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Forord.

Her i Greve kommune støder man meget 
ofte på et eller andet der har forbindel
se med Giøes legat, men den samlede hi
storie er ikke beskrevet, og det vil jeg 
med dette hæfte gøre bod for.

Hver gang jeg kom i forbindelse med et 
eller andet om Giøe og hans legat har 
gemt et kopi,og det er efterhånden ble
vet til en hel del. For et par år siden 
kom lokalhistorisk arkiv i forbindelse 
med Justitsministeriet, hvorfra Giøes le
gat administreres. Dette medførte at ar
kivet fik kopier af de originale dokumen
ter, der så til gengæld fik "oversat" og 
renskrevet de uforståelige papirer og 
protokoller.

Alt materialet lå nu og ventede, men 
nu har jeg "på grund af udefrakommende 
omstændigheder" fået tid til det, jeg 
så længe har haft lyst til, nemlig at 
beskrive Giøe, hans slægt, hans legat, 
regnskabet og hvad der lokalhistorisk 
kan trækkes ud af det.

Det har ikke været et mål for mig at 
tolke materialet, men læseren kan selv 
drage sine egne meninger om Giøes tanker 
og ideer, og hvad testatorerne senere 
med sine fundatser og handlinger gjorde 
dem til.

God fornøjelse.

Erik Doberck
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Michael Vulf Giøe stammer fra en slægt 
af møllere på Maglekilde mølle i Næstved, 
hvoraf den ældste Andreas Caspersen Møl
ler overtog fæstet før år 16oo.
Maglemølle var på den tid en af lan

dets største. I en beskrivelse fra år 
165o siges: Vandmøller i Danmarck aff 
tvende Qverne ere almindeligen, mere 
sieldne ere det med fire, som den i Sæ
land lidet fra Herløffsholmb liggende.
Slægtens første ejer af Maglemølle dør 

2/1-1632. Efter hans død fortsatte enken 
Karen Nielsdatter med møllens drift,hjul
pet af sønnen Michel Andresen, der selv 
fæster møllen i 165o, han dør 18/11-1689.

Andreas Michelsen Møller født 5/11-1654» 
en søn af ovennævnte, var student fra 
Herlufsholm og blev degn i Glumsø og Ba- 
velse. Han opgav embedet og overtog fæ
stet af Maglemølle i 169o, der under hans 
ledelse fuldstændig forfaldte og fragik 
familien. Han havde 7 børn, hvoraf de 2 
sønner er at bemærke for denne sammenhæng:
1. Jens Andresen født 1694» blev senere 
Etats Raad og ejer af Benzonsdal. Som så
dan bliver han interessant for egnen idet 
han ejede alle gårdene i Kildebrønde og 
oprettede 2 legater som donerer læreren 
i Kildebrønde og et fattighus ved kir
ken i Høje Tåstrup til blandt andet be
boerne i Kildebrønde. Men derom forhå
bentlig mere en anden gang.

Ved hans død 1772 testamenterer han,i 
mangel af livsarvinger, den ikke ringe 
sum af 25ooo dir til den person vi skal 
beskæftige os med, nemlig brodersønnen 
Michael Vulf Giøe.
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2. Marcus Giøe født i 1693« Først til 
navnet der har fået mange til at tro at 
han var af den berømte adelsslægt Giøe 
eller Gøye (det staves på begge måder), 
men denne slægt uddøde med Patron på Her
luf shol Marcus Gøye i 1698.
Hauch Fausbøll skriver i 19o7 efter stu

dier om slægten fra Maglekilde mølle: 
Hovedmassen af slægten fører navnet Mül
ler efter stamfaderens bestilling, ved 
at han i folkemunde gik under navnet An
ders Møller og dette har ligeledes fulgt 
de af hans slægt, der drev møllen efter 
ham. En enkelt slægtsgren har på grund af 
opkaldelse efter Patronen for Herlufs
holm, Geheimeraad Marcus Giøe, optaget 
hans slægtsnavn, og eftérhånden dannede 
der sig i denne linie en tradition om, 
at denne stammede fra Birgitte Giøes 
slægt, hvilken tradition bestyrkedes ved 
en gammel dåbskjole der gik fra generati
on til generation, og som sagdes at være 
Birgitte Giøes, jeg håber denne linie vil 
tilgive mig, at jeg nu har styrtet denne 
tradition.
Efter alt dette om navnet tilbage til 

Marcus Giøe, der blev præst i Nykøbing 
Mors. Han fik 6 Børn hvoraf de 2 er in
teressante for vor egn:
1. Andreas Giøe født i 1732 blev præst i 
Høje Tåstrup (kirken ejedes pa det tids
punkt af farbroderen Jens Andresen på 
Benzonsdal)
2. Michael Vulf Giøe født 9/9-174o i Ny
købing Mors. Han gik i Skole i Roskilde, 
hvorfra han blev student 1761. Derefter 
hører vi ikke noget fra ham, før han ar
ver de 25ooo dir ved farbroderens død.
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Den 18/7-1774 køber han Gieddesdahls gods 
af forgængerens enke for 68000 Rdr Courant. 
Den 9/5-1774 udnævnes han til Kammer Raad, 
og den 18/10-1782 til Justits Raad.

Det fortælles om ham at han var en 
streng mand, dette skal forstås således, 
at han var en meget virksom natur, op
fyldt af sin tids ideer og af lyst til 
at føre dem ud i livet, til at fremme bon
destandens og landbrugets tarv ved at ind
føre udskiftning og selvejendom. Han kun
ne derfor ikke undgå at støde an mod slen
drian og fordomme.

Giøe havde tillige før sin død bestemt 
at alle godsets bønder skulle have deres 
gårde overdraget til fri ejendom for 
17o Rdr. courant pr. Td. hartkorn, når 
de inden 1. maj 1798 godtgjorde, at de 
havde midler til at afgøre handelen in
den 1. maj 1799. Alle restancer skulle 
eftergives bønderne efter hans død, og 
alle udgifter ved gårdenes udskiftning, 
der netop fandt sted i de år, skulle af
holdes af godskassen. Til de bønder, som 
udflyttede, skulle der betales en hjælp 
af 15o Rdr. courant.

De fleste bønder benyttede tilbudet. Der 
blev solgt 5o gårde, og købesummerne ind
gik i det Giøeske legat, hvis renter i- 
gen skulle komme efterkommerne af de 
mænd til gode, som han havde gjort til 
ejere af den jord, de i sin tid havde 
dyrket som fæstere,
Michael Vulf Giøe sørgede for bønderne 

men han benyttede tillige udskiftningen 
til at give novedgårdens tilliggende en 
en bedre form. De nuværende "Enghaver" 
udgjorde dengang en bondegård. Med Ren
tekammerets samtykke fik han den lagt 
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ind under Geddesdal, ved Stærkinde bys 
udskiftning. Brugeren fik i stedet for 
udlagt jord i Vindinge, som i umindeli
ge tider havde ligget i fællig, og den 
blev ham overdraget med nyopførte byg
ninger .

Ligeså blev en del af Greve byjord ved 
udskiftningen lagt under Geddesdal (den 
Greve by nærmest liggende del af ”Greve
marken")» og de hidtil værende fæstere 
fik vederlag andetsteds.
Giøe bestemte videre, at der ved "Ko

husene" på den nordlige del af Geddes
dals gods, i stedet for skulle oprettes 
en selvstændig gård. Dette skete dog 
først 1819, da "Barfredshøj" blev op
ført på det betegnede sted.

Hans helbred forårsagede at han 1793 
anmodede Kong Christian den 7. om at 
få dispensation fra arvelovgivningen, som 
han fik, blandt andet fordi han ikke hav
de livsarvinger idet han ikke havde væ
ret gift.
Testamentet skrev han den 12.maj 1795 

på Geddesdal i overværelse af hans for
valter, søstersønnen Jens Barfoed, og 
Divisions Kirurg Johan Daniel Herholdt. 
6 dage senere døde Michael Vulf Giøe,i 
en alder af 54 år, den 18.maj 1795, og 
hans formues opdeling til slægt, venner 
og til godgørende formål kunne tage sin 
begyndelse.
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Kongelig dispensation.
C.7 Halvtresindstyve Rigsdaler. 1793 
Justits Raad Michael Wulff Giøe af Gieddes- 
dahl.- Facultas testandi.-.

Christiansborg den 2o— December 1793.

VI CHRISTIAN DEN SYVENDE.
af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, 
de Wenders og Gothers, Hertug udi Slesvig, 
Holsten, Stormarn, Ditmarsken og Oldenburg 
giøre alle vitterligt at eftersom Os elske
lig Justits Raad Michael Wulff Giøe af Gied- 
desdahl under Roeskilde Amt i Vort Land Siel- 
land, hos Os allerunderdanigst haver Begiert, 
at Vi allernaadigst ville forunde ham, som 
stedse har levet i ugift Stand og uden Livs 
Arvinger,saadan Facultatem testandi, at han 
udi levende Live kunde bestemme sin Formue 
og Eyendomme til den eller dem, han helst 
ønskede efter hans Død at komme i Besiddel
se deraf. Da have Vi efter saadan hans al
lerunderdanigst giorte Ansøgning og Boglæ
ring, allernaadigst Bevilget og tilladt, saa 
og hermed Bevilge og tillade at forbemeldte 
Justits Raad Giøe over hans Midler og For
mue ved Testamente Kodicie eller deslige 
Forskrivelses Maade, hvorved hans sidste 
Villie Klarligen og tydeligen kan sees og 
vides, saaledes maa disponere og derom slig 
Anordning giøre, som ham selv lyster og got 
synes, Og skal saadan hans sidste Villie i 
levende Live giøres, Efter hans Død, saa- 
fremt han sig ingen Livs Arvinger efter
lader, at hans andre Arvinger og samtlige 
vedkommende saa uryggelig og saa fuldkommen 
holdes og efterkommes ligesom den her Ord 
til andet kunde have været indført, og at 
Os i alle dens Ord Klausuler og Punkter 
Confirmeret og stadfæstet, Hvorfor Vi herudi



lo

ville fritage ham fra alt hvad udi Loven og 
Kongelige i saa Maade allernaadigst udgang- 
ne Anordninger kugde finde herimod at stri
de, og 6— og lo— Penge samt aid anden Os 
tilkommende Arvefalds Rettighed, alle Maader 
uforkrænket. Forbydende alle og enhver heri
mod, eftersom forskrevet staaer at hindres 
eller i nogen Maade Forfang at giøre under 
Vor Hyldest og Naade. Givet paa Vort Slot 
Christiansborg udi Vores Kongelige Residents 
Stad Kiøbenhavn den 2o— December 1793«

UNDER VORT SIGNET

(SIGNET)

Efter Hans Kongelige Mayestæts allernaa- 
digste Befaling

Brandt
(andre underskrifter)

Justits Raad Michael Wulf Giøe af Gieddes- 
dal

Facultas testandi.
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Testamente.

No. 6 1795 Een Rigsdaler No. 1765
Jeg Michael Wulff Giøe til Gieddesdahl, 

Hans Kongelige Mayestats Justits Raad, vil 
med dette mit Testamente, grundet det mig 
under 2o— December 1793 allernaadigst med
delte Facultas Testend!, have tilkendegivet 
min sidste villie, om hvorledes med alle mi
ne rørlige og urørlige Eyendom skal forhol
des efter min Død, nemlig:
1. Saasnart det Behager Gud med Døden at 

Bortkalde mig, skal min Hovedgaard Gieddes
dahl, med sammes underliggende Bøndergods 
af Gaarde og Huuse, samt Greve, Kildebrynde, 
Carlslunde og Thune Kirker, alt med tilhø
rende Bygninger, Iorde, Ornementer og Her
ligheder, ligesom ieg det selv haver ejet 
og Besiddet, item Guld, Sølv, Meubler,sen
gesteder og Sengeklæder, Uldet og Linnet, 
med videre mig tilhørende, ved Offentlig 
Auction bortsælges og giøres ‘i Penge. Dog 
undtages herfra efter skrevne Poster, nem
lig:
a) Een Gaard i Carlslunde, som jeg haver 
kjøbt af Nicolaj Lorenzen, bestaaende af 
Hartkorn Agger og Eng - 9 Tdr 28 Skpr 2 Alb. 
med dertil hørende 4~ Huuse, hvilken Gaard 
og Huuse skiænkes til Emmanuel Mellerup paa 
Bidstrupgaard, og hvorpaa ved Skiftets Slut
ning meddeeles ham Skiøde af Executores Te
ste menti. -
b) Min liden Fruentimmer Gulddaase gives 
til Frue Magdalene Mellerup, og min Mand- 
folke Gulddaase tillige med min Ulveskinds 
Peltz skiænkes og gives Kammer Raad Søren 
Mellerup. -
c) Mine Broder Døttre Susanne og Sophie 
Giøe hver et Sengested med Omfang, samt hver
4— Dyner og 4 Puder, Susanne 6 p— Hørlær-
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rets Lagen og Sophie k par, alt hvilke de 
vil udvælge. -
d) Dernest Jomfrue Herfort, som saalænge ha
ver været i min Tieneste, Et af de Beste Sen- 
gestæder med Omheng nest efter de Formeldte, 
samt 4 par Hørlærrets Lagen og 2 par Blaae- 
lærrets, item 4 Dyner og 4 Pyder. -
e) De Beste af mine Gangklæder deeles, mel
lem min Broders og Søster Sønner, men de 
gamle gives til Fattige Tyende, og noget der
af til Tømmermand Niels Møller her paa Gaar
den. -
2^-\ Alt det Øvrige af mine Ejendeele, in
tet i nogen Maade undtagen, bliver som for
anmeldt at bortsælge og giøre i Penge, Hvor
af Bliver at udbetale min Prioritets Giæld, 
som.efter derpaa udgivnd Pante Forskrivnin
ger, i alt er - 68000 Rdr. s skriver Tres
indstyve og Aate Tuusinde Rigsdaler Dansk.

Dernæst Bliver Forlods at udbetale til 
Efterskrevne:
a). Min Broderdatter Susanne Giøe, 

som en Gave. looo Rdl.
b). lomfrue Heerfordt her paa Gjed- 

desdahl looo
c). lomfrue Kierchmand 5o —
d). Forvalter Jens Barfoed her paa 

Gaarden. 2ooo
e). Kammer Raad Mellerups ældsta 

Datter Christine looo
De andre hans Døtre Berthine, 
Christiane og Margrethe hver 
5oo Rdr, er 15oo

f). Marcus Giøe, og Broder Chri
stopher Giøe, hver 5oo Rdr, er looo

g) • Forpagter Thannings mindste og 
yngste Datter for Navnets 
Skyld Michaline. looo
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4.—, Endvidere til Forpagter Than
ning, de hos mig som Caution

. fra Forpagtningen deponerede. 4ooo Rd:
5— , Min øvrige Gisid efter lovlige

Beviser, Hvis Beløb vel ikke 
er Betydelig, men dog ikke 

. paa denne Tiid kan Bestemmes.
6— , Min anstændige Begravelses 

. Omkostninger.
7— , Skyldig værende til min Bro-

. ders Enke Provstinde Giøe. 5oo
8— , Christopher Hansen, min gam

le Tienestekarl tilgodehaven- 
. de Løn. 3oo

9— - Den Gamle Mogens Nielsen til-
godehavende Løn. loo

10— »Tømmermand Niels Møllers Kone
. en Gave een Gang for alle. loo

11— ,Som Arv til min Broder Sal:
Provst Giøes 6 Børn, nemlig
4- Sønner og 2 Døttre, hver
2ooo Rdr, er 12ooo
Mine Søster Sønner Jens og
Marcus Barfoed hver 2ooo Rdr. 4ooo

12— ,Aid min øvrige Formue, naar alle paa- 
gaaende Omkostninger ere fradragne,Bli
ver at anvende paa den Maade, som udi - 
efterfølgende 18— Post Bestemmes.
13— »Forpagter Thanning tillades at Quit
ters V—

figder det tienlig*
14—,Min Søstersøn Forvalter Jens Bar- 
foed befries for Regnskabs aflæggelse for 
den forbigangne Tiid til 1-— Maji sidst
leden, og aid anden Fordring jeig hos ham 
haver tilgode, der alt skal være Ham 
skiænket og eftergivet.
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(Ia15— »Ligeledes eftergives og skiænkes mine 
Bønder, med den mig tilkommende og hos dem 
indestaaende Restance af Kongelige Skatter 
og Landgilde til 1-— Maj i nestafvigte, 
hvoraf intet hos dem maae kræves. -
16— ,Til at fuldføre denne min sidste Vil
je og Beslutning indsættes som Executores 
Kammer Raad og Forvalter Søren Mellerup 
paa Bidstrupgaard, og Raadmand Friderich 
Hansen i Roeskilde, om den sidstmeldte 
dertil kan formaaes, eller i dessen Mangel 
hvilken anden god Mand Kammer Raad Melle
rup dertil kan overtale og vil udvælge, 
hvilke 2— Executorer strax efter min Død 
antager jeg alle mine Eyendomme, og besty
rer samme paa foranførte Maade Behandlet, 
hvorfor de nyder til Belønning, Kammer 
Raad Mellerup for denne og andre forhen 
udviist Tieneste- 2ooo Rdr, og Raadmand 
Hansen- looo Rdr. -
17— ,Skiønt de udi 3— Post under § 6 Be
meldte Et Tusinde Rigsdaler er Bestemt 
til Udbetaling, er samme dog ikke at for- 
staae til Jomfrue Heerfordt, men tillige
med den Capital, som i neste Post Bliver 
anmeldt, hvorunder samme skal incorpore- 
res, dog nyder Jomfrue Heerfordt deraf 
Renten aarlig saalænge hun lever.
efter hvilken Tiid som meldts Capitalen 
til andet Brug som falder, uden at vedkom
me hendes Arvinger. - Derimod nyder hun 
ved Skivtets Slutning udbetalt, de hos 
mig Tilgodehavende 4°o Rdr, skriver Fire 
Hundrede Rigsdaler. -
18, Naar aid min Giæld er Betalt, og alle 
foranbenævnte Capitaler til enhver især 
udreedet, samt alle andre i mit Boe og 
sammes behandling flydende Omkostninger 
bestridet, skal den overskydende Capi
tal forholdes paa følgende Maade, nemlig:
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Summa Besørges om muligt paa antagelig 
Maade forsikret udi Gieddesdahls Gaard og 
Gods* eller i dessen Mangel udi andet 
sikker Pandt, hvilken Capitals Renter, ef
ter deres Størrelse, aarlig udbetales til 
min Salig Broders Enke Provstinde Anne 
Sophie Giøe saalænge hun lever, fra loo 
til 15o Rdr. - Til min Søsterdatter mada
me Vinge i Kiøbenhavn 5o til 60 Rdr.- 
Til min gamle Karl Christopher Hansen 
3o Rdr. - Og til den gamle Mogens Niel
sen, ligeledes her paa Gaarden, aarlig 
2o Rdr; Men naar disse Benævnte ved Døden 
afgaaer, vælges ingen i deres Stæd, ef
terdi Renten da bliver at anvende til Fat
tige af Gieddesdahls Gods, og Brudegave 
for de Piger, som kommer ind paa Godset, 
og Blive givte med Godsets Gaardmænd, til 
hvilke den halve Sum af bemeldte Over
skuds Renter udbetales paa deres Brøl
lupsdag, saaledes, at hver Brud ikke be
kommer ringere end 5o Rdr, og ikke Høje
re end loo Rdr.

Overskuddets øvrige Halve Capital Ren
ten uddeeles til Gieddesdahls Godses eg
ne meest trængende Fattige, saaledes, 
at enhver ikke nyder ringere aarlig end 
5 Rdr., og ikke Højere end lo Rdr. -

Da nu denne Overskydende Capitals 
Størrelse ikke forud Skivtets endelige 
slutning kan Bestemmes, ey heller Antal
let til at nyde Destributz fastsættes, 
saa Bemyndiges Executores til den Tiid, 
og ved mit Boes Tilendebringelse, at 
forfatte over samme saadanne Fundatzer,
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som de finde passende og overeensstemmen- 
de med foranførte min villie, samt deraf 
paa Behørige Stæder til Sikkerhed i Tiden 
besørge Gienparten afleverede. -
19—* Endelig erindres, at da ieg kiender 
de 2— Mænds Handlemaade, som ieg haver 
udnævnt til at fuldføre foranmeldte min 
sidste Villie og er forsikret, de intet 
vil efterlade af alt Muligt til sammes 
fuldkomne Opfyldelse; saa vil ieg og have 
dem fritaget for al Ansvar desangaaende, 
hvorimod ingen Indsigelse skal være giel- 
dende, dem til Uleilighed eller Fornermel- 
se i navnlige Maader.
Denne min sidste Villie og Beslutning, 

Haver ieg ladet forfatte med got Overlæg 
samt ved Fuld Fornuft og Forstand, hvis 
Indhold bekræftes med min egenhændige . 
Underskrivt og hostrykte Signet, samt 2— 
Vidners Underskrivt og Forseigling, som 
derved have været nerværende

Gieddesdahl den 12— Maj i 
1795

M.V.Giøe.

At Heer Justiceraad Giøe haver underskre
vet dette document, og hans Signet hos- 
trykt, attesterer vi tvende Underskrevne 
som derved nærværende, saavel som og, at 
velbemeldte Hr. Justiceraaden med god 
fornuft og forstand haver declareret, at 
dennes Indhold i alle Maader var over- 
eenstemmende med hans sande Villie og Be
slutning, hvilket med vore Hænders Under
skrivt og hostrykte Signeter bekræftes. - 
Datum ut supra.

J. Barfoed Herholdt
Divisions Chirurg.
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Overgangstid»

Den 19» aug. 18o3 var boets behandling 
tilendebragt, men den 9» april 18o4 ned
lagde en del af familien protest mod 
executorerne, gående ud pa at legatets 
beholdning var alt for stort til det,det 
skulle dække. Familien mente i korthed, 
at man burde skabe et mindre overskud 
til legatet, ved at de fik en større ar- 
veanpart.

Executorerne siger nej og henviser til 
§ 19 i testamentet, der siger at execu
torerne har fri rådighed,og at ingen 
indsigelse skal være gældende.

Sagen går nu til Hof og Stadsretten 
der den 2. sept. 18o5 siger: Executorer
ne er i denne sag fri at være.
Familien måtte nu anke sagen til høje

re instans, men executorerne prøver at 
blødgøre sagen ved at tilbyde familien 
at de vil se velvilligt på ansøgninger 
om hjælp fra nødstedte familiemedlemmer, 
dog således at forstå at fattig og bru
delegaterne først skal dækkes.

Sagen ankedes ikke, så først efter 3 
års ankefrist skriver executorerne den 
21.jan. 18o9 i forhandlingsprotokollen, 
nu kan vi arbejde frit.
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IICHAEL VULF GIØE’S 
STAMTAVLE

)
Jens Andresen
f. 21/11-1649,+2/4-1772
Etats Raad,ejer af Benzonsdal
g. Ide Amalie Barfoed 
f.2o/3-169o,+1/2-1760

Maren Hegelund Giøe 
db.5/9-1738
+ugift

Johanne Kirstine Giøe
f. 31/10-1731,+177o
g. Christen Barfoed 
Østergaard-Randere

Jytte Christiane Giøe
f. 7/11-1729,+14/3-1764
g. Klokker Oluf Olufsen Bang 
f .7/8-1710,-»8/7-1783

Ane Sophie Magdal.Giøe
f. 21/12-1779,+2/3-1830
g. l.Oberst Leopold Gether
f.17/3-1765,+29/3-1828

56 g.2.Organ.Jens Vilhelm Struch f.16/5-1769,+19/7-1838 
— f.2/5-1789,+26/11-1831 ---------------- ----------------------

Ellen Susanne Giøe
f. 24/7-1773,+12/10-1816
g. Gotfred Heyneth 
Præst Nordholm-Viborg

Olavia Maria G. Bang
f. 1747
g. Severin Vinge 
Mægler-København
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Fundats.

Forrige Eier af Gieddesdahls Gaard og 
Gods under Roeskilde Amt, afgangne Iusti- 
ce Raad Michael Wulf Giøe, har, i den af 
ham under den 12 Maie 1795 oprettede te
stamentariske Dispositions 18— Post, Ord 
til andet saaledes forordnet:

(Her gengivet testamentets 18. post,men 
da testamentet andetsteds er vist i sit 
fulde ordlyd, udelades gentagelsen her.)

I Overeensstemmelse med ovenanførte ha
ver underskrevne Executores Testamenti i 
Bemelte Iustice Raad Giøes Boe forfattet 
følgende :

Fundats
I følge det af os Udstedte Skifte Brev 

Beløb afgangne Iustice Raad Michael Wulf 
Giøes Boes Beholdne Formue ved Skiftets 
endelige Slutning den 24 Augustij„18o3 
sig til den Summa 58o84 Rdr 3 M S, 
som for Regnskabets større Beqvemmelig- 
heds skyld, herved forhøges til 581og Rdr 
Bliver, paa Grund af ovenanførte 18— § 
i afgangne Iustice Raad Michael Wulf 
Giøes testamentariske Disposition, ved 
denne Fundats Bestemt til at være den 
Fond, af hvis Aarlige Rente de i samme § 
Benevnte Pensioner, Brude- og Fattiges 
Legater, herefter skal udredes. -

2.
Til at Bestyre denne Fond, til at udbe

tale Pensionerne, til at Bestemme og ud- 
deele de Aarlige Brude- og Fattiges Lega
ter, og til i Almindelighed at foretage 
Beslutte samt udføre alt, hvad der i 
mindste Maade staaer i forbindelse med afgangne Iustice Raad Giøes velgiørende
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Hensigt, ved at legere sit Boes Beholdne 
Formue til Understøttelse for Gieddesdahls 
Godses Trængende og til Velstands Fremme 
Blandt Godsets Beboere, ere Vi som Execu- 
torer af hands sidste Villie allene Be
rettigede. -

3*
Naar en af os enten ved døden skulle af- 

gaae eller under anden Maade Blive sadt 
ud af Stand til at opfylde de med Lega
ternes Bestemmelse forbundne Pligter, fo- 
reslaaer den efterlevende eller tilbage 
Blivende tvende Veder Heftige af Retskaf
fende Bekiendte Mænd for det Kongelige 
danske Cancellie, af hvilke 2— dette 
Collegium de vælger og udnevner den som 
skal træde i den afgangne Executors Sted; 
den da tiltrædende Executor Bliver den 
anden i Ordenen, hvad Rang han end maatte 
have, og saaledes som oven anført forhol
des stedse naar en af Executorerne afgaar.

4.
I Tilfælde af at Executorerne i nogen 

Punct af Bestyrelsen, skulde Blive af u- 
lige Meeninger, andrager Begge deres Grun
de for det Kongelige danske Cancellie, 
hvis Decision da Bliver at følge. -

5.
Ligesom 52ooo Rdr af Iustice Raad Giøes 

Boes Midler allerede i den 11 Junie 1798 
paa Grund af hands sidste Villie har væ
ret udsatte paa Rente imod første Priori
tet i Gieddesdahls Gaard og Gods, saa har 
endvidre af Boets øvrige ved Skiftets 
Slutning beholdne Formue, saavelsom af
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dessem Pensioner Brude- og Fattiges Lega
ter siden den Tiid Besparede og oplagte 
Renter den Capital 8000 Rdr i aaret I806 
Bliver udsadt paa første og lige Priori
tet med førstbenevnte Summa, i Bemeldte 
Gaard og Gods. Fornevnte Capitaler til
sammen 60000 Rdr Burde fremdeeles Blive 
staaende paa første Prioritet i Gieddes 
dahis Hoved Gaard og underliggende Gods 
saalænge samme af Eieren holdes i Hævd 
og Executorerne anser Legaterne imod Pan
tet fuldkommen Betryggende. -

6.
Ved den 1 § i denne Fundats er det Be

stemt, at den Fond, hvis aarlige Rente 
skal udreede Pensionerne Brude og Fattig- 
Legaterne, er 581oo Rdr, af denne Capi
tals aarlige Rente indbetales forlods 
Pensionerne, det øvrige af Renten deeles 
i 2— lige Deele, af hvilke den ene Deel 
anvendes Aarlig til Understøttelse for 
Gieddesdahls Godses Fattige, i overeen- 
stemmelse med Testatorens egen Bestem
melse, saaledes, at enhver ikke nyder 
ringere end 5 Rdr Aarlig og ikke højere 
end lo Rdr ; den anden halve deel anven
des til at udbetale Brudegaver saaledes 
som ligeledes i den testementariske Dis
position er Bleven fastsadt, nemlig: at 
enhver Brud ikke Bekommer ringere end 
5o Rdr og ikke Høiere end loo Rdr. -

7.
Af de til Pensioners Nydelse i Testa

mentet Benevnte Personer, leve nu ikke 
flere end Testators Søsterdatter Enken 
Vinge og Christopher Jensen, som af en 
Feilskrivelse i Dispositionen er kaldet
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Christopher Hansen» Enken Vinges Pension, 
haver Vi, i Betragtning af Levnets Mid
lernes til meere end det dobbelte stegne 
Priis, allerede i Aaret 18o4 forhøiet 
fra 60 til 12o Rdr, hvilket Vi under 27 
April Bemelte Aar have indberettet til 
det Kongelige danske Cancellie, og Vi ha
ve endviedere i Betragtning af, at, hun 
under Kiøbenhavns Bombardement i Aaret 
18o7, gandske er Bleven Berøvet alt det, 
som hun eyede, foruden loo Rdr til de 
største Nødvendigheders Anskaffelse til
lagt hende til Huus leye 3o Rdr Aarlig, 
saa at hun for Fremtiden nyder i Aarlig 
Pension 15o Rdr.

I henseende til Christopher Jensen, for 
Bliver det ved de ham i Dispositionen til
lagte 3o Rdr hvorimod han ikke bør være 
udelukt for Adgang til de Fattiges Legat, 
dersom Alderdom og Svaghed dertil giøre 
ham trengende. -

8.
Naar en af forenævnte til Pension Be

rettigede ved døden afgaaer, falder den 
saaledes ophørende Pension til Brudega
ver- og Fattiges Legaterne, da i Følge 
Dispositionens udtrykkelige Bydende, in
gen maae vælges til at nyde den i den 
afdødes Sted. -

9*
Den Andeel i Renten af den i § 1 Be

stemte Capital 58100 Rdr, som tilfalder 
de Fattige, skal hvert Aar i en af de 
første dage i Julie Maaned af Executorer
ne i en Samling, som holdes enten paa 
Gieddesdahl eller hos Sogne Præsten i 
Greve, uddeeles Blandt Godsets Fattige,
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i Overværelse af Bemeldte Sognepræst og 
Gods Eieren, og have Executorerne i For
veien Det indsendte nøiagtig Kundskaber 
om de Fattige , som af de 4 Sognepræster, 
i hvis Sogne Gieddesdahls Gods er Belig
gende, Bleve Bragte i forslag, Hvilket 
bedst kan skee ved Selv at reise om paa 
Godset. Skulde noget af den Aarlige Ren
te Blive til overs, efter at Uddeelingen 
til Godsets nødlidende i Overeenstemmelse 
med Testamentet, indskeet, Bliver dette 
Overskud hvert Aar at anvende til Under
støttelse for de Trængende af Iustice 
Raad Giøes egen Slægt, og for de Huus- 
mænds Familier paa Godset, som uagtet de 
just ikke kunde henregnes til fattige i 
Ordets egentlige Forstand, dog i Betragt
ning af Sygdom, mange Børn, et uformodent
ligt Uheld, eller andre Omstændigheder, 
kunde for Øieblikket Behøve Hjelp for at 
afvemle Armod. Under den Betingelse, at 
for meget Aarlig kan Blive til Overs, ef
ter at Uddeeling er sket til dem, som til 
at nyde Fattiges Legater i følge Testa
mentets udtrykkelige Bud,ere Berættigede, 
have vi tillagt Testators Søstersøn Mar
cus Giøe Barfoed, som haver været i den 
afdødes Huus, som en Ydelig trængende,og 
hvis skrøbelige og svage Omstændigheder 
og forfatning giør ham uskikket til selv 
at kunde forhverve noget, en Aarlig Un
derstøttelse, hvilken dog intet Aar maae 
overstige loo Rdr.

Den Adgang, som Vi haver ham aabnet 
for de Trængende af Iustice Raad Giøes 
Slægt, er fuldkommen overeensstemmende 
med hands kierlige Sindelag og Omsorg, 
for alle sine Slægtninge, hvor paa han i 
sit Testamente har givet det meest ta-



- 25 - 

lende Bevis ved de dem skiænkede Legater. 
At Vi have tillagt Søstersønnen Marcus 
Giøe Barfoed en Aarlig Understøttelse af 
loo Rdr, er i Forhold til det Legat af 
2ooo Rdr, som ved Testamentet er ham gi
vet, men som han ved uheldig Handel og 
tilstødte Omstændigheder gandske har tabt 
og forloret. -

10.
Den anden halve Deel af den i § 1 be

stemte Fonds Aarlige Rente anvendes til 
Brude gaver for de Piger, som Blive gifte 
med Gieddesdahls Godses Gaardmænd, saale
des, at enhver Brud ikke Bekommer ringere 
end 5o Rdr og ikke høiere end loo Rdr, 
hvilken Gave skal udbetales dem paa deres 
Brøllupsdag, efter at lovlig Ligitimati- 
on i Forvejen er indhentet om, at de der
til ere Berættigede. -

11.
Uagtet Bøndergaardenes Antal paa Gied

desdahls Gods meget ved Parcellering er 
Bleven forøget siden Gaard Brugerne Bleve 
Selv Eiere, endet dog ikke endnu i lang 
Tiid sandsynligt, at saa mange Piger 
hvert Aar Skulde Blive gifte med Gaard
mænd, at de Aarlige Brudegaver kan med
tage de halve Renter af den til Brude 
gaver og Fattiges Legater henlagte Fond, 
det ansees altsaa overeenstemmende med 
Testamentet at anvende det overskydende 
til anden velgiørende Indrætninger, som 
sigte til det samme Maal og lige saa me
get Biedrage til at opnaae Testators 0- 
iemed, der var at afværge Trang, Befordre 
Velstand og giøre Gieddesdahls Godses Be
boere til lykkelige Mennesker. - 
Til at opnaa dette Øiemed kan ingen Ind-
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rætning være meere Hensigtsmæssig end en 
Industrieskole og et Laane Institut, og 
Vi ere derfor overbeviiste om at Handle 
gandske overeenstemmende med Testators 
Villie og i hands Aand, naar vi herved 
bestemme, at det fra Brudegaverne Aarlig 
overskydende skal anvendes til at Bekos
te og underholde en Industrieskole paa 
Godset saavelsom til at oprette et Laa
ne Institut. -

12.
Gienstanden for Industrieskolen skal 

være at danne den opvoxende Ungdom til 
Arbeidsomhed, til at anvende sin Tiid og 
Kræfter til eget og Medborgeres Vel, til 
Færdighed i de Haandværker, de Sysseler, 
som nærmest henhøre til Landmandens Næ- 
ringvey og Virkekreds, til med Lethed at 
indføre de daglige Arbeider, som passe 
til hands Stilling og Bestemmelse, til 
at Bruge Egnens nu Brugelige Producter 
til større Fuldkommenhed, Benøtte nye 
Gienstande og Anledninger til Erhverv. 
Bort til med den største Fordeel, der kan 
opnaaes, at Benøtte sin Tiid, sine Kræf
ter. - Underviisningsmaader og Gienstan
de maae for det første Bestemmes efter 
Godsets Beskaffenhed, locale Omstændig
heder og det lave Triin af Kultur, paa 
hvilket dets Ungdom endnu staaer; ogsaa 
skal der sørges for, saavidt mueligt, at 
sette denne Industrieskole i Forbindelse 
med Godsets Lære-Anstalter. -

13.
Laane Instituttets Formaal skal Blive 

ved rente frie Laan paa en efter Omstæn
dighederne Bestemmende Tiid at understøt
te saavel Gieddesdahls Godses Gaardmænd
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som Parcellister og lordbrugende Huus- 
mænd, naar de ved et eller andet uheldigt 
Tilfælde ellers maatte vorde sadte til 
Bage i deres Agerbrug, at forhielpe dem 
til at skaffe sig en forbedret Qvæg- og 
Faare- Avl, Bedre Agerdyrknings Redskaber 
ædlere Kornsorter til Udsæd, Kløver frøe 
Rupsæd m.v, Frugt saavel som veide Træer 
til Plantning, med et Ord alt hvad der 
hører til en forbedret Agerdyrknings og 
Landvæsens Fremme. -

U.
Til at Bestride de ved forenevnte vel- 

giørende Indretninger forefaldende Udgif
ter have Vi, foruden det fra Brudelegatet 
overskydende, Bestemt Renten af en extra 
Fond stor 55oo Rdr, som Vi, siden Boets 
endelige Slutning den 24 Augusty 18o3 ha
ve sammensparet og giort Frugt Bringende, 
dog bliver de Aarlige Administrations Om
kostninger først fra Bemelte Aarlige Ren
te at afdrage. - Til saa snart muligt at 
sætte disse Indretninger i Gang have Vi 
Bestemt vor nu havende Kasse Beholdning 
lo89 Rdr 67 Sk.

15.
Til Administrationens Omkostninger, 

Protocollerne, Korrespondancen, Skrive 
Matterialier Brev Porto m.v. Bestemmes 
Aarlig loo Rdr for Begge Executorerne, 
dog tillades dem desuden at giøre sig be
talte for deres nødvendige Rejser efter 
regtig Regning. Med fornevnte Administra
tions Omkostninger troe Vi, At de kunde 
Blive skadesløse; deres Ansvar, deres 
Arbeide, deres Tidspilde, intet Offer 
som vi haabe, at de med sand Glæde vilde
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frembære paa Medlidenheds og Velgiøren- 
heds Alter. -

16.
Over den Aarlige Indtægt og Udgift Hol

der Administrationen en af Amtet Authori- 
seret Protokol, hvori denne Fundats ind- 
føris, tilligemed Forklaring over Stiftelses 
Capitaler. Administrationen fører desuden 
en Iournal og en Korrespondence Protocol, 
samt indsender hvert Aar til det Kongelige 
danske Cancellie en fuldstændig Indberæt- 
ning om Stifteisernes Tilstand og Forfat
ning. -

17.
Under Gieddesdahls Gods og de Beboere, 

som under den Benevnelse Kunde haabe at 
nyde Deel i afgangne Iustice Raad Michael 
Wulf Giøes Legater, forstaaes Beboerne 
paa alt det Bønder Gods, som ved Iustice 
Raadens dødelige Afgang, henhørte under 
Gieddesdahls Gods, saavel som de nu paa 
Hoved Gaards Taxten boesatte lord Bruge
res Familier, og ingen anden. -

18.
Disse er de Puncter, som vi efter Tin

genes nærværende stilling anseer passen
de at indføre i denne Instrux.

Skulle Tiid og Omstændigheder tilraade 
Forandringer, staar samme i Executorernes 
Magt, efter dertil at have indhentet Bo
glæringens Samtykke. -

19 * de
Af denne Fundats udstedes 3— ligelyden- 

de Gienparter, hvoraf den ene indleveres 
i det Kongelige danske Canaellie, den an- 
deni Amts Arkivet og den 3--- , tilligemed
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Administrationens Protocoller, Documen
ter og Administrationens Kasse, hvis Be
holdning aldrig maae være større end det 
løbende halve Aars Rente, for Bliver hos 
den første Executor. - 

de Kiøbenhavn den 25— November 18o9. -

Treschov. Hansen.
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Poster fra legatets regnskab, der kan bi
drage til lokalhistorisk datering.

1822. Et støbt jernstakit sat om monumen
tet for Justits Raad Giøe, i stedet for 
forhen værende af træ. 412 Rdr.

1828. Istandsættelse af muren om Justits
Raad Giøes Monument. 26 Rdr.

1829. Ny skolebygnings opførelse i Carls
lunde. 7o6 Rdr.

1830. Skoles opførelse i Greve
662 Rdr.

1833. Istandsættelse af Justits Raad 
Giøes monument. 42o Rdr.

1836. Betalt den nye skole i Reerslev
83o Rdr.

1840. Betalt til indretning af industri
skole i Greve 143 Rdr.

1841. Betalt for den nye skole i Thune.
874 Rdr.

1841. 4 rokke til haandgerningsskolen i
Greve. 8 Rdr.

1842. Skolens opbyggelse i Greve
1214 Rdr.

1842. Skolens opbyggelse i Thune
155 Rdr.
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1843. Haandgerningsskole i Reerslev.
33o Rdr.

1844. TU den nye skolebygning i Carls-
lunde 536 Rdr.

1844. Betalt et orgel til Greve kirke
212 Rdr.

1846. Nyt orgel til Carlslunde kirke
223 Rdr.

1847. Betalt halvdelen af hvad den nyan- 
skaffede sprøjte i Reerslev kostede.

76 Rdr.

1847. Betalt til understøttelse ved udde
lingen til billig pris af brød i de 4 
gamle Geddesdals sogne. 4oo Rdr.

1847. Betalt orgelbygger Schæffer for et 
til Reerslev skjænket orgel. 218 Rdr.

1847. Til de 3 læseforeninger. 24 Rdr.
1848 Betalt til Comiteen for frivillige 
bidrags modtagelse til statsfornødenhe
derne som bidrag af legaternes overskud 
til krigsudgifter. looo Rdr.

1848. Indbetalt til commisionen til Un
derstøttelse for Qvæstede og efterladte 
fra den i 1848 udstridte krig.

5oo Rdr.

1848. Betalt for omflytningen af orgelet 
i Greve kirke og den dermed foranledigede 
bygningsarbejde 117 Rdr.
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1848. Betalt orgelbygger Scharff for et 
orgel til Thune kirke, hvoraf blev afkor
tet 60 Rdr. som et gammelt ubrugeligt Po-
setum havde kostet. 15o Rdr.

1848. Bidraget til en sprøjte for Carls-
lunde sogn. loo Rdr.
1848. Hjælp til Istandsættelse af hospi-
talet i Greve. 5o Rdr.

1849. Betalt for et sprøjtehus 69 Rdr.

1849. Betalt til krigsfornødenhederne, 
looo Rdr.

1849. Betalt til fondet for de saarede. 
5oo Rdr.

1849. Betalt den halve del for en sprøj-
te 4o Rdr.

185o Betalt for indretningen af den nye 
haandgerningsskole i Thune 122 Rdr.

1851. Istandsættelse af orgelet i Greve
kirke. 4o Rdr.

1852. Til at opføre Reerslev skole af
grundmur. 45o Rdr.

1853. Til Greve skoles opbyggelse af
grundmur. 1439 Rdr.
1856. Betalt bidrag til Greve hospitals 
ombygning. 577 Rdr.
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1861. Carlslunde skoles ombygning.
577 Rdr.

1862. Til jordemoderboligen i Greve.
5oo Rdr. 

1863• Skolelærer Jørgensen 75 aar som i 
6o aar hår været skolelærer, har maattet 
tage hjælpelærer. 25 Rdr.

1863. Bevilget ligesom ved udbruddet af
forrige krig en understøttelse til koner 
og børn af det vaabenføre mandskab af 
Gieddesdahls godses 4 sogne som ere ind
kaldte. 4oo Rdr.

1865. Kiøbesummen for skolelodden (Høj
skolen). 43oo Rdr.

1866. Forstrækning til Carlslunde og 
Reerslev Skytteforeninger. 2oo Rdr.

1866. Byggeudgift for højskolen
21.555 Rdr.

Legatformue 18o4 58.o84 Rdr.
Legatformue 1866 92.549 Rdr.
Uddeling 18o4- 1866 153.145 Rdr.
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Tal fra Regnskaberne.

Legatet tog sin start den 15.august 18o4 
med 58.o84 Rdr. En opgørelse af regnskabbs- 
bogen viser at legatsummen i 1866 var sta
get til 92.549 Rdr., og at der i disse 62 
ar var uddelt 153.143 Rdr. fordelt på føl
gende måde :

153.145 Rdr.

Brudelegater 18.893 Rdr.

Fattiglegater 52.590 -

Monument 1.416 -

Familie 35.143 -

Lærerløn 5.610 -

Greve Hospital 459 -

Krigsgaver 3.800 -

Orgeler 960 -

Brandsprøjter 285 -

Jordemoderhus 5oo -

Skoler 7.469 -

Skytteforeninger 2oo -

Landbrugsskole 25.815 -
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Efterskrift.

Når jeg slutter gennemgangen af legatet 
i 1866, skyldes det bl.a. at legatet i 
mange ar derefter matte satse meget på 
deri nye høj- og senere landbrugsskole,og 
den historie er allerede på udmærket vis 
beskrevet i landbrugsskolens udgivelser.

De forskellige executorer, der så ud
mærket har bestyret legatet gennem årene, 
ved fornuftige indvesteringer af lega
tets midler, ved den store omsorg de har 
vist ved uddelingerne, og om hvorledes 
de flere gange forandrede legatets fun
dats, når. det var nødvendigt, det er der 
desværre ikke blevet plads til at beskri
ve .

Jeg håber, de trods alle mangler, alli
gevel har fået en bredere indsigt i det 
meget interessante emne.

Når der i disse år kan indsamles så 
mange kostbare genstande til det meget 
spændende projekt "Grevegården Hedeboeg- 
nens Museum", må det skyldes'at Michael 
Vulf Giøe ved sine dispositioner har væ
ret med til at give egnens befolkning 
bedre kundskaber og levevilkår, som der
ved forbedrede dens rigdom, i ordets 
bredere forstand.

tak
Michael Vulf Giøe.
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