Anders Olsen 4 2 42 45/2 betalt kapitalen
13 “ Søren Christensen 4 2 42 45/2
14 “ Peder Olsen 4 2 42 45/2
15 “ Holger Nielsen 4 2 42 45/2
16 “ Peder Poulsen 4 2 42 45/2 betalt kapitalen
17 “ Ole Pedersen 4 2 42 45/2
18 “ Lars Nielsen 4 2 42 45/2
19 “ Anders Sørensen 4 2 42 45/2

10 5 2 807

Københavns Amtstue 
d. 30. juni 1797

Andersen
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Landvæsenskontoret

Journal 1797 Sagnr. 1286a 30. juni 1797

Til Det Kongelige Rentekammer!
Pro memoria!

Ifølge Kollegie ordre af 24. i denne måned, fremsender jeg herved de til husmændene i Hersted
vester, Vridsløselille, Hvissinge, Ledøje, Slagslunde og Herstedøster byer udfærdigede skøder til 
ratifikation.
For at undgå det vidtløftige skriveri, har jeg for egen regning ladet disse skøder trykke. De nu 

ekspederede fra mig i forrige år, efter at udkastet dertil under 22. december 1795, blev mig 
tilbagesendt med Kollegii approbation; men formedelst en indløben dispute, som først under 
18.marts indeværende år blev decideret, har de hidindtil henlagt.
Vedkommende har imidlertid straks til mig betalt det behørige stemplede papir med 24 skilling 

til ethvert skøde, der for 132 stk. i tallet udgør 33 rigsdaler, som efter mig given ordre straks skal 
blive erlagte til stemplet papirs forvalter, justitsråd Hammeleff.
Jeg formener, at disse skøder således imod betalingen, ved Kollegii foranstaltning, kan blive 

stemplet med forrige års stempel, siden de alle er daterede i året 1796.
Obligationerne skal jeg besørge af vedkommende bliver udstedt, efter det approberede udkast, 

så snart det er bestemt, hvor meget der årlig skal afdrages på kapitalen, ligesom jeg også derefter 
skal foranstalte samme tinglyste og indsendt til Det Kongelige Rentekammer. Disse obligationer 
bliver, efter min formening, ligeså at udstede på det behørige stemplede papir for afvigte år, og 
må have samme data som skøderne, samt lyde på det, som til disses underskrivelsesdato stod til 
rest af købesummen, hvorefter det, som efter den tid er betalt, af mig bliver at afskrive på obliga
tionerne. Disse obligationer måtte da også stemples med forrige års stempel, hvorom jeg i sin tid 
skal gøre Kollegiet nærmere forestilling; men udbeder mig imidlertid en bestemmelse derfor.
Til konference med skøderne følger herved en af mig forfattet fortegnelse, som også er specifi

kation på rekognitionen, som bliver Hans Majestæts Kasse til indtægt at beregne.
løvrigt må jeg gøre Kollegiet opmærksom på min vedtegning ved Espen Jensen i Herstedøster, 

som findes anført i bemeldte fortegnelse, og i henhold dertil udbeder jeg mig forholdsordre, om 
skødet til ham skal udstedes med den klausul, at han inden 1 .maj 98 skal afstå lodden eller ikke, 
der måske vil være nødvendig, for at Den Kongelige Kasse kan få obligation på kapitalen.

Københavns Amtstue den 30. juni 1797 
Andersen

Landvæsenskontoret

Journal 1797 Sag nr. 1286 15. juli 1797

Til amtsforvalter Andersen ( fra Rentekammeret)

Da Rentekammeret ikke kan lade de skøder, som skal udstedes til husmænd på Københavns 
Amt, på de til dem for kongelig regning købte jorder, stemple med forrige års stempel, så tilbage-
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sendes herved de ved Deres skrivelse af 30. forrige måned indsendte skøder for at omskrives, da de er 
daterede forrige år.

Ifølge Rentekammerets skrivelse af 10. marts 1795, bliver disse skøder først af amtmanden at 
attestere og derefter at tilsende Rentekammeret for at ratihaberes.
På den i Deres fortegnelse under nr. 10 for Herstedøster anførte jordlod, bør husmand Espen 

Jensen at meddeles skøde, med den klausul, at han inden næste års 1. maj overdrager lodden til 
en anden, som selv bebor og bruger den.
Deres indsendte fortegnelse over den erlæggende rekognition følger ligeledes, da dens påly

dende summa bliver at tilføje rekognition af den jordlod, hvorpå Espen Jensen ifølge ovenanførte 
skal meddeles skøde.

Landvæsenskontoret

Journal 1797 Sag nr. 2327b 27. november 1797

Specifikation!
På det, som bliver at beregne udi rekognition af de jorder, som er indkøbt for kongelig regning til 
husmændene i Herstedvester, Vridsløselille, Hvissinge, Ledøje, Slagslunde og Herstedøster byer, 
forsåvidt samme ikke allerede er betalt og Hans Majestæts Kasse til indtægt beregnet, hvorom er 
givet forklaring på de udstedte og under dags dato fra mig til Det Kongelige Rentekammer ind
sendte skøder.

Husmænd Vridsløselille By

Albret Pedersen 
Niels Kjeldsen 
Niels Jørgensen 
Erik Jørgensen 
Søren Larsen
Frederik Conrad Andersen 
Anders Olsen 
Søren Christensen 
Holger Nielsen 
Peder Poulsen 
Ole Pedersen 
Lars Nielsen 
Anders Sørensen

54 skilling
54 skilling
54 skilling
54 skilling
54 skilling
54 skilling
54 skilling
54 skilling
54 skilling
54 skilling
54 skilling
54 skilling
54 skilling

Københavns Amtstue den 27. november 1797

Scheel Piessen Andersen
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Landvæsenskontoret
Journal 1797 Sagnr.2327a 27.november 1797

Fortegnelse!
På de af mig, i følge Det Kongelige Rentekammers ordre af 22. december 1795, ekspederede skøder til husmæn
dene i Herstedvester, Vridsløselille, Hvissinge, Ledøje, Slagslunde og Herstedøster byer, til hvem jordlodder for 
kongelig regning er indkøbte og deraf uddelte.

Fra hvilke byer og af hvem 
jordene er købte samt til 
hvem uddelte samt købe
summen derfor

Går
dens 
nr. 
jor
dene 
har 
været 
tillagt

Loddernes 
indeholdende 

hartkorn

De hus
mænd, som 
har betalt 
deres andel 
af købe
summen

De, som 
endnu ikke 
har betalt 
deres andel 
af købe
summen

Anmærkninger

No Vridsløselille by Kromand 
Halds gård for 807 rigsdaler

11 Td. Skp. Fjd. Alb Rdl. Sk. Rdl. Sk.

1 Husmand Albret Pedersen 4 2 42 45 '/2 I følge Rentekam
2 dito mand 4 2 42 45 Vi merets skrivelse 

af 14. marts 1795 
er ham tilladt at

3 Husmand Hans Olsen 4 2 42 45 Vi beholde begge
4 “ Lars Rasmussen 4 2 42 45 '/2 lodderne.
5 “ Hans Kjeldsen 4 2 42 45 Vi Efter Rentekam-
6 “ Niels Kjeldsen 4 2 42 45 Vi ^merets skrivelse
7 dito mand 4 2 42 45 '/2 af 14. marts 1795
8 Husmand Niels Jespersen 4 2 42 45 l/2 er han tilladt i 5 år
9 “ Erich Jørgensen 4 2 42 45 Vi at beholde begge
10 “ Søren Larsen 4 2 42 45 Vi lodder.
11 “ Fredr. Conr.Andersen 4 2 42 45 Vi
12 “ Anders Olsen 4 2 42 45 '/2
13 “ Søren Christensen 4 2 42 45 Vi
14 “ Peder Olsen 4 2 42 45 Vi
15 “ Holger Nielsen 4 2 42 45 Vi
16 “ Peder Poulsen 4 2 42 45 '/2
17 “ Ole Pedersen 4 2 42 45 Vi
18 “ Lars Nielsen 4 2 42 45 Vi
19 “ Anders Sørensen 4 2 42 45 Vi

10 5 2 254 81 552 15

Københavns Amtstue
d. 27. november 1797

Scheel Piessen Andersen
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Landvæsenskontoret

Journal 1797 Sag nr. 2327 15. december 1797

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Efter Kollegii skrivelse af 15. juli sidst afvigte, har jeg ladet de skøder, til husmændene i Her
stedvester, Vridsløselille, Hvissinge, Ledøje, Slagslunde og Herstedøster byer, omskrive og i 
dette år daterede, samt, til destomere lettelse, på stemplet papir udfærdiget de skøder til enhver, 
som har betalt sin andel købesumma, hvilke samtlige skøder, 133 stk. i tallet, herved følger til 
Kollegii behagelige ratihabition.
Til konference ved skøderne følger herved en af mig forfattet fortegnelse, som også er specifi

kation på rekognitionen, som bliver Hans Majestæts Kasse til indtægt at beregne, og skal, da 
vedkommende til mig har betalt det behørige stemplede papir med 24 skilling til ethvert skøde, 
efter mig given ordre, straks bleven erlagt til stemplet papirs forvalter, justitsråd Hammeleff, be
taling for de skøder, som bliver stemplede.
Hvorefter jeg udbeder mig samtlige skøder med Kollegii ratihabition tilstillede, for derefter at 

foranstalte samme tinglæste og obligationer udfærdigede på de, som endnu står til rest med enten 
alt eller noget af købesummerne efter det approberede udkast samt derefter indsendt til Det Kon
gelige Rentekammer.

Københavns Amtstue den 15. december 1797
P. Andersen

Landvæsenskontoret

Journal 1797 Sag nr. 2327 27. januar 1798

Til amtsforvalter Andersen ( fra Rentekammeret)

Af de ved Deres skrivelse af 15. forrige måned indsendte skøder for en del husmænd på Køben
havns Amt, remitteres Dem herved 41 stk., hvilke af Rentekammeret er ratihaberede tilligemed 
de øvrige 92 stk., som tillige er bleven stemplede og hos justitsråd og stemplet papirs forvalter 
Hammeleff kan indløses med 23 rigsdaler.

Landvæsenskontoret

Journal 1798 Sag nr. 191 26. januar 1798

Til Det Kongelige Rentekammer!
Underdanigst pro memoria!

For at have takseret 4 af Vridsløselille Mænds jorder, i sidst afvigte november måned, kommer tilgode
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hver 2 rigsdaler, der udgør for os begge------------------- 4 rigsdaler.
Disse fire rigsdaler udbeder vi os anvist til udbetaling.

Københavns Amt, Risby og Herstedøster byer, den 26. januar 1798.

Peder Andersen 
Sognefoged

Jens Larsen 
Sognefoged

Landvæsenskontoret

Journal 1798 Sag nr. 191 3. februar 1798

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen Rothe

Tilstilles Deres Excellence til behagelig betænkning.
Rentekammeret den 3. februar 1798

9 underskrifter

Landvæsenskontoret

Journal 1798 Sag nr. 460b 26. februar 1798

At sognefogederne Peder Andersen af Risby og Jens Larsen af Herstedøster, under 30.oktober 
1797, har været udmeldte fra Københavns Amts Birkeret til at taksere Niels Christensens gårds 
jorder af Vridsløselille til udskiftning af fællesskab, og at samme sognefogeder den 18.december 
samme år udi retten har fremlagt og redelig stadfæstet deres under 5. næstforhen, foretagne 
taksationsforretning over bemeldte jorder, det vorder hermed på forlangende attesteret.

Ballerup den 26. februar 1798

I hr. birkedommer Bangs forfald som konstitueret.
Thommesen Fogh

Landvæsenskontoret

Journal 1798 Sag nr. 460a 28. februar 1798
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Deres Excellence hr. geheimeråd og amtmand Scheel Piessen!

Pro memoria!
I anledning af Deres Excellences skrivelse af 7. i denne måned, og den samme vedlagte og her
med igen tilbagefølgende ansøgning fra sognefogederne Peder Andersen i Risby og Jens Larsen i 
Herstedøster, om at blive anvist til udbetaling 4 rigsdaler, for af dem foretagen taksations
forretninger i Vridsløselille, tilskrev og anmodede jeg, den 16. i denne måned, retsbetjentene, at 
meddele mig attest, at de ommeldte sognefogeder virkelig til de angivne taksationsforretninger 
fra Retten har været udmeldte.
Efter retsbetjentenes vedfølgende attest, er bemeldte sognefogeder den 30. oktober 1797 bievne 
udmeldte fra Københavns Amts Birkeret, til at taksere Niels Christensens gårds jorder af Vridslø
selille til udskiftning af fællesskab, og haver samme den 18. december forrige anno udi Retten 
fremlagt og redelig stadfæstet deres under 5. næstforhen foretagne taksationsforretning over be
meldte jorder.

Københavns Amtstue den 28. februar 1798
P. Andersen

Landvæsenskontoret

Journal 1798 Sag nr. 460 9. marts 1798

Til Det Kongelige Rentekammer!

Pro memoria!
Ved at tilbagesende sognefogederne Peder Andersen af Risby og Jens Larsen af Herstedøster de
res ansøgning om betaling for en taksationsforretning over 4 af Vridsløselille Gårdmænds jorder, 
til udskiftning for Niels Christensen, skulle jeg derved tjenstligst lade følge amtsforvalter Ander
sens indhentede erklæring med en attest fra Rettens Betjente, som viser, at ansøgerne er udmeldte 
fra Retten til at foretage denne taksation, og at de den 18. december sidstladne har afhændet de
res den 5. næstforhen afholdte forretning; og da altså dertil er medgået 2 dage, så må jeg 
tjenstligst indstille til Det Kongelige Rentekammer, om de kunne være at tilstå enten den for
langte betaling af 4 rigsdaler, eller den i forordningen af 23. april 1781 bestemte betaling af 3 
mark daglig til hver, der altså ikke bliver 2 rigsdaler til dem begge, siden denne udskiftning sker 
for kongelig regning, ifølge Det Kongelige Rentekammers skrivelse af 22. juli forrige anno.

København den 9. marts 1798
Scheel Piessen

197



Landvæsenskontoret

Journal 1798 Sag nr. 460 31. marts 1798

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Sognefogederne Peder Andersen af Risby og Jens Larsen af Herstedøster kan ej tilstås mere end 
hver 3 mark daglig for forhen af dem foretagen taksation over 4 af Vridsløselille gårdmænds jor
der, som for 2 dage udgør til begge 2 rigsdaler, hvilke 2 rigsdaler Det Kongelige Rentekammers 
Kassedirektion i dag er ommeldt at lade dem på Københavns Amtstue udbetale; det tilmeldes 
Deres Excellence til behagelig efterretning og bekendtgørelse for vedkommende.

Til Det Kongelige Rentekammers Kassedirektion!

Pro memoria!
Sognefogederne Peder Andersen af Risby og Jens Larsen af Herstedøster tilkommer for en taksa
tion over 4 af Vridsløselille gårdmænds jorder hver 1 rigsdaler, hvilke 2 rigsdaler vi tjenstlig må 
anmode Det Kongelige Rentekammers Kassedirektion at lade dem på Københavns Amtstue ud
betale og derefter behagelig anføre på Landvæsensfondet.

Landvæsenskontoret

Journal 1798 Sag nr. 495 16. marts 1798

Til Det Højkongelige Rentekammer!

Underdanigst pro memoria!
Formedelst, at den mit hus tilhørende lod jord er så langt fra huset beliggende, og det falder mig 
desårsag besværligt at få jorden dyrket, ønskede jeg at udflytte på lodden. Til omkostningernes 
bestridelse fordrister jeg mig herved underdanigst at ansøge Det Højkongelige Rentekammer om 
en liden hjælp, da jeg er fattig og formår ej at indestå alle de udgifter, som til denne udflytning 
vil medgå.
Huset består af 10 fag, og som alle bliver udflyttet og opbygget på lodden.
Ligeledes må jeg underdanigst ansøge Det Kongelige Rentekammer om hjælp til omkostningerne 
ved en brønds opkastning.
En nådigst bønhørelse forventes.

Vridsløselille i Herstedvester Sogn, Københavns Amt den 16. marts 1798
Anders Olsen
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Indkommen 20/3

Landvæsenskontoret

Journal 1798 Sag nr. 495 24. marts 1798

Til Hans Excellence 
hr.geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen Rothe

Tilstilles Deres Excellence til behagelig betænkning. 
Rentekammeret den 24. marts 1798

10 underskrifter

Landvæsenskontoret

Journal 1798 Sag nr. 781 29. marts 1798

Til sognefoged Peder Andersen, Risby!
Pro memoria!

I anledning af en ansøgning fra husmand Anders Olsen i Vridsløselille, om bygningshjælp til at 
udflytte og på jordlodden at opføre hans af 10 fag bestående hus, samt brøndhjælp til en brønd, 
udbedes underretning, om jordlodden er en af de fra Roskilde Kro købte lodder og om han derpå 
agter at opføre 10 fag hus, samt om han sten- eller træsætter brønden.

Københavns Amt den 29. marts 1798
Andersen

Erklæring!
Jordlodden er en af de fra Roskilde Kro købte lodder; Anders Olsen agter at opføre de ommeldte 
10 fag hus samt at træsætte brønden.

Risby den 10. april 1798
Peder Andersen

Landvæsenskontoret

Journal 1798 Sag nr. 781a 10. april 1798

Deres Excellence hr.geheimeråd
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og amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Herved tilstilles Deres Excellence den mig ved skrivelse af 28. i forrige måned tilsendte ansøg
ning fra husmand Anders Olsen i Vridsløselille, om bygnings og brøndhjælp, og desangående 
erklæres - Efter sognefogedens vedlagte forklaring agter ansøgeren at opføre på hans jordlod, 
som er en af de fra Roskilde Kro købte lodder, 10 fag hus, samt derpå grave og træsætte en 
brønd. - Han vil altså være Det Kongelige Rentekammer at anbefale til at forundes, når han ved 
sognefogedens attest godtgør, at have op og fuldført 10 fag hus, samt gravet og træsat brønden, 
udi bygningshjælp, efter 2 rigsdaler faget, 20 rigsdaler og udi brøndhjælp 8 rigsdaler.

Københavns Amtstue den 10. april 1798
P.Andersen

Modtaget den 12. april 1798

Landvæsenskontoret

Journal 1798 Sag nr. 781 23. april 1798

Til Det Kongelige Rentekammer!

Pro memoria!
Da husmand Anders Olsen af Vridsløselille ejer en huslod på byens mark, hvorpå han agter at 
bygge 10 fag hus og at opføre en brønd, så må jeg, i henhold til amtsforvalter Andersens vedlagte 
erklæring, tjenstligst indstille til Det Kongelige Rentekammer, om ansøgeren ikke kunne tilstås 
den ansøgte understøttelse, eller bygningshjælp af 2 rigsdaler pr. fag hus, og 8 rigsdaler til en 
brønd, som han vil opføre af tømmerværk, til udbetaling, når han har godtgjort, at han har fuld
ført arbejdet.

København den 23. april 1798
Scheel Piessen

indkommen 25/4

Landvæsenskontoret

Journal 1798 Sag nr. 781 5. maj 1798

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

200



Promemoria!
Til de 10 fag hus, som husmand Anders Olsen af Vridsløselille agter at udflytte og opbygge på sin huslod 
på byens mark, vil Rentekammeret, i overensstemmelse med Deres Excellences forslag af 23. forrige 
måned, tilstå ham en bygningshjælp af 2 rigsdaler pr. fag, og til den brønd, han vil sætte, 8 rigsdaler, 
hvilken bygnings -og brøndhjælp skal blive ham udbetalt, når vi af Deres Excellence bliver underrrettede 
om, at arbejdet forsvarligen er fuldført; vi må derfor tjenstligen anmode Dem om at bekendtgøre ham 
dette til efterretning.

Landvæsenskontoret

Journal 1798 Sag nr. 922 16. maj 1798

Til Det Kongelige Rentekammer!

Underdanigst pro memoria!
På en jordlod, jeg har tilkøbt mig på Vridsløselille Byes Mark beliggende, agter jeg i dette forår at op
føre 12 fag hus samt grave og sætte en brønd.
De penge, jeg som tjenestekarl havde samlet mig, er medgået til købet, og altså ikke uden lån kan 
fuldføre dette arbejde; jeg ansøger derfor herved underdanigst Det Højkongelige Rentekammer 
om, at mig nådigst måtte tilstås og forundes en hjælp, ligesom andre husmænd her på amtet nå
digst tilstås, hvorved jeg sættes istand til at afbetale, hvad jeg i dette fald måtte låne og desbedre 
dyrke og drive jorden.
Nådigst bønhørelse forventes underdanigst.

Vridsløselille den 16. maj 1798
Jens Jensen

indkommen 19/5

Landvæsenskontoret

Journal 1798 Sag nr. 922 19. maj 1798

Til Hans Excellence
hr. geheimeråd og I Rothe
amtmand Scheel Piessen

Tilstilles Deres Excellence til behagelig betænkning.
Rentekammeret den 19.maj 1798

9 underskrifter
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Landvæsenskontoret

Journal 1798 Sag nr. 1053a 23. maj 1798

Til Deres Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Herved tilstilles Deres Excellence den mig ved skrivelse af gårs dato tilsendte ansøgning fra Jens 
Jensen i Vridsløselille, om bygnings -og brøndhjælp, da han i denne sommer agter at opføre 12 
fag hus på en tilkøbt jordlod, og at grave og sætte en brønd, og desangående erklæres. - Når an
søgeren med sognefogdens attest beviser, at han på den tilkøbte jordlod har op -og fuldført 12 fag 
hus samt gravet og træ -eller stensat brønden, så vil han være Det Kongelige Rentekammer at 
anbefale til at forundes 24 rigsdaler bygningshjælp, efter 2 rigsdaler faget og udi brøndhjælp 8 
rigsdaler, når han træsætter brønden og 10 rigsdaler, når han stensætter samme.

Københavns Amtstue den 23. maj 1798
P. Andersen

Landvæsenskontoret

Journal 1798 Sag nr. 1053 29. maj 1798

Til Det Kongelige Rentekammer!

Pro memoria!
I overensstemmelse med amtsforvalter Andersens vedlagte erklæring, i anledning af husmand 
Jens Jensens ansøgning af Vridsløselille, om bygningshjælp til 12 fag hus, som han i denne som
mer agter at opføre på en huslod dér af byen, som han har tilkøbt sig, samt til at grave og sætte en 
brønd, må jeg tjenstligst indstille til Det Kongelige Rentekammer, om ikke ansøgeren måtte til
stås sædvanlig bygningshjælp af 2 rigsdaler pr. fag hus, og til en brønd 8 eller 10 rigsdaler, lige
som han enten stensætter eller af tømmerværk opfører samme, dog således, at han først beviser 
arbejdets forsvarlige fuldførelse, forinden denne hjælp udbetales ham.

København den 29. maj 1798
Scheel Piessen

Indkommen 1/6
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Landvæsenskontoret

Journal 1798 Sag nr. 1053 23. juni 1798

Til Hans Excellence
hr. geheimeråd og R
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Når Rentekammeret af Deres Excellence bliver underrettet om, at husmand Jens Jensen på sin jordlod i 
Vridsløselille forsvarligen har opført de 12 fag hus og indrettet den brønd, hvortil han har ansøgt om 
bygnings -og brøndhjælp, skal ham blive anvist 2 rigsdaler for hver fag hus og brøndhjælp efter 
omstændighederne, hvilket vi tjenstligen må anmode Deres Excellence om at bekendtgøre bemeldte 
husmand til efterretning.

Landvæsenskontoret

Journal 1798 Sag nr. 1663 11. september 1798

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
På grund af de mig kommunikerede kongelige resolutioner samt Kollegii ergangne ordres, har jeg ap
proberet skøderne for de husmænd af Herstedøster, Herstedvester, Vridsløselille, Slagslunde, Hvissinge 
og Ledøje byer, som til jorders indkøb har fået lån af Den Kongelige Kasse, der alle er forskattede ef
ter det af Kollegiet ratihaberede udkast.
Ved at fremsende disse skøder, tilligemed de af husmændene underskrevne obligationer for de 
købesummer, som endnu ikke er betalte, til læsning og protokollation ved Københavns Amts 
Birketings Ret, gør d,herrer rettens betjente påstand på fattiges penges erlæggelse, som ikke med
fulgte.
Endskønt jeg nu ikke kender nogen speciel lovgivning for landet, som pålægger køber og sæl

ger eller en af disse at betale til fattigkassen, ( hvilken jeg i modsat fald ønskede Kollegiet for 
frihedens skyld ville gøre mig opmærksom på) så har jeg dog stedse påset sådant ved andre over
dragelser, da jeg ved, at det bestandig er sket her i amtet, men måske ved en almindelig praksis 
medført, som jeg formoder deraf, at man stedse overlader til de kontraherende personer selv, som 
altid har været lige deltagende, at bestemme denne indtægt for fattigkassen.
Årsagen, hvorfor jeg dermod denne gang og ved denne lejlighed, ikke har approberet noget til fattig

kassen, er fordi, husmændene, som alle er fattige folk, vægrer sig ved at betale noget og nogle af disse 
endogså formener, at skulle have fået skøderne fri for det stemplede papirs betaling og de 3 skilling jeg 
her foruden har taget af enhver til læsning og protokollationen, som ikke vel kan være mindre for den 
umage og tidsspilde, Rettens Betjente forårsages, da de desuden må gennemgå pantebøgeme for at er
fare, om andre i forvejen skulle fæste på de pantsættende ejendomme.
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På grund af foranførte, og da jeg formener, dette bidrag til fattigkassen er frivilligt, indstiller jeg til 
Kollegii Resolution: Om bemeldte byers husmænd, der alle er fattige folk, ikke kunne fritages for at er
lægge noget til fattigkassen ved denne overdragelse, uden følge for deres eftermænd eller hvem de igen 
overdrog jorderne til.

Københavns Amtstue den 11. september 1798
P. Andersen

Landvæsenskontoret

Journal 1798 Sag nr. 1663 29. september 1798

Til Det Kongelige Danske Kancelli ( fra Rentekammeret)

Adskillige husmænd på Københavns Amt, som ingen jord havde haft til deres huse, er tid efter 
anden, af Hans Majestæts Kasse, forundte pengelån for derved at sættes i stand til at købe nogle 
gårdes jorder for at fordeles imellem dem.

Ved tinglæsningen af de dem derpå meddelte skøder og deres udstedte panteobligationer for lå
nene, har Rettens Betjente gjort påstand på sædvanlige fattiges penge.

I anledning heraf har amtsforvalter Andersen tilstillet Rentekammeret den herved følgende skri
velse og deri indstillet: At de ommeldte husmænd, som uformuende folk, måtte være fritagne for 
at erlægge fattiges penge på grund af, at disse ikke ved nogen dom er påbuden for landet, men 
alene ved sædvane er indførte.
Hvorom vi tjenstligen må udbede os behageligen meddelte Det Kongelige Danske Kancellies 

tanker.

Landvæsenskontoret

Journal 1799 Sagnr.1663 12. januar 1799

Til Det Kongelige Danske Kancelli ( fra Rentekammeret)

Pro memoria!
Under 29. september forrige år har vi tilstillet Det Kongelige Danske Kancelli en skrivelse fra 
amtsforvalter Andersen, hvori han indstiller: At adskillige husmænd på Københavns Amt, som 
ved pengelån af Hans Majestæts Kasse blev sat i stand til at købe nogle gårdes jorder, må fritages 
for at erlægge sædvanlige fattiges penge ved tinglæsningen af de dem på jordene meddelte skøder og 
deres for lånene udstedte panteobligationer, hvorom Rettens betjente har gjort påstand.
Vi udbad os Det Kongelige Danske Kancellies betænkning i denne anledning, men da samme ikke er 

os meddelt og vedkommende har gjort erindring om sagen, så må vi herved bringe foranførte vores 
skrivelse i behagelig erindring.
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Landvæsenskontoret

Journal 1799 Sag nr. 338 2. marts 1799

Til Det Kongelige Rentekammer

Pro memoria!
Det Kongelige Rentekammer har, foranlediget af en fra amtsforvalter Andersen dertil indkom
men skrivelse, hvori indstilles: Om ikke de husmænd på Københavns Amt, som ingen jord har 
haft til deres huse, må tid efter anden, ene af Hans Majestæts Kasse forundte pengelån, for der
ved at sættes i stand til at købe nogle gårdes jorder for at fordeles imellem dem, måtte, som ufor
muende folk, være fritagen for at erlægge fattiges penge ved tinglæsningen af de dem derpå med
delte skøder, på grund af, at disse ikke ved nogen lov er påbudne for landet, men alene ved sæd
vane indførte - i skrivelse af 29. september forrige anno herover forlangt dette Kollegii tanker.
Amtmanden, geheimeråd Scheel Piessen, hvis betænkning man i denne sag har indhentet, har, 

på grund af vedkommende embedsmænds herover meddelte erklæringer, nu svaret: At da denne 
skik ikke er forbuden i loven, men i almindelighed er bleven proxin, til bedste for herredernes 
fattigkasse, der har så få hjælpekilder, så formener han, at samme bør vedblive, da det er en fri
villig gave, der ikke er bestemt til noget vist, og erlægges efter enhvers evne: At, skønt de fleste 
af bemeldte husmænd ikke er formuende, så synes dog denne gave ikke at kunne være trykkende, 
siden den er ubetydelig og kun gives for en gang, så meget mindre, som enhver, der sidder i no
gen næring eller drift, bør bidrage til de fattiges underhold, dog efter evne.

I at meddele velbemeldte Kammer dette amtmandens svar, skulle man ikke undlade tillige 
tjenstligst at melde : At Kancelliet derved er enig.

Det Kongelige Danske Kancelli den 2. marts 1799

A. Brandt Schow Cowirni Seiersen

Landvæsenskontoret

Journal 1799 Sag nr. 338 16. marts 1799

Til hr. amtsforvalter Andersen

De adskillige husmænd, som ved lån af Den Kongelige Kasse har tilkøbt sig ejendomme, affordrede 
fattiges penge.
Til gensvar på Deres forespørgselsskrivelse af 11. september sidste anno meldes Dem, at da fattiges 
penges erlæggelse ved køb og salg eller skøders vedertagelse på ejendomme på landet, ikke er befalet 
ved nogen lov, men alene indført ved brug, så overlades det ganske til enhver, hvor meget eller hvor lidt 
han vil give til herredets fattigkasse.
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Landvæsenskontoret

Journal 1798 Sag nr. 2225 7. december 1798

Til Det Højkongelige Rentekammer!

Underdanigst pro memoria!
Til Mads Pedersen, der forhen har boet i Herstedøster By, men nu lever som kusk i København, agter 
jeg at afhænde min i Vridsløselille By tilhørende gårdsplads, hvorpå min udflyttede gård har stået, tillig
emed påstående 14 fag hus, for en købesum af 200 rigsdaler og årlig afgift 4 rigsdaler m.m.
Men forinden jeg derpå kan meddele ham skødet, skulle jeg hermed underdanigst udbede mig Det 

Højkongelige Rentekammers resolution, da ingen matrikuleret jord findes indbegreben under bemeldte 
plads, siden alt af mig svares af det fulde hartkorn.

Vridsløselille Mark den 7. december 1798
Underdanigst af Thomas Larsen

Indkommen 20/12 - 98

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Tilstilles Deres Excellence til behagelig betænkning Rothe
Rentekammeret den 22. december 1798

11 underskrifter

Landvæsenskontoret

Journal 1798 Sag nr. 2225 21. december 1798

Gårdmand Thomas Larsen i Vridsløselille hans gårdsplads indeholder matrikuleret jord: 33 alen i 
bredden og i længden 144 alen, som opgives efter forlangende.

Risby den 21. december 1798
Peder Andersen
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Landvæsenskontoret

Journal 1799 Sag nr. 106a

Deres Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

3. januar 1799

Pro memoria!
Ved herved at tilstille Deres Excellence den mig ved skrivelse af 31. i forrige måned tiltrådte an
søgning fra gårdmand Thomas Larsen på Vridsløselille Mark, om tilladelse at afhænde sin gårds
plads i byen til Mads Pedersen, imod en købesum af 200 rigsdaler, og en årlig afgift af 4 rigsda
ler, erklæres:
Da med sognefogedens vedfølgende attest bevises, at gårdspladsen ikke indeholder matrikuleret 

jord, og er i bredden 33 alen og i længden 144 alen, så er mig intet bevidst, som imod den an
søgte tilladelse kunne være at indvende, og det så meget mindre, da foruden købesummen en år
lig afgift af 4 rigsdaler skal til gården erlægges.

Københavns Amt den 3. januar 1799
P. Andersen

Landvæsenskontoret

Journal 1799 Sag nr. 106 12. januar 1799

Til Det Højkongelige Rentekammer!

Pro memoria!
Da det oplyses, med amtsforvalter Andersens vedlagte erklæring og bilag, at den gårdsplads med 
14 fag hus, som gårdmand Thomas Larsen af Vridsløselille agter at afhænde til en mand navnlig 
Mads Pedersen, indeholder i længden 144 alen og i bredden 33 alen, så anses den afgift af 4 rigs
daler, som køberen skal erlægge til gårdens ejer, så tilstrækkelig, at jeg ikke kan finde noget at 
erindre imod den i tilbagefølgende pro memoria ansøgte afhændelse, så meget mindre, som be
meldte gårdsplads skal være umatrikuleret, og altså ikke henhører under Thomas Larsens matri
kulerede jorder, hvorfor jeg, i henhold til amtsforvalter Andersens erklæring, tjenstligst må indstille til 
Det Kongelige Rentekammer, om afhændelsen, på den ansøgte måde, behageligen måtte approberes.

København den 12. januar 1799
Scheel Piessen

Indkommen 15/1 - 99
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Landvæsenskontoret

Journal 1799 Sag nr. 106 9. februar 1799

Til Hans Excellence
hr. geheimeråd og Den 9. februar 1799 Rothe
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Da den umatrikulerede gårdsplads, som gårdmand Thomas Larsen af Vridsløselille attrår at af
hænde med derpå stående 14 fag hus til Mads Pedersen, efter de os med Deres Excellences skri
velse af 12. forrige måned indeholdte oplysninger, indeholder et mindre areal end 4 skæpper 
land, så tillader Rentekammeret, at afhændelsen sker uden hartkorns ansættelse, dog at den an
ordnede årlige afgift, 4 rigsdaler, bestandig hæfter på gårdspladsen og erlægges til Thomas Lar
sen og efterkommende ejere af hans gård, hvilket tilmeldes Deres Excellence til behagelig efter
retning og bekendtgørelse for vedkommende.

Landvæsenskontoret

Journal 1799 Sag nr. 724 12. maj 1799

Til Det Højkongelige Rentekammer!

Underdanigst pro memoria!
Vel blev Vridsløselille Byes Jorder for omtrent 20 år siden, ved indbyrdes enighed mellem samtlige jord
brugere, af dem selv delt således: At 2 og 2 fik deres jorder sammen, så formoder jeg dog, at det i tiden 
ville blive mig til fordel, om jeg fik min indlod, ligesom en del andre af bemeldte byes beboere, der alle
rede har deres indlodder; og til den ende ansøger jeg herved Det Højkongelige Rentekammer, at det 
nådigst måtte tillades mig at få min lod ved en kongelig landmåler fra Hans Pedersens, som dermed er 
samlet afdelt og at det måtte pålægges ham at tage halvdel med mig i udskiftningsomkostningerne.

Vridsløselille på Københavns Amt den 12. maj 1799

Underdanigst salig Niels Jørgensens enke

208



Landvæsenskontoret

Journal 1799 Sag nr. 724 18. maj 1799

Til Hans Excellence 
hr. geheimeråd og 
amtmand Scheel Piessen

Rothe

Tilstilles Deres Excellence til behagelig betænkning!
Rentekammeret den 18. maj 1799

10 underskrifter

Landvæsenskontoret

Journal 1799 Sag nr. 1035b 21. juni 1799

Under følgende vilkår vil jeg skifte og dele jorder med Niels Jørgensens enke: Når jeg skal ud
flytte og tage den yderste lod i marken, så forlanger jeg fra hjørnet af Kromandens Vange og lige 
op til Herstedvester Mark, tønde land for tønde land, og af engbunden i midten, hvorimod enken 
skal tage hendes engbund ved begge sider. Derimod tilstås enken det samme, når hun vil udflytte 
og tage den yderste lod.

Vridsløselille den 21. juni 1799
Hans Pedersen

Hermed er jeg i ét og alt fornøjet og vil erholde indlodden på forommeldte måde.
Niels Jørgensens enke

Til vitterlighed Peder Nielsen, som kourator for
Schou, Hulbech moder med ført pen

Landvæsenskontoret
Journal 1799 Sag nr. 1035a 24. juni 1799

Til Deres Excellence
hr. geheimeråd og
amtmand Scheel Piessen

Pro memoria!
Ved herved at tilstille Deres Excellence den mig, ved skrivelse af 22. i forrige måned, tilsendte 
ansøgning fra Niels Jørgensens enke i Vridsløselille, om at blive ved en kongelig landmåler udskiftet fra 
naboen Hans Pedersen, som med hende ligger i jordfællesskab, erklæres:
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Vel vil gårdmand Hans Pedersen, efter hans vedfølgende erklæring, modtage udlodden og derpå ud
flytte, når han kan erholde de ham tilkommende agerjorder fra hjørnet af Kromandens Vange og lige op 
til Herstedvester Mark, tønde land for tønde land imod indlodden, og af engbunden hans andel i midten, 
men da han også tilbyder Niels Jørgensens enke disse af ham forlangte agre og engjorder, og derimod 
vil beholde indlodden og hans andel af engbunden på begge sider, så kunne imod det ommeldte af Hans 
Pedersen gjorte alternative tilbud, intet fra Niels Jørgensens enke være at indvende, når hun ikke, ved 
hendes og sønnens som kourator, erklæringen tilføjede underskrevet, havde samtykket, at Hans Peder
sen på forlangt måde måtte erholde de yderste jorder og af engbunden i midten.
De udbeder sig, om muligt for kongelig regning, siden de øvrige 4 i Vridsløselille By endnu i fællesskab 

liggende gårdmænd, Søren Andersen, Søren Johansen, Niels Christensen og Poul Hansen, fri landmåler 
skal være bevilget, snarest muligt fri landmåler, og foreslår dertil landinspektør Unsgaard, som til at dele 
jordene imellem bemeldte 4 gårdmænd, skal være beordret, men skulle en lige nåde ikke kunne bevil
ges dem, og bemeldte 4 gårdmænd muligen heller ikke haver erholdt fri landmåler, så nødsages de til, 
for de erholdte jorder, hver for sig, at lade samme for egen bekostning, uagtet Niels Jørgensens enkes 
forgældede og meget mådelige omstændigheder, trænger til hjælp, og Hans Pedersen, på grund at han 
vil udflytte, ligeledes kunne fortjene samme, udskiftede.
Udi Amtstuens Oppebørselsbøger findes anført, under nr. 1 Hans Pedersen med 15 tønder 4 skæpper 

hartkorn og under nr. 8 og 9 Niels Jørgensens enke med 15 tønder 6 skæpper 2 fjerdingkar hartkorn 
komi.

Københavns Amtstue den 24. juni 1799
P. Andersen

Landvæsenskontoret

Journal 1799 Sag nr. 1035 29. juni 1799

Til Det Kongelige Rentekammer!

Pro memoria!
Afgangne gårdmand Niels Jørgensens enkes ansøgning af Vridsløselille, om at blive udskiftet fra 
naboen Hans Pedersen, med hvem hun ligger tilfælles i marken, skulle jeg herved tilbagesende 
med amtsforvalter Andersens derover indhentede erklæring og et bilag.
Da ansøgerinden og hendes nabo Hans Pedersen er bievne enige om, hvorledes de vil dele deres 

nu samlede jordlodder imellem sig, så må jeg tjenstligst indstille til Det Kongelige Rente
kammer, hvorvidt de, i betragtning af enkens uformuenhed, kunne være at tilstå fri udskiftning 
og deling.

København den 29. juni 1799

Udi Hans Excellence hr. geheimeråd og amtmand Scheel Piessens fraværelse og på hans vegne 
som fuldmægtig. Ibsen

Indkommen 2/7

210



Landvæsenskontoret

Journal 1799 Sag nr. 1035 13. juli 1799

Til hr. landinspektør Unsgaard! Den 13. juli 1799

Pro memoria!
Da gårdmand Niels Jørgensens enke af Vridsløselille har erholdt om, at få hendes gårds jorder 
udskiftet fra fællesskab med naboen Hans Pedersen, så ville landinspektøren, i overensstemmelse 
med vores skrivelse til Dem af 22. juli 1799, snarest muligt foretage og fuldføre denne forret
ning.

R
Til Hans Excellence
hr. geheimeråd og
amtmand Scheel Piessen Den 13. juli 1799

Pro memoria!
At vi under dags dato har beordret landinspektør Unsgaard til at udskifte gårdmand Niels Jørgen
sens enkes jorder i Vridsløselille af fællesskab med naboen Hans Pedersen, det ville Deres Excel
lence behageligen bekendtgøre de vedkommende.

R
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Landvæsenskontoret

Journal 1799 Sag nr. 2003 2. december 1799

Til Det Højkongelige Rentekammer!

Underdanigst pro memoria!
Ved det efter min afdøde hustru Ellen Hansdatter den 21. april 1798 afholdte og sluttede skifte, er 
min eneste datter, Gjertrud Nielsdatter, af mig tilstået udi arv 200 rigsdaler foruden alle hendes 
afdøde moders gangklæder tilligemed sengeklæder til en seng, endskønt hun ikkun kunne til
komme i det hele 100 rigsdaler 18 skilling, på den kondition, at jeg selv beholder den jordlod på 
denne byes mark, bestående af 4 skæpper 2 fjerdingkar hartkorn, som hun ifølge Det Kongelige 
Rentekammers skrivelse af 9. maj 1795 skulle i året 1800 tilhøre.

Denne således afsluttede skiftehandling har min datters formynder, gårdmand Anders Jørgensen 
i Herstedvester indgået; men da jeg på grund af øverste bemeldte Rentekammers Resolution er 
sat ud af stand til, nu tiden, nemlig året 1800 nærmer sig, i hvilket min datter skulle overdrages 
berørte lod, at vælge enten af delene, så skulle jeg herved underdanigst udbede mig Det Konge
lige Collegiums Resolution, om det under skiftet afhandlede må stå ved magt, eller min datter 
skal overdrages lodden isteden den hende tilståede arvesumma, da jeg dertil er villig imod, at hun 
ingen videre arv i nogen måde, efter hendes moder, har at fordre; hvorhos jeg dog underdanigst 
må melde, at min datter er tilstået en del mere i arv end loddens værdi, uagtet den af mig skete 
forbedring på samme, og altså ganske overlades dette til Kollegiets forgodtbefindende.

Vridsløselille den 2. december 1799
Underdanigst Niels Kjeldsen

Indkommen den 7/12 - 1799

Landvæsenskontoret

Journal 1799 Sag nr. 2003 7. december 1799

Til Hans Excellence
hr. geheimeråd og Rothe
amtmand Scheel Piessen

Tilstilles Deres Excellence til behagelig betænkning.
Rentekammeret den 7. december 1799

11 underskrifter
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Landvæsenskontoret

Journal 1800 Sag nr. 2114a 13. september 1800

Deres Excellence 
hr. geheimeråd og 
stiftsbefalingsmand 
Greve af Knuth.

Pro memoria!
Ved hoslagt at sende den ved skrivelse af 12. december sidst fra forrige amtmand, Hans Excel
lence hr. geheimeråd Scheel Piessen, mig tilsendte ansøgning fra Niels Kjeldsen i Vridsløselille, 
skal jeg tillige afgive den mig affordrede erklæring derover, som er følgende: Det er aldeles rig
tig, at skiftet efter supplicantens afdøde hustru Ellen Hansdatter er den 21. april 1798 sluttet såle
des, som supplicanten i hans ansøgning har anført og ved denne skiftebehandling er sket den an
givne forening i skifteprotokollen imellem supplicanten og hans datters værge Anders Jørgensen, 
gårdmand i Herstedvester, ligesom det og er sandhed, at supplicanten haver ved denne forening 
vedtaget at give hans datter dobbelt så meget i penge i arv efter hendes moder, som hun ifølge 
taksationsforretningen over boets ejendomme, kunne tilkomme.

Da nu denne forening, som er indgået i Rettens Protokol, har såvel de formalia som realia, 
hvilke lovene bestemte i almindelighed for en kontrakts fuldkommengørelse, så vil det efter min 
formening også være en følge, at samme bør i overensstemmelse lovens 5.§ i kapitel 1 og 2 arti
kel stå ved magt, så meget mere, som det hus og jord, hvilket arvingens værge har samtykt udi, at 
faderen ( supplicanten) må beholde, imod at præstere den belovede og akkorderede arv, ikke 
endnu var arvingens ejendom og altså strider denne forening ikke imod lovens 5 §, 3. kapitel, 7. 
artikel; men om Niels Kjeldsen, som ved Det Kongelige Rentekammers Resolution af 9. maj 
1795 er tilladt i en tid af 5 år, at bruge denne lod, kan herefter eller fremdeles være tilladt at 
bruge den under andre vilkår, end de i højbemeldte resolution er bestemte, indstilles.

Københavns Amtstue den 13. september 1800
P. Andersen

Landvæsenskontoret

Journal 1800 Sag nr. 2114 15. november 1800

Til Det Kongelige Rentekammer!

Tjenstskyldigst betænkning!
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Det er ved Det Kongelige Rentekammers resolution af 9. maj 1795 bevilget, at husmand Niels Kjeldsen 
i Vridsløselille, i en tid af 5 år, må bruge de 2 ham tilhørende huslodder under ét, for efter den tid at 
kunne overdrage den ene lod til sin datter, dog at han til den tid skal være forpligtet til at forsyne enhver 
huslod med bygning og beboere.
Efter det, som ved skiftet efter hans afdøde hustru er afhandlet og hvorom amtsforvalter Andersen i 

medfølgende erklæring af 13. september sidst, har meddelt oplysning, er ansøgerens datter fyldestgjort i 
sin tillagte arv, for den rettighed, her, efter velbemeldte resolution, kunne have til den ene jordlod, og 
altså vil formentlig ansøgeren være pligtig, i overensstemmelse med resolutionen, at forsyne enhver hus
lod med bygning og beboere.

København den 15. november 1800
Knuth

Indkommen 24/11 -1800

Landvæsenskontoret

Journal 1800 Sag nr. 2114 6. december 1800

Til Hans Excellence
hr. geheimeråd og R.
stiftamtmand Greve Knuth
Den 6. december 1800

Pro memoria!
Da den ved vores skrivelse af 9. maj 1795 bestemte tid, i hvilken det var tilladt husmand Niels 
Kjeldsen i Vridsløselille, at bruge tvende ham tilhørende huslodder under ét, nu er udløben og for 
følgende tid, ikke kan forlænges, så anmodes Deres Excellence tjenstligen om, i overensstem
melse med ovenmeldte vor skrivelse, at påsé, at enhver af huslodderne nu bliver forsynet med 
bygning og beboere.

Landvæsenskontoret

Journal 1800 Sag nr. 522a 15. marts 1800

Dåbsattest fra pastor Bendtsen
År 1782, på 21. søndag efter trinitatis, er Erik Jørgensen smids søn i Vridsløselille døbt og kaldet 
Rasmus; hvilket herved af Herstedvester Kirkes ministerialbog bevidnes.

Herstedøster den 15. marts 1800
Bendtsen

Landvæsenskontoret
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Journal 1800 Sag nr. 522 18. marts 1800

Til Det Højkongelige Rentekammer!

Underdanigst pro memoria!
Til min søn Rasmus Eriksen haver jeg i sinde at købe en jordlod beliggende på Vridsløselille 
Mark bestående af 4 skp. 2 fjk. hartkorn, som Peder Poulsen før besad.

Da jeg nu selv besidder en lige jordlod, og min søn endnu ikke er bleven myndig med curator, 
som af vedlagte præsteattest nådigst vil erfares, giver jeg mig underdanigst frihed herved at fore
spørge: Om det må være mig tilladt at købe berørte lod til bemeldte min søn?

Vridsløselille den 18. marts 1800
Underdanigst Erik Jørgensen

Til hans højgrevelige excellence
hr. geheimeråd og stiftamtmand
greve Knuth

Tilstilles Deres Højgrevelige Excellence til behagelig betænkning.
Rentekammeret den 29. marts 1800

10 underskrifter

Landvæsenskontoret

Journal 1800 Sag nr. 1850b 12. april 1800

Til Deres Excellence 
hr. geheimeråd og 
stiftamtmand greve Knuth

Pro memoria!
Hermed tilstilles Deres Excellence den mig, med skrivelse af 5. dennes, tilsendte ansøgning fra 
husmand Erik Jørgensen af Vridsløselille, med medlagt og hermed igen tilbagefølgende præste
attest, om tilladelse at købe en huslod til sin søn Rasmus Eriksen, og desangående erklæres: Vel 
må efter Rentekammerresolution af 13. december 1794, ikke 2 lodder, til hvis indkøb købesum
men af Den Kongelige Kasse er bleven lånt, sammemlægges, og desårsag attrår ansøgeren for
mentlig den ommeldte købte lod til sin søn, men da sønnen efter medlagte præsteattest den 21. 
søndag efter trinitatis d.a. fylder sit 18. år, og altså under kourator bliver myndig, så indstilles, 
om det ikke må tillades faderen at tilkøbe lodden til sin søn, dog på vilkår, at derpå inden Mik
kelsdag 1801 opføres eller dertil købes et jordløst hus og at samme med familie bliver forsynet, 
med mindre det imidlertid måtte tillades husmændene, som udflytter på deres lodder, at eje 2 lod
der, siden de ingenlunde kan leve af en lod, hvorimod husmændene, som forbliver i byen, ikkun 
måtte være i besiddelse af en lod.
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Københavns Amtstue den 12. april 1800 
P. Andersen

Landvæsenskontoret

Journal 1800 Sag nr. 1850 18. oktober 1800

(Til Rentekammeret)

Tjenstskyldigst betænkning!
Da ansøgerens søn, Rasmus Eriksen, næsten er 18 år gammel, og altså snart kan imodtage og be
nytte sig af den jordlod, som faderen agter at købe til ham, så må jeg, i henhold til amtsforvalter 
Andersens vedlagte erklæring, tjenstskyldigst indstille til Det Kongelige Rentekammer, om det 
ikke kunne tillades ansøgeren at købe bemeldte jordlod, på de vilkår, at han inden Michaeli 1801, 
enten forsyner lodden med bygning og beboere, eller henlægger den til et andet jordløst hus til 
brug for sønnen eller anden husfamilie, som ingen jord ejer.

København den 18. oktober 1800
Knuth

Landvæsenskontoret

Journal 1800 Sag nr. 1850 15. november 1800

Til Deres Excellence
hr. geheimeråd og R
stiftamtmand greve Knuth

Pro memoria!
Rentekammeret har intet at erindre imod, at Erik Jørgensen i Vridsløselille køber den jordlod på 
byens mark af hartkorn 4 skæpper 2 fjerdingkar, som Peder Poulsen før besad, til hans søn Ras
mus Eriksen, som er 18 år gammel, når han forpligter sig til inden Michaeli 1801 enten at for
syne lodden med bygning og beboer eller henlægge den til et andet jordløst hus til brug for søn
nen eller en anden familie, som ingen jord ejer; hvilket tjenstligen tilmeldes Deres Excellence til 
behagelig efterretning og bekendtgørelse for vedkommende.

Landvæsenskontoret

Journal 1801 Sag nr. 1002a 19. maj 1801 
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Da husmand Niels Larsen Holm på Vridsløselille Mark, sammesteds har opført det af ham nu 
iboende hus af 11 fag, på den ham tilhørende lod nr. 2 på Vridsløselille Mark, bliver herved 
bevidnet, og ville det være meget fordelagtig for ham, når Det Kongelige Rentekammer ville til
lade, at han tilkøbte sig den næst ved sin bemeldte lod beliggende lod nr. 1, da samme af ham 
formedelst dens nærliggenhed, med megen større fordel kan afbenyttes, end nuværende ejer deraf 
kan høste.

Risby den 19. maj 1801
Peder Andersen
Sognefoged for Herstedvester Sogn

Indleveret den 6. juni 1801
Andersen

Landvæsenskontoret

Journal 1801 Sag nr. 1002a 20. maj 1801

Til Det Kongelige Rentekammer!

Underdanigst pro memoria!
Efter at jeg, efter vedlagte sognefoged Peder Andersens i Risby hans attest, har opført et hus på 
min tilhørende lod nr. 2 på Vridsløselille Mark af hartkorn 4 skp. 2 fjk., og jeg tillige bor på 
samme, giver jeg mig på grund deraf, såvelsom af efterstående grunde, den underdanige frihed, 
herved at ansøge Det Højkongelige Rentekammer, at mig allernådigst må vorde tilladt, at tilkøbe 
mig den ved siden af min ovenmeldte lod beliggende lod nr. 1 af hartkorn 4 skp. 2 fjk., tilhørende 
Niels Kjeldsen i Vridsløselille, da samme, formedelst den nærliggenhed ved min ommeldte lod, 
bedre og til større fordel af mig kan bruges og kultiveres, end af nuværende bemeldte ejer, forme
delst dens fraliggenhed. - Derforuden forpligter jeg mig til at overdrage bemeldte tilkøbende lod 
til min nu */2 år gamle søn Lars Nielsen, når han engang opnår den alder, han kan forestå og be
drive samme.

Vridsløselille Mark den 20. maj 1801 
Underdanigst Niels Larsen Holm

Landvæsenskontoret

Journal 1801 Sag nr. 1002a 8. juni 1801

Til Deres Excellence 
hr. geheimeråd og 
stiftamtmand Greve Knuth.-
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Erklæring!
Udi forestående ansøgning anholder smeden Niels Larsen Holm, som ejer lodden nr. 2 på Vrids
løselille Mark på 4 skp. 2 fjk. hartkorn, om tilladelse at købe, af Niels Kjeldsen sammesteds, lod
den nr. 1 på 4 skp. 2 fjk. hartkorn og sammenlægge samme. - Vel er bemeldte lodder, ved lån af 
Den Kongelige Kasse, købte, og desårsag måtte samme ikke efter adskillige desangående 
ergangne kongelige resolutioner, sammenlægges eller til bøndergårde henlægges, men da ansøge
ren, efter sognefogdens ansøgningen vedlagte attest, bor på hans ejende lod nr. 2, så indstilles, 
om den ansøgte tilladelse ham ikke, på grund af kongelig resolution af 29. oktober 1800, kunne 
være at forunde, og han dertil være Det Kongelige Rentekammer at anbefale.

Københavns Amtstue den 8. juni 1801
P. Andersen

Landvæsenskontoret

Journal 1801 Sag nr. 1002 15. august 1801

Til Det Kongelige Rentekammer!

Pro memoria!
Da smeden Niels Larsen Holm på Vridsløselille Mark, som ejer jordlodden nr. 2 på bemeldte 
byes mark, bestående af 4 skp. 2 fjk. hartkorns jorder, efter vedlagte ansøgning, som er forsynet 
med amtsforvalter Andersens påtegnede erklæring, anholder om tilladelse til at afkøbe husmand 
Niels Kjeldsen sammesteds, jordlodden nr. 1, af lige hartkorn, for at drive disse to lodder under 
ét; så, da det er af de slags huslodder, som for kongelig regning er købte til jordløse huse, og som 
efter resolution ikke må sammenlægges, for ikke at gøre husene jordløse igen, vil det bero på Det 
Kongelige Rentekammers behagelige bedømmelse, om ansøgeren, som skal have opført 11 fag 
hus på sin lod nr. 2 og bebor samme, kan indvilges det ansøgte, dog uden hensyn til det han tilby
der sig, nemlig, i tiden at vil overdrage sin */2 år gamle søn, den tilkøbende jordlod, som forment
lig ikke kan komme i betragtning.

København den 15. august 1801
Knuth

Indkommen 19/8

Landvæsenskontoret

Journal 1801 Sag nr. 1002 12. september 1801

Til hans højgrevelige excellence 
geheimeråd og stiftamtmand Greve Knuth! R
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Pro memoria!
Den af smeden Niels Larsen Holm på Vridsløselille Mark ansøgte tilladelse til at sammenlægge hans 
ejende jordlod nr. 2 med huslodden nr. 1, som han agter at afkøbe Niels Kjeldsen, kan Rentekammeret 
for følgers skyld ikke tilstå ham; hvilket den herre geheimeråden tjenstligen anmodes om at bekendtgøre 
ham til efterretning.





Landvæsenskontoret

Journal 1801 Sag nr. 1309b 26. september 1801

På smeden Niels Larsen Holm på Vridsløselille Mark hans forlangende, undlades ikke herved at 
bevidne: At bemeldte smed Holm ikkun ejer lodden nr. 2 på Vridsløselille Mark, hvorpå han har 
opført hus og beboer samme, samt at det ville være ham til betydelig fordel, når han måtte er
holde Rentekammerets tilladelse til at tilkøbe sig lodden nr. 1, som Niels Kjeldsen nu ejer, da 
samme er ovennævnte lod nr. 2 nærbeliggende.

Risby den 26. september 1801
Peder Andersen

Landvæsenskontoret

Journal 1801 Sag nr. 1309a 29. september 1801

Til Det Højkongelige Rentekammer!

Underdanigst pro memoria!
I hensyn til den tilladelse, som Det Kongelige Rentekammer har forundt vedkommende såvel i 
Joenstrup Vang som på Hjortesprings Overdrev, nemlig at sammenlægge 2 lodder, har bestyrket 
mig udi at ansøge Det Kongelige Collegium om at det måtte mig tillades at købe lodden nr. 1 af 
Niels Kjeldsen, da jeg bor på lodden nr. 2, og det er at anse, som 2 familier beboede lodderne, 
siden det hus, som min formand ejede i Vridsløselille, endnu er der og beboes.
Det er tungt for en mand ikke at må fremme sit gavn og bedste, men at blive derfor sat grænser, 

og endnu mere for den mand, der besidder en ting, han ikke må afhænde til den, der vil give 
mest, og ikke uden ansélig tab skal nødes til at sælge, da han som fraværende ingen nytte kan 
have af sin ejendom.

Således går det mig som køber og Niels Kjeldsen som sælger. Jeg tror at kan have nytte af købet 
og ham at se sin fordel derved. Jeg bor ved jorden og Niels Kjeldsen er flyttet til sin svigerfader, 
gårdmand Lars Caspersen i Ledøje, altså fraværende.
Efter kongelig resolution af 14. december 1791 er det tilladt, at så megen jord må sammen

lægges indtil 100 tønder land eller 8 tønder hartkorn. Dette er langt fra med disse 2 lodders sam
menlægning, da her næppe bliver over 9 å 10 tønder.

Hensigten af købet er fra min side kuns denne: Om muligt at forbedre mine kår, da jeg er gift og 
har familie at underholde, og endskønt jeg skal låne pengene, tror jeg dog derved bedre at kan 
soutinere mig og mine end ved den ene lod, jeg nu ejer, og da Den Kongelige Kasses lån i disse 
lodder er betalte, drister jeg mig atter herved at bønfalde om, at det må være mig tilladt at afkøbe 
Niels Kjeldsen lodden nr. 1 på Vridsløselille Mark og sammenlægge den med lodden nr. 2, der er 
mig til stor nytte, som nådigst vil erfares af medfølgende sognefoged Peder Andersens attest.

Vridsløselille Mark den 29. september 1801 
Underdanigst Niels Larsen Holm
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Landvæsenskontoret

Journal 1801 Sagnr. 1309a 30. september 1801

Til Deres Excellence 
hr. geheimeråd og 
stiftamtmand greve Knuth!

Erklæring!
Smeden Niels Larsen Holm anholder endvidere i forestående ansøgning om, at må sammenlægge 
jordlodden nr. 1 på Vridsløselille Mark med jordlodden nr. 2 sammesteds, og har anmodet mig 
derover at meddele min erklæring.

Ved kongelig allemådigst resolution af 29. oktober 1800 og efter Det Kongelige Rentekammers 
skrivelse af 23. maj dette år, er en del beboere i Joenstrup Vang, som bor sammesteds, tilladt at 
sammenlægge 2 lodder. Disse beboere har Hans Majestæt skænket lodderne uden købesumma og 
under den betingelse, at enhver mand måtte kun eje én lod. Derimod er vedkommende husmænd, 
til hvem af Den Kongelige Kasse er gjort forskud, for at afkøbe bøndergårdes jorder, forpligtede 
til at tilbagebetale lånet samt af samme at svare renter.

Vel er, i de vedkommende husmænd meddelte skøder, udtrykkelig bestemt, at 2 lodder ikke må 
sammenlægges, men samme tilfælde har det været med de i Joenstrup Vang boende husmænd. 
Det synes altså, at her ingen undtagelse i denne henseende, efter mine tanker, kunne finde sted, 
og det så meget mere, som husmændene, til hvem er købt jorder af gårdmændene, burde have 
større ret til Den Kongelige Nåde, at sammenlægge 2 lodder, end de, som er skænkede deres, da 
hine kun er forstrakt med et lån, som de er debitor for, og må tilbagebetale. For altså at kunne 
dette, bør de understøttes at virke til sådan mål, der sigter til eget vel.

Så meget mere tror jeg at have føje til at anbefale ansøgningen til bønhørelse, som det er mig 
bekendt, at sælgeren nu er i Ledøje, altså fraværende og ikke kan have nogen synderlig nytte af 
jordlodden, som ligger særdeles belejlig for ansøgeren, ligesom og at lånet, som derudi og i lod
den nr. 2 af Den Kongelige Kasse indestod, er betalt.

Københavns Amtstue den 30. september 1801
P. Andersen

Landvæsenskontoret

Journal 1801 Sagnr. 1309 17. oktober 1801

Til Det Kongelige Rentekammer!

Pro memoria!
Det Kongelige Rentekammer har i behagelig skrivelse af 12. forrige måned resolveret, at smeden 
Niels Larsen Holm på Vridsløselille Mark, ikke kan tillades at sammenlægge huslodden nr. 1 på 
4 skp. 2 fjk. hartkorn, som han agter at afkøbe Niels Kjeldsen, med sin ejende lod nr. 2 af lige 
hartkorn, og hvorpå han har opført 11 fag hus, som han bebor.

223



Da bemeldte Niels Larsen Holm påny har indgivet vedlagte ansøgning, som er forsynet med amts
forvalter Andersens påtegnede erklæring, hvorved han endvidere anholder om Det Kongelige 
Rentekammers approbation på denne handel imellem ham og Niels Kjeldsen, så må jeg, næst at refe
rere mig til min erklæring under 15. august sidstladne, tjenstskyldigst indlade, hvorvidt de af amts
forvalter Andersen anførte grunde, der taler til bedste for det ansøgte, behageligen kunne tages i nær
mere betragtning til indvilligelse.

København den 17. oktober 1801 
Knuth

Indkommen 22/10

Landvæsenskontoret

Journal 1801 Sag nr. 1309 7. november 1801

Til hans højgrevelige excellence 
hr. geheimeråd og stiftamtmand 
greve Knuth!

Pro memoria!
På de samme grunde, som det tilforn er afslået smeden Niels Larsen Holm på Vridsløselille 
Mark, at sammenlægge jordlodden nr. 1 med sin jordlod nr. 2, som han har afkøbt Niels Kjeld
sen, må Rentekammeret endnu vedblive denne sin resolution og derfor anholde sig til sin skri
velse af 12. september d.a., hvilket tjenstligen tilmeldes ham til efterretning og behagelig be
kendtgørelse for vedkommende.



I

225



Landvæsenskontoret

Journal 1801 Sagnr. 1547b 26. november 1801

Efter gårdmand Hans Pedersens forlangende, da har jeg sognefoged Peder Andersen af Risby og 
gårdmand Niels Christensen af Vridsløselille taget besigtigelse på bemeldte Hans Pedersens til
hørende nyopbyggede gård på Vridsløselille Mark, da samme gård befandtes at være opbygget i 
god og forsvarlig stand i alle dens indretninger, således som følger:
1/ Den nordre længe, som er indrettet til stue og køkken og andre små kamre, alt med loft over 
samme, opbygget dels med eg og dels med fyrretømmer og med stråtag og klinede vægge, som 
består af 19 fag hus
å faget-----------------------25 rigsdaler-------------------- er-------------------- 475 rigsdaler.
2/ Den søndre længe består af 18 og 6 fag af den østre længe, som alt er indrettet til lo og lade og 
en indkørselsport og stalde, hvilke 24 fag ansættes:
å faget---------------------- 20 rigsdaler-------------------- er-------------------- 480 rigsdaler.
3/ De øvrige af den østre længe består af 10 fag, hvilket er indrettet til lo og lade. Tillige en 
indkørselsport
hvilke 10 fag ansættes å faget 18 rigsdaler, er 180 rigsdaler.
4/ Den vestre længe består af 16 fag, som er indrettet til adskillige små kamre og en indkørsel
sport
som ansættes å faget 16 rigsdaler------------------- er-------------------- 256 rigsdaler.
5/ En brønd, som er opsat med egetømmer-------------------------- 10 rigsdaler.

Ovenanførte besigtigelse er lovlig foretaget af os underskrevne som bevidnere. -
Vridsløselille den 26. november 1801

Peder Andersen Niels Christensen

Landvæsenskontoret

Journal 1801 Sag nr. 1547a 30. november 1801

Til Det Kongelige Rentekammer!

Underdanigst pro memoria!
Efter sognefoged Peder Andersens og gårdmand Niels Christensens vedlagte attest, har jeg på 
den mig ved jorddelingen imellem gårdmand Niels Jørgensens enke og mig tilfaldne udlod på 15 
tønder 4 skæpper hartkorn udi afvigte og indeværende år, dels udflyttet og dels af nye op- og 
fuldført
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tilsammen

1/ Den nordre længe, som er indrettet til stuehus, af 19 fag
2/ Den søndre længe, af 18 fag
3/ Af den østre længe 6 fag
4/ Endvidere af den østre længe 10 fag
5/ Den vestre længe, af 16 fag

69 fag

opgravet og fuldført en træsat brønd, hvis bekostninger er anslagen til 10 rigsdaler, og da amtets øvrige 
til distriktet henhørende gårdudflyttere, som dels har udflyttet og dels af nyt har opført deres gårds
bygninger på en dem ved jorddelingen tilfalden udlod, 1 rigsdaler 48 skilling for ethvert fag udi 
bygningshjælp og 8 rigsdaler for en træsat brønd udi brøndhjælp, er bleven tilstået og af Den Kongelige 
Kasse betalt, så ansøges, at mig udi bygningshjælp 103 rigsdaler 48 skilling og udi brøndhjælp 8 rigsda
ler må blive bevilget og betalt, da jeg er af den forhåbning, at Rentekammerets Resolution af 29. 
novenber forrige anno, hvorefter for på tilkøbte lodder eller til egen bekvemmelighed opførte bygninger, 
ingen bygningshjælp tilstås og udbetales, mig ikke kan og vil være hinderlig, siden mine bygninger til for
del for udskiftningen på en mig derved tilfalden udlod, er bleven opførte.

Vridsløselille Mark den 30. november 1801
Underdanigst Hans Pedersen

Gårdmand

Landvæsenskontoret

Journal 1801 Sag nr. 1547 1. december 1801

Til Deres Excellence 
hr. geheimeråd og 
stiftamtmand greve Knuth!

Erklæring!
Ved Vridsløselille Bys for nogle år foretagne udskiftning, blev 8 gårde udi fællesskab. For om
trent 5 år siden overtalte jeg gårdmand Thomas Larsen og Børge Olsen, at dele deres agre om 
agre beliggende jorder, hvorved den første erholdt en udlod, hvorpå han opførte sin gårds bygnin
ger, og erholdt 1 rigsdaler 48 skilling for hver fag udi bygningshjælp og, om jeg mindes ret, 10 
rigsdaler udi brøndhjælp. - Udi året 1799 fik jeg ligeledes Hans Pedersen og Niels Jørgensens 
enke overtalt til at dele deres ligeledes agre om agre beliggende jorder, hvorved Hans Pedersen, i 
håb at have en lige bygnings- og brøndhjælp, endsom Thomas Larsen udi lige tilfælde er bleven 
tilstået og betalt, ville blive bevilget og betalt, bekvemmede sig til at modtage en ved Hersted
vester Markskel beliggende og af landinspektør Unsgaard, som har delt jordene, afsat udlod, 
hvorpå han udi afvigte og indeværende år, efter den ansøgningen vedlagte attest, har op- og fuld
ført 69 fag hus, og gravet samt træsat en brønd; derimod har det endnu ikke været mig muligt at 
overtale gårdmand Poul Hansen, Niels Christensen, Søren Andersen og Peder Sørensen, hvis jor
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der endnu ligger agre om agre, til at dele deres jorder og 2 eller i det mindste 1 af dem at udflytte, hvor
til de ingen tid vil blive at formå, når ansøgere ingen bygningshjælp, på grund af Rentekammerets resolu
tion af 29. november forrige anno, skulle blive tilstået. - Om også ved denne udflytning ingen fordelagtig 
udskiftningsplan for Vridsløselille By i det hele er bleven fremmet, så har samme dog imellem 2 udi fæl
lesskabet liggende gårde på omtrent 30 tønder hartkorn foranlediget en fordelagtig udskiftning, og des
årsag indstilles, om ansøgeren ikke kunne være Det Kongelige Rentekammer at anbefale til at forundes 
den ansøgte bygnings- og brøndhjælp, og som muligen kunne have til følge, at de tilbageværende 4 
gårdmænd også deler deres jorder.

Københavns Amt den 1. december 1801
P. Andersen

Landvæsenskontoret

Journal 1801 Sag nr. 1547 8. december 1801

Til Det Kongelige Rentekammer!

Pro memoria!
Vedlagte ansøgning med bilag fra gårdmand Hans Pedersen af Vridsløselille, som er påtegnet af 
amtsforvalter Andersen, hvori anholdes om bygningshjælp til 69 fag hus og til en brønd ved den 
af bemeldte Hans Pedersen udflyttede gård, skulle jeg ikke undlade hermed tjenstskyldigst at til
stille Det Kongelige Rentekammer.
Efter det, som amtsforvalterens erklæring oplyser, har 8 af Vridsløselille bys gårdmænd ved ud
skiftningen forenet sig om at modtage 4 lodder, således at hver anden har drevet deres jorder til
fælles, indtil for omtrent 5 år siden, da Thomas Larsen og Børge Olsen lader sig udskifte fra hin
anden, og den første modtog udjorderne og derpå udflyttede.
Da nu ansøgeren, Hans Pedersen og Niels Jørgensens enke, ligeledes i året 1799 har ladet deres 
jorder dele imellem sig, og Hans Pedersen har imodtaget udlodden ved Herstedvester Markskel, 
hvorpå han har opført de ommeldte 69 fag hus; så må jeg i anledning af amtsforvalterens erklæ
ring, som tillige oplyser, at bemeldte Thomas Larsen har nydt af Den Kongelige Kasse 9 mark pr. 
fag hus i bygningshjælp og en brøndhjælp, tjenstskyldigst indstille til Det Kongelige Rente
kammer, om ansøgeren på de anførte grunde kunne være at tilstå en lige bygnings- og brønd
hjælp i forhold med de 69 fag hus, han bevislig har opført, samt en træsat brønd, med mindre Det 
Kongelige Rentekammers resolution af 29. november forrige år, deri skulle være hinderlig.

København den 8. december 1801
Knuth
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Landvæsenskontoret

Journal 1801 Sag nr. 1547 19. januar 1802

Til hans høj grevelige excellence
hr. geheimeråd og stiftamtmand Rothe
greve Knuth!

Pro memoria!
Da det ved Deres højgrevelige excellences skrivelse af 8. forrige måned er oplyst, at gårdmand 
Hans Pedersen af Vridsløselille har ladet sin jordlod udskifte af fællesskab med Niels Jørgensens 
enkes jorder, og på den ham tillagte udlod opført 69 fag hus, så har Rentekammeret tilstået ham 
en bygningshjælp af 1 rigsdaler 3 mark pr. fag, hvilket for bemeldte 69 fag udgør 103 rigsdaler 3 
mark, og tilskrevet Det Kongelige Rentekammer direktiv om, at lade ham samme udbetale på 
Københavns Amtstue; men den ansøgte brøndhjælp kan ikke bevilges, hvilket vi tjenstligen an
moder Deres højgrevelige excellence om at bekendtgøre ham til efterretning.

Landvæsenskontoret

Journal 1801 Sag nr. 1547 19. januar 1802

Til Den Kongelige Rentekammerdirektion!
Rothe

Pro memoria!
Gårdmand Hans Pedersen af Vridsløselille, som har opført 69 fag hus på den ham ved jord
fællesskabets ophævelse imellem ham og hans nabo tillagte udlod, har Rentekammeret tilstået en 
bygningshjælp af 103 rigsdaler 3 mark, som vi tjenstligen anmoder Den Kongelige Rente
kammerdirektion om at lade ham på Københavns Amtstue udbetale og anføre på Landvæsensfonden.

Tillæg!
Forskellige uddrag fra notater af landvæsensforbedringer tilhørende Rentekammeret. Det meste 
er indsendt fra Københavns Amtstue.

1773
Pro Memoria!

De på Københavns Amt afvigte år kendte forandringer og forbedringer ifølge de til landvæsenets 
befordring allemådigst ergangne anordninger, består i følgende: 
På distriktets første del:

Udi den såkaldte Hedemark, hvori otte byer lå tilfælles, nemlig: 1/ Rødovre, 2/ Brøndbyøster, 3/ 
Brøndbyvester, 4/ Vallensbæk, 5/ Vridsløselille, 6/ Herstedvester, 7/ Glostrup og 8/ Hvissinge har føl-
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gende separeret sig såsom: 1/ Brøndbyvester, 2/ Vallensbæk, 3/ Vridsløselille, 4/ Herstedvester og 5/ 
Rødovre, så at de andre tre byer endnu er i fællesskab med hinanden i samme vang.

Vridsløselille by har således separeret sig indbyrdes: At to gårde har hver fået sin del for sig selv, og otte 
har delt sig således, at to, nemlig Niels Jørgensen og Jens Thomasen har deres mark sammen, Jørgen 
Jørgensen og Lars Thomasen deres mark sammen, og de øvrige fire har endnu deres mark tilfælles, ind
til de kan overkomme at separere sig i mindre dele.

Underdanig underretning over de på Københavns Amt i årene 1770,1771,1772 og 1774 foretagne 
landvæsensforbedringer, nemlig:
Roskilde Kro, Peter Witt, som ejer af en gårds hartkorn i Vridsløselille by, er udi året 1771 ble
ven udskiftet af fællesskab fra de øvrige bymænd og fået sine jorder samlede på et sted og 
fragrøftet.

Vridsløselille er i året 1772 separeret fra Herstedvester og Vallensbæk i Hede - og Krovangen.

November 1777
Sundby Lindam

Rentekammerudskrift ca. 1778
Vridsløselille er således separeret, at gårdene nr. 5 og 11 har sine lodder samlede hver for sig, og nr. 1 
og 8 samt 2 og 7 og nr. 3,4,9 og 10 har hver sin lod for sig under ét.

1778
Specifikation på de byer under det mig allernådigst anfortroede distrikt, som siden min allerun
derdanigste tiltrædelse til tjenesten er blevet separerede ved fragravning udi deres sammenstø
dende markskel, såsom:

Vridsløselille er altså separeret fra andre rundt omkring i alle tre marker, og aparte separeret 
imellem dem selv indbyrdes.

Frederiksberg den 12. december 1778
Nørager

Før 1778
Vridsløselille by er separeret således, at gårdene nr. 5 og 11, som tilhører kromanden Peder With i Ros
kilde Kro, er hver for sig selv separeret. -
Nr. 1 og 8 har deres lodder samlet for sig selv under ét, i fællesskab med hinanden. -
Nr. 2 og 7 ligeledes. -
Nr. 3,4, 9 og 10 ligeså.
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Regimentskriveren i Frederiksberg

Ca. 1780
Specifikation på de byer på Københavns Distrikt, der er udskiftede af fællesskab og hvor mange gårde 
i hver by befindes.

Vridsløselille 10 gårde. Har i året 1772 udskiftet sig og selv delt sig imellem.

Ca. 1785
Vridsløselille består af 10 gårde, 
som har hartkorn =118 tønder.

15 husmænd, som hver har en 
lille kålhave og ingen videre jord, 
således, at to gårde har hver sin 
jord på ét sted, to tilfælles om én 
mark, to ditto om en anden, og fire om én..

1/ Byen er separeret fra nabobyerne 
i markskellet.

2/ Er forskellige af hartkorn såsom
8, 10, 12, 14 å 16 tønder.

3/ Har indbyrdes separeret sig selv
4/ Har intet overdrev
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