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Udskiftningen paa Brahetrolleborg

for 100 Aar siden.

Ved

N. Rasmussen Søkilde

Et Festskrift
ved Afsløringen af Mindesmærket for Grev Ludvig Reventlow 

den 14de September 1888.

(Udgivet af Komiteen for Hundredaarsfesten).

Odense 1888.



Trykt i det Milo'ske Bogtrykkeri.



„Ej glemmes stal Reventlow 
Saalcenge Bonde gaar bag Plov,
Erkjendtlighed Hans Navn stal bare 
sra Sloegt til Slagt med Pris og A§re.------- "

aaledes sang man om Statsminister, Grev Christian 
Reventlow, der i en hel Menneflealder stod som 

W Folkets og Frihedens Talsmand ved Thronens Side, 

M men vi kunne med lige saa stör Foje shnge den samme 
M Sang til Wreminde for Hans hngre Broder Grev 
M Johan Ludvig, thi det var ham, der i mange Hen- 
M seender gik forud med lhse Jdeer, det var ham, der 

viste os Vejen til Almuens Dannelse og Oplysning, 
^3) det var ham, der var en af de virksomste Forkoempere

for Regeringsforandringen i 1784, hvoraf Bondestandens 
Frigjvrelse fremgik, og det var ham, der fremkom med de 
fsrste Forflag til Bondernes Frigjorelse i Kronborg og 
Frederiksborg Amter. Ja disse Brodre, der stode i fsrste 
Roekke blandt Danmarks störe Moend for Hundrede Aar 
siden, kan vort Foedreland endnu vcere stolt af, thi saadan 
et Par Brodre har Daumark neppe haft, siden Abfalons og 
Esbern Snares Dage.

Johan Ludvig, Greve af Reventlow, fodt den 28. April 
1751 og dod den 1. Marts 1801, var den Yngste af Geheime- 
konferentsraad Grev Chr. Ditlev Reventlows tre Sonner, 
der ester Faderens Dod i Aaret 1775 modtog hver et Lensgods: 
Christiansstede, Reventlow-Sandberg og Brahetrolleborg i
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Fsedrenearv. Medens den celdste Grober Christian Ditlev 
FredeE fik de laalandske, ftk Konrad Georg de sonderjhdfle 
og Johan Ludvig de fynske Jordegodser: BrahetrolleLorg og 
og Brendegaard med underliggende Bonder, Marter, Stove 
og al anden Herlighed.

Ludvig Reventlow var allerede paa stne Rejser bleven 
vatt for de filantropiste Livsanskuelser og satte det som sin 
Livsopgave at virte for Oplysning og Frigjorelse for de 
lavere Sarnfundsklasser i fit Foedreland. Den forste Hilfen, 
hvormed han modtog sine stavnsbundne Hovbonder, var den 
Tale, hvori han forklarede dem sine Grundsoetninger, advarede 
dem mod det goengse Skovtyveri og Drutkenflab, formanede 
dem til Lydighed, Flid og Trostab, lovede dem Oplysning, 
Frihed og Fordele samt bod dem strax at odeloegge Troehesten 
og svrige Straffemidler.

Grev Ludvig Reventlow var ved Faderens Dsd tun 
24 Aar gammel, hvorfor han forst i 1777 overtog den 
egentlige Styrelse med Godsejer- og Amtmandsrettigheder 
her paa Baroniet. Han havde strax Tanten henvendt paa 
at stanse den ulovlige Broendevinsbroenden og det overhaand- 
tagende Skovtyveri. Han optog paanh Frederit Baggers 
Fremgangsmaade, paa Tider hvor man mindst ventede det, 
selv med egne Djne at overbevise sig om, hvor Stäben havde 
sin Rod.

Der hengit imidlertid flere Aar. i hvilke Ludvig Reventlow 
delte sin Virtsomhed imellem Statens Tjeneste og Forberedel- 
serne til Ordningen af det fortrinlige Skolevoesen, de senere 
fuldforte Udstiftninger og ovrige Reformer ved Brahetrolleborg 
efter de Planer, som han selv havde fattet, og som tillige 
dannede Grundlaget for de bekjendte Forbedringer af de 
kongelige Foestebonders Kaar i Kronborg og Frederiksborg 
Amter.

Det var under mindre günstige Tidsforhold, at Greven 
modtog Baroniet. Den ene Godsforvalter efter den anden 
havde begaaet störe Undersloeb og tilvendt sig betydelige 
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Beleb af Baroniets Midler. Den ondartede Kvoegsyge, der 
flere Gange havde hoerjet Egnen, vendte atter tilbage i 
1779—80. Den havde bragt uerstattelige Tab for Landet, 
derfor sogte Greven ved streng Afspoering og Nedflaaning 
af de angrebne Besoetninger at stanse Shgdommens videre 
Udbredelse. Saaledes dar Gjcerup By i Vinteren noevnte 
Aar under streng Afspoering og Dagthold, og det lhkkedes 
ogsaa at indskroenke Smittens videre Udbredelse. Et enkelt 
mistoenkeligt Tilfoelde hos Gaardmd. Jörgen Rasmussen i 
Fleninge i Februar 1782. der medferte, at hele Hans 
Kvoegbesoetning efter forudgaaet Vurdering blev nedslaaet 
og begravet, er saavidt vides det sidste Tilfoelde her i Landet 
af hin skroekkelige Landeplage i forrige Aarhundrede.

Trods disse uheldige Omstoendigheder fegte Greven strax 
at ivoerksoette Forberedelser til sine Planer. Han fegte 
saaledes ved Mageloeg med Benderne at indfrede de sterre 
samlede Skovstroekninger, for senere ved Fagmoends Bistand 
at kunne tilkultivere de ode Stroekninger indenfor Skovenes 
Groenser, medens der paa den anden Side bortrhddedes mange 
Pletter af den Strsflov, Levninger af Fortidens Skove, 
som endnu henstode saavel paa Bondernes som paa Hoved- 
gaardenes Marter, Moser og Overdrev.

Der var allerede 1775 optaget Kort over Baroniet og 
paa Grundlag Heras, künde nu den forelobige Plan til en 
heldig Udskiftning loegges. Men der var mange Forberedelser 
at troeffe. En Udskiftning af Baroniets Bendergods, der 
omfattede et Hundrede Äaarde og Steder, der for den storste 
Del henlaa i samlede Landsbher, udkroevede, naar Udflift- 
ningen skulde voere god og efter Bernstorffs Monster, en 
Udflytning af henved Halvdelen af de gamle Gaarde foruden 
en Moengde Hufe i Bherne. Til saadanne Bhggeforetagender 
vilde medgaa störe Masser af Egetommer og andre Bhgnings- 
materialier. Det var derfor i en Roekke af Aar Grevens 
Opgave at samle rige Oplag, navnlig af Tommer og 
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Mursten, hvorved 3 Teglvcerker, mange Skovarbejdere, 
Savflcerere, Som- og Boltesmede o. s. v. vare i Virksomhed.

1775 bestod Baroniets samlede Areal i Hovedgaards- 
taxt, derunder foruden Brahetrolleborg, Brendegaard og 
Hobbet med underliggende Skove, og Overdrevene Klosterskov, 
Gjoerup Skov og Knabelbjerge, folgende Skovsteder og Eneste- 
gaarde: Teglgaarden og Kegleholme, Kroemerhus, Pugehus 
og Honsehus samt Frydenborg, Voeverhus og Nellebo as 
oder 3200 Tdr. Land, hvoraf 1200 Tdr. Land Ager, 520 
Tdr. Land Eng, 233 Tdr. Land, Ellemoser, 910 Tdr. Land 
Storskov og 300 Tdr. Land Lhnghede i Gjoerup Skov og 
Knabelbjerg. Det samlede, fra Foellesskab med andre Lods- 
ejere udskiftede Bondergods i Brahetrolleborg, Krarup, 
Hillerslev, Hundstrup og Vesteraabh Sogne bestod samtidig af 
3,565 Tdr. Land Ager, 800 Tdr. Land Eng, 482 Tdr. L. Elle- 
mose, 125 Tdr. Land Torvemose, 1,344 Tdr. Land Storskov og 
30 Tdr. Land Veje, ialt 6,352 Tdr. Land, der henlaa under 
11 Bher i Brahetrolleborg og Hillerslev Sogne foruden 
folgende Skovsteder og Enestegaarde, der havde deres Jorder 
under egne Hegn, nemlig: Egneborg, Gcoftebjerg, Fiskerup, 
Klosterhus, Grimeledshus, Gellebrede, Kragegaard samt 
Eskebjerg og Pilshus. Det ovrige under Baroniet hörende 
Bondergods i Vesteraabh Sogn, var dengang ikke udfliftet 
fra de ovrige Lodsejere, hvilket sorst feuere fandt Sted.

Til flere Byer henlaa meget betydelige Skovstroekninger; 
saaledes havde f. Ex. Gronderup Bys 6 Gaarde 775 Tdr. 
Land, hvoraf 413 Tdr. Land Agerland og 268 Tdr. Land 
Storskov, foruden 18 Tdr. Land Ellemoser. De to Solv- 
bjerggaarde, der havde 249 Tdr. Land, havde kun 47 Tdr. 
Land Agerland og 24 Tdr. Land Eng, men 176 Tdr. Land 
Storskov. Gaarden Fiskerup, der blev nedlagt efter Branden 
den 12. Januar 1807, havde 109 Tdr. Land; deraf var 42 
Tdr. Land Ager, over 41 Tdr. Land Storskov og 24 Tdr. 
Land Ellemoser. Egneborg havde 199 Tdr. Land; deraf var 
kun 83 Tdr. Land Ager og 15 Tdr. Land Eng, men 65



7

Tdr. Land Storskov og 35 Tdr. Land Ellemoser. Gellebrede 
havde 56 Tdr. Land Ager med 52 Tdr. Land Skov, og 
Kragegaard havde endogsaa 75 Tdr. Land Storskov men kun 
21 Tdr. Land Agerland.

Af Hensyn til Svineholdet var Skovene — de rige 
Oldenskove — af stör Voerdi for Bsnderne; dersor vare Skov- 
bonderne i Solvbjerg, Gellebrede, Kragegaard og flere 
Steder forholdsvis rige og velhavende imod deres Stands- 
foeller i de Byer, der ikke havde Skove. Det var godt nok, 
at man ogsaa der künde faa Svin paa Olden i Baroniets 
Skove, men det var noget helt andet, hvor man havde det 
selv. Skovene vare selvfolgelig meget ulige fordelt, saa at, 
medens flere Byer havde god Skov, var der ikke Svins 
Olden paa Hojrup og Brendelhdinge Byers Marker.

Kort efter, at Greven havde modtaget Baroniet, lod 
han udtage nogle af Sognets mest oplyste Moend, der i 
Forening med ham selv og Sogneproesten skulde ordne og 
lede Sognets indre Anliggender. De skulde for det forste 
som Proestens Medhjoelpere have Tilsyn med de Fattige 
i Sognet, uddele Almissen osv., idet Greven allerede samtidig 
ordnede et eget Fattigvoesen for Godset og bidrog, for at 
flanse den overhaandtagende Betlergang, aarlig 500 Rdlr. 
dertil. Dette Bidrag oversteg i en lang Aarroekke alt, hvad 
der fra Godsets ovrige Beboere skulde tilfkydes, og det vedblev 
noesten uforandret, ikke alene i Hans Tid, men uanset det 
almindelige Fattigreglement af 5. Juli 1803, lige indtil 
Udgangen af Aaret 1820. De noevnte Tillidsmoend skulde 
fremdeles fore Tilsyn med Bornenes Skolegang, med de 
opstillede Vedtoegters Overholdelse, besorge Tilsigelse til 
offentlige Arbejders Udforelse, assistere ved Taxations- og 
Burderingsforretninger osv. osv.

Greven havde allerede 1776 udtaget de forste af disse 
Tillidsmoend; da han efter fire Aars Forlob (1780) foretog 
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Suppleringsvalg, ligesom der atter 1784 foretoges nht Valg, 
eller Gjenvalg, da var det Grevens Vnfle, at de Moend, 
der engang havde vist sig voerdige til Hans Tillid, flulde 
Vedblive for beständig i deres Bestilling. Städfoestelsen as 
det i Foraaret 1784 foretagne Valg stete af Retten og 
findes i Brahetrolleborg Birks Tingbog med den Bemerk- 
ning, ligesom ved Balget 1780, at Vedkommende tillige 
maatte deltage i Taxationerne ved de forestaaende Udfiift- 
ninger af Baroniets Bondergods. Disse Moend, hvis Balg 
stadfoestedes i Foraaret 1784, vare: Soren Nielsen og Jörgen 
Christensen af Haagerup, Soren Nielsen i Hojrup, Soren 
Hansen i Gjoerup, Mads Jensen (Skhtte) og Hans Holm 
af Nhbo.

Til, i Forening med Landinspektererne Arctander og 
Arendtz samt Forvalter Fasting, under Grevens Forsoede at 
troeffe de endelige Vestemmelser Udfliftningen vedkommende, 
foretoges, inden disse vidtloftige Arbejders Beghndelse i 
Foraaret 1788, et nht Valg af Tillidsmoend, og for at 
forebhgge enhver Tanke om Tilsidesoettelse af den menige 
Mands Ret, forandredes Antallet af de noevnte Tillidsmoend 
fra 6 til 8 saaledes, at Greven kun valgte den ene, og 
Bonderne den anden Halvdel. Benderne valgte da: Jörg. 
Nielsen i Haagerup, Anders Pedersen i Fleninge, Mads 
Bonde i Gjoerup og Lars Rasmussen i Gronderup, medens 
Greven gjenvalgte Mads Skhtte og Hans Holm i Nhbo, 
Soren Hansen i Gjoerup og Jörg. Christensen i Haagerup.

Dette ,for hin Tid ejendommelige Samfundsraad: 
„Ottemandsraadet" eller „De otte Moend" — as 
hvilke der senere udtoges Fattig- og Skoleforstandere, ved- 
blev med nogle ubethdelige Forandringer, indtil det aflostes 
af Sogneforstanderflabet den 1. Januar 1842.

For at give et Bevis paa, hvor hojt Greven agtede 
sine trofaste Tilshnsmoend, anfores folgende:

Den 20. Maj 1777 dede Jens Nielsen i Egneborg, og 
om dette Dedsfald flriver Greven i Baroniets Skifteprotokol: 



9

„Jens Nielsens Ded er ikke alene et stört Tab for Enken 
og Hans efterladte Vorn, men ogsaa for mig; da jeg udi 
hannem har mistet en af de bedste, strEbsomste, flittigste og 
redeligste Beboere her paa Baroniet, som jeg derfor agtede 
og elskede meget ..Det fortjener at bemserkes, at Bsrnenes 
Vcerger i Forening med Enken snflede Foestesollets Storrelse 
for hver af Dottrene paa sex Snese Folk, og Brhllupet paa 
otte Snese. Men Greven forestillede i sin Resolution, at 
saa störe Brylluper ere lige stik imod Loven og kun til 
Tab og Skade for Vedkommende selv. Han snflede derfor, 
at de vilde undgaa Fcestessllet og kun holde et lidet Brhllup 
for hver af Dsttrene. Han troede, at disse havde bedre ar 
at faa nogle rede Penge eller andre Ting, som künde vcere 
dem til Nhtte, i Stedet for et stört Brhllup. I Haab om, 
at det vil paafljonnes, giver Greven 10 Rdlr. til hver af 
de tre Dettre med den Bon til Enken, at hun vil anvende 
disse Penge til sine Dstres Bedste paa den Maade, hun 
selv stnder tjenligst.

Christen Christensen i Brendelhdinge efterlod ved sin 
Dod 1779 fire Ssnner og to Dotre. Der künde kun tilfalde 
hver af Sonnerne en Arv af 4 Rdlr. 7 Sk., og Forvalteren 
vilde ikke tilstaa et af den Afdode udtalt Dnfle, at de to 
celdste Senner flulde nhde en Forlodsarv af hver 10 Rdlr. 
Sagen blev derfor forelagt til Grevens Afgjsrelse, og nu 
gav den cedle Godsejer de tyve Rigsdaler af sin egen Lomme, 
hvorom det hedder i medfolgende Resolution: „Christen 
Christensen har tjent mig som Tilsyns- og Vurderingsmand 
saaledes, at jeg altid har haft Aarsag til at vare fornsjet 
med ham, siden han 'stedse har vist sig tro og nidkjoer i 
min Tjeneste, saa jeg i Erkjendelse Heras, for om muligt at 
opfylde Hans sidste Dnfle, giver disse tyve Rigsdaler, der 
flal vorde Bertel og Christen tilsirevne som en Gave as 
mig for deres Faders Skyld".

Den, under Landinspektsr Arctanders Ledelse paa Grund- 
lag af Th. Bugges Kort af 1775 foretagne Revision og
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Opmaaling af Baroniets Jorder, fuldfortes 1784, hvorefter 
en forelobig Taxation af de enkelte Stifter ved Hjoelp af 
de udnoevnte Taxationsmcend paabeghndtes, og paa Grundlag 
Heras künde man skride til Arbejdet paa den specielle Delings- 
plan af Jorderne imellem de enkelte Gaarde i Byerne, der 
saaledes fardt Sted, dels i 1785 og dels i 1786 og 87. 
Dette var det vanskeligste Arbejde, thi der var mange 
Henshn at tage, ikke blot ved den egentlige Udskiftning af 
Jorderne saaledes, at Ager, Eng, Skov og Mose künde 
blive nogenlunde ligelig og rimelig fordelt imellem de 
enkelte Beboere i Byerne, men ogsaa, at Udflhtningen künde 
ske paa den bedste Maade, at de nhe Veie künde loegges i 
de mest hensigtsmoessige Retninger osv. osv. Nogle Jlde- 
brande: to Gaarde i Gjoerup 1785, to Gaarde og tre Huse i 
Lhdinggaarde 1787 og 3 Gaarde i Fleninge 1788 fremkaldte 
lidt Forstyrrelsei den forelobigudkastedePlan om Udflhtningen, 
idet de afbroendte Gaarde selvfolgelig forst maatte opfores 
paa Marken. De to Gaarde i Gjoerup, der afbroendte den 
21. Maj 1785, vare dengang beboede af Rasmus Bertelsen 
og Lars Jorgensen og laa bag Gjoerup Skole.

De brandlidte Gaardmoend, der vare oeldre Moend, 
onflede ikke at flyttes ud fra deres Naboer i Byen, hvorfor 
de modtoge hver et Hus med 3 Tdr. Land og beholdt saa
ledes deres gamle Toft og Have, medens de nye i de afbroendte 
Gaardes Sted opforte Gaarde opfortes paa Udmarken; den ene 
Planteheld og den anden Vragegaard overdroges til 
Alsinger. Christen Kaa og Jens Kryhl fik de to Halvgaarde 
opferte efter den oeldre paa Als og Sundeved brugelige 
Bygningsmaade med en Loenge Hus. Men de afbroendte 
Gaarde i Gjoerup blev ingenlunde de ferste Udflyttergaarde 
paa Baroniet. De bleve strax efter Branden opftillede af 
Elletroe saadan, at de. indtil Udfkiftningen havde funden 
Sted, künde afgive Volig for de brandlidte Familier for 
senere at nedrives og opfsres af nye og bedre Materialier 
paa de for dem bestemte Jordlodder. De to fra Nybo
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ndflyttede Gaarde Skyttegaarden og Solund, der opfores 
i Foraaret 1787 med grundmurede Stuehuse og to Bindings- 
vcerks Udhuse, bleve de forste Udflyttergaarde paa Baroniet. 
Det var Grevens Plan, at samtlige Udflyttergaarde flulde 
opfores med grundmurede Stuehuse, men da hver af disse 
Gaarde kostede over 900 Rdlr. at byige, Llev det bestemt 
for Fremtiden at anvende Bindingsvcerk.

Den 10. Juni 1787 opkom der Jldlos i Konrad 
Kristiansens Smedehus i Lhdinggaarde. hvorfra Jlden ud- 
bredte sig til Hans Hansen Bodkers Hus og derfra til 
Lars Pedersens og Niels Nielsens Gaarde, der i Lobet af 
en Times Tid lagdes i Afle. De afbrcendte Gaarde: Lade- 
-fhlde og Kildevceld bleve samme Sommer opforte af nht 
efter samme Plan som Udflyttergaardene i Nhbo med to 
Bindingsvcerks Lader, men, af Hensyn til de ved Grundmur 
forogede Udgifter, blev Stuehusene ikke grundmurede men 
opforte af Bindingsvcerk. (Ladefhlde kostede 812, og Kilde- 
vceld 756 Rdlr.)

Nceste Aar — den 12. April 1788 — afbrcendte 3 Gaarde 
i Fleninge. Jlden opkom ved Middagstid ved Gadens öftre 
Side, i Knud Hansens Gaard, der i mindre end Time 
fortceredes af Jlden. Jlden angreb d^refter Niels Hansen 
Krogs Gaard og derefter Anders Jorgensens Gaard. Af 
de afbrcendte Gaarde flulde to flyttes ud, medens den tredie 
maatte blive liggende i Byen, og nu flulde Lodkastningen 
gjore Udflaget, thi ingen var jo for at flyttes ud paa 
Marken. Den ene af de tre brandlidte Gaardmcend Knud 
Hansen laa imidlertid farlig syg af Sprinkler, hvorfor 
Greven befalede, at alle tre Koner flulde mode hos ham 
for at käste Lod, og Bhlodden traf Anders Jorgensens 
Kone. Gaarden fik Navnet Damsbo, medens Niels Krogs 
blev kalbet Agerspris og Knud Hansens — eller senere 
Hans Jorgensens, thi Knud dode af den ovenfor ncevnte 
paa hin Tid saa ondartede Shgdom — fik Navnet Dndig- 
egn. Disse tre Gaarde bleve de egentlige Monstergaarde
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for Bygningsmaaden paa Udflhttergaardene paa Baroniet: 
et fritliggende Stuehus paa ti Fag og tre sammenbhggede 
Flsje til Stald og Ladebygning med Portindkjsrsel ligefor 
Stuehusct, altsammen opfsrt af stoerkt Egebindingsvoerk og 
velbroendte Sten.*)

I December 1787 samlede Greven alle sine Bonder og 
udviklede for dem de Grundsoetninger, hvorefter det hele 
vidtlsftige Arbejde foretoges. Disse Grundscetninger vare 
med Undtagelse af de ubethdelige Forandringer, de stedlige 
Forhold medfsrte, de samme, som Greven havde fremsat, 
da han efter Kronprins Frederiks mundtlige Befaling indgav 
Forslag til Bsndernes Frigjsrelse i Kronborg og Frederiks
borg Amter, og hidsoette vi derfor folgende Uddrag:

„Forinden Udfliftningsplanen loegges, stal Jorderne 
laxeres efter deres fände Voerdi, saaledes at Jordarternes 
indbyrdes Forhold bestemmes efter den bedste Jord, som 
findes i Fleninge, Sstoft og Haagerup Broloenge, der soettes 
til Taxten 12, og derefter i ringere Grad til 11, 10, 9 og 
8 osv. Der stal tages Henshn til den Jord, som uden 
shnderlig Ulejlighed kan forbedres og saaledes efter 4—5 
eller stere Aars Forlsb kunne anscettes til deres fulde 
Voerdi. Hovedgaardstaxten udstilles fra Bsndergodset saa-

Medens hver af Udflyttergaardene i Nybo kostede over 900 Rdl. 
at bygge, blev de afbroendte Gaarde i Lydinggaarde noget billigere, 
lKildevceld kostede 756 og Ladefylde812 Rdl., og i Fleninge endnu 
billigere, idet Damsbo kun kostede 679, Andigegn 655 og Agers- 
pris 641 Rdlr. Den ene af de afbrcendte Gaarde i Gjoerup, 
Vragegaard, der opfprtes i to enloengede Steder, kostede tilsammen 
936 Rdl. Henning Angelmands Gaard Axglcede i Lydinggaarde, 
der opf-Srtes efter den i Angel brugelige Bygningsmaade, kostede 
over 800 Rdl., men ipvrigt kostede Udflyttergaardene af den 
almindelige Bygningsmaade kun i Regelen 5 L 600 Rdlr. De 
to Udflyttergaarde i H-jrup, Skjelbo og Lykkensscede kostede 
henholdsvis 503 og 553 Rdl. Af de 7 Udflyttergaarde i 
Haagerup kostede Stilldal 580, Heldbjerg 570, Solhpj 534, 
Grpnhpj 531, Blidegn 555, Hoedersdal 533 og Roedal endog 
kun 476 Rdlr.
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ledes, at hver Del bliver soerskilte Lodder. Der tages ikke 
af Bondernes ufri Jord uden fuld Erstatning. Hvor det 
findes fornodent rettes Byernes ydre Markskjel, ligesom 
det ved Byerne selv, der udskiftes i Forening, ofte bliver 
nodvendigt at magelcegge Jorder for Udskiftningens Be- 
kvemmelighed. Naar de enkelte Gaardslodder ere afs-tte, 
tages et Par af Bhens Moend til Hjoelp for at fastsoette 
de Vilkaar, som enhver Lod i de forste Aar kan troenge 
til. Det tillades enhver Foester at troekke sig tilbage, naar 
han ikke troer at kunne erhverve sit Udkomme under de nye 
Forhold. Han faar da sin Jndfoestning tilbage og et Hus 
med 3 Tdr. Land, fri for al Afgift i sin Livstid. Enhver 
Lod udlcegges saavidt muligt paa et Sted, sor saa vidt den 
wrnodne Eng og Skov findes derpaa og saavidt muligt lige 
störe i hver By. Husmoendene tilloegges hver 3 Tdr. Land. 
Afgifterne beregnes efter Byens tidligere Afgifter efter Taxten 
12. Udgisterne ved Udskiftningen og Udflytningen boeres 
af samtlige Bonder, med Fradrag af den kongelige Godt- 
gjorelse 40, 80 eller 100 Rdlr. for hver Gaard efter Byg- 
ningens Jndretning, frit Egetommer fra Baroniets Oplag, 
Murstenene for Broendelon og Omkostninger, og Fyrre- 
Lommeret sor, hvad det kan indfores til fra Norge. Alt, 
hvad Bygningens Opforelse iovrigt koster mere, tilstaas 
som et Forskud, beregnet som en soerflilt Gjoeld, der afdrages 
og indsries i Lobet af 28 Aar. Baroniets Bygmester Claus 
Tommermand, skal fkaffe de fornodne Folk til billigste 
Priser, selv akkordere med dem og paase Arbejdet, iovrigt 
staar det enhver frit for at sorge for Gaardens Bygning 
og fordelagtige Jndretning, alt under Bygmesterens Opsigt 
r g Kontrol. Transpo cten af alt Fyrretommeret fra Strand- 
husene udfores af hele Godset, naar Vejene ere gode.

Al Hovning ophoeves den 1. Maj 1788, blot med nogle 
faa Dage i Soede-og Hosttiden de forste Aar. Lodderne afstikkes 
r April 1788, og det folgende Efteraar saaer enhver Rüg i sin 
nh Lod, ligesom alt Foellesskab ophoeves senest fire Uger efter
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Mikkelsdag. Jndhegning af de afsatte Lodder sker Bhvis og 
er ligesom Vejenes Anloeg en Foellessag. Til at scette sine 
Jorder i fornoden Drift, kan Enhver vente de fornodne For- 
skud, mod 4 pCt. Afdrag i 28 Aar ligesom for Bhgningerne.

De Gaarde, som tildeles de magreste Jorder, skal have 
visse Loes Gjodning i nogle Aar saaledes, at enhver By 
selv indbhrdes Laxerer, i hvad Forhold den ene Gaard fkal 
staa til den anden i de forste 6 Aar, saaledes at den bedste 
Lod i en Bh ansoettes til 12 og de andre nedefter, derefter 
bestemmes, hvor mange Loes Gjodning den ene skal hde den 
anden. Efter 3 Aars Forlob bortfalder Husmoendenes Ret 
til at skoere Torv paa Bondernes Moser, men udvises Torv 
fra de almindelige Torvelung. Enhver Udflhtter beholder i 3 
Aar sin gamle Frugt-, Humle- og Kaalhave, Humlen og de 
unge Frugttrceer maa flyttes og tages med, men de gamle maa 
blive staaende. Bonderne udforer alle Kjorsler saavel til 
Gaardenes som til Husenes Bygning, og da de gamle Jnd- 
sidder-Lejligheder bortfalder, opbygges, inden de gamle Gaarde 
nedbrhdes, nhe Familiehuse i ethvert Distrikt.

For at gjore Soldatertjenesten mindre vilkaarlig, skal 
der loddes imellem alt Mandskabet fra 18 til 30 Aar. 
Enhver Frilod giver en aarlig Hjcelp af 2 Mk. 8 Sk. for 
deraf at godtgjore den tjenstgjorende Soldat med 2 Mark 
ugentlig, saalcenge han er ved Exersits. Overskudet uddeles 
i Proemier til de dygtigste Soldater.

Greven giver enhver Mand fri Audients hver Onsdag 
Middag Kl. 12, og hver Sondag Middag have 2 af de otte 
Moend fliftevis at voere tilstede, ligesom det samlede Otte- 
mandsraad hveranden Sondag efter Forst-Gudstjeneste 
maatte voere tilstede paa Gaarden".

Samtlige Geboere erklcerede sig tilfredse med de af 
Greven udviklede Grundscetninger, saavelsom Taxationen af 
Jorderne og Delingsplanerne. Med Hensyn til Valget af 
Jordlodberne til de for Udflytning besternte Gaarde vilde 
Greven gjerne, naar ikke andre Forhold virkede derimod,
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rette sig efter de fremsatte Onfler. Saaledes fik NielK 
Knudsen i Gronderup, til hvis Gaard i Ghen den ringeste 
Lod var afsat, Lov til at voelge den ny Gaard i Teglgaards- 
marken, som han saa ogsaa modtog. De shv Udflhttere r 
Haagerup onflede strax at vide, hvilke Lodder enhver af 
dem skulde have, og hvor de i Fremtiden flulde opflaa 
deres Bo. De kastede derfor Lod, hvorefter Nr. 40 (Arve- 
foestegaarden Nr. 21, Roedal) tilfaldt Peder Nielsen; Nr. 
41 (Arvefoestegaarden Nr. 20, Hoedersdal) tilfaldt Hans 
Henningsen; Nr. 45 (Arvefoestegaarden Nr. 22, Blidegn) 
tilfaldt Christian Larsen eller Sonnen Lars Christiansen; 
Nr. 52 (Arvefoestegaarden Nr. 10, Gronhoj) Lars Hansen 
Aagaard; Nr. 53 (Arvefoestegaarden Nr. 9, Solhoj) Niels 
Jorgensen; Nr. 54, (Arvefoestegaarden Nr. 8, Heldbjerg) 
Peder Hansen Egneborg, og Nr. 55 (Arvefoestegaarden Nr. 
7, Stilledal) Soren Ravn, der overdroges til Jörgen 
Frederiksen, da Soren Ravn modtog Eskebjerg.

Af de ovrige Bestemmelser vedkommende UdsMningen 
maa fremhoeves Jnddelingen ved Udflhtningen og Opforelsen 
af de mange nye Gaarde. Af de to Gaarde i Solvbjerg 
flulde den ene flyttes, men da de havde baade Mursten, 
Kampesten og Egetommer saa noer, paatoge de sig at 
hjoelpe sig selv. De tre Udflhttere i Fagsted fik hver en 
Mand til Hjoelp og blev derved fri for at deltage i Vejenes 
Jndgroftning. Saaledes ordnede Greven alt paa den bedste 
og hensigtsmoessigste Maade, ikke alene hvad selve Udflift- 
ningen og Udflhtningen angik men ogsaa Vejenes Anloeg, 
Udloeg af de nodvendige Ler- og Grusgrave, Tsrvemoser, 
Skovhaver eller Anloeg af levende Hegn osv.

Efter Beregningen vilde der paa en ubethdelig Brokdel 
noer falde 5 Tdr. Land, til Taxten 12 paa 1 Td. Hartk 
Den gamle Landgilde, som Fcesterne havde hdet, var og 
blev uforandret i fin Helhed for Baroniet. Med Proesterne 
og Degnene indgik Greven Foreninger, saavel om Korn-



16

og Kvcegtienden som Smaaredselens Adelse i Penge*), og 
1or Hoveriet ansattes et billigt Vederlag: 2 Tonder Korn 
nf hver Tonde Hartkorn.

Efter bisse omhyggelig udforte Beregninger künde 
Afgiften af hver Tonde Hartkorn, 5 Tender Land, boniteret 
Jord, til hejeste Taxt af Baroniets Bendergaarde, anscettes 
saaledes:

Landgilde 4 Skpr. Rüg, 2 Skpr. Byg og 4 Skpr. Havre.
Baroniets Tiende 3— — 3— — -4 — —
Prcestens do. 2— — 1 — — -2— —
Degnens do. „ — — 1 — — - „ — —
Hoverie-Afgift 6— — 4— — - 6 — —

hvilket for en Gaard paa 5 Td. Hartk. var 9 Td. 3 Skpr. 
Rüg, 6 Tdr. 7 Skpr. Bhg og 10 Tdr. Havre. Desuden 
ansaa Greven det som billigt at sikre Baroniet Erstatning 
for Foestegaardenes Bhgning og Besoetning, der for hver 
Gaard regnedes til 350 Rdlr., der som en fast Kapital 
beständig skulde forrentes med 4 pCt. efter Forholdet, 2 
Rdl. 3 Mk. af hver Tende Hartkorn. Naar hertil loegges 
Udflistningsomkostningerne 5 Mark af hver Td. Hartkorn, 
blev samtlige Pengeudgifter af hver Tende Hartk. 3 Rdlr. 
2 Mk., eller for en Gaard paa 5 Tdr. Hartkorn 16 Rdlr. 
4 Mk. foruden den noevnte Kornafgift i Landgilde-Hoveri 
og Tiende.

Naar der af de TEldre ofte fores Klage over, at Arve- 
foesteafgisterne ere for hoje, saa er dette i sin Helhed ubefsjet, 
rhi vi maa huste paa, at under disse Afgifter indbefattes 
Tienden, der som ordnet paa hin Tid er forholdsvis billig 
sor Merne: 2 Tdr. Korn af hver Tdr. Hartkorn, eller 10 
Tdr. af en almindelig Gaard paa 5 Tdr. Hartkorn. Naar 
Landgilden i sin Helhed ikke blev forhojet, kun omfordelt,

*) Saaledes indgik Greven under 2. Januar 1786 en Forening med 
Prcesten i Haagerup om 500 Rdlr. aarlig i Penge som Vederlag 
for Tienden af de 406 Tdr. Hartkorn. Det var 314 Rdlr. 2 Mk. 
11 Sk, for Korntienden 101 Rdlr 1 Mk 10 Sk. for Bcelgetiende, 
Smaaredsel 44 Rdlr. 5 Mk. 11 Sk. og 4 Kvagtiende 32 Rdlr.
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saa er herover Heller ingen Klage at fore. Det er saa alene 
Hoveriafgiften, hvorom der kan tvistes. Vederlaget for 
Naturalhoveriet, 2 Tdr. Korn af hver Td. Hartkorn, ansaas 
den Gang, som saa mange andre Steder af de gamle Hov- 
bonder, for en altsor stör Udgift, da de mente, at de godt 
künde komme ud af at udfore Hovarbejdet paa Herre- 
gaardens Mark.

Naar der tages Henshn til, at Greven skjoenkede da- 
voerende hoverigjorende Foestebonder deres Gaarde til Arve- 
foesteejendom, med Ret til at soelge og pantsoette, alene for 
den billige Erstatning, Gaardenes Bhgning og Besoetninger 
belob sig til — reguleret til den ovenfor noevnte Afgift af 
2 Rdl. 3 Mk. pr. Td. Hart!., saa er der i Virkeligheden 
ingen Grund til Klage over de ved Udskiftningens lldforelse, 
Hoveriets og Tiendens Aflosning og Arvefoesteindretningens 
Jndforelse forhojede Afgifter. At enkelte Gaarde hist og 
her i Bherne, der modtog en Jndlod, sattes hojt i Taxt i 
Forhold til de senere fordelagtigere lldlodder, er en Anke, 
der ikke kommer over Baroniet alene, men hpres mange 
andre Steder i Landet. Det uheldigste Princip i hele den 
monstervoerdige Ordning var imidlertid det, at Gaardene 
blev for smaa: 50—60 Tdr. Land afgav, naar der ikke 
var gode groesrige Enge, mange Steder for lidt Overflud 
til extraordinäre Udgifter og Jvoerkscettelse af storre varige 
Grundsorbedringer. Denne Ulempe künde voeret undgaaet, 
dersom Gaardene og Stedernes Antal ikke var bleven for- 
oget, idet der foruden den afgivne Jord til Huslodder 
blandt andet oprettedes to nhe Gaarde i Lydinggaarde og 
to i Gronderup, men Greven havde funden saa stör Behag 
i smaa veldrevn Jordbrug i Udlandet, at han ansaa det 
for saare uheldigt, at Bonderne efter Udskiftningen havde 
mere Jord, end de künde Passe og pleje ordentligt. Han 
kjendte desuden alt for vel, at de Bonder, der besad de 
storste Gaarde, hvad enten det var Selvejere eller Foestere, 
stedse stod tilbage for Bonderne i de mindre Gaarde i at

2
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klare for sig og i at hde, hvad de flulde, og det samme 
Forhold var til Stede de fleste Steder i Landet loenge, ja 
en hel Menneflealder efter Ludvig Reventlows Dod.

Efter Grevens Anmodning af 22. Avgust 1787 blev 
Lieuten. Landinspektsr Arctander beordret til at fuldfore 
Udfliftningerne ved Brahetrolleborg, ligesom han, ifslge en 
igjennem Rentekammeret erhvervet kongelig Resolution, blev 
avtoriseret til at foretage de fornodne Mageloeg imellem 
Brahetrolleborg Hovedgaards og Bondernes Jorder, med 
samme Ghldighed som Stiftslandinspektoren, under Jagt- 
tagelse af Bestemmelserne i Foxordningen af 23. April 
1781, med Bondernes Tilstaaelse og Rentekammerets noermere 
Approbation. Efter at de notwendige Mageloeg saaledes 
vare godkjendte, hvorved der indtoges 504^ Tdr. Land, 
regnet til 210^ Tdr. boniteret Bondejord, imvd at afgive 
674^ Td. Land, taxeret ligeledes til 210^ Td. Land til 
hojeste Taxt for Hovedgaacdsjord, fuldfortes de endeligeUd- 
fliftningsarbeider i Lobet af Sommeren 1788.*) Greven 
gloedede sig til, at han paa sin Hustrus Fodselsdag den 
14. September künde soette Kronen paa fit Voerk ved at 
ophoeve Foellesskabet og give hver af sine Bonder Hans 
egen Jordlod at dyrke, ophoeve Hoveriet og aflose

*) Der blev ialt indtaget til Skov fra Brahetrolleborg Sogn 594 
Tdr. Land, fra Krarup 95 og fra Vesteraaby 113, ialt 802 Tdr. 
Land. Fra Fleninge, Gjarup og Gronderup Byer blev der alene 
indtaget 165 Tdr. Land til Skov. Ved Udstiftningen 1788 fik 
Brahetrolleborg Hovedgaard 452 Td. L. Ager, 166 Td. L. Eng, ialt 619 
Td Land, Egneborg 188 Td. Land Ager og 76 Td. Land Eng --- 
265 Tdr. Land. Hobbet 145 Tdr. Land Ager og 94 Tdr. Land 
Eng, ialt 239. Broendegaard 419 Tdr. Land Ager^ 182 Tdr. Land 
Eng -- 602, Solyst 130 Tdr. Land Ager, 36 Tdr. Land Eng, ialt 
166. Disse Arealer ere imidlertid undergaaede flere Forandringer. 
Saaledes angives Hovedgaardens Areal hos Trap til 536 Td. L. 
Ager, 150 Tdr. L Eng, Torvemose og Fifiedamme, Egneborg 259 
Tdr. Land, Solyst 180 og Hobbet 270. Soplanen angives saa
ledes: Norre S0 136 Tdr Land, Brcrndegaards So 224, Pre SÄ 
21, Lille Preso 3, Paspaa So 3, Munkeso 2, Sorte So 2 og 
Baroniets Anpart i Fleninge So 170 Tdr. Land.
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Tiendeydelsen i Kjoerven mod en billig aarlig Afgift, 
samt skjcenke enhver fordomsfri Mand Arvesceste og 
Skjodebrev paa sin Gaard.

Mange og störe Arbejder laa forud for denne minde- 
rige Dag, der fik en saa stör Betydning, ikke alene direkte 
for Grevens egne Bonder, men ogsaa indirekte som et godt 
Exempel mange andre Steder. Det gamle Hovarbejde og 
Tiendens Ddelse i Kjoerven ophoevedes, Hoverifogdens despotiske 
Mhndighed skulde ikke mere fortroedige den fri Mand. Nu 
künde enhver Bonde uden Afbrhdelse ploje og saa sin egen 
Mark, med hvad Scedearter og Foderplanter han snskede, 
nu künde han indhoste, hvad Soed og Grode Jorden gav, 
uden at afvente Ti endetageren eller voere afhoengig af Hans 
Luner og Selvinteresser. Nu künde enhver Bonde kjobe, 
soelge og pantscette, som han fandt for godt, og nu künde 
den hngre Sloegt modtage en tidssvarende Undervisning i 
de fortrinlige Skoler, som dengang var enestaaende her i 
Landet; derfor havde Greven i lang Tid gloedet sig til 
denne bethdningsfulde Dag, da han künde overrcekke sine 
Bonder Arvefcesteskjeder paa deres Gaarde.

Men Trcelddomsmcerket: Mistro mod alt, hvad der 
ikke var Bonde, var prceget dhbt i Bondernes Jndre. Mange 
af dem opfattede endogsaa Grevens cedle Hensigter som Be- 
stroebelser, der gik ud paa at skaffe sig storre Jndtcegter, de 
mente da, at de künde komme ud af at gjsre Hoveri og 
at hde Tiende som hidtil, men ikke skaffe Penge, hvis de 
skulde betale derfor.

Men den 14. September ncermede sig, og Greven 
samlede i Dagene forud alle Bpnderne paany for at fore- 
lcegge og oploese Alting for dem, tilligemed Afgifterne paa 
enhver Gaard, og da der blev yttret Frhgt for at indgaa 
paa de nye Forhold, foreholdt Greven enhver af dem, at 
de hellere maatte blive Fcestere, end misfornojede og mod- 
villige at indgaa blandt Arvefcesternes Tal. Aaby- og 
Pejrupmcendene valgte da at blive Fcestere, og Greven ssgte

2
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ikke mere at overtale de Beboere af Haagerup og Lhding- 
gaarde, som ikke delte Anskuelser med ham, men de kom 
Alle om Aftenen den 13. September og sorlangte at 
voere med.

Endelig oprandt den hojtidelige Dag. Bonderne modte 
efter Jndbydelse med deres Hustruer til et stört Festmaaltid 
paa Brahetrolleborg, hvorefter Greven holdt en Tale for 
dem. De afleverede derpaa deres gamle Foestebreve og 
modtoge af Grevens Haand de nye Arvefoesteskjoder paa 
deres Gaarde. For sorste Gang gjenlod det gamle Herre- 
scedes Mure af de for Gaardene bestemte ejendommelige 
Navne, som de endnu bcere den Dag i Dag. En glad 
Asten med Dans og Munterhed fluttede denne sjoeldne 
Hojtidelighed.

Gaardene gaves til davoerende Foestere og deres Ar- 
vinger „at bruge og beholde med rette Tilliggende som 
urhggelig Ejendom" — saaledes, at den oeldste Son, naar 
han modtager Gaarden i Arv, nyder visse Forrettigheder 
frem for fine ovrige Soskende, nemlig: Gaardens Bhgninger 
med Husdhr og Besoetning, Avlsredstaber med Vogne og 
Seletojer, Scedekorn, Foder og Gjodning; alle indmurede 
Kjedler, al den paa Gaardens Grund voerende Skov, Havens 
Frugttroeer, Humleplantagerforuden en Sjettedel afJordens 
Vcerdi.

Af de 71 Gaardmoend, som den 14. September 1788 
modtog Arvefoesteskjoder paa deres Gaarde, blev de „OLLe 
Moend" sorst dragne frem, derefter alle de ovrige Bymoend 
i Hojrup, Haagerup, Broendelhdinge, Fleninge, Nhbo og 
Nhbhgtgaarde. Mre Gaardmoend modtog Arvefoesteskjoder 
uden at have haft Foestebreve, og i de ovrige Bher bleve 
kun ialt 17 tilbage, som dels ikke onflede at forandre deres 
Vilkaar som Foestere, og dels modtog et Hus med 3 
Tdr. Land.

Greven erindrede med Taknemmelighed den Godhed, 
med hvilken det kongelige Rentekammer fremmede Hans
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Ansker og gjorde det muligt at fuldfore det hele til den 
bcstemte Dag. — Han siger selv: „Det har oplivet vort 
hele Foretagende, at Hr. Etatsraad Hansen selv har villet 
overvoere denne Dag, som jeg haaber stedse skal efterlade et 
kjoert Eftermcele paa Baroniet".

De fleste Udflyttergaarde opfortes i Aarene 1787, 88 
vg 89. Jnden 1793 forelaa der nojagtigt Regnstab i alle 
Enkelthcder for Opforelsen af 37 hele Gaarde, to Halvgaarde 
og tre BoelSsteder, der tilsammen havde kostet 25,925 Rdl. 
Deraf faldt de 19,000 Rdl. for Materialier, 2,215 for 
Tommer- og Snedkerarbejde, 1247 for Mur- og Haand- 
langerarbejde osv. De afbroendte Gaarde i Lydinggaarde 
og Fleninge opferte Greven for egen Regning. Paa hver 
af de vorige Udflyttergaarde faldt efter fradraget Bhgnings- 
hjcelp en Bhgningsgjceld Paa 2—300 Rdlr. — og kun faa 
fik mere — at afdrage i 28 Aar. Udskiftningsafgifterne be- 
gyndte forst efter ü Aar og Forhejelsesafgifterne efter 10 
Aars Forleb.

Den 18. November 1788 blev der paa Brahetrolleborg 
Birketing last Arvefaste- og Skjsdebrev paa 6 Gaarde i 
Hojrup, 16 i Haagerup, 4 i Brandelydinge, 8 i Lhding- 
gaarde, 7 i Fleninge, 9 i Gjoerup, 3 i Nybygtgaarde, 6 i 
Gronderup, 4 i Fagsted, 4 i Nybo, 2 i Solvbjerg, 6 i 
Aabh, 2 i Hundstrup og 1 i Lydinge, og saaledes syntes 
alt at voere i den bedste Orden. Jmidlertid bleve nogle 
Beboere i den nordlige Del af Baroniet enige om at noegte 
Modtagelsen af de tingloeste Skjoder, og de fik ved Hjoelp 
af en Mnkelskriver udfardiget en »Passende Skrivelse til 
Greven, hvori de forlangte Nedsoettelse af det for Landgilde, 
Hoveri og Tiende fastsatte Kvantum Korn eller at blive 
Fastere igjen. Denne Skrivelse, der var undertegnet af 13 
Gaardmcend i Haagerup, 5 i Lydinggaarde samt alle By- 
moend i Hojrup og Brorndelydinge, smertede i hoj Grad 
Greven, der Paanh samlede alle fine Bsnder og holdt en
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kräftig og kjoernefuld Tale til dem, af hvilken vi fremsoette 
folgende Uddrag:

„Nu, da Eders Arvefoeste- og Skjsdebreve ere tingloeste 
og Protokollerede, har jeg ladet Eder sammenkalde Born, 
for at I kunne modtage dem igjen, efter at de paa det 
hojtideligste ere beseglede og saaledes have vundet lovformelig 
Kraft, som nu paa ingen Maade kan eller Lor svcekkes. 
Derved ere I nu satte i Stand til at nyde Godt af de 
Eder tiltcenkte Fordele. Jeg har forladt Eder som Hus- 
bond. I ere frie, hoederlige og agtbare Vondemcend, der 
ingen vilkaarlig Behandling loenger ere underkastede. Enhver 
her paa Baroniet, ingen undtagen, er fri. Det Baand, 
Regjeringen har lagt paa Eder i Henseende til det militoere, 
er det eneste, som binder Eder, men alt andet, som til Fordel 
for Jordegods Ejeren var hensat indtil Aaret 1800 og künde 
indskromke Bondestanden, er ophoevet her paa Baroniet. 
Saaledes troer jeg at have givet Eder det varigste Bevis 
Paa mit Venflab og Kjcerlighed til Eder. Nu finder intet 
andet Baand Sted imellem os, end det, Tillid og Fortrolighed 
ene kan give, og som derfor burde voere saa meget hensigts- 
fuldere og fordelagtigere, naar al Tvang er udrhddet. — 
Den 14. September, denne for mig og os alle saa vigtige, 
saa frhdefulde Dag, hvor jeg forst hilsede Eder i Eders 
nhe Stand som frie Arvefoestere, talte frit og uden Til- 
bageholdenhed med Eder og forestillede Eder alt, hvad jeg 
ansaa fornodent, for hensigtsfuld at kunne gjore det hoj- 
tidelige Skridt, som beseglede det Hele. Det vilde voere 
overflodigt at gjentage det deri anf^rte, at vife Eder 
Forstjellen imellem Eders forrige og noervoerende Forfatning, 
jeg saa ofte har gjort Eder opmoerksom paa. Nu ere I alle 
udfliftede, intet Foellesflab mere hindrer eller stanser vor 
Vindskibelighed, men Enhver kan med Flid, efter sin Over- 
bevisning dyrke sin Jord. Nu staar det Eder frit for — 
Hillerslev og Hundstrup Sogne undtagne, at svare Tienden 
Lu nawra eller de i Arvesoestebrevene besternte Afgifter. Nu
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er Hoveriet aflost paa de faa Dages Arbejde noer i Ssede- 
og Hosttid, indtil nceste Aars Udgang. Der er ligeledes 
sorget sor, at Ebers Gaarde ved indfaldende Dodsfald ej 
forringes eller svoekkes, men deres Velstand vedligeholdes, 
saa at den tiltrcedende Beboer ej stanses eller hindres i at 
veddlive den engang begyndte Drift, men nyder en Forlods- 
del ud af Gaarden og Boet. Hvor meget oil I nu kunne 
udrette i kortere Tid og med langt foerre Folk, nu da 
Ebers Jorder ligge samlet omkring Eder! Jeg haabede at 
have opftzldt mine vigtigste og kjcereste Pligter ved at give 
Eder et saadant Wreminde, hvorved I og Eders Born 
vilde beholde mig i en kjoerlig Erindring, naar det er 
Herrens Villie, jeg kaldes til mine Firdre. Jeg haabede, 
at I vilde elfte mig som Eders Ven, der mente det cerligt 
med Eder. Jeg smigrede mig med det glade Haab saaledes 
at have lagt en urhggelig og varig Grund til Eders fände 
Lhkke, sthrket ved dort forbedrede og med saa megen Frem- 
gang indrettede Skolevoesen og sorbunden med vores Fattig- 
vcefens hensigtsfuldere Opfyldelse. Jeg ansaa mig som den 
lykkelige Dodelige, der nyder idel Velsignelse, hvor enhver 
Gjenstand foroger det fortrhllende i min Stilling. Jeg 
forlod Alting for beständig at viere hos Eder og med 
Eder. Intet Kald var mig kjoerere end Trolleborg. Med 
Gliede opofrede jeg mig ganste og aldeles i fuld Tillid til 
Eder, at I vilde virke med mig i denne lille Virkekreds, 
der maafle kan have en lige saa stör Jndflhdelse paa det 
Almindelige, som den storre jeg forlod. Af disse mine 
Folelser — disse mine redelige Henfigter, thi jeg mente det 
oerlig med Eder — dom, hvad Virkning det maatte gjore 
paa mig at------- (saamange af Eder) paa en saa usommelig 
Maade htrede Eders Mistillid til mig. Har jeg vel fortjent 
en saadan Omgang, saadan en Skrivelse, det vifer, hvor lidet 
I selv V6d, hvad I vil, hvor lidet I forstaar, hvad I have 
underftrevet. — — I holdt Sammenkomster, raadforte 
Eder med Vinkelstrivere, underflrev Andres Navne, der
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aldrig har sei eller loest Ebers Skrivelse.-------I ere endnu 
ikke vante til at fsle Eber eneraadige, men til at lade Eber 
foreskrive, hvad I nu kun selv ene bsr bestemme. I have 
bedrsvet mig paa det inderste. Jeg ansaa det umuligt, at 
et saadant Sindelag flulde voere min Lsn, at saa mange 
Navne, hvis Venflab jeg altid havde regnet paa, som jeg elflede 
og ansaa for fornuftige, redelige og stroebsomme Moend, 
flulde findes blandt dem, jeg havde forudset vilde fornoerme 
mig, og som jeg kun ved de otte Moends Forestilling optog 
blandt Arvefoesternes Tal. — — Hvad jeg fslte ved at se 
mig som miskjendt iblandt Eder, saa lidet elflet, det vil de 
otte Moend bedst kunne bevidne. Nu vel da! Saa vid, at 
jeg ikke loenger skal bebhrde Eder med mit Venflab, som I 
saa lidet fljonner paa. Saa skal I ogsaa se i mig den, 
der paa det nsjeste opfhlder fine Pligter, endogsaa mod de 
Gjenstridige".--------------

Efter at Greven havde oploest den ham tilstillede 
Skrivelse og udtalt fine Kläger over at Vedkommende ikke 
vare komne til ham personlig paa Trolleborg — „hvor han 
beständig havde modtaget enhver med Kjoerlighed" — takker 
han Beboerne i ssndre Sognedistrikt, de Gjoerup, Fleninge, 
Grsnderup og Fagsted Moend for deres tillidsfuldere Ven
flab, at de ikke ogsaa lode sig forfsre. Han udvikler derefter 
paa en thdelig og klar Maade Arvefoesteforholdets Jndretning 
og paaviser, at Afgifterne i Virkeligheden ikke vare hojere 
end forud og siger til Slutning: „I ilede selv hertil Lerdag 
Asten den 13. September for ikke at udelukkes af Arve
foesternes Tal; I msdte selv den 14. September; I gav 
mig Eders Foestebreve tilbage, hsjtidelig modtog I Eders 
Arvefoestebreve; I yttrede ikke mindste Tvivl, mindste Frygt, 
mindste Misforstaaelse, men vi frhdede os Alle ved det 
glade Sind at se denne Dag saaledes helliget, og den blive 
i beständig kjoerlig Erindring for hele Baroniet.

Greven anker nu over de misfornsjede Bonder i nordre 
Distrikt: „---------gjorde jeg Eder Ret — sagde han — tog
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jeg Eder paa Ordet og lod Eder blive hoverigjsrende Foeste- 
bonder, thi saadanne Gaardslodder som I have, vilde give 
en god Jndfoestning-------- Eders Born maatte da se paa, 
hvorledes I Fcrdre havde fortroengt dem fra den lykkeligere 
fri Forfatning. Jeg burde tage Eder ved Ordet for at 
udmoerke Eder som Troeldoms Sloegten, der saaledes efter- 
haanden flulde uddo med Eder. I fortjente at komme i 
den Forfatning, I onfle Eder, siden I fole Eder som Troelle, 
toenker som Troelle, I burde derfor omgaas som Troelle og 
overalt anses for ufri Folk, thi Forfljel maatte der rwd- 
vendigvis gjores paa Eder under Troeldomsaaget, og I 
hoederlige agtbare Gaardmcend som Arvefoestere.--------------  
Medhnk, dhb Vemodighed over Eder, I kortshnede, svage 
og ubetoenksomme Gaardboere opfylder mit Sind og rsrer mig 
paa det inderste. Eders Sindelag bedrsver mig mest------- . 
Gid kjoerlig Enighed og Venflab stedse maa ledsage og for- 
ene os alle, at vi saaledes snart kunne noerme os Maalet. 
Det give Gud! Han voere med Eder!"

Efter fjorten Dages Betoenkning modte de tvivlraadige 
Bonder fra den nordre Del af Baroniet igjen paa Tinget 
for at erkloere sig for eller imod Arvefcestet. Nogle ncegtede 
rent ud at modtage Skjodebrevene, andre svarede undvigende, 
og nogle faa modtoge deres Skjvder. Paa Forvalterens 
Tilsporgsel, om de hellere vilde modtage et Hus Paa 3—4 
Tdr. Land, svarede de bestemt Nej! Og da de saaledes 
hverken vilde det ene eller det andet, lod Forvalteren dem 
forstaa, at Greven ansaa dem bundne ved deres Kontrakt 
og ansaa dem for Arvefoestere. Senere bade de om Udsoettelse 
af den endelige Ordning, til de fik talt med Hs. Majestoet 
Kongen. Der blev meddelt dem Rejsepas til Kjvbenhavn 
— men de bleve hjemme, og Slutningen af den hele Historie 
blev, at de efterhaanden modtog deres Arvefoestebreve.

Var Grev Ludvig Reventlows hojt fortjente Virksomhed 
saaledes for en Del miskjendt af mange i de Kredse, der 
ubetinget burde have velfignet ham, saa var dette dog kun
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paa hin Tid, da Bondefriheden og Bondetroeldommen brodes 
med Hinanden, og da Greven den 1. Marts 1801 havde 
lukket sine Djne, sorgede samtlige Bonder som ved en kjoerlig 
Faders Dod, thi nu stod det forst klärt for dem alle, at 
dette Dodsfald var et uerstatteligt Tab for hele Baroniet.

Efter 25 Aars Forlob — den 14. September 1813, 
gav denne Stemning sig tilkjende ved en fra Beboerne til 
davoerende Herskab — Ludvig Reventlows eneste Son Grev 
Ditlev Reventlow overrakt Skrivelse, hvori man tolkede en 
hjertelig Tak for den ved Foellesflabets Ophoevelse, Hoveriets 
Afskaffelse og Arvefoesteordningens Jndforelse aabnede Ab
gang til Hoeder og Beistand for Baroniets Beboere. Om 
der paa Halvhundredaarsdagen er stet en lignende Henvendelse 
til Herstabet fra Beboernes Side, vides ikke, men da man 
i Aaret 1883 forberedte sig paa at fejre Hundredaarsdagen 
for Skolernes Jndvielse her ved Brahetrolleborg, da opkom 
den Tanke, naar man den 14. September 1888 künde fejre 
Hundredaarsdagen for de störe Landboreformers Fuldforelse, 
at rejse et Mindesmoerke for den Mand, hvem Baroniets 
Bonder frem for nogen anden maa kalde deres Velgjorer. 
I Lobet af saa Dage tegnedes et Belob paa et Par Tusinde 
Kroner, for hvilke det noevnte Mindesmoerke er anfkaffet og 
oprejst ved Jndgangen til Brahetrolleborg Have, og som, 
om Gud vil, stal afflores ved Hundredaarsfesten sammesteds 
den 14. September 1888.

Naar vi med Rette anse Udfliftningen som den vigtigste 
og bethdningsfuldeste Landboreform i vort Foedreland i Slut- 
ningen af forrige Aarhundrede og i Aar fejre Hundredaars
dagen for dens Fuldforelse her ved Brahetrolleborg, saa 
maa vi ingenlunde glemme, at saa omfattende Reformer, 
som den Gang fandt Sted her paa Baroniet, der greb dhbt 
ind, saavel i de aandelige, som i de materielle Omraader, 
kjendte man endnu ikke paa de private Godser i Dan- 
mark — end ikke paa Broderens, paa Christianssoede Gods.
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Det er ligeledes vcerd at gjenkalde i vore Borns Erindring, 
at der nnder hele det vidtleftige Udstistningsvsrk med Af- 
losning af Tiendens Ddelse i Kj«rven, Hoveriets OphLvelse 
og ovrige Reformer for Hundrede Aar siden fandt de mest 
omhyggelige og nojagtige Beregninger Sted. Baroniet drog 
ingen Fordel til sig paa Bondernes Bekostning, uden hvad 
der blev til gjensidig Fordel for begge Parier. Landgilden 
var og blev en i sin Helhed fra gammel Tid fast og ufor- 
anderlig Afgift, der, saavelsom de ovrige Afgifter og Skatter, 
med Vederlag for Tiende og Hoveri, blev baseret paa den 
stedfundne Taxation af Jorderne, hvorefter Hartkornet an- 
sattes for hver enkelt Gaard i det Forhold, at en Tonde 
Rüg regnedes for 2 Rdl. 2 Mk., en Td. Bhg for 1 Rdl. 
4 Mk. og en Td. Havre for 1 Rdl.

Under de störe Kastanietr«er paa Brahetrolleborg Kirke- 
gaard. hvor Greven hviler midt imellem sine Born og ved Siden 
af sin trofaste, i aandelig Henseende Host begavede Hustru, 
Anna Sybille Schubarts der loeser man paa en Marmortavle, 
stottet til et tarveligt og simpelt Jernkors, Navnet „Ludvig 
Reventlow", Hans Fodsels- og Dodsdag, og nedenunder de 
fände og trceffende Ord:

„Heiligt er Dit Hvilested, 
Velsignet er Dit Minde".
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Sänge
til Hundredaarsfesten for FMesflabets og Hoveriets 

Oph«velse, Tiendens Aflosning og Arvefcrstets Jndfsrelse 
ved Brahetrolleborg

den 14. September 1888.

Mel.: Rejs op dit Hoved, o Christenhed.

„Am hundred Aar er Altiug glemt!" 
Der i er der en Sandhed gjemt 
Om meget som henvejres.
Men hundred Aar og hundred til 
Man deres Gjerning kjende vil, 
Hvis Minde her nu fejres.

„Ej glemmes skal Grev Reventlow, 
Saa loenae Bonde gaar bag Plov!" 
— Saa sang alt vore Fcrdre.
Og Reventlowers cedle Zd 
Ej Dannerfolket nogen Tid 
Forglemme skal at hoedre.

And. Beiter.
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Mel.: Sin Bogn han gj-r af Skyer blaa.

Tungt Taagesloret laa om Land 
I Danmarks skjonne Dale, 
Stavnsbunden var hver Bondemand, 
Og raa var al Hans Tale, 
Hans Vilje var, hvad Fogden bod, 
Og ofte led han Savn og Nod 
Med Born og LEgtemage.

Da vakte End en Dannemand, 
Hvis Minde end vi hoedre, 
Han sorte Lyset til vort Land, 
Til vore Oldefoedre, 
Som vandrede i Troelle-Kaar, 
Ved denne gamle Herregaard, 
I Overtroens Morke.

Han bhgged Skoler op af nh, 
For Herrens Navn at cere, 
Det blev for Barnets Sjoel et Ly, 
For Ret og godt at loere.
Men der var andre end de Smaa, 
Hvis Velsoerd ham paa Hjerte laa, 
Og det var Godsets Bonder.

Han loste Foellesflabets Baand 
Og Hoveriets Loenker, 
Han Foestebonden tog i Haand 
Og Gaard og Grund ham fljcenker, 
Og paa det hele Baroni, 
Hver Bonde stod nu tjcek og fri, 
Det var den Wdles Gliede.

Nu hundred Aar er svundet hen, 
End hcedres Grevens Minde, 
Vi hoedre hver en Bondeven 
Og hver en Dannekvinde.
O Herre, voek igjen en Mand 
Som Ludvig Reventlow, der kan 
Os svrede hver en Skhgge!
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Mel: Vi Spmand gjpr ej mange Ord.

<Lad hvile sodt i heilig Fred 
Den oedle elskte Greve, 
Onrkranset af vor Kjoerlighed 
Hans Minde altid leve. 
Han loste Bondens Lunge Baand 
Og Hoveriets Loenker, 
Derfor Hans hedenfarne Aand 
Gud Saligheden fljcenker.

Forkuet Bonderne han saa 
I Marken og i Skoven, 
Og Slovhed kun i Vjet laa 
Ved Plejlen og ved Ploven. 
Han saa, at Bonden i vort Land 
Til Frihed künde troenge, 
Derfor den gjoeve Adelsmand 
Lod ikke tov'e loenge.

Han talte djoervt med Kvngen god, 
Han rorte oedle Hjerter, 
Som Bondens Trcengsler godt forstod, 
Og folte med Hans Smerter.
Saa koemped de for Bondens Sag, 
For Frihed ham at skjomke, 
Hil drg du lyse Junidag, 
Der brod den Lunge Loenke!

I Host ved BraheLrolleborg, 
Afslores nu Hans Minde, 
Kom hver, som kjendte Bondens Sorg, 
Kom danske Mand og Kvinde, 
Hold stille Bonde med din Plov, 
Og flut dig til den Klynge, 
Som for Grev Ludvig Reventlow 
En SEreskrans vil flynge.

Margrete Micke.
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Mel: Brat af Slaget rammet.

Hast er Stotten gründet, 
Falder ej i Hast: 
Mindet, til den bundet, 
Staar, om den end brast, 
Staar i Hjerter skrevet, 
Som ej glemme kan 
Ham, der Frihedsbrevet 
Gav enhver sin Mand.

Frihedsstotte lille! 
Om vor Frihed stör 
Taler du saa stille 
Dhbe Alvorsord: 
Er os meget givet, 
Storre er det Krav, 
Som udover Livet 
Naa'r indtil vor Grav.

Stotte! ej du rager 
Noer til Taarnets Top, 
Dog, du Tanken drager 
Host mod Himlen op. 
Opad skal vi stige 
Med vor Tak og Bon, 
Himlens lyse Rrge 
Bliver da vor Lon.
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Mel.: Der er et Land, dets Sted er h^jt mod Norden.

cLj nogen Plet paa Jorden kan vi ligne 
Ved Folkets Hjemstavn, Danmarks dhre Jord, 
Til Hjernrnets Fred og Minder at velsigne, 
Dort Hjerte kjender ej for stoerke Ord. 
Dog Frihed kroever Hjertet for at vinde 
En fuld Forvisning om fit Ejes Voerd 
Og Tvang oaPligter, i hvor haardt de binde, 
Gier aldrig Manden ad fit Hjemland kjcer.

Det vidste han, hvis Billed her blev proeget 
I stensat Minde for den unge Slcegt. 
Hust, det er Kjoerlighed, der har bevoeget 
Ham til at lese ferst den Lunge Voegt. 
Saa brug som han din Frihed til at give 
Det bedste, som du ejer, for dit Land, 
Saa gjennem Livet det kan vidnet blive, 
Ej misbrugt Gaven blev af danske Mand.

Hit Lehnsgreoe Khristian Lnar Neventlow-

Mel.: Kong Christian loegger ned fit Svcerd.

Au unge Skud af «dle Sloegt, 
Som har en herlig Arv at tage — 
Gud give Dia dens Bargt at drage! 
Du bygge i Guds Varetcegt! 
Se ham, hvis milde Track Du ejer, 
Hvis störe Tanke vandt sin Sejer — 

:s: Gid Du Grev Ludvig vorde lig!

Afflsringen finder Sted den 14. September, 
Estermiddag Kl. 3.




