
Bidrag til Skjoldemoses Historie 
samlede af Harald Kier. 

Skjoldemose 
er et ældgammelt, dejligt fynsk Herresæde, og det siger 
meget; thi noget af det skønneste, som vi har i Danmark, 
er vore gamle Herregaarde, og de skønneste og mest 
idylliske findes i Fyn; det er de fleste Danske enige om, 
og det samme synes mange Udlændinge. Den berømte 
svenske Konge Carl Gustav tog sig ogsaa Tabet af Fyn 
meget nær, og nogle af de sidste Ord, han sagde, var: 

"Fyn! Fyn!" 
Skjoldemose har smukke Bygninger og ligger i en 

udpræget, venlig Egn med dejlige Udsigter, og Gaarden 
var allerede for Aarhundreder siden berømt for sine smukke 
og store Skove. 

Ved at undersøge Gaardens Historie viser det sig og
saa, at berømte Adelsslægter, særlig Hardenberg og Krag , 
i høj Grad har sat Pris paa Skjoldemose; thi i ca. 500 
Aar blev Gaarden ikke solgt, men gik i Arv i disse 
Slægter, der i gamle Dage hørte til Danmarks største og 
rigeste; nogle af Gaardens Ejere har ristet deres Navn 
dybt i Danmarks Historie, og en af Danmarks skønneste 
og ædleste Kvinder, Anna Hardenberg, Frederik den An-
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4 Harald Kier. 

dens Ungdomselskede, har kastet et uforgængeligt Skær 
af Poesi over Skjoldemose, som var hendes Fædrenegaard, 
og som hun selv var Medejer af. Ligeledes er det en 
Mærkelighed ved Skjoldemoses Historie, at der atter i 
den nyere Tid her fødtes en Kvinde, der kastede ny poe
tisk Glans over Gaarden, nemlig den for sin ualmindelige 
Skønhed og Aandrighed berømte Betty Berg, der blev 
gift med Digteren Poul Martiri Møller, som paa Sydhavet 
skrev den kendte Sang: "Rosen blusser alt i Danas 
Have"; baade som Hustru og Moder erhvervede Betty 
Berg sig et ualmindelig smukt og elskeligt Navn. Men 
alle disse rige Minder skal nærmere omtales under Ejer
nes Historie. 

Skjoldemose er som nævnt en ældgammel Herregaard, 
vistnok en af Danmarks ældste. Den nuværende Hoved
bygning er den tredie i Rækken. Skjoldemose nævnes 
allerede 1365, og den første Hovedbygning har altsaa 
været til, længe før Corfitz Hardenberg opførte den an
den i 1528, og den tredie og nuværende blev opført i 
Otto Krags Tid 1662. 

Ifølge "T. A. Beckers Samlinger om Skjoldemose," 
skal denne Gaard tidligere have ligget i en Skov, der 
kaldes "Mandelykke", hvor der findes et temmelig stort 
og næsten rundt Voldsted med betydelige Grave. De to 
første Hovedbygninger menes at have ligget paa dette 
Voldsted. 

Skjoldemoses Ejere: 

l. Petrus Nicolaj Hardenberg 
var ifølge "Danske Atlas" i 1365 Ejer af Skjoldemose. 
Mere vides endnu ikke om ham, men yderligere Oplys
ninger kan muligvis findes. Ifølge "Danmarks Adels Aar-
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Harald Kier. 

bog for 1897'' er Hardenberg Slægtens Hjemstavn Han
nover, hvor dens Stamslot af samme Navn Jigger ved 
Landsbyen N orten, og hvor den allerede nævnes l 097. 
Slægten kom i det 14. Aarhundrede til Danmark og blev 
snart en af vore rigeste og berømteste Adelsslægter. 

2. Ejler Hardenberg 
til Skjoldemose, Løgismose og Kjeldkjær nævnes 1417 
blandt Kong Eriks Forlovere ved Forliget med Hertug
dømmerne, og 1425 beseglede han et Vidne af Baag 
Herredsting. Han var gift med Mette Pedersdatter Pre
sent, der døde 14 75, og han var død før hende. 
Deres Søn var: 

3. Joachim Hardenberg 
til Kjeldkjær, han nævnes som Ridder i 1459 og var gift 
med Mette Bertelsdatter Tinhuus, der overlevede ham, 
som var død 14 75 før Moderen, som der var Skifte efter 
14 75, hvor hans Enke da paa sine Børns Vegne fik ud
Jagt: Hvedholm, Løgismose og Skjoldemose. Joachim H. 
har dog muligvis før sin Død havt Part i disse Gaarde, 
hans Enke levede endnu 1500. Deres Søn var: 

4. Erik Hardenberg 
til Hvedholm og Kjeldkjær, han nævnes ikke udtrykkelig 
som Ejer af Skjoldemose, men han har sikkert ogsaa ejet 
denne Gaard, som baade hans Moder og Søn var Ejere 
af. Erik Hardenberg nævnes 1487 som Hofsinde og 1499 
som Høvidsmand paa Korsør, og han havde Risby i Pant. 
Han faldt 1500 i Ditmarsken. Han var gift før 1494 med 
den rige Anna Corfitzdatter Rønnow fra Faarevejle paa 
Langeland. Den berømteste af deres Sønner var Ejler 
Hardenberg til Hvedholm, der i 1554 blev Hofmester for 
Hertug Frederik, som Konge kaldt Frederik den Anden, 
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Bidrag til Skjoldemoses Historie. 7 

Prinsen var den Gang 20 Aar gammel og fik anvist 
Malmøhus til Opholdssted. Ejler Hardenberg skulde have 
Tilsynet, og en halv Snes Adelsm'ænd dannede hans Hof
stat.*) Prinsen skulde i det smaa danne sig til den Konge
gerning, som forestod ham. Ejler Hardenberg, som den
gang var en Mand paa et halvthundrede Aar, var vist
nok særdeles velskikket til den Post, som var ham over
dragen . Allerede hans vindende Ydre gav ham en vis 
Indflydelse, og hans klare, i Statstjenestens praktiske 
Skole udviklede Dømmekraft, lod ham vedligeholde og 
forøge denne. Han var en sand Adelsmand, begavet med 
en dyb relig iøs Følelse, hvorom et Par af ham digtede 
Salmer noksom bærer Vidnesbyrd. Det var sikkert ogsaa 
nødvendigt, at en ældre, myndig Mand stod ved Prinsens 
Side for at kunde lægge Baand paa ham, hvis han enten 
af egen Drift eller forledet af sine ungdommelige Omgi
velser skulde faa Lyst til at prøve, om han nu kunde 
gøre alt, hvad der faldt ham ind, uden at aflægge nogen 
Regnskab for sine Handlinger. Dronning Dorothea var 
for erfaren til, at hun vilde udsætte sin Søn for den Fri
stelse. Prinsen blev imidlertid ikke holdt strængt, han 
førte tværtimod et muntert Liv, der var rigt paa Afveks
linger. Da saaledes i Februar 1556 hans Faster, Enke
hertuginde Elisabeth af Meklenborg, i København højtidelig
holdt sit andet Bryllup, har han naturligvis deltaget i 
Festljghederne, og han indlagde sig Ære i Ridderlegene 
ved sin Færdighed og Dygtighed. Hvem skulde den
gang have anet, at da København 16 Aar senere saa ham 
fejre sit eget Bryllup, var hans Brud en Datter af det 
Fyrstepar, hvis højtidelige Forening han som voksen havde 

*) Se: C. T. Bricka: Kong Frederik den Andens Ungdoms
kærlighed. 
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8 Harald Kier. 

overværet. Han saa' sig ogsaa om i Udlandet og besøgte 
flere Steder i Tyskland. Han modtog fyrstelige Besøg paa 
Malmøhus og besøgte sine Forældre paa Koldinghus. 1558 
blev Christian den Tredie meget syg, og Nytaarsdag 1559 
døde han; men Prinsen var ikke til Stede ved Dødslejet, uag
tet hans Moder to Maaneder før havde skrevet til ham om 
Faderens alvorlige Tilstand, og den 27. Dec. skrev hun til 
ham, da han ikke synes at kunne løsrive sig fra Malmø
hus: "Min hjærtekære Søn, jeg kan ikke skjule for Dig, 
at jeg vel har hørt, at det Du skriver til mig om Anna, 
har været paa Tale, dog er det ikke fuldt vist. jeg la
der hendes Slægt raade derfor; at jeg skulde forhindre ens 
Lykke, kan jeg ikke forsvare for Gud." 

Kongen og Dronningen, ser vi heraf, var vidende om 
Sønnens Kærlighed til Anna, der var Anna Hardenberg, 
Rigshofmesterens Broderdatter, der opholdt sig hos ham 
paa Malmøhus, hendes Fader var Erik Hardenbergs Søn: 

5. Corfitz Hardenberg, 
der arvede Skjoldemose efter Forældrene. Han opførte 
Skjoldemose 1528, hvoraf han i 1525 skulde stille to 
Glavind; 1528 tilsiges han til at skulle følge med Kongen 
ud af Riget, skrives 1529 af Brunmose og tilsagdes 
1537 til Kroningen. Han synes at have ført et meget 
tilbagetrukket Liv og ikke staaet i Tjenesteforhold til 
Kongen; sagtens har han henlevet sin meste Tid paa sin 
Gaard. Han nævnes dog af Kolderup Rosenvinge i "Gamle 
Love" og "Gamle Domme", og ifølge "Hofmans Fund" 
skænkede han en Tavle til Stenstrup Kirke. Han døde 
mellem 1541-48. Han var gift med Fru Mette Skram, 
Datter af Christen Skram til Urup, og hun var Søster 
til den berømte Søhelt, Peder Skram, "Danmarks Riges 
Vovehals". 
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Bidrag til Skjoldemoses Historie. 9 

6 Corfitz Hardenbergs Børn 
blev de næste Ejere af Skjoldemose, som de arvede i 
Fællesskab efter Forældrene. Børnenes Navne var: Erik, 
Christen, Knud, Jacob, Margrethe og Anna Hardenberg. 
Skjoldemose beholdt de dog ikke længe i Fællesskab; allerede 
1559 skødede de to af dem, Jacob og Christen deres 
Part i Gaarden til Broderen Knud. 15 Aar senere 

Hvælving under Skjoldemose Hovedbygning. 

købte Knuds Datter, Mette, Fasteren Annas Søsterlod. 
Den 14. Febr. 1559, da hint Skøde udstedtes, var 

alle fire Brødre samlede i Odense; men det varede ikke 
lang Tid, før de splittedes, ja, Døden begyndte allerede sin 
Høst iblandt dem. Tidligst gik Christen bort, og han fik 
snart Følgeskab af Jacob. Denne var draget op til Norge 
og havde ægtet Helvig Vmcensdatter Lange, hvem han 
dog hurtig mistede, da Barselfeber bortrev hende paa 
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Gyldenløvernes Gaard, Hvale. Selv kom han af Dage ved 
en ulykkelig Hændelse, idet han den 4. Nov. 1561 druk
nede med syv andre i en af det vestlige Norges Fjorde. 
Først 3 Uger senere fandtes Liget, som førtes til Bergen, 
hvor det stedtes til Hvile ved Siden af Hustruens. 

Knud, som skrev sig til Skjoldemose, kom til Bleking, 
hvor han den 5. juli 1561 forlehnedes med Lykaa Slot 
som Pant for l 000 Dir., hvormed han havde forst rakt 
Kronen. Men heller ikke hans Liv blev langt; i August 
1564 blev han angrebet af de Svenskes Krigsmagt, og 
da han afslog Opfordringen om Slottets Overgivelse, 
toges det med Magt, og han selv førtes i Fangenskab tit 
Upsala, hvor han døde af Pesten. Et Par Aar i Forvejen 
havde han giftet sig med Mette Urne. Denne hans Hu
stru synes at have været hos ham, da hin Katastrofe ind
traf, men er derpaa sikkert draget til Skjoldemose, hvor 
hun tilbragte sin lange Enkestand. Hun døde 1587 og be
gravedes i Aarhus Domkirke. De havde en Datter, Mette, 
som blev gift med Christian den Fjerdes Kansler, Christian 
Friis til Borreby, senere Ejer af Skjoldemose. 

Den fjerde Broder, Erik Hardenberg til Torslunde
gaard i Mesinge Sogn, var gift med Regitze Ulfeld, der 
døde 1571, han blev derefter gift med Birgitte Da a, der 
døde 1591. Han synes næsten at være forfulgt af en 
uheldig Skæbne, indviklet i Processer med Slægt og 
Frænder, synes han ikke at have faaet stort andet Udbytte 
af dem end Tab. Han ejede ogsaa Ferritslevgaard i Rolf
sted Sogn, men den maatte han pantsætte, og da han 
ikke var i Stand til at indløse den, blev han kaldt "den 
fattige Hardenberg"; dette var ellers ikke Kendingsnavn 
i denne i Almindelighed rige Slægt. Under Krigen fik han 
en drøj Irettesættelse med Truset om at miste sit Adels
navn og sin Frihed, hvis han ikke meldte sig til Tjeneste. 
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Dette var dog vistnok ufortjent; thi en Hest skal have 
siaaet hans venstre Ben itu. Han menes at være død ca. 
1585 og efterlod sig Sønnen Corfitz og tre Døtre. 

Margrethe Hardenberg overlevede alle sine Søskende 
og sine to Mænd Palle Grubbe og Daniel Bild, hun le
vede endnu 1594 som en gammel Frue oppe i Norge. 
Hendes Datter, Mette Grubbe, der blev gift med den rige 
Axel Rosenf...rantz til Glimminge, blev senere Ejer af 
Skjoldemose. Den sidste Datter, Anna Hardenberg, er 
omtalt tidligere som Medejer af Skjoldemose. Utvivlsomt 
har det været Frederik den Andens Ønske at sætte Dron
ningekronen paa Anna Hardenbergs Hoved. At dette ikke 
skete, skyldes ikke saa meget hans Slægts Uvilje herimod 
(se hans Moders førnævnte Brev), som Anna Hardenbergs 
egen Modstræben. Om hendes Bevæggrunde hertil tier 
Historien. Men der er Grund til at tro, at de bundede i 
en ædel og uegennyttig Hensyntagen til Forhold, som 
syntes hende vigtigere end Hensynet til hende selv. Men 
det er sikkert, at Kongens Ulyst til at indgaa fyrsteligt 
Ægteskab skyldtes Hensynet til Anna Hardenberg, og at 
først dennes endelige Afslag paa Kongens Tilbud om at 
indtage Pladsen ved hans Side gav Stødet til, at Kong 
Frederik valgte sin Gemalinde i Fyrsternes Kreds. Anna 
Hardenberg havde i mange Aar været Hofdame hos Dron
ning Dorothea, der ved sin Død skænkede hende 2000 
Daler. Med stor Pragt og Herlighed fejredes Frederik den 
Andens Bryllup den 20. juli 1572. Et halvt Aar efter 
stod Anna Hardenberg Brud; Brudgommen var Oluf Mau
riisen Krognos, hendes gamle Bejler; han var en meget 
rig og anset Adelsmand, hvem den berømte Kansler Jo
han Friis 1555 erklærede værhaftig, modtagende "Hest, 
Skænk og Gaver for hans tro Tjeneste, Fromhed og Flit
tighed i alle Maader." Han var Medejer eller Ejer af 
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Herregaardene Bollerup, Bregentved, Lerbæk, Klausholm 
og desuden en Del Strøgods og Købstadgaarde. Hans 
aarlige Indtægter ansattes til at være 120 Læster Korn. 
Paa Bryllupsdagen, 11. jan. 1573, udstedte Brudgommen 
sit Morgengavebrev, hvorved han tilsagde Anna Harden
berg Bregentved Hovedgaard med en Del Bøndergods 
og en stor aarlig Indtægt af Landgilden, hvilket efter hen
des Død igen skulde gaa over til hans Familie. Oluf 
Krognos var efter Birgitte Gjøes Ønske Forstander for 
Herlufsholm, som han værnede mod Stifterindens Slægt, 
som vilde tilrive sig Dele deraf; han havde desuden mange 
Tillidshverv og var en ædel og højsindet Mand. Ægte
skabet syntes lykkeligt, men Oluf Krognos var kun g ift 
et halvt Aar og døde allerede 25. Juni 1573 - som sid
ste Mand af sin Slægt. 

Anna Hardenberg levede derefter som barnløs Enke 
til sin Død, men hun tog sig med Kærlighed og Omhu 
af flere af sine Slægtninges Børn. Hun døde den 15. 
Febr. 1589 og jordedes i St. Bendts Kirke i Ringsted, 
hvor man vil skue et pragtfuldt Mindesmærke af Alabast, 
som hun havde rejst over sin Mand, og hvor hun ogsaa 
kom til at hvile ved hans Side. Hardenbergernes Slægt, 
som, da hun stod i sin Ungdom, syntes at blomstre saa 
frodigt og at ville forgrene sig vidt om, var rammet af den 
Vanskæbne, der traf saa mange af vore store Adelsætter; 
det var ligesom et giftigt Aandepust lod dem visne. 15 
Aar efter Anna Hardenbergs Død lukkede den sidste Mand 
af Slægten sine Øjne. 

Forfatteren H. F. Ewald har skildret Anna Hardenberg 
smukt og vistnok træffende i den Roman, som han gav 
hendes Navn. Digteren Carl Bagger har skrevet et smukt 
Mindedigt over Anna Hardenberg; men det var skrevet, 
før hendes Historie var undersøgt nærmere, man mente 
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dengang at hendes Fornavn var Sophie og hendes Fædrene
gaard Skovs bo; men C. F. Bricka har med stor viden
skabelig Grundighed paavist, at hendes Navn var Anna, 
og hendes Fædrenegaard var Skjoldemose, og med disse 
Forandringer gengives her Carl Baggers Digt, der er i 
fuld Overensstemmelse med vore lærdeste Historikeres 
Opfattelse af hende; der skal dog ogsaa i Digtet staa 
Farbror i Stedet for Fader. 

Anna Hardenberg. 
Kong Frederik spored højen Hingst: 
"Hvorfor vil saa længe du nøle? 
I Skjoldemose var du forlængst, 
Hvis blot du som jeg kunde føle. 
Brunrødlig glimter den taarnede Borg, -
Ak, al min Glæde, min Angst, min Sorg 
Om hint lille Vindve sig drejer, -
Flyv Ganger, om Styrke, du ejer!" 

Og d"er nu Kongen for Porten red 
Alt under de grønne Linde, 
Da stirred vemodig fra Svalen ned 
Den bly, den dejlige Kvinde: 
Hans Legesøster skøn Anna det var 
Med Hjertet saa rent og Panden klar; 
For Kongen med Taarer i Øjet 
Den ttilge Pige sig bøjed: 

"Du kommer vist til mig, min Konge from, 
Med Sjælen søndret og blodig? 
Din Fader har Herren kaldt for sin Dom, 
Med Skjel staar Sønnen vemodig. 
Men naar nu Spiret og Kronens Guld 
Dig hæver højt over Mænd af Muld, 
Da glem ej som Drot i dit Rige 
Din stakkels sørgende Pige! 

jeg gav dig min Haand, jeg gav dig min Mund, 
jeg gav dig et fuldtro Hjerte; 
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Nu, Fredrik, ringer vor Afskedsstund, 
Min Farbror igaar mig det lærte : 
Graaulven*) i Ridderens simple Skjold 
Tør aldrig lege med Løven bold, 
Ret aldrig bli 'r Ridderpige 
Til Dronning i Danmarks Rige l" 

Op Konningen slog med hviden Haand, 
Blank Draaben stod under Brynet: 
"Os knytter jo et usynligt Baand, 
Tab Kongen og Løven af Synet! 
Og husker du ej, hvad i Malm ø du 
Mig lovte med barnlig Stemme og Hu? 
Kongens Brud kun vilde du blive 
I Død som i levende Live!" 

"jeg husker det Ord, jeg elsker den Tid, 
Som Moderen elsker sit Foster, 
Jeg knytted dertil min Barndoms Id, 
Men det maa nu glemmes i Kloster! 
Du ser mig, Fredrik, for sidste Gang, 
Du hører min Røst i sin døende Klang: 
jeg Taarer og Perler skal tælle 
Og bede for dig i min Celle. 

Kun saaledes kan i Opfyldelse gaa, 
At Kongebrud skulde jeg blive : 
Den største Konge, som jorden saa, 
Korsfæstede man i Live. 
Hans lyse Brynje er Himlen blaa 
Forsiret med alle de Sølvprikker smaa; 
Hans Krone funkler i Solen, 
Alverden er Kongestolen." 

Hel mod stod Kongen med krænket Sjæl 
Og stirred hen for sig stille : 
"Sangfuglen sidder i Reden ved Kvæld 
Og slaar for Hunnen sin Trille; 

*) Graaulven var Hardenbergernes Vaabenmærke. 
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Men mægter ej Kongen for Danmarks Land 
At eje, hvad Smaafuglen eje kan, 
Da tag kun hans Scepter og Krone: 
I Skoven staar stoltere Throne !" -

"Glem Fuglen, du saa paa paa den lave Tjørn, 
Lær tidlig at længes, at savne! 
Husk, Konge, du est en flagrende Ørn, 
Kan Ørnebrud ikkun favne! 
Fæst Blikket fast paa dit herlige Land, 
Læs Runen paa Dankongens Skjolderand : 
Den lærer, hvad Drotter de vare, 
Som Skjoldet for Landet bare. 

Lad Æ ren vorde din unge Brud, 
Og Troskab din Søster kære! 
Armod, der vandrer i Kuld og Slud, 
Som Barn paa Armen du bære! 
Visk Taaren af dine Øjne blaa, -
Tro ej du, at jeg monne sorgfuld gaa : 
Smaafuglens Toner henklinge, 
Men Ørnen maa ryste sin Vinge!" 

Kong Frederik saa i de klare Blik, 
Han kyssede Pigemunden: 
"jeg drikker Livets og Dødens Drik, 
Sært blandet i Afskedsstunden. 
Det ved i Himlen den rige Chri st, 
Hvor gerne jeg bytted paa Stand forvist 
Mit Scepter i Højentofte 
For Ridderens Sværd ved Hofte!" 

Kong Frederik spared højen Hingst: 
"Hvorfor vil saa længe du nøle? 
Fra Skjoldemose var du for længst, 
Hvis blot du som jeg kunde føle. 
Guldkringlen tapper dit ædle Blod, 
Kun rask, min Ganger, far til med Mod, 
Om end Blodstrømme der runde, 
Dankongen har dybere Vunde! c. Bagger. 

Svendborg Amt 1915



16 Harald Kier. 

7. Knud Hardenberg, 
der som nævnt, købte de fleste af sine Søskendes Arve
lodder, skrev sig til Skjoldemose, og hans Enke Mette 
Urne boede der i lang Tid, han maa derfor betragtes 
som den 7. Ejer, og hans Datter Mette Hardenberg købte 
sin berømte Faster Anna Hardenbergs Søsterlod. Hun 
bragte herved det samlede Skjoldemose til sin Mand: 

8. Christian Friis, 

der desuden havde arvet Borreby paa Sjælland efter sin 
Farbroder, den berømte Kansler Johan Friis. 

Christian Friis var en af de mest fremragende Stats
mænd paa den Tid, han blev født paa Ørbæklunde 1556 
som Søn af Henrik Friis og Margrethe Bild. Han nød 
en fortrinlig Uddannelse herhjemme og i Udlandet ved 
Universiteterne i Tyskland, Frankrig og Italien. 1581 
kom han tilbage til Danmark og blev ansat i Renteriet, 
senere i Kancelliet, og to Aar senere blev han Lehnsmand 
i Trondhjem. Hans Bryllup med Mette Hardenberg holdt 
Kongen paa Københavns Slot, og 1589 blev han Lehns
mand paa Antvorskov for at Kongen kunde have ham i 
Nærheden. 1696 blev han Kongens Kansler. Hans mange
sidige Kundskaber og særlige Sprogkyndighed gjorde 
ham selvskreven til vigtige diplomatiske Sendelser, og 
ofte maatte han ledsage Kongen paa hans mange Rejser. 
1616 ledsagede han Kongen til Herredagen i Oslo, da 
blev han pludselig syg og døde om Bord paa et Orlogs
skib i Havnen. Han omtales· som en gudfrygtig, retsin
dig og hjælpsom Mand, ogsaa mod sine egne Bønder, 
og der fortælles, at han holdt ved Borreby 30 Husarme 
og gav dem hver 12 Daler aarligen. 

Om Mette Hardenberg hedder det, at hun lignede sin 
Mand i Begavelse og Karakter, og at hun blandede sig 
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mere i Kanslerens Regeringsvirksomhed, end egentlig 
passende for en Kvinde; men Christian den Fjerde satte 
megen Pris paa hende og raadførte sig ofte med hende. 
Der for tælles, at der i Brevkammeret paa Borreby hang 
en Klokke, og da Christian Friis i 1616 laa paa sit Døds
leje, ytrede han til sin Hustru, at hun, saa snart hun 
hørte Klokken i Brevkammeret, maatte være parat til at 
følge ham. Det var netop et Aar senere, at Fru Mette en 
Aften sad i Stuen ved Siden af Brevkammeret og spillede 
Kort med nogle andre Adelsdamer, da Klokken pludselig 
begyndte at ringe. Hun lagde da Kortene fra sig og 
havde netop faaet sagt: "Nu er det min Død!" saa 
sprang hendes Næse op at bløde "saa vehement, at det 
fuusede ud baade paa Bord, Benck og Gulvet, og det 
blev hendes Død." 

Manuskriptets Forfatter erklærer, at han selv som 
ungt Menneske har set Blodpletterne paa Gulvets Sten
fliser, og "hvor tit det var toet, kunde det dog aldrig 
ret toes af," siger han. Brevkammeret findes endnu paa 
Borreby; men Klokken er borte, og Flisegulvet i den til
stødende Spisestue er der ikke mere. Disse Klokker i 
Brevkamrene var i Reglen i Forbindelse med Dørene, saa 
de ringede, hvis nogen vilde liste sig ind.*) 

Kanslerens Søster Dorthe, Enke efter Oluf Daa, ar
vede Borreby, da Kanslerens Ægteskab var barnløst, og 
Skjoldemose kom til Fru Mettes Søskendebarn, Mette 
Grubbe, Datter af Palle Grubbe og Margrethe Harden
berg, hun bragte Skjoldemose til sin Mand: 

9. Axel Rosenkrantz 
til Glimminge, f. 1552, t 1631, med hvem hun blev gift 
26. juli 1584 i Y stad. Han var 1577 Ede1knabe hos Kur-

*) Se A. Fjelstrup: "Borreby". 
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fyrst August af Sachsen, tjente 1611 under Krigen, tak
seredes 1625 i Skaane til 2449 Tdr. Hartkorn og ansaas 
for Skaanes mest formuende Mand, hans Frue døde ca. 
1638, og de blev bisatte i Y stad Kirke. Deres Søn var : 

l O. Holger Rosenkrantz 
til Glimminge, Langtind, Esperød, Skotterup, Perstorp, 
Demmestrup, Claustrup, Vemmetofte, Egholm, Torup, 
Bramstrup og Skjoldemose, han var f. 1586, t 164 7 og 
kaldtes "den Rige". Han gik i Herlufsholms Skole, nød 
derefter Undervisning hos Kansler Christian Friis paa 
Borreby og var derefter i 8 Aars Krigstjeneste i Neder
landene paa Generalstaternes Side, deltog herhjemme i 
Kalmarkrigen, hvor han udmærkede sig ved at erobre 
Rysby Skanse. 1625-45 var han Lehnsmand paa Bornholm, 
hvor han kun havde en ringe og opsætsig Styrke til For
svar af Øen, som han maatte overgive til Svenskerne, 
han blev tiltalt herfor af Christian den Fjerde - men fri
fandtes. Han var gift 1. Gang med Lene GyldenstierneJ 
2. Gang med Karen Krabbe, der var Enke efter Johan 
Friis til Ørridslevgaard og Løjtved; det sidste Ægteskab 
var barnløst. Af hans Børn fik Datteren Anna Rosen
kran/z Skjoldemose og Løjtved som Arvegods; hun var 
født l O. juli 1619 paa Halmstad Slot og døde l O. juni 
1688 i København; hun blev gift 19. Oktober 1645 med: 

Il. Otte Krag, 
som ved dette Ægteskab kom i Besiddelse af Skjolde
mose og Løjtved, og i 1656 købte han Egeskov med til 
hørende Gods, og ligeledes ejede han Flintholm. Otte 
Krag var født 29. Aug. 1611 paa Agerkrog og døde i 
København 4. Feb. 1666; baade han og hans Hustru blev 
begravede i Roskilde Domkirke. Otte Krag hørte til en 

2* 
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gammel jysk Adelsfamilje, der dog først naaede en vis 
Anseelse i det 17. Aarhundrede. Hans Forældre var Rigs
raad Niels Krag til Agerkrog, Trudsholm og Voldbjerg 
og Jytte Høeg. Han rejste udenlands i 8 Aar og blev 
derefter anset i Kancelliet, og han nød megen Anseelse 
for diplomatisk Dygtighed og Lærdom. Han blev Over
sekretær 1645, Rigsraad 1653 og var efterhaanden for
lehnet med Halsno Kloster og Hardanger Lehn, Thyholm, 
Riberhus, Møgeltønder, Bøvling og Nyborg. Foruden Ege
skov ejede han Flintholm, Løjtved, Skjoldemose, Vibygaard 
og Voldbjerg. 

Efter Enevoldsmagtens Indførelse maatte alle danske 
Godsejere indsende jordebøger, og saadanne blev ogsaa ind
sendte af Otte Krag, jordebogen for Skjoldemose findes 
i Rigsarkivet. 

I Aaret 1659 indgav Otte Krag i Forening med Jør
gen Seefeldt et Andragende til Kongen om Erstatning for 
de Bogsamlinger, Møbler, Rariteter og Penge, som Cor
fitz Ulfeldt havde berøvet dem. Heri siges bl. a., at "de 
Bøger han i Fyn fra Egeskov med andre Mobilier lod 
bortføre, samt de forbemeldte Penge, han tvang mig, Otte 
Krag, til at forskrive sig for mit Gods og Løsøre, som 
dog siden blev mig ogsaa frataget, kunde ej betales med 
10,000 Rd." 

At Otte Krag kun modstræbende fandt sig i Enevolds
magtens Indførelse er bekendt. Efter Sagnet skal han 
have vist Utilbøjelighed til at underskrive den ny Forfat
ning ved at vrage alle de Penne, man rakte ham, som 
om ingen af dem var til at skrive med, indtil Kongen 
selv prøvede og rakte ham en, som han da maatte finde 
god nok. 

Da Frederik den Tredies Haandfæstning skulde kas
seres, var den, som bekendt, intet Steds at finde. Man maatte 
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derfor benytte en Afskrift. Origiginalen blev først fund en 171 O 
i Dødsboet efter Knud Urne til julskov. Der gik Rygter 
om, men dog ubeviste, at Otte Krag havde borttaget 
den i Haab om bedre Tider.! 

Otte Krag og Anna Rosenkrantz havde to Børn, Niels 
og Sophie Amalie. Det Gods, der tilfaldt dem ved Mo
derens Død, udgjorde 2545 Tdr. Hartkorn, det deltes saa-

Rigsraad Otte Krag. 

ledes, at Niels Krag fik alle de fynske Godser, som udgjorde: 
186 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb. Hovedgaardstakst, 

1287 - 4 -- 3 - 2 -- Bøndergods. 

42 - 7 - 1/ 2 - " -- mtr. Tiende. 
Datteren fik Voldbjerg og Vibygaard med tilhørende 

Gods.*) 

*) Se "Saml. til Fpns Hist. og Topografi", 8. Bd. 

//'/ 
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og hans Sønner var raa og grusomme, de udsugede deres 
Bønder og pryglede flere af dem tildøde, og Sønnen Ras
mus dræbte sin Broder Peder Lange paa Krumstrup ved 
Gift for at komme i Besiddelse af hans Formue, og han 
døde i Slaveriet. Michel Lange indrettede et Gravkapel 
til sin Slægt ved Norup Kirke, Hofmansgaves Sognekirke, 
dette blev senere nedbrudt, og Amtsprovst Lutken skrev 
da følgende om disse Langer: "Begravelsen selv var an
bragt til Skade for Kirken, som den betog Lyset og maatte 
vække hos de Kirkebesøgende mange ubehagelige Remi
nicenser om en Familie, hvis Færd mod Almuen vil op
bevares i frygtelig Erindring til de sildigste Slægter." 
Michel Lange synes dog at have staaet højt hos sit Her
skab, og han opkaldte sine Børn efter dem - og her er 
sikkert Grund til at mindes det gamle Ord: "Som Herren 
er, saa følge ham Svende." Michel Langes Sønner tilsatte 
den store Formue, og Almuen har sikkert glædet sig ved, 
at de strenge Herrer regerede kun kort. 

Niels Krags Nedlæggelse af Bøndergaarde og hans 
mange Processer tyder ogsaa paa, at hans Dygtighed har 
været forenet med Egennytte og Strenghed. 

Niels Krag døde tidligt; men hans Enke overlevede 
ham i 45 A ar. Deres eneste Søn : 

14. Frederik Christian Krag, 
f. 11. juni 1726, arvede Skioldemose, som Moderen dog 
købte tilbage af ham 1753. Han blev opdragen til Hof
mand og ansat som Kammerjunker hos Dronning Juliane 
Marie. Senere rejste han til Paris, hvor han hengav sig 
til Udsvævelser og tilsatte baade sin Formue og sit Hel
bred. Han kaldtes almindelig "den forlorne Søn" . Ved 
hans vilde og ødsle Liv blev de fire dejlige Godser for
gældede, og før hans Død maatte Moderen i 1755 sælge 

/// 
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Løjtved. Han var dog glimrende begavet, og et Digt, 
som han skrev til Frederik den Femte, viser, at han var 
en betydelig Digter. 

Han døde i Paris 26. Maj 1763, og med ham uddøde 
den ældgamle og berømte Adelsslægt Krag. Han blev be
gravet i Paris; men i Kværndrup Kirke blev opsat en 
Mindetavle over ham. 

15. Sophie Krag, f. Juel, 
var altsaa, · som nævnt, bleven Ejer af Skjoldemose ved 
Køb af Sønnen. Hun nævnes stedse som Etatsraadinde 
Krag; hun var en virksom og god Kvinde; men vistnok 
lidt svag overfor sin forlorne Søn, som hun tidlig maatte 
miste, og hendes to Døtre døde som smaa, og det var 
ikke nok med Prøvelser endda for den ulykkelige Moder, 
hun var tillige tynget af den trykkende Gæld, som Søn
nen havde paadraget hende; det var ikke nok, at Løjtved 
var solgt, i 1768 maatte hun si:elge Flintholm og 1784 
Egeskov, saa hun ved sin Død af Kragernes mægtige 
Besiddelssr kun havde Skjoldemose tilbage. Hun fik 1743 
Bevilling til at holde Kro, der først laa i Egeskov By -
men senere blev flyttet til Korsvejen ved Kværndrup. 
1770 stiftede hun ved Kirken et Hospital for 4 Lemmer, 
samt et Legat paa 2000 Rd., hvoraf Renterne udbetales 
til Sognepræsten i Kværndrup. 

Etatsraadinde Krag afgav den 2. Sept. 1743 en Ind
beretning til Kancelliet om sine Gaarde og Godser, hvor
af meddeles følgende: 

Mit Gods er beliggende paa det faste Land, saa og 
af tvende Øer, Avernakø og Drejø, bestaaende. Remar
kable Høje falder ingensteds omkring paa mit Gods, men 
her og der vel Banker; imellem Egeskov og Stenstrup 
falder paa den nordre Side høj og bjergagtig Mark, paa 
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den søndre Side lavt med Eng og Mosejord. Til mine 
Hovedgaarde og paa en Del af Godsernes Marker er Skov 
af Eg, Bøg, Esk, Bæverask og Elle, saa meget som jeg 
til min egen Brug og med Forsynlighed til mine Bønders 
Udvisning nogenlunde behøver og intet mere. jorden er 
middel-frugtbar, besaas med Rug, Byg og Havre, lidet 
Boghvede samt lidet Svineærter og Vikker til Hjemnytte, 
dog fordi der mange Steder falder ringe og til bedre 
Sæd ubekvem jord, er Havresæden den meste, som saa's, 
der koster mindst og ikkun forslaar lidet til Bonden til 
Udgifterne, da de fleste lidet eller intet Korn kan sælge, 
men maa tage Udgifterne af Kreaturerne, de kan tillægge, 
samt af Smørsamlingen om Sommeren. Ager- og Eng
jorden er strøet iblandt hver andre og bruges saaledes, 
at naar en Mark besaas, slaas og Hø derudi, da Fælles
marken, saavel Ager- som Eng-jorden, bruges at græsse 
Kreaturer udi. Ellers falder i Almindelighed Agerjorden 
dels større end Engene, hvoraf det kommer, at der hos 
Bønderne er Mangel paa Gøske ;*) thi uden Engene nogen
lunde ækvivalerer imod Agerjorden, hvoraf den bedste 
Gødning, nemlig af Høet bliver, maa selvfølgelig en Del 
jord af Mangel paa Gøske enten ligge ubesaaet eller og 
saa's uden Gøske med Havre, som ikkun er Bonden til· 
liden Fordel. Af Rug, Byg og Havre haves ikke alene 
til fornøden Brug, men endog, naar Gud giver sin Vel
signelse paa jorden, fra Hovedgaarden til Udførsel mere 
og mindre; men Bonden ikkun nære sig af de første Slags 
og paa somme Steder købe til Hjælp; men af Havre kan 
de næsten overalt sælge noget. 

Af Frugttræer findes ingen Overflødighed; thi alle har 
ikke Frugttræer, og naar en Bonde et Aar iblandt kan 
sælge et Par Tdr. Æbler, har det dermed sit Forblivende. 

* l Gødning. 

_/ 
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Paa mit Gods er ingen Dyrehaver. Paa Egeskov holder 
jeg Stutterihopper." 

Derpaa opregnes de almindelige Slags Vildt, der fin
des, men Dyr af Hjorteslægen nævnes ikke. Hun klager 
over, at Oldenborrer og Snarorme somme Foraar er ska
delige for Træer og deres Frugter. "Køer holdes paa 
Hovedgaardene til Smør og Ost at samle, Bønderne holde 
og Køer til Mælk og Smør at føde sig med og, om 
Noget kan skyde over, til Udgifterne; holdes ellers Heste, 
som udkræves til Arbejdet, Faar til Føde og Klæder, 
item Svin, Gæs, Høns og Ænder. Luften er en generatement 
sund." 

Etatsraadinde Krag levede kun et Aar efter, at hun 
havde solgt Eges)wv, og hun døde paa denne Gaard; hun 
og hendes Mand og de mindste Børn er begravede i 
Egeskov Gravkapel i Kværndrup Kirke, hvor der findes 
en Del Indskrifter om dem. Skjoldemose var allerede 1773 
testamenteret hendes Fætter eller rettere sagt fjærnere 
Slægtning : 

16. Balthazar Gabhard v. Obelitz, 
som Gaarden nu tilfaldt efter hendes Død. Han var født 

·i København 6. Aug. 1728. Hans Fader var Major B. 
G. v. Obelitz, Moderen hed Anna Margrethe Lindner. 
Hans Bedsteforældre var B. G. v. O. til Rammegaard og 
Ide juel. Skjoldemoses ny Ejer var en navnkundig Rets
lærd, han var af en gammel pommersk Adelsslægt, der i 
det 17. Aarhundrede kom til Danmark med hans fornævnte 
Bedstefader, hvis Efterkommere ved kgl. aabent Brev af 
l. Okt. 1876 anerkendtes som hørende til den danske 
Adel. - Vaaben: I rødt Felt en paa grøn jord siaaende 
Glente mod udslagne Vinger, ledsaget foroven af to seks
oddede Guldstjerner. Paa Hjelmen en halv opspringende Hest. 
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Han blev Student 1744 og tog juridisk Eksamen 1749, 
tog derefter Doktorgraden og blev 1759 Professor i Lov
kyndighed. Han lagde i sine Forelæsninger overvejende 
Vægt paa Romerretten, men manglede ingenlunde sund 
kritisk Sans og Blik for den nationale Rets Betydning. 
Alt i alt synes han at fortjene det gode Lov, som hans 
Samtid gav hans Virksomhed som jurist. Baden roste 
den Nidkærhed, han viste i sin Docentvirksomhed, idet 
han i 7 Aar var den eneste juridiske Professor, der holdt 
Forelæsninger, og den Iver, hvormed han særlig tog sig 
af trængende juridiske studerende. 

Han udnænvtes 1762 til justitsraad, 1770 til Etats
raad og 1781 til Konferensraad og døde 15. Marts 1806. 
I mange Aar havde han været blind. Han var to Gange 
gift: 1. (1762) med Louise Charlotte Langhorn (t 1763), 
Datter af Oberst!. og Kommandant M. L. paa Rosenborg, 
2. (1769) med Christiane Birgitte Gaarder, (t 1814), 
Datter af Kapt. Poul G., han holdt Bryllup med hende 
paa Egeskov, hvor hans Fader Major v. Obelitz ogsaa 
døde. Skjoldemose var i Sophie Krags Tid bortforpag
tet, bl. a. til jens Erichsen; v. Obelitz drev derimod 
Skjoldemose selv, i 1787 havde han en Fuldmægtig, 
Bertram Augustini, 1 Ladefoged, 1 Huskalderske og 8 
Tjenestefolk paa Gaarden. Dette Folkehold var paafaldende 
ringe; men det hidrørte fra, at der dengang blev forret
tet en stor Del Hoveri af de mange Fæstegaarde og 
Huse, der dengang hørte under Skjoldemose; men i 1787 
boede han ikke selv paa Gaarden. 

Da Fru Sophie Krags Testamente, hvorved v. Obelitz 
kom i Besiddelse af Skjoldemose, ogsaa har Interesse 
paa andre Maader, saa meddeles herved et Uddrag 
deraf. 

/ 
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Sophie Krag, f. Juels Testamente*) 
Favør af Balthazar Gebhard von Obelitz. 

l . Hr. Etatsraad Obelitz i København indsættes til Exe
kutor, saasnart han af Frøken Gaarder eller andre 
faar Meddelelse om min Død. Etatsraad Obelitz be
sørger min Begravelse, der skal være ganske- tarve
lig og stille. Mit Lig sættes paa en Ligvogn og 
bæres af mine Bønder og hensættes om Morgenen tid
lig i Kværndrup Kirke hos min Sal. Mands Kiste. 
Etatsraaden og tvende af mine Præster skal følge. 

2. Etatsraaden anmelder dernæst til Hr. Gehejmeraad og 
Stiftamtmand Bille, at jeg overlader ham Egeskov 
Hovedgaard og underliggende Gods, Kirker m. m. 
fo r 80,000 R d, som betales saaledes: 
l. 4,000 Rd. bliver indestaaende i Gaarden og for

rentes med 4°/o til Krag s Hospital i Kværndrup 
til 8 Fattige. 

2. 40,000 Rd., som er min Panteg jæld til Preben 
Brahe til Hvedholm. 

3. Ligeledes betales 6,000 Rd. Pantegjæld til Madame 
Hviid i Svendhorg . 

7. 30,000 Rd. udbetales til Etatsraad Obelitz - et 
Aar efter. 

Besætning og Inventar følger med i Købet, og lige
ledes skulle de kongelige Skilderier og de Kragers 
Billeder blive paa Egeskov. Alt det øvrige Guld, 
Sølv, Møbler m. m. tilfalder Obelitz. Ejeren af Ege
skov skal vedligeholde Familiebegravelsen i Kværn
drup Kirke. Paa denne Maade ønsker jeg, at Gaar
den kan blive konserveret i Gehejmeraadens Familie 
i Fremtiden; men skulde han mod Forventning ikke 

*! Fyenbo Landstings Skøde og Panteprotokol 1781-86. 
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ønske Egeskov, skal den tilbydes Hr. Baron Frederik 
Siegfried Rantzau. 

Skjoldemose 
ser jeg gærne kan blive konserveret og komme i gode 
Hænder, og jeg overlader og giver den derfor til Høj
ædle og Velbaarne Hr. Etatsraad Obelitz, saafremt han 
vil antage følgende Conditioner : 

l 0,000 R d. udbetales til Vedkommende, som skal med
deles; han modtager da Besætning og Inventar, og da 
hans Frue har været en Del Aar i mit Hus, har jeg sat 
Penge for hende i Enkekassen og lovet hende 200 Rd. 
aarlig, saa ophæves dette, naar hun og hendes Mand kom
mer i Besiddelse af Skjoldemose. 

Naar nu Etatsraaden faar af Egeskov 30,000 og af Skjol
demose l 0,000 R d., da udbetales disse 40,000 R d. saaledes: 

6000 Rd. bliver staaende til min Mands Søsterdatter, 
Fru Baronesse Gersdorph i Jylland, hvoraf hun nyder 
Renterne paa Livstid, Kapitalen tilfalder da Niels Krag 
Levetzau. 

l 0,000 R d. udbetales til Fru Gaarder i Norge, der 
deles mellem hendes Børn, dog ikke til den Datter, der 
er hos mig eller til Fru Obelitz. 

Capt. Urne og Frue gives 4000 Rd., der efter dem 
tilfalder Deres Børn. 

4000 Rd. tilfalder Frøken Anne Sophie Gaarder, der 
er her. 

2000 Rd. tilfalder Løjtnant Obelitz. 
3000 Rd. til Begravelse og Gav~r til Tjenestefolkene. 
Dette er et Uddrag af hendes første Testamente. 
Dateret Egeskov, l. Okt. 1773. 

Sl. N. Krags. S. Juell. 
Som Laugværge : H. Bille. 
Til Vitterlighed: P. Juell. J . F. Urne. 
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1780, 18. Dec. blev Frøken Anna Sophie Gaarder 
yderliger tilskrevet 2500 Rd. - altsaa ialt 6500 Rd. 

1783, 14, juni, blev Testamentet forandret saaledes 
paa Grund af de bedre Tider: 

De 80,000 Rd. for Egeskov blev forhøjet til 92,000 Rd . 
hvoraf udbetales: 40,000 R d. til Preben Brahe. 

4,000 - Hospitalet i Kværndrup. 
2,000 forrentes til Præsten 

Kværndrup. 
46,000 overdrages Exekutor. 

Af sidstnævnte Sum udbetales 
6000 Rd. til Generalmajor v. Enten (hendes Sl. Mands 

Søstersøn). 
6000 - - Baronesse Gersdorph - e\lers omtr. som 
l. Test. 

Skjoldemose tilfalder Exekutor og hans Frue med 
Gods, Besætning og alt - frit og uden nogen Gjæld. 
- Hvis de beholder Gaarden, skal den efter deres Død 
tilfalde den yngste Søn Frederik, og naar han tiltræder, 
skal han udbetale sin ældste Broder Ludvig 4000 Rd; 
hvis Frederik skulde dø førend Forældrene, ser Testator 
gærne, at de mager det saaledes, at Skjoldemose bliver 
i de Gaarders Familie. 

Skjoldemose blev dog hverken de Obelitzers eller 
de daarders Eje. 

17. Christian Frederik Berg 
købte Skjoldemose 1797 for l 02,000 Rd. af Konferens
raad von Obelitz, i samme Køb medfulgte 201 Td. Htk. 
Bøndergods. 

Den ny Ejer blev født 8. Aug. 1774 paa Hovedgaarden 
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Skovsbo i Odense Amt; hans Forældre var Godsejer, 
justitsraad Hans Berg til Skovsbo (f. 1735, t 3. Febr.1796) 
og Hustru O/ave Jl1arie Lange, (f. 1746, t 1814), Datter 
af jens Lange til Rødkilde, Flintholm og Løjtved. 

Familien Berg ejede Skovsbo fra 1767 -- 1851. 
C. F. Berg var kun 24 Aar, da han købte Skjolde

mose, og med stor Dygtighed og Energi udførte han her 

Christian Frederik Berg, f. 8. Aug. 1774, t 18. Sept. 1851. 

med usvækket Kraft i et langt og lykkeligt Liv et mæg
tigt Kulturarbejde; hvorved han vandt sig et berømt Navn 
som en ualmindelig dygtig Landmand og Foregangsmand 
paa Landbrugets Omraade. Hans Arbejde vandt ogsaa 
Paaskønnelse, idet han modtog det kg! Landhusholdnings 
Selskabs store Guldmedaille og desuden udnævntes til 
Ridder af Dannebrog. 

Svendborg Amt 1915



32 Harald Kier. 

Nedenfor hidsættes en Oversigt over dette Arbejde, 
som nærmest er hentet fra Begtrups Beskrivelse af Ager
dyrkningens Tilstand i Danmark. 

1803 var Gaardens Skyldsætning saaledes: 
Hovedgaardstakst, Ager og Eng 22 Tdr. 3 Skp. 2 Fd. " Alb. 
Ufrit Hartkorn do. 5 - 5 - " 

" Skovskyld 12 - 5 - " 
" jordernes Areal: 

Agerjord 218 Tdr., Engbund 105, Skovgrund 205 Tdr., 
som er indfredet Desuden er indfredet et Skovmaal af 
64 Tdr" som før har tilhørt Bønderne. 

Gaardens forrige Inddeling var i 6 Marker, men den 
bliver nu i 1803 inddelt i l O store Marker, hver paa 
23 a 24 Tdr. Land a 12000 O Al. Alle disse Marker 
er enten allerede eller bliver snart indhegnede med dob
belte Stengærder, og skal drives saaledes: 

l. Brak, dyrket med Vikker til Hø, derefter gødes og 
pløjes til Vintersæd. 

2. Rug eller Hvede. 
3. Fældes til Byg om Efteraaret, harves om Foraaret og 

saas Byg og Kløver. 
4. Kløver til Slæt. 
5. Tøjres til St. Hansdag, gødes og tværpløjes derefter 

til Vintersæd. 
6. Vintersæd. 
7. Ærter og Vikker. 
8. Fældes om Efteraaret til Byg, udlægges med Rød

og Hvidkløver og Rajgræs. 
9

· } Tøjregræsning. 
IO. 

De IO . mindre Marker: 
l. Helbrak, gødes og tværpløjes til Rug. 
2. Rug. 
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3. Byg med Kløver. 
4. Kløver til Frø. 

5. Kløveren slaas til Staldfodring til St. Hans, brakkes 
og gødes til Vintersæd. 

6. Vintersæd. 
7. Kartofler, Kaal og Roer. 
8. Byg med Kløver, hvidt, hvortil gødes 

1 
~: } til Tøjregræs. 

Af de l O smaa Marker tages Saasæden til næste A ar. 
jordernes Beskaffenhed er muldsandige. Udsæden er om
trent 150 Tdr. af alle Slags. Høavlen er af Engbund 
omtr. 120 og af Kløver 150 Læs. Besætningen er 80 
Køer, 24 Ungkvæg, l O Faar og 26 Heste, da Gaarden 
drives uden Hoveri. Til Gaarden er en Lysthave paa 26 
Tdr. Ld., som tillige bruges til Frugt- og Køkkenhave. 

Tiender: Matrikuls Htk. Tiendeydende Htk. 
Ollerup Sogns 

Kongetiende 13 Tdr. 5 Skp. 181 Tdr. l Skp. 2 Fd. 2 Alb. 
V. Skjerninge Sogns 

Kirketiende 25 Tdr. 2 Skp. 196 Tdr. 6 Skp. l Fd. " Alb. 
Herligheder: Overflødig Ege- og Bøgeskove, samt 

fornøden Underskov af El og Hessel. Fiskerettighed i 
tvende store Søer og et Damfiskeri ved Gaarden af 20 
Damme, som er indrettede til at løbe ud, og man kan be
saa' dem. 

Bøndergodset: 
Ager og Engs Htk. 133 Tdr. 3 Skp l Fd. 5/ 28 Alb. 

Skov og Mølleskyld 7 - 4 - " - " -
Arealet til en Tønde Htk. fra 7-10 Td. Land, af god 

Art, for største Delen leret. 
Beboere: 17 Gaardmænd, som alle er speciel . udskif

tede. De øvrige Gaarde, som hørte til Godset, er solgte. 

3 
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32 Husmænd, som hver har 4-6 Tdr. Ld., og af dem er 
18 udflyttede paa jordlodden. Foruden disse en Vand
mølle, som maler Gaardens Korn frit, og en Kro paa 
Godset, som begge er tillagte jord. 

jordebogs-Indtægten : Penge 974 Rd. l M. 9 {J, Rug 
5 Td., Byg 20 Td., Havre l O Td., Smør 16 Ld. Lam 17, 
Gæs 17, Høns 34, Æg 340 Stk., desuden 29 Ugedage 
og 120 Arbejdsdage af Godsets Husmænd. 

Til nærmere Kundskab om det den værdige Ejer har 
udrettet til denne Gaards Forbedring, giver Udgiveren sig 
den Frihed at meddele den kyndige j ordbruger og agt
værdige Præsts, Hr. Fog i Stenstrup, Brev til det kgl. 
Landhusholdnings Selskab : 

"Ofte har jeg havt den Glæde at indsende Synsfor
retninger fra adskillige her i Sognene, men ingensinde 
saa betydelig og prisværdjg, som denne vedlagte over 
Skjoldemose, der viser en af de virksomste og indsigts
fuldeste L andmænd her i Landet, som ej har arbejdet af 
Hensyn at vinde Præmie, men blot at gavne sig selv og 
sine Underhavende. Ved Hr. Bergs utrættelige og be
kostelige Flid har han bragt en ufrugtbar Sædegaard til 
den bedst indrettede og frug tbring ende Gaard, hvilket 
hans ny tilbyg te og med Korn fyldte Lader bære Vidnes
byrd om. At saa virksom en Mands Flid skulde være 
ubekendt, har jeg ikke kunnet overbære, med hans Til
ladelse har jeg forrettet denne Synsforretning, som un
derdanigst indsendes til det kgl. Landhusholdnings Sel
skabs g unstigste Bedømmelse, hvorledes Hr. Proprietær 
Christian Berg bør hædres. 

S tenstrup Præstegaard, d. 20. Okt. 1804. 

L. Fog, Sognepræst. 

Resultatet over Synsforretningen over Skjoldemose 
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Løkker, holden 4. Oktb., er i det væsentlige følgende, at 
Hr. Proprietær Berg har foretaget og bekostet siden 1798: 

Hele Stengærder 21 O Favne. 
Halve do. l ,3~3 
Vandgrøfter Il ,271 
Begækkede Grøfter l ,650 
Vand- og Fiskedamme 9 Stykker. 

Ved Stenenes Oprydning er 23 Tdr. Ld. kommen un
der Plov, som ej før har været dreven, endvidere 97 Tdr. 
Ld. renset for mere end l 0,000 Læs Sten, som laa spredt 
omkring paa Agrene i Gaardens Løkker, hvoraf de an
førte Stengærder for største Delen er satte, naar man an
tager, at hvert l 000 Læs Sten optager l Td. Ld. g. 
Maal, saa kommer endnu l O Tdr. Ld. til de foreskrevne 
23, udgør ialt 33 Td. Ld., hvorved Gaardens Løkker er 
saaledes rensede, at de kunde opdyrkes og gøres frugt
bringen.de. Den betydeligste Grøftegravning er foretaget 
omkring Brunemosen, 41 Td. Ld stor, den var tilforn en 
en sur Mose, som gav lidet Græs, men bærer nu ypper
ligt Korn af Hvede, Byg og Bælgsæd. I Sommer avledes 
her efter 4 Skp. Boghvede 14 Td. 3 Skp. Hovedvand
grøften er 1525 Alen lang og 4 Al. bred, hvoraf 125 Al. 
er opmurede med Sten paa begge Sider og gennem 
skaaren med l 000 Fv. dækkede Grøfter. Skovene er ind
fredede dels med Stengærder, dels med tre Alens Grøft, 
l O Kvarter høj, beplantet med Rosa eglanteria, og paa 
Volden et Rækvæ rk af Egepæle og savede Lægter eller 
Bøge Rækværk. I en Løkke paa 50 Td. Land, begroet 
for største Delen med ypperlig Egeskov, deri har for 5 
Aar siden været aabne Strækninger, som Hr. Berg har 
ladet besaa' med 16 Td. Agern, som vokser tæt i en Af
stand af 1-2 Alen, og er fra 2-3 Kvarter høje af 5 
Aars Væst. Nogle Fiskedamme er gravede i lige Linie 

3* 
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med hverandre, saaledes at den ene kan løbe ud i den 
anden, og naar de er udløbne kan pløjes og saa's paa Bun
den. Paa den opgravede jord fra en af Dammene fandtes 
Hvidkaal og Rødkaal af overordentlig Vækst 

Alle disse Gærder, Grøfter og Vanddamme har Hr. 
Berg bekostet med egne Folk, uden Hoveri, uden det, at 
saavel de hoverigørende, som "solgte" Bønder har kørt 
de halve Stene til Gærderne, men Opbrydningen har han 
selv bekostet. 

1799 solgte Hr. Berg sine 8 Gaarde i Ollerup By til 
Fæsterne selv og paatog sig at gøre deres Hovning. 
1802 akkorderede han med de øvrige Bønder om Penge 
for Hoveriet. Siden 1798 har han bekostet og udflyttet 
8 Gaarde og 24 Huse, hver har 4-6 Td. Ld. Endvidere 
bygget tvende ·ny Kornlader paa Gaarden og en Smectie 
med en Kjølle ved Siden, samt anlagt en ny Have i en
gelsk Smag, 28 Td. Land stor, hvori er plantet 400 Frugt
træer, anlagt deri mange Skp. Ld. med Humle og avler 
i stor Mængde: Kommen, Sen n op, Køkkenurter og Kar
tofler. 

For at vise denne virksomme Mands Iver og Lyst ej 
alene at befordre sin egen jords bedste Dyrkning, men 
ogsaa sine Undergivnes, har han aarlig udsat 20 Rd. i Præ
mier til dem af hans Husmænd, som vise mest Flid med 
deres jords og Havers Dyrkning, desuden giver han dem 
fornødent Havefrø, og han han givet enhver Husmand et 
Eksemplar af Mansas Have-Katekismus. ja end mere, 
naar hans Husmænd forrette deres Hovdage efter Fæste
brevene forsvarligt og godt, giver han dem frit Øl og 
Brændevin tillige med sine egne Folk, saa enhver forret
ter, hvad han skal, med Flid, Hurtighed og Lyst, og paa 
den Maade dannes uformærket til at blive virksomme for 
dem selv og nyttige Borgere. 
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. At denne Synsforretning er rigtig, kan vi, naar for
langes, med Ed bekræfte. 

Skjoldemose, d. 5. Okt. 1804. 

L. Fog, Peder Hansen, Ole Ottesen, 
Sognepræst. Selvejer i Rødme. Gaardforpagter i Rødme. 

NB. I Betragtning af det anførte tilkendte det kgl. 
Landhusholdnings Selskab bemeldte Proprietær Berg sin 
store Guldmedaille. 

Samme Aar C. F. Berg købte Skjoldemose, ægtede 
han Elisabeth Hensler, der var født i Vestindien 4. juni 
1776 som Datter af Ritmester Hensier (t i Odense 1789, 
52 Aar gi). 

Skjoldemose blev nu med hende som Husfrue et ual
mindeligt skønt og lykkeligt Hjem; det unge Ægtepar 
blev elsket og agtet i Egnen, og deres Gerning lykkedes. 
De gav deres mange Børn en fortrinlig Opdragelse og 
Uddannelse; Sønnerne blev dygtige Mænd og Døtrene 
blev dygtige Kvinder, der tillige var berømte for deres 
Skønhed og sunde naturlige Dannelse. Efter et langt og 
veludført Dagværk døde C. F. Berg paa Skjoldemose 16. 
·sept. 1851 ; hans Hustru var allerede død 15. Marts 
samme Aar. I deres Ægteskab var følgende Børn : 

l . Olave Marie Christine Berg, f. 1798, g. 24. April 
1823 med Thomas Herman Lange, Fuldmægtig i 
Finanskollegiet 

2. Hans Vilhelm Berg, f. 31. Dec. l 799, t i Vester 
Hæsinge. 

3. Clare Marie Christiane Berg, f. 14. jan. 1800. 
4 . Christian Frederik Berg, f. 28. Marts 180 l, senere 

Skovrider paa Holstenshus. 
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5. jens Rudolph Johannes Berg, f. 28. Marts 1802, han 
blev 1851 Sognepræst i Dannemarre, g. m. Anna 
Thorsen fra Asserstrup. 

6. T ønne Carl Emil Berg, f. 2. Septb. 1803. 
7. Betty Berg, f. 24. Aug. 1804, g. m. Digteren P. 

M. Møller, se senere. 
8. Vilhelmine Berg, f. 21. juli 1806, g. m. Propr. Poul

sen til Kejrup. 
9. Johanne Caroline Berg, f. l . Maj 1808, g . l O. April 

1830 med Godsejer j . Th. Petersen til Kjærsgaard. 
l O. Margrethe Severine Berg, f. l. Maj 1808, Tvilling 

til fornævnte, g. 26. Okt. 1828 m. Godsejer Erik 
Harding Lange til Rødkilde. 

11. Gustav Berg, f. 6. Sept. 1812, t 22. juni 1830. 
12. Julius Berg, f. 5. Maj 1817, Mekaniker i Amerika. 
13. Amalie Lovise Augusta Berg, f. 20. Sept. 1821, g . 

m. Pastor Glahn, Strynø. 
Disse Børns Livsstillinger og Ægteskaber viser, at 

Slægten Berg var en afholdt, anset og dygtig Slægt. 
Den ene af Døtrene erhvervede sig desuden et _smukt hi 
storisk Navn ved den Betydning hun fik for dansk Aands
liv ved sit Ægteskab med Digteren Poul M. Møller, 
denne Datter var: 

Betty Berg, 
der som nævnt var født paa Skjoldemose 24. Aug. 1804. 
jeg skal give et Uddrag af hendes Livshistorie nærmest 
efter: "Vil h. Andersen: Poul Møller, hans Liv og hans 
Gerning." 

En Dag i Begyndelsen af Tyverne gik to unge P iger 
ned ad Købmagergade i København. En ung Mand gik 
forbi. "Ved Du, hvem det var?" spurgte den ene af de 
af de unge Damer. "Nej, hvem var det?" sagde den an-
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den. "Det var Poul Møller," svaredes der. "A a nej da! 
hvorfor har Du ikke sagt mig det før. Ham vilde jeg 
gerne have set paa." Den, der talte saaledes, var Frøken 
Betty Berg, Datter af Godsejer C. F. Berg til Skjolde
mose ved Svendborg, som blev Poul Møllers første Hu
stru. Den anden var hendes Veninde, Frøken Eline von 
Btilow, Gomremante paa Skjoldemose, Datter af Oberst 
von Bylo\v ved de fynske Lansenerer. Hun blev Poul 
Møllers anden Hustru. 

Betty Berg var dengang overordentlig smuk. I Kre
sen af de fynske Herregaarde og Præstegaarde, der ud
gjorde Provinsens selskabelige Verden, var hun den fej
rede Skønhed. Paa et stort Bal paa Glorup havde Prins 
Christian, senere Kong Christian den Ottende, gaaet de 
adelige Frøkener forbi og vist den dejlige, borgerlige 
Pige en iøjnefaldende Opmærksomhed. Hun var høj eller 
dog herligt voksen, hendes Legeme var ikke sart eller 
fint, men kraftigt og jomfrueligt blomstrende. Ansigtets 
Linier var meget fine, saaledes især Mund og Hage, men 
fik af den kraftigt krummede Næse et tydeligt Præg af 
energisk Bestemthed. Sit tykke kastaniebrune Haar, som 
hun bar efter Tidens Skik i tunge Krøller fra Nakken, 
lagde sig fortil i Kruser eller Flammer over Panden. 
Hendes Øjne var usædvanlig smukke, dybt dunkelblaa. 
Paa et Miniaturbillede i Familiens Eje, som fremstiller 
den unge Pige i Selskabsdragt, rød Kjole og Perlesmyk
ker, har Kunstneren, som ganske sikkert ikke har været 
nogen Mester, med en ganske forelsket Omhu bestræbt 
sig for ret levende at gengive disse dejlige Øjne, medens 
Tiden har bleget det brune Haar og den røde Kjole, straa
ler endnu et Par friske Violer over Kindernes falmede 
Roser. 
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Træk af den unge jomfrus Skønhed genfinder vi 
Fyrstedatterens Billede i Digtet "Revuen": 

Hun med den uendelige Blidhed, 
Naar hun mildt fra Guldkareten hilser, . 
Nakkens, Armens, uæsten hellige Hvidhed; 
Hun, hvis Pande som en Lilie skinner; 

Hun med hine brune Krøllers Vrimmel; 
Hun, hvis Tanker ere tause Digte; 
Hun, hvis unge Liv er Glædens Himmel. 

Det var dog ikke Blidheden, som han netop bruger 
her i Verset og i et Brev til Fru Grtiner berømmer som 
den sande Kvindeligheds Væsen, der var det mest frem
trædende Træk i Betty Bergs Karakter. Som det var at 
vente, ikke mindst efter den opsigtsvækkende fyrstelige 
Udmærkelse, var den unge Pige sig sin Skønhed vel be
vidst. Hun var en myndig og selvstændig Karakter. I et 
Brev til Poul Møller fra Forlovelsestiden skriver hun, at 
en af hendes gamle Venner, en vis justitsraad, har 
bedt hende hilse Kæresten og sige ham, at han efter justits
raadens Mening ret var en Mand for hende, "da Du syn
syntes ham at have megen Forstand og en bestemt Ka
rakter, og han troede, en saadan maatte jeg have, da jeg 
ellers vilde spille Herre; om han har aldeles Uret ved jeg 
ikke, lidt inklinere sig alle mod mit Temperament til Her
skesyge. Men" - tilføjer hun, - "aldeles Ret har han 
da i, at Du godt paastaaelige, tykke Mand ikke lader Dig 
regere. Kan min justitsraad ellers ikke være noget galant 
og ærlig paa e'ngang?" Et jævnt Sind havde hun ikke. 
Hun kunde have Luner og var ofte tungsindig, tildels paa 

· Grund af en Sygelighed, som man ikke let skulde tiltro den 
blomstrende Pige - hun havde hyppige Anfald af Bryst
krampe. I Forlovelsesaaret, fra )1vilket der haves flere 
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Breve fra hendes Haand, formørkedes hendes Sind yder
ligere ved Udsigten til den nær forestaaende Skilsmisse 
fra Hjemmet og den store Familie, til hvilken hun med 
Raceinstinktets Sejhed følte sig knyttet. I Brevene til sin 
fraværende Ven stikker hun ingenlunde denne Følelse un
der Stolen. Savnet af Hjemmet og de nære Veninder kan 
ingen erstatte: "selv ej den kærligste, mest elskede 
Mand kan udfylde det Øde i vor Tilværelse." For sin 
vordende Svigermoder (Digteren Christian Winthers Mo
der og Poul Møllers Stifmoder) har hun med Fortrolighed 
skildret saavel sine legemlige Onder, som sine sjælelige 
Lidelser og modtager som Svar særdeles kraftige Op
stramninger. 

Men hørte Betty Berg saaledes som Ewalds Arendse, 
hvem hun synes at have lignet noget, til de skygge
fulde Skønheder, saa kunde hun til Gengæld, naar hun 
var glad, og naar hun vilde vinde nogen - og hun var 
af Naturen venlig - være overordentlig indtagende. Hen
des Smil skal da have været fortryllende, og Indtrykket 
af hendes Personlighed saa yndigt, at man me'nte aldrig 
at have set noget lignende. l en lille Billet til hende fra 
den allerførste Forlovelsestid nævner Poul Møllet, ikke 
for at smigrer hende, men af Ængstelse over det altfor 
gunstige Indtryk, hun gjorde paa hans Venner, hvorledes 
hun "som naturligvis Enhver," har "Øjeblikke, hvori det 
Indre usædvanlig kraftigen og heriigen afspejler sig i det 
Y d re." Et saadant Øjeblik havde det nu været for nylig. 
"jeg følte det paa mig selv, at det i det Øjeblik var 
umuligt andet, end at enhver maatte finde dig yndig. At 
Brøndsted var blevet indtaget i Dig, er jeg endnu saa vis 
paa som paa, at jeg lever." Og han slutter: "At tænke 
paa, hvorledes Du tog dig ud i saadanne Situationer gør 
ordentlig et smertelig behageligt Indtryk paa mig.'' Fru 
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Rahbek skriver til Poul Møller: "Betty fylder næsten 
min Sjæl i denne Tid, og jeg siger som min Tante: "]o, 
han ved nok, hvordan han vil have det." At imidlertid 
min larmende Begejstring for Betty vil opvække en hel 
Del jalousie hos mine Venner, forudser jeg og gaar den 
trøstig i Møde; thi jeg vil nok lide lidt for Bettys Skyld." 

Fru Rahbek skrev ogsaa i et smukt Brev til Betty, 
at hvad der især fornøjede hende i Forestillingen om hen
des udkaarne Pars huslige Lykke, var den sjældne Om
stændighed, at de saa ganske var Magen. Der var noget 
Poul Møllersk hos Betty, og Familietradition og gamle 
Folks Erindring har bekræftet Rigtigheden af dette. 

Hvad der drog Poul Møller saa stærkt til Betty Berg, 
var da først og fremmest hendes Naturlighed. Hun var 
som han selv overordentlig ærlig, sagde sin Mening lige
frem og gav ikke Køb, men indlod sig, hvad der næppe 
i de Tider er blevet fundet ret sømmeligt for en ung 
jomfru, i Disputter med Mandfolk. Betty skriver saaledes 
til Kæresten, at hun slet ikke yndede den Historie, da "I 
tolv Herrer i jeres Ubesindighed og Overmod" angreb 
Baggesen. Hun kunde heller ikke lide Fru Rahbeks "lar
mende Begejstring" over Poul Møller. Hendes Breve til 
ham var "særdeles lange, forn uftige og venskabelige." 
Af dyre Forsikringer og ømme Tilstaaelser indeholde hen
des Breve intet, kun et Par Steder læses de Ord: "Min 
søde Ven!" med Streg under. Hendes Stil er frisk og 
naturlig og ganske ulitterær, stærkt farvet af provinsiel 
Ejendommelighed. Netop denne ubesmittede Oprindelig
hed hos den dejlige danske Pige maa have henrykket 
Poul Møller. Han, som nylig var undsluppen den køben
havnske Damekultur, traf her i den fynske Pige en Kvin
delighed, som ingen "Quindelighed" haver skændet. Hun 
gør et homerisk Indtryk paa ham. 
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"Mest, jeg finder, Du ligner Kronions Datter Athene, 
Da Du saa dejlig af Aasyn est og saa herlig af Rejsning. 
Stammer Du ned fra en dødelig Slægt, som bygger paa jorden, 
Trefold salig er da Din Fader og Moder, 
Trefold salig er Brødrenes Flok; thi sødt deres Hjerte 
Stedse maa varmes i Brystet af Fryd for en saadan Pige, 
Naar slig Lilievand de skue til Dansen at hengaa. 
Fremfor Alle dog mest jeg den Svend lyksalig maa prise, 
Som for sin Skjenk kan vinde den Pris at føre til Hus Dig; 
Thi sligt dødeligt Væsen jeg aldrig skued for Øjne, 
Hverken en Mand eller Viv; ved Synet betager mig Studsen." 

Betty havde ikke fremtrædende æstetiske Interesser; 
men hun havde gode Kundskaber og en sund naturlig 
Dømmekraft at holde sig til. Mest Sans havde hun for 
Livets uskrevne Poesi, Naturen elskede hun meget. Hun 
fortæller Kæresten, hvor glad hun er for at kunne op
holde sig i Haven paa Skjoldemose ene med sit Arbejde 
eller sin Annette (Komtesse Annette Molkte, hendes bed
ste Veninde): 

"Hvor ofte har det dog ikke vederkvæget mig i Na
turen omkring mig at genfinde min sørgmodige, melan
kolske Stemning, som desværre er saa herskende hos 
mig. jeg kan ikke sige Dig, hvad det er for behagelig ræd
som Følelse for mig at lytte efter den hule Drønen og Træ
ernes traurige Susen, jeg kunde forgaa' i den Nydelse.- Dog, 
hvor er jeg kommen til at tale herom! Tilgiv, min Ven! 
jeg trætter dig vist. Eller le'r Du kanske af mig og kal
der mig sværmerisk? Poul, det maa du ikke; thi det er 
jeg bestemt ikke; men Naturen har altid talt saa mægtig 
til mig, og den har af alle bedst trøstet mig og vil, jeg 
føler det, evig bedst kunne det." 

Foranstaaende er i Korthed Billedet af Betty Berg som 
ung Pige i hendes Hjem, det dejlige Skjoldemose, som 
hun vedblev at elske over alle andre Steder hele sit Liv. 
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Før jeg gaar over til at omtale, hvor udmærket en Hustru 
og Moder hun blev, skal jeg meddele lidt om hendes Frier: 

PQul Martin Møller. 
Han blev født l 794 i Uldum Præstegaard og var Søn 

af den dygtige Biskop Rasmus Møller. Han var glimrende 
begavet og tog meget hurtigt sin theologiske Embeds
eksamen. Han blev derefter 1819-21 Præst paa et Kina
skib, og fra Sydhavet hjemsendte han det dejlige Digt: 
"Rosen blusser alt i p an as Have", og senere skrev han 
mange ypperlige Digte og Fortællinger. Derefter var han 
fra 1822-26 Adjunkt i København, 1826-30 Professor 
ved Kristiania Universitet og fra 1830 til sin Død 1838 
Professor i Filosofi ved Københavns Universitet. Hans 
elskværdige Personlighed gav ham en ualmindelig Ind
flydelse som Lærer, og som filosofisk Forfatter indtog 
han en betydelig Plads og blev dybt savnet ved sin tid
lige Død. 

Betty Berg havde allerede beundret ham som Digter, 
før hun kendte ham personlig, og der blev knyttet et 
Kærlighedsbaand mellem de to udmærkede Mennesker, 
som varede til hendes Død. De traf første Gang sam
men ved et Besøg hos Poul Møllers Søster, der var gift 
med Pastor Bresdorff i Ollerup. Søsteren var meget ind
taget i Bettys Elskværdighed, da hun havde været en 
venlig Beskytterinde for hende, da hun kom til Ollerup. 

Poul Møller blev stærkt forelsket i Betty Berg, og 
til sin Fader udtalte han, at hun var en Pige, som han 
uden Tvivlraadighed vilde gifte sig med, hvis hun vilde. 

Han skrev ogsaa til sin Søster: "Lykkelig den Kone, 
der har en saadan Veninde som Betty Berg! Lykkelig 
den Mand, der har en Kone, der har en saadan Veninde 
som Betty Berg!" Fortsættelsen: 
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"Fremfor alle den Svend jeg mest lykkelig maa prise 
o. s. v.", har han vel beholdt for sig selv. Men kort Tid 
efter, da han traf Pigen i København, hvor hun var taget 
over for at besøge sin syge Søster, gift med Fuldmægtig 
Th. Lange, sagde han hende det. Han var da for faa 
Dage siden bleven udnævnt til Lektor i Kristiania. Han 
maatte haste og bad hende om at svare straks. Hun sva
rede ja, men synes at være bleven overrasket; thi et Par 
Dage efter, da de atter saa's, bad hun ham holde deres 
Forbindelse hemmelig af Hensyn til Forældrene, hvis Sam
tykke endnu ikke var indhentet, og hun bebrejdede ham 
hans Ængstelse som unyttige Griller. Hun var dog ogsaa 
bange for, at hun følte mere Velvillie og Agtelse for 
end Kærlighed til ham. Hendes Betænkeligheder over
vandtes dog, særlig ved den Brevveksling hun førte med 
Poul Møllers Stifmoder. Han rejste nu til Kristania og i 
Løbet af Vinteren vekslede de lange og fortrolige Breve, 
der førte dem nærmere sammen. 

Der blev dog talt om Bettys Kølighed over for hen
des Elsker. En Maaned før han kom at hente Bruden, 
havde der været stor Fest paa Skjoldemose. En Søster 
af Betty havde holdt Bryllup, og en elegant og rig Køben
havner havde vist Betty galant Opmærksomhed, hvorover 
hun følte sig smigret; men denne Fristelse blev dog hel
dig overstaaet. 

I et dejligt Sommervejr stod saa Poul Møllers og 
Betty Bergs Bryllup i juni 1827 paa Skjoldemose. Saa 
smukt et Brudepar som de to, der den Dag gik ·op til 
Alteret sammen: den dunkelblonde, blomstrende jomfru 
i den hvide Kjole, efter den Tids Mode af Bobinet med 
pragtfulde Broderier, og den mandige, statelige Poul 
Møller, havde man vist aldrig set i den lille Landsbykirke. 
Om Aftenen var der stor Stads paa Gaarden, fuldt op af 
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Gæster, Dans og Musik af den musikalske Familie Simon
sen fra Svendborg. Poul Møller straalede; men Bruden 
var stille, og da en af hendes Veninder sagde: "N u er 
Du da glad Betty, saa dygtig og berømt en Mand, Du 
har!" saa svarede hun: "ja vist, og dog vilde jeg gerne 
bytte med hende der," idet hun pegede paa sin Søster, 
som sad sammen med sin Forlovede, en brav og jævn 
Landmand, Harding Lange fra Rødkilde. 

Det var naturligvis Afskeden fra Hjemmet og den 
dejlige Natur, som hun frygtede for at ombytte med By
livet i Kristania. 

Det unge Ægtepar var myndige og bestemte Per
soner, og i den første Tid kom det ofte til lidt Uenighed, 
og Biskop Møller raadede dem der for til Ydmyghed, der er 
den sande, varige Kærligheds Kilde, og deres Ægteskab 
var derefter ualmindelig lykkeligt, og Betty jublede over 
sine Sønner. Men hendes Helbred var ikke godt, og hun 
led af Hjemve ligesom sin Mand. 

Det var derfor en stor Glæde for dem, at han ud
nævntes til Professor i København, og Betty var henrykt 
over, at de kom til at bo paa Vesterbro, fordi der hørte 
en stor Have til Huset. Her levede de nu et Par lykke
lige Aar, og fra deres indre Harmoni kom en klangfuld, 
blød Ro, som holdt Stand, i hvad Dagene end bragte. 

Deres Lykke varede dog kun kort. Betty var svag 
efter sine tre Sønners Fødsel og blev angreben i Lun
gerne, hun længtes efter Skjoldemose, men hun var for syg 
til at rejse. To Maaneder før sin Død dikterede hun et 
Brev til sin Moder, hvori det hedder: "jeg har i Vinter 
været ved at forgaa af Længsel efter Eder. jeg vilde 
blot lægge mit Hoved op til Dig, jeg synes saa, det 
maatte hjælpe mig, men der er længe til, forinden jeg 
kan komme til Dig, og længe til forinden jeg skal høre 
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Din Stemme, jeg er grumme svag, vist meget svagere, 
end min søde Moder tror. Maaske jeg ikke skulde 
klage saa meget for Dig, søde Moder, som har saa me
get bedrøveligt foruden at tænke paa, men jeg har ikke 
talt saa længe med Dig, saa det gør mig saa godt at 
tale med Dig."-

Den 15. Maj 1834 døde hun, endnu ikke 30 Aar gam
mel. Poul Møller var taus og sørgede inderligt; men 
hendes Død bragte ham nærmere til Tro paa et evigt 
Liv, og han blev overbevist om, at Liv og Død i det 
større er Gentagelser af den samme Afveksling, som Jig
ger i Søvn og Opvaagnen. 

Hans berømte Afhandling om Menneskets Udødelighed 
er Bettys Gravmæle. Over den staar Tankens Ørn og 
Gravens Urne. 

Betty Møller, født Berg, fik stor Indflydelse paa dansk 
Aandsliv, for det første ved den udmærkede Indflydelse 
hun havde paa sin Mand, saa han kunde yde udmærkede 
Arbejder som Digter og Filosof, for det andet ved den 
Indflydelse hun havde i de Krese, hvori hun færdedes i 
Kristiania og København, sidstnævnte Sted særlig i Hej
bergs, Rahbeks og Christian Winthers Hjem. Ved sin Skøn
hed, Aandrighed, Elskværdighed og sunde naturlige 
Dømmekraft tilførte hun disse tildels overforfinede Krese 
et sundt og værdifuldt Tilskud af landlig Dannelse og Na
turlighed. 

18. Lehnsgreve Albrekt Christopher 
Schaffalitzky de Muckadell. 

til Grevskabet Muckadell købte Skjoldemose 1854 af C . 
F. Bergs Arvinger. Han havde tiltraadt Grevskabet efter 
sin Faders Død 7. Februar 1833 og var gift med Ludo
vica Augusta Lind von Btilow. 
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Kun faa Mennesker har været saa elsket og højagtet 
af høje og lave som denne Greve, og hans samtidige 
sørgede for at bevare dette Minde hos Efterslægten ved 
en Mindestøtte, rejst udenfor Brobygaard; den afsløredes 
31. August 1859. Støtten bærer følgende Indskrift: 

"Kammerherre, Lehnsgreve Albrekt Christopher Schaf. 
falitzky de Muckadell, født paa Arreskov d. 24. Marts 
1800, død paa Brobygaard d. 6. April 1858, sattes dette 
Minde af Grevskabet Muckadells Fæstere og Andre, som 
med Højagtelse og Taknemmelig hed mindes den Afdøde." 

Bagsiden har: 

"Ej blot paa dette Sted vi rejse ham et Minde, 
I Hjæ rtets Kjærlighed et større er at finde." 

Lehnsgreven ejede Skjoldemose i fire Aar til sin Død 
1858. Derefter arvedes Gaarden af hans Søn: 

19. Hofjægermester, Barnn Carl Henrik Ditlev 
Vilhelm Schaffalitzky de Muckadell, R. af D., 

født 13 Februar 1843, død l O. Oktober 190 l. Han var 
en afholdt og livsglad Jorddrot; men Penge samlede han 
ikke. Han var en anset og dygtig Hippolog; og ved den 
Uegennyttighed og Kyndig hed, hvormed han virkede for 
den lettere Hesteavl paa Fyn, har han indlagt sig betyde
lig Fortjeneste. Baronen restaurerede Skjoldemoses 
Hovedbygning og forskønnede den meget; han lod 
alt Kalkpudset fjerne, saa de gamle smukke Munkesten 
atter kom frem og opførte de takkede Gavle, han ned
rev ogsaa nogle Smaabygninger, der tog Synet fra Hoved
bygningen, disse havde været brugt til Økonomilejlig
hed, hvortil Kælderen i Hovedbygningen nu blev indrettet, 
ligeledes indsatte han ny og større Vinduer Hovedbyg
ningen, og denne blev nu smuk og stilfuld. 
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I Vinteren 1881 ned
brændte Mejeribygnin
gen, Hestestalden og 
en stor Lade; men 
Hovedbygningen tillige
med den saakaldte 
"gamle Lade" og Svine
huset reddedes, og dis
se er nu de eneste 
Bygninger fra den æl
dre Tid. De nedbrændte 
Bygninger blev deref
ter opført stilfuldt og 
pr,aktisk indrettet. Til 
Materialier blev anvendt 
Kampesten fra Gaar

49 

dens Grund og Træ fra Baron C. Schaffalitzky de Muckadell 
Gaardens Skove. Ba-
ronen levede ugift, og efter hans Død blev Skjoldemose 
overtaget af hans Broder: 

20. Lehnsgreve Erik Engelke Schaffalitzky 
de Muckadell til Grevskabet Muckadell, 

født 25. December 1834, død 18. januar 1905, gift med 
Bernhardine Kosegarten, født 28. Maj 1834. 

I den Tid Lehnsgreven var Ejer af Skjoldemose blev 
der ikke kostet noget paa Gaarden, da det var Be
stemmelsen at sælge den. Gaarden blev drevet af en 
gift Forvalter, der havde Folkehusholdningen og boede 
i Mejeribygningen, medens Hovedbygningen stod ube
boet. 

Efter Lehnsgrevens Død solgte Dødsboet "Skjolde-
4 
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mose" med tilhørende Avlsgaard "Skovsgaard" for 
370,000 Kr. til dens nuværende Ejer : 

21. Justus Sigismund Ulrich, 
født 14. September 1871 paa Lindholm ved Roskilde, 
Landbrugskandidat i 1894, gift med Ingeborg Marie 
Krenchel, Datter af Apotheker Krenchel i Holstebro. 

Det samlede Areal under Skjoldemose og Skovsgaard 
er nu ca. 800 Tdr. Land, hvoraf 380 Tdr. Ld. Ager, 
Resten Skov, Park og Gaardsplads; desuden hører Olle
rup Sogns Kongetiende, 6 Fæstehuse og et Lejehus med 
fra 3 til 9 Tdr. Ld. og nogle jordløse Huse til Skjolde
mose. 

Godsejer Ulrich har udført et stort og dygtigt Arbejde 
i den Tid, han har ejet Godset. 

Hovedgaardens Bygninger, som efter Branden var 
gode, var ret vel vedligehold te; men Skovsgaard var en 
Del forfalden . 

Skjoldemoses Have var forsømt, og Frugttræerne var 
gamle og daarlige. 

Damfiskeriet var helt forfaldent. 
jorderne var i ret tarvelig Kultur og noget forurenede. 
Besætningen var lovlig lille. 
Skovene var gode, især de ældre Bevoksninger, hvor

imod de yngre næsten alle var prægede af l) for vid 
Plantning , 2) forsømt Efterbedring og 3) Mangel paa Ud
rensning; ligesom Afvandingen var forsømt, og Vejene 
daarlige. 

Disse Mangler er nu heldig afhjulpen, og Skjoldemose 
er atter som i fordums Tid et dejligt og værdifuldt Herre
sæde, rigt paa gamle og gode Minder. 
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