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Wedelsborgs Historie 
fra Grevskabets Oprettelse 1672. 

V ed Pastor A. R. I d u m, Føns. 

Da Hannibal Sehested døde 1666, gik Iversnæs og alt hans 
øvrige Gods i Arv til hans eneste Barn: C h r i s t i a n e S o p hi e 
S e h e s t e d. Hun havde kort forinden ægtet Rigsfriherre 

CifRISTIAKE SOPHIE SEHESTED. 

·r Jan. 169±, gift med Grev Vilh. Fred. W cdell. 

Efter Thialeri p an. W edellsborg. 

W i l h e l m F r i e d r i c h W e d e l l, Slots- og Borgherre til 
Ratz og Nøremberg (i Mecklenburg) ; han var den Gang knap 
20 Aar gammel, og Bruden var kun 16 Aar. Wilhelm Friedrich 
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var som ganske ung kommen her til Danmark og 1660 bleven 
Kammerherre hos Kong Frederik III. Ved sit Ægteskab blev 
han en meget rig Mand. 1670 døde baade Frederik III og Wil
helm Friedrichs Svigermoder, Grevinde Christiane. Straks ef
ter Kristian V s Tronbestigelse blev Baron W e!dell ophøjet i den 
danske Grevestand, og nu skete det nye, at han ved Lensbre\· 
af 11te December 1672 fik oprettet et Lensgrevskab for sig og 
sine mandlige Efterkommere under Navn af G r e v s k a b e t 
W e d e l l s b o r g. Foruden det fyensk el Gods o'mfattede det 
ogsaa 500 Tdr. Hartkorn, som han ejede i Steinburg Amt i Hol
sten; dette skulde dog, saa snart det var muligt, ombyttes, med 
andet Gods, der kunde ligge mere bekvemt for Grevskabet. 

Oprettelsen af Grevskaber - og Baronier - her i Landet 
skyldes som bekendt Kristian den V. og hans kloge og dygtige 
Statsminister Schumacher, der snart efter blev adlet under 
Navnet Griffenfeld. Den første Enevoldskonge, som var kom
men paa Tronen uden Haandfæstning og uden at have modtaget 
Riget af nogen anden Myndighed, ønskede at omgive sig med en 
ny Adelsklasse, som havde sit Udspring fra Kongens Vilje, og 
som i Fornemhed skulde staa langt over den gamle Adel. Derfor 
fik Kongen og Schumacher samt Grev Fr. Ahlefeldt oprettet en 
ny Adel af G r e v e r og B a r o n e r (Friherrer), hvis Godser 
skulde være Len af Kronen og udelelige; naar Opretternes Slægt 
uddøde, faldt Godset tilbage til Kronen. Greverne og Baronerne 
fik Skattefrihed for deres Sædegaarde samt for henholdsvis 300 
og 100 Tdr. Hartkorn a'f Bondegodset; endvidere fik de Hals
og Haandsret, Birkeret og Patronatsret. Grevskaberne skulde 
være paa mindst 2500 Tdr. Hartkorn, og Baronierne paa mindst 
1000 Tdr. For at give Enevoldskongen og hans Hof større 
»Glans«, maatte de ofte - især om Vinteren - bo inde i Ho
vedstaden, medens den gamle Adel helst levede ude paa sine 
Godser Aaret rundt. 

Alt dette er vel nok gammelkendt for enhver Historiker, 
selv om det maa haves i Erindring for at forstaa, hvad det var. 
der skete ved Oprettelsen af Grevskabet Wedellsborg i 1672. 
Det har jo i vore Dage faaet skæbnesvanger Betydning for 
denne Adelsklasses Efterkommere, at delres Forfædre den Gang 
gik ind under disse Lenslove og Regler. Jeg tror, at den jævne 
Mand, som keder Danmarks Historie til Husbehov, har ondt 
ved at forstaa, hvad alt dette med L e n s v æ s e n egentlig vil 
sige. J eg har nok hørt den Forklaring, at L e n betyder : L a a n 

saa at alle disse GodseT og Herregaarde kun skulde være Laan 
fra Kronen - eller Statsmagten; men den Forklaring tilfreds
stiller mig ikke rigtig. Jeg kan ikke se rettere, end at Len og 
Len maa være to Ting. Der var i gamle Dage noget, der hed 
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R e g n s k a iJ s l e n; det var Krongodser, der lejedes (for
pagtedes) ud paa Aaremaal eller for Livstid. Saaledes f. Eks. 
H i n d s g a v l fra 1367-1664 (se Aarborgen for 1920). Her er 
Sagen klar; det var Kronens Ejendom. Men at det samme skal 
gac·lde alle de private Godser, der ved Arv eller ved Køb 
Stykke for Stykke var bleven en Mands eller en Slægts Ejen
dom - blot som Følge af, at Ejeren i 1670 eller følg. Aar gav sig 
og sit Gods ind under Lensreglerne, har jeg og mange andre 
ondt ved at forstaa. Jeg ved nok, at disse Grever og Baroner 
kaldes B e s i d d e r e; men har de da s o l g t deres Godser til 
Kronen? Man kan finde det heldigt eller uheldigt, at saa meget 
Jordegods var samlet paa en Mands (eller en Slægts) Hænder; 
men Forskel synes jeg der maa være. 

Efter denne lille Afstikker vil jeg gaa over til at meddele, 
hvor meget Gods Grevskabet W edelisborg omfattede ved dets 
Oprettelse eller ved den nye Matrikulering i 1688. 

Der var først selve Hovedgaardeln I versnæs, som nu blev 
kaldet W e d e l l s b o r g med 87 Tdr. Hartkorn. Hertil laa en 
Mængde B ø n d e r g o d s paa c. 130 Gaarde og Huse, nemlig saa 
godt som hele Husby Sogn, Baagø, Brandsø, en stor Del af Tan
derup Sogn, Gelsted og Rørup Sogne samt en Del Gods i 
Fjelsted og Harrendrup Sogne. Endvidere Konge- og Kirke
tiende med Patronatsreltten af Sognene: Husby, Tanderup, Gel
sted og Rørup, ialt 233 Tdr. Hartkorn. 

Den anden store Hoveelgaard var T y b r i n d med dens 
Agerjord og Skove, deriblandt Fønsskov; til Tybrind Hoveelgaard 
hørte 76 Tdr. Hartkorn, og til S p a r r e t o m (som dog først blev 
Herregaard 1718); 22 Tdr. Hartkorn. Hertil hørte saa B ø n d e r
g o d s paa c. 110 Gaarde, Huse og Møller, omfattende næsten 
hele Ørslev og Føns Sogne, det meste af Balslev Sogn og en Deil 
Gods i U db y og Ejby Sogne. Endelig Konge- og Kirketiende 
med Patronatsretten af Sognene : Føns, Ørslev, Balslev og Udby 
med i alt 216 !0 Td. Hartkorn. 

I Stedet for det tidligeæ nævnte Gods i Holsten købte 
Grev W edell 1677 fra Trinitatis Kirke i København Hoveelgaar
den S ø n d eJ r g a a r d e i Rørup Sogn med 36 Tdr. Hartkorn og 
dertil saa meget Bøndergods, at det s a m l e d e G o d s 1700 
udgjorde ialt 2610 Tdr. 2 Skpr. 2 Tdk. 2 !0 Alb. Hartkorn. 

Foruden dette Arbejde med at kompldtere og u~lvide 
Godsets Besiddelser var Grev W. Fr. Wedell ogsaa optaget af 
Byggeforetagender, gaaende ud paa at skaffe sig en prægtigere 
og mere tidssvarende »Residens .« I den Anledning lod han 
først det smukke Porthus, Adlerhus, opføre i Sen-Renaissauce
stiL Dernæst tog han fat paa en Omdannelse af selve S l o t t e t. 
Det gamle Iversnæs bestod jo af flere forskelligel Bygninger, op-
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førte til forskellig Tid og i forskellig Stil. V es t for det gamle 
Barfred og isoleret derfra laa Henrik Knudsen Gyldenstjernes 
Stenhus i 2 Stokværk og i gotisk Stil med Kamgavle. Mod Øst 
fra det gamle Taarn og tilbygget dette laa den lange, smalle 
Sydfløj i 2 Stokværk med Kældere og med kamtaklælt Gavl i den 
østre Ende. Til denne Ende var før 1600 bleven opført en lang, 
smal Længe mod Kord, sikkert afsluttet med en Renaissancegavl 
og bestemt til Økonomilejlighed. Nu blev alle disse Bygninger 
samlede til en lang Sydfløj (med den sidstnævnte Sidelænge 
mou Øst). Det garnleJ Taarn og det store Stenhus blev forenede. 
de knejsende Gavle nedtagne og afvalnede, hele Bygningen ble ,· 
overhvidtet, og store Vinduer huggede ud i de gamle svære Mure. 
saa regelmæssig som det lod sig gøre; en Port med Gennem
kørsel blev udhugget i den østre Del af Stenhuset, medens den 
vestre Del af dette blev omdannet til et S l o t s k a p e l , i Lighed 
med hvad der skete paa de andre store Herresæder. Selvføl
gelig blev ogsaa det Indre af Slottet ændret og fornyet. (Se: 
Danske Herregaarde ved 1920, Fyen, Side 68). Alle disse Ar
J::ejder blev først afsluttede 1706, samme Aar som Grev Wedell 
døde. 

Den første Grev V\redell var i mange Henseender en un
derlig Mand , der: aabenbart har haft en hel Del af det gamle 
Landsknægteblod i sine Aarer. Endnu mindes han af Egnen 
Beboere som »den gale Grev W edell.« Slægten hører oprinde
lig hjemme i Holsten og stammer vistnok fra Byen Wedel ved 
Pinneberg, hvor der levede en »Heinrich Foged« i Ottenbiittel 
1149, som menes at være Slægtens Stamfader. 5 Slægtled læn
gere ned i Tiden spredte hans Afkom sig i 11 Linier, boende 
dels i Holsten, i Pommern, Prøjsen og Polen og ernærende sig 
enten som Jorddrotter eller som Krigsmænd. Selv om den 
første Greve til W edelisborg var indvandret fra Tyskland, har
Slægten altsaa alligevel sin Oprindelse indenfor det danske Mo
narki, hvilket med Glæde noteres af Slægtens senere Mænd. 
der har haft et godt dansk Sindelag. - Grev W edelis Fader. 
Georg Ernst v. Wedell til Ratz og Bfllow, havde en Tid været 
dan sk Rittrnester, men endte som svensk Generalmajor i Tredive
aarskrigen ; han kaldtes »Vovehalsen Wedell«. Hans Hustru 
hed Anne v. Ahlefeldt af Quarnbeck og Marutendorff. Han 
2 Sønner, Wilhelm Frederik og Gustav Wilhelm, kom herind i 
Landet under Frederik III. og blev Stamfædre til de dansk
norske Linier Wedellsborg og Jarlsberg. Deres Efterkommere 
er næsten alle kraftige, lysblonde og kønne Mænd; det synes at 
være et Slægtsmærke, der gaar langt tilbage. 

Det gamle Slægtsvaabeln er ganske ejendommeligt. Det fore
stiller nemlig et Bøddelhjul med 16 Tænder og 4 Ege:r; inden 
i dette findes Brystbilledet af en Mand med en stor bredskygget 
Hat paa Hovedet - alt i sorte og røde Farver. 
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WEDELL'EHNES SLÆGTSV AABEN. 

F. t Boddell:jul i sort og rødt med 16 Tænder (og 8 Eger). Inden i dette: 

Brystbilledet af en Mand, med en stor bredskygget Hat, der ligesom hans 

Kjortel er sort til den ene Side og rød til den anden. 

Den første Grev W edell var opfyldt af meget store Forestil
linger om deln Højhed og Anseelse, der fulgte med hans Greve
værdighed, forenet med ikke saa lidt af den Brutalitet, som ofte 
findes i det holstenske Ridderskab. Ja, man vil endog paastaa 
at ud fra de Billeder, der findes af ham paa Wedellsborg baade 
fra de yngre og de ældre Aar, at hans Ansigt bærer Præg baade 
af Hovmod og Hensynsløshed. En praktisk dygtig Mand har han i 
hvert Fald været i at styre sit store Gods, men tillige e!n i høj 
Grad ekscentrisk Natur. Gang paa Gang begik han Overgreb, 
ikke blot mod Godsets Bønder, men ogsaa imod Præster og 
Degne, og Kongen maatte flere Gange skride alvorligt ind imod 
ham for den Maade, hvorpaa han brugte - eUer misbrugte -
Gaardsretten. Det er hans ekscentriskel Indfald, der har skaffet 
ham Navnet : Den gale Grev W ede li . Noget af det mest grave
rende var vel nok deT, at han i 1695 lod 2 Personer, vistnok 
hans Forvalter C l a u s B r a n d t og dennes Hustru M a r i e 
B o r g e r, dømme ved en af ham selv udnævnt Gaardsret til 
at have deres Boelslod forbrudt for Tyveri, og derhos Hustruen 
>for Rufferi og Forførelse af andre Folks Børn« til at stryges 
til Kagen. Denne Dom lod han udføre ved sin egen Skarpretter 
trods Konens Appel. 

Sagen forholder sig nok saale:des, at en af Grevens Døtre var 
løben bort med Huslæreren paa Gaarden, som var Broder til 
Marie Borger, og hun havde været de/m behjælpelig dermed. 
Greven vilde i mange Aar ikke vide noget af Datteren; senere 
fik hun en lille Pension af Grevskabet og boede paa en Gaard i 
f'rsle\ . Der er ogsaa dem, som mener, at det var Grevens wld
ste Søn Hannibal, som Marie Borger havde hjulpet med et af 
han s Kærlighedseventyr; Sønnen var den Gang ugift, og Forhol-
elet mt'l lem ham og Faderen var ikke godt. · 

20 
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Greven havde saaledes Grund nok til at være vred, selY 
ou hans Adfærd ikke kan forsvares. Konen klagede til Kongen. 
som straks vilde hav,e frataget Greven hans Birkeret, men lod sig 
dog formilde, da hans yngre Brouer, Feltmarschal Grev GustaY 
W edell - som 1633 var bleven Greve af Jarlsberg og havde faa et 
Griffenfelds konfi skerede Gods - - gik i Forbøn for ham. Som 
Undskyldning for Broderens Overgreb anfører han det tunge 
Huskors, hvormed Herren havde hjemsøgt ham; herved tænke 
der sikkert paa den Sorg, han havde af sine Børn, men vel ogsaa 
paa, at han havde mistet sin Hustru ved Døden i Januar 1694. 
l< u n 45 A ar gammeL -

Følgen af denne Forbøn blev saa, at Kongen under 5te Maj 
1696 kasserede Dommen over Konen og erklærede den >> som 
udomt død og magtesløs at være, saa at den ikke skulde komme 
de paagældende til Penges Udgift, Hinder, Skade eller Nachdel 
paa deres ærlige Navn og Rygte i nogen optænkelig Maade ; ej 
heller den paa Marie Borger imod hendes begærede Appellation 
[ti l sit Værneting] af Greven ulovlig tilstedte og af hans egen 
Skarpretter fuldbyrdede Eksekution at komme hende, hende 
Mand eller Arvinger og paarøende til Præjudice e:ller Æres For
rdejnelse i nogen Maade. <: ;: Af sær kongelig Naade og i Betragt
ning af hans Brodars tro Tjeneste lnemlig som dansk General: 
han havde vist ogsaa laant Kongen Pengel har Kongen for denne 
Gang undladt at straffe ham, som han vel havde fortjent, men ad
varPr ham imod at lade den ham i Grevernes Privilegier fcr
m.dtu Guardsret udøve af nogen anden end sin Birkedomme r 05 
Bil kesin iver, hvi lke Kongen har konfirmeret i defi~B Bestallin
ger, samt til de Eksecutioner, som herefter lovlig maattro blive 
1nre1agne, kun at bruge de Skarprettere, som Kongon har 1ari9t 
ordinere .« 

Sagnet føjer hertil, at Grelven maatte gøre et stort Gæste
bud for hele den fyenske Adel, afhente Konen i sin egen Karet 
og sætte hende ved Bordet paa sin højre Side over alle de andre 
Gæster og betale hel": de en Skadeserstatning paa 40 000 Rdl. 
ligesom ogsaa 40 000 Rdl. til Kongen. Dette sidste er i hvert 
Fald en stor Overdrivelse, og det er sikkert usandt, da der ikke 
findes noget derom i de kongelige Breve. 

1690 fik Grev W edell et kong l. Reskript angaaende Degnen 
i Balsle:v, at han ikke herefter skulde have Magt til at befale 
eller anordne noget af egen Myndighed imod det, som Biskop
pen eller Provsten forrettede i deres Embede. 

Flere Gange gik alvorlige Højesteretsdomme Greven imod. 
En af dem angik Sognepræsten til Husby, Magister B r o d e r 
Brodelrsen RiisLrigh (1682-1709) ; han var for Resten 
allerede 23. 5. 1679 bleven udnævnt til Kabinetspræst (»Hof- og 
Slotspræst! ) paa Wedellsborg. Men han har alligevel ikke 
'æret Greven ·til Behag, for det gik saa vidt, at denne en Gang 
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lod sin Ridefoged gaa op paa Prædikestolen og piske Præsten 
ned med i\fagt. Dette kunde dog ikke gaa ustraffet hen, og 
1700 faldelr der saa en Højesteretsdom, hvorved de haarde Be
skyldninger, hvormed Greven havde bebyrdet sin Slots- og 
Sognepræst, Hr. Broderus Riisbrigh i Husby, kendtes døde og 
magtesløse at være og at udslettes af Rettens Protokoller, hvor 
de fandtes indførte. Greven tildømtes saavel for denne sin 
haarde Medfart som i Omlwstning og Skadesløsholdelse at bel
tale til Præsten 2000 Rd1. og for sin store Forargelse til Vor 
Frelsers Kirke paa Christianshavn 500 Rdl., samt Præsten nyde 
den af Greven tilsagte aarlige Løn - nemlig 10 Køers Græsning 
for at prædike i Kapellet paa W edelis borg. 

Men straks efter blev det galt igen, uden at jeg kender de 
nærmere Omstændigheder. Biskop Kingo synes at have taget 
Grevens Parti, idet han indtil videre lod Præsten afsætte fra sit 
Embede. Mag. Riisbrigh stævnede derfor Biskoppen for Høje
steret og vandt sin Sag mod Greven med Glans 10de Maj 1702. 
Højelsterets Dom gaar ud paa, at Hr. Riisbrigh skal nyde den i 
Præstekaldet tillagte øde Gaards Grund uden Skatter og Afgift 
imod at holde Brød og Vin til Husby Kirke, samt for Skade, Af
gang og Omkostninger modtage af Greven 100 Rdl., ligesom 
Birkedommer R. Larsen tildømtes for sin ugrundede Dom og 
lovstridige Vidners Stedeisel at bøde 10 Rdl. til Vor Frelsers 
Kirke. 

Det siges, at Greven for at hævne sig lod Kapellet paa W e
d ellisborg opføre og dertil vilde kalde en anden Præst end Hr. 
Riisbrigh. Han søgte derfor Biskoppen · om at faa Kapellet ind
viet og anførte bl. a., at V ej en til Husby Kirke var lang og om 
Vinteren ufremkommelig, saa at han ikke kunde forrette sin An
dagt. (Han kunde jo lade sine egne Bønder gøre den i Stand) . 
Biskop Kingo vilde imidlertid ikke og døde snart efter. Først 
1706 blev Kapellet indviet, men kort forinden var Greven død, 
og Hr. Riisbrigh blev siddende i Embedet til sin Død 1709. 

Nogle af Grev W edelis Indfald var ret uskyldige, som f. Eks. 
dette, at han hver Dag lod blæse Fal1'fare af 12 Trompetere, 
naar han gik til Bords, og naar han hævede Taflet! Det var i 
Tidens Smag, og der var ellers ikke saa fornøjeligt i hans Hjem. 
Som før berørt var det særlig galt med hans ældste Søn, Grev 
Hannibal, selv om den gamle vel nok har været lidt for haard 
imod ham. Hannibal havde paa en Udenlandsrejse brugt en 
Masse Penge, ja blev endog sat i Fængsel i Rom, saa at Faderen 
maatte løse ham ud. Det gik saa vidt, at Faderen offentlig be
kendtgjorde, at han ikke vilde betale Sønnens Gæld. Dette 
kunde naturligvis ikke hlive1 ved i Længden; Grev Hannibal var 
imidlertid bleven c. 40 Aar gammel og var bleven Kammerherre 
samt havde faaet Ekspektance paa at blive Amtmand over As
sens og Hindsgavls Amter. 31te Juli 1696 fik den gamle da af 

20* 
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Kongen Paalæg om at give sin Søn en anstændig Underholdning. 
Det hedder i Reskriptet, at >-Kongen havde den Tillid til ham, 
at han herefter vilde anstille sig som en Fader imod sin Søn, 
Grev Hannibal W edel1, som er antaget blandt Kongens Kam
merherrer, og hvem Faderen nægter Underholdning og det for-

_nødne samt spilder hans Kredit; Kongen antager, at 1200 Rdl. 
aarlig i det mindste maa anses for nødvendigt for ham, hvilke 
Faderen saa meget mere er pligtig at udreide, som Sønnen endnu 
intet af sin Mødrenearv har bekommet.~ 

Til sidst kom der da ogsaa en Slags Forsoning i Stand , da 
den gamle Greve blev syg og svagelig og tilgav alle dem, han 
havde haft noget udestaaelnde med. 

Hans Hustru, Grevinde Christiane, var som anfø rt død i 
Januar 1694. Det ser ud til, at hun har haft en lille Ekstra-Ind
tægt ved Salg af Præsteembederne i de Sogne, hvortil Greven 
havde Patronatsret. Den sædvanlige Takst synes at have været 
200 Rdl. Se herom min Afhandling olm Præsterne i Føns-Ørslev 
i Aarbogen for 1917 S. 10 (Peder Winther) . Det samme gjaldt 
Hr. Jens Bering i Udby, Hr. Laurits Jensen i Balslev, Hr. Niels 
Hansen Husum i Gelsted (en Bondegaard i Gamby) og Hr. Niel 
Jørgensen i Kerte (112 Rdl.). 

Paa sine gamle Dage (1702) giftede Grev W edell sig igen. 
Hans anden Hustru Hedvig Magdalene v. Dankwarth (død 17. 7. 
1735, 68 Aar gL; hun var Datter af Oberstlieutnant Joakim v. D. 
og Anna v. d. Wisch) skænkede ham en Datter, som ved Fa
derens Død endnu kun var Barn; og nu maatte Grev Hannibal 
dømmes til at yde Enken og hendes Barn, hvad Faderen i sit 
Testamente_ under Paukaldelse af Himlens frygteligste Straffe 
havde bestemt for dem. 

Grev Wilh. Fr,ed. W ede U døde 66 A ar gl. paa Rugaard 7de 
Februar 1706 og blev begravet i Husby Kirke. Rugaard ejede 
han siden 1689. 

* l Am·bogE-n for 1920, S. 487 er der fortalt om, hvor ædelmodigt Gre-
Yell paa W edelisborg l1jalp Sognepræslen i Nør re Aaby, da hans Præste
gaar d var bræ nd t. Det var Gengæld fo1· P ræsteHs Galan teri mod Gre
vens Børn, da de en Gang besøg te ham for at plukke Kirsebær. Begiven
heden maa vi stnok henføres t il den første Grev liV ede l!, der t illige med 
:;: in Famil ie ophold t sig paa Rugaard, mens Ombygningen. ai W edellsborg 
fa ndt Sted. Vejen f ra Rugaard t il W edellsborg lagde han da om ad Nør re 
Aaby, bl. a . for di Præsten var hans gode Ven. Præstegaardens Brand har 
nemlig vistnok fundet Sted kor t før Aar 1700; Aarstallet 169* skal have 
staaet p aa noget af det gamle Egebindingsvæ rk 

* 
Grev Ha n n i b a l W e d e l l, der nu overtog Godset, var 

født 1660. Han skrev sig- foruden til W edelisborg -: Herre til 
Tybrind, Søndergaarde, Rugaard og SparretOIIIJ., og var Kammer-
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herre og Ridder af det hvide Baand. 1701 var han bleven Amt
mand. Med Grevskabet fik han en betydelig Gæld i Arv, som 
Yeil nok for en Del skyldtes ham selv, men sikkert ogsaa skyldtes 
Faderens Godskøb og Byggearbejder. Desuden var Forholdene 
i Landbruget ikke gode, og værre blev de senere! Grev Hanni
bal blev heller aldrig sparsommelig, ligesaa lidt som hans 
Hustru, Anna Cathrine Banner, der efter Mandens Død i nogle 
Aar styrede Grevskabet. Grev Hannibal døde nemlig aller
ede 16. 4. 1708 og efterlod Enken og de umyndige Børn 
i fortvivlede økonomiske Omstændigheder. - A n n a C a
t h r i n e B a n n e r (født 1680, . død 1739) var født paa Hagen
sko~' - nu Fre'deriksgave - og Datter af Christian Banner og 
Hustru :Mette van der Kula; hun ægtede Grev Hann ibal 1699. 

Forinden jeg gaar videre, maa jeg omtale en lille Begi
venhed, der skete i Husby 1702, da Grev Hannibal - som altsaa 
den Gang synes at have hjulpet Faderen med at styre Godset 
- indgav Klage over Husby Degn, Emanuel Petresk. Klagen 
lød paa »Fylderi, Helligdagsbrøde, Spil og voldeligt Overfald paa 
Grevens Tjener og Bonde Laurs Pedersen i Husby. Degnen 
maatte inødeJ· baade paa W edelisborg Birketing og for P rovs te
retten . Det oplystes her, at Degnen paa Marie Renselsesdag 
(2den Februar) 1702 havde siddet i Husby Kro og spillet Kort 
med nogle af Grevens Bønder; de spillede om en Ost. Herunder 
blev Degnen uenig med en Medspiller, saa at det gik over ti l 
Haamlgribeligheder. Nævnte Laurs Pedersen sprang da op paa 
Ryggen af Degnen og ruskede ham i Haaret, idet han raabte : 
Du har truet med at ville banke alLe Husby Mænd ; du skal faa 
en Ulykke. Med Rytteren paa Ryggen for Petresk ud paa Gaden ; 
fra Krostue!n havde han medtaget en stor Lysestage, hvormed 
han slog løs paa Rytteren, saa at denne tilsidst maatte give Slip, 
idet han ~skældte Skolemesteren ud for en Skælm. Laurs Pe
dersen opfordrede nu Degnen til Kamp paa de bare Næver, 
efter at man havde taget Lysestag,en fra ham. Men Degnen greb 
e t Stykke Træ og slog dermed Laurs et Saar i Hovedet »unge
fær 3 fingerbrede langt foruden et lidet hull . - Imidlertid blev 
de dog forligte og - svirede videre i Kroen hele Resten af Da
gen og den følgende Nat! Degnen, som allerydmygeligst hen
flyede til Grevens Naade, slap imidlertid meld en skrap Irette
sættelse og en alvorlig Paamindelse om fremtidig at 
afholde sig fra al slig U skikkelighed og at vise Ærbødighed 
imod sine overordnede, navnlig imod Greven, hvorhos han 
maatte bøde 6 Lod Sølv til fattige Præsteenker. 

Anna Cathrine Banner fik sig ved Mandens Død udlagt R u -
g a a r d til Enk·esæde , men bortbyttede det til Kongen imod 
andet Gods, især Garnborg Sogn og Fænø. Grevinden var jo 
nødt til at skaffe sig Indtægter, hvor hun kunde faa dem, og hun 
formente da, at den nye Besiddelse Fænø og Gamborg, gav hende 
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Ret til ogsaa at drive Marsvinsfangst i Farvandet der omkring. 
Herover folte det gamle Marsvinsjæger-Lav i Middelfart sig 
brøstholdent, som rimeligt var, og klagede til Kongen. Frede
rik IV. maatte da veld et Reskript af 9. 12. 1718 gøre hende op
mærksom paa, at det var ikke Meningen, at den Jagtret skulde 
følge med. (Se iøvrigt Aarbogen for 1921, Side 616-19). 

Da hendes ældste Søn: G r e v C h r i s t i a n L u d v i g 
\V e d e J l, som var født 22. 7. 1701, havde naaet Myndighed -
alderen, flyttede hun ud paa Sparretorn, som nu fra 1718 ble\
gjort til en Hoveelgaard og fik Navnet B a n n e r s l u n d. Dette 
1\avn afløstes dog efter hendes Død atter af det gamle Navn: 
Sparreto m . 

* 
F æ H o lJJe,· Ior Re:;ten ;:; ol gt igen 114G til Eierinden af Billesh<we 

fo r den latterl ig lille Sum af 6500 Rcll. - et Bev is for, hYor billig Jorden 
den Gang ,-u r. Jicn foruden denne og Garnborg Sogn med Svinø f ik Gre
vinde Anna Cu t l1rinc ,·cd j[ ageskift et med Frederik TV. ogsau 4 G a a r d e 
o g l H u s p a a F o n s s k o v ; de blev lagt under Spanet om. meden" 
de andre l sm<W Gannle og l Hus, der la a paa H a lv øen, var lagt ind under 
'fybrind . Det ser saaledcs ud til, at Kronen indtil 1118 har eie t God 
paa Fonssko,-, fo rmod ent li g de i .A nrbogen for 1921, S. 667 nævnte Fønsore
Gaarde ud e pna Halvoens Sp ids . 

* 
Grevinden mægtede imidlertid ikke at holde Godset paa 

Fode ; Ciælden voksede betydelig, og Kreditorerne overløb Kon
gen med Klager, ja, det gik saavidt, at Grevskabet blev sekve
stre ret io r resterende! kongelige Skatter. Saa blev der nedsat 
en Kommission til at afløse Grevinden, men det blev ikke bedre. 
og da Grev C h r i s t i a n L u d v i g W e d e ll var bleven 
myndig , havde han mest Lyst til at gaa fra det hele. 

Han •iorestillede Kongen, at hvis Gælden, der nu var vokset 
til ca. 130 000 Rdl., skuldel forrentes og afdrages efter det udar
bejdede og approberede Reglement, vildel det vare 130 Aar, in
den hans Slægt igen kunde komme i virkelig Besiddelse af GreY
skabet. Han tilføjede, at han fandt det ganske ubilligt, at den 
Gæld, som de forrige Besiddere havde stiftet, skulde vedblive 
at hvile' paa Grevskabet, som han jo var nødt til at overtage. 
mens andre Arvinger til et insolvent Bo simpelthen kan gaa fra 
Arv og Gæld. Den unge Greves Forestillinger hjalp for saa vidt 
ogsaa, som Kongen resolverede, at der ikke skulde betales Ren
ter, men at alt, hvad d~er aarlig kunde betales, skulde betragte 
som Afdrag. Alligevel kneb det meld Betalingernø, og der var 
stadig Rivninger mellem Greven og Administrationen, indtil han 
endelig selv fik overdraget Styrelsen af Grevskabet imod, at 
hans s ,;igerfader, General Arnold, garanterede for Pengenes Be
taling. For at komplettere Hartkornet fik han endvidere Til-
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ladeilse til at omhugge den store F ø n s S k o v Cpaa Halvøen 
Fønsskov), og 1734 fik han ved 2 kongelige Resolutioner Lov 
til at afhænde 500 Tdr. Hartkorn, imod at der aarlig i 17 Aar 
blev indkøbt 30 Tdr. Hartkorn. Dette sidste blev 1757 fo r 
andret til, at der enten skulde lægges 500 Tdr. Hartkorn under 
Lenet eller oplægges en Fideikommiskapital paa 2000 Rdl. 
aarlig i 17 Aar (altsaa 34 000 Rdl.) , indtil der kunde faas Jorde
gods. Paa denne Maade lykkedes det virkelig elfterh aanden at 
faa al den gamle Gæld ud af V erclen, og 1752 blev Kautionen gi
vet tilbage og Godset overgivet til Besidderen. Dette vidner 
alligevel om en ikke ringe Dygtighed hos Grev Christian til at 
administrere. Han solgte ganske vist ikke saa lidt af Jorde
godset til Priselr, som vi nu vilde kalde uhyre billige ; men det 
var jo den Gang de allerdaarligste Tider 'IOr Landbruget, hvad 
der ogsaa maatte forringe Jordens Værdi . Man kan derfor ikke 
sige, at Grev Christian Wedell var uordentlig og ødsel, (som 
Eecker skriver i »De danske Herregaarde ). Han har tvært
imod paa flere Maader vist, at han havde baade et godt Hjer te 
og et aabent Øje for Bøndemeis Tarv. Dette fremgaar bl. a. af 
hans Tilsagn til Godsets Bønder, da de 1ste Marts 1748 oprettede 
en Brandforening til gensidig Hjælp og ?> Brandstød ; dennes 
Vedtægter har Greven stadfæstet 11te Marts 1748 med Løfte om 
Udvisning af Tømmer i Godsets Skove og om Eftergivelse i et 
eller to Aar ai Landgilde m. v. Det fremgaar ogsaa af hans 
Belmærkning ved Bortforpagtningen af Weclellsborgs og Sparre
torns Jorder om, at Hovbønderne ikke maa køre de lange Hove
riture for Forpagteren i :? ond Søle-Vej eller i travl Tid, men om 
Sommeren mellem Slet og Høst eller straks efter Høst.« I 
hans Tid falder ogsaa ;; Oprettelsen af 10 danske Skolers Inel
rettelse udi Grevskabet Weclellsborg i allerunderdanigst Følgel 
derom ergangne kongelige Forordninger og Anstalter.:( (Fun
datserne herom findes i Hofmanns Samlinger) . Skolen i Hus
by var dog allerede oprettet af hans Moder uneler 28. December 
1712. Ganske vist var det Kong Kristian VI. og hans Raadgi
vere, der havde forordnet, at disse Skoler skulde oprettes; men 
paa Grund af de daarlige Tider var det ved Plakat af 29. 4. 1740 
bleven overladt til »Proprietærerne<: efter Samraad med Øvrig
heden selv at bestem1me, hvor mange Skoler der behøvedes paa 
hvert Gods, og at bestemmel og ligne Midlerne dertil. « Grev 
Christians Fundatser holder sig imidlertiå til Kommissionens 
oprindelige Forslag i Forordn. al 23. 1. 1739; denne ligger ikke 
Sl}:a lidt over, hvad man kunde nøjes med, og vidner saaledes om, 
at det var en Hjertesag for Greven. Det er rimeligvis ogsaa 
Grev Christian, som har ombygget Husby Kirkes T a a r n sam
tidig med Istandsættellsen . Det hedder nemlig i en Beskrivelse 
fra 1760, at Kirken har »e t n y t T a a r n«, og er for faa Aar 
siden prægtig istandsat af Grev Christian Wedell. 
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Jeg skal lige nævne, at Hovedgaarden Sparretorn (Ban
nerslund) ved Kontrakt af 22. 11. 1737 blev bortforpagtet paa 5 
Aar fra 1ste Maj 1738 til Mon s. C h r i s t i a n M ø r c h fra Bøt
tigersholm for en aarlig Afgift af 900 Rdl. Alt Markarbejde 
skulde Bønderne udføre, og Greven forpligtede sig endog til at 
betale det avlede Korn elfter Købstadspriserne i Assens eller 
Middelfart. 1ste Maj 1749 blev baade Wedellsborg og Banners
hmd bortforpagtede - henholdsvis for 3 Aar og for 12 Aar - til 
Sgr. M a d s K n u d s e n M ø 11 e r fra Gjelskov, den sidste 
Gaard atter for 900 R dl., W edelisborg for 3000 Rdl. I disse 
Kontrakter findes Bestemmelsen om Bøndernes Fritagelse for at 
køre i ond Sølevej o. s. v. 

* fi a 11,; B r )' d c Y<H Forpagter paa Tybrind . H an~ (fors te) Hust ru 
nlrtil' f-:lopilic Scilicrn rlørh· rlrr i September 1738. 

* 
Man kan jo nok bebreljde Grev Christian Wedell, at han lod 

den store og skønne Fønsskov rydde. Se herolin Aarbogen for 
1921, Side 662-664! Men det blev naturligvis gjort for at skaffe 
mere Agerjord, hvad man den Gang ansaa for mere rentabelt. 
især da man ikke regnede med, at Brænde havde nogen synder
lig Værdi. Det fortælles, at Rydningen skete ved Hjælp af 100 
- nogle siger elndog 200 - M a r i n e s o l d a t e r, og at man 
ikke en Gang førte alt det fældede Træ bort, men lod mege~ 
ligge, saa at der siden stadig blev funden store Træstammer i 
Jorden. (Mon det ikke har været i Moserne ; de er i saa Fald 
meget ældre). 

I Følge Hofmanns Fundationes har Grev Christian i 173:2 
bygget den prægtige Lade paa Wedellsborg og anlagt den der
værende Alle paa 600 Skridt. (Den nuværende prægtige Alle 
fra Porthuset til Slottet er meget længere, men er vist lige saa 
gammel.) 

Grev Chr. Ludv. WedeH, som efter Maleriet paa Wedell -
borg har et fint, ungdommelig skønt Ansigt, var i sin Ungdom 
Officer, men tog sin Afskekl i 30 Aars Alderen for at overtage 
Styrelsen af sit Grevskab. Det gav ham jo ogsaa nok at gøre. -
Han var 3 Gange gift ; første Gang med C a t h a r i n a E l i s a 
]) e t h A r n o l d , Datter af General Hans Jacob Arnold, som 
e~ vel kendt i den norske Hærs Historie. Hun døde .1736, kun 
2 t Aar gl.. Derefter ægtede han M a t t h e a C a t h a r 1 n a W e 
r e n s k i o l d, Datter af den norske Alfiltmand Niels W.; hul' 
dode allerede efter et Aars Ægteskab (1743), 37 Aar gl. Ende
lig ægtede han, da han var over 50 A ar : C o n r a d i n e C h r i -
s t i a n e D a n n e s k j o l d- S a m s ø e, Datter af Grev Christiar 
Danneskjold (der døde som ganske ung); dennes yngre Broder: 
Frederik Danneskjold (kendt fra vor Marines Historie), hl e' 
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gift med Grev Christians Søster : Dorothea Wed:ell. - I øvrigt 
havde han foruden sin Moder 3 ugifte Søstre at forsørge . Det er 
utvilsomt ogsaa ham, der er Fader til den berømte Maler J e n s 
Ju e l, der paa saa mange Maader er knyttet til Wedellsborg. 

Endelig begyndte Kornpriserne at stige omkring 1750 paa 
Grund af den almindelige, økonomiske Opgang i Evropa. Rug, 
som i 1731- 40 kostede godt 6 Kr. pr. Td., steg i 1760 til over 
9 Kr., og Flæsk og Smør steg i samme Forhold. Men saa kom 
den frygtelige K v æ g p e s t, som i Løbet af et Par Aar bortrev 
flere Hundrede Tusinde Køe1~ her i Landet ; saa kunde Bønderne 
ikke betale deres Skatter, som Herremændene jo skulde udrede 
og indestaa for. Grev Christian indberettede til Regeringen, at 
han havde mistet c. 3000 Høvelder ved Kvægsygen; han fik da 
Lov til at optage et Laan i Grevskabet paa 16 000 Rdl., hvortil 
siden kom andre 20 000 Rdl., som han vilde bruge til at udbetale 
Døtrene deres Arvepart, for at han kunde faa den Sag ordnet, 
endnu mens han levede. 

I Heinhold til den kongl. Resolution af 1734 - som foran 
er nævnt - solgte han saa S ø n d e r g a a r d e med Gelsted, 
Rørup og Kerte Kirker; dette blev Anledningen til Oprettelsen 
af Stamhuset E r h o l m. Til Gengæld købte Gre\ren Skær
bæksgaard, det nuværende M i n e n d a l, samt noget spredt Bøn
dergods. Alligevel var Grevskabets Hartkorn nu bleven ukomplet 

Tilsidst er han aabenbart bleven træt. 1757 slutter han Kon
trakt med sin ældste Søn, Grev Hannibal, om at overtage GreY
skabet imod at faa en aarlig Pension paa 5000 Rdl. Grev Chri
stian, som var Gehejmeraad, Oberstlieutnant, Kammerherre og 
Rideler af det hvide Baand, lod sig samme Aar udnævne til Amt
mand i Segeberg Amt og flyttede bort; men allerede 2 Aar efter 
c.lode han, 29. 1. 1759. 

Grev H a n n i b a l W e cl e 11 var født 25de November 1731. 
Som ganske ung havde han været Officer og opholdt sig ved 
Hoffet, hvor han i en Alder af 21 Aar blev gift med C a t h a r i n e 
S o p h i e M o l t k e, ældste Datter af den almægtige Hofmarskal 
Adam Gottlob Moltke; Bruden var en stor Skønhed, som Kong 
Frederik V. sværmede meget for ; ved sit Bryllup var hun endnu 
ikke fyldt 15 Aar. [Dette lyder næsten utroligt; hendes ældste 
Søn blev født 25. 3. 1753.] Grev Hannibal var et Par Aar Amt
mand i Vordingborg og Tryggevælde Amter, men opgav denne 
Stilling, da han overtog Grevskabet. Han blev senere Ritme
ster, Gehejmeraacl og Ridder af det hvide Baand. - Da han 
satte Bo paa Skærbæksgaard (Minendal), havde han faaet be
vilget et større Laan, idet han allerede den Gang sad smaat i 
det. Faderen havde 1757 forbeholdt sig Ret til at disponere frit 
oYer Resten af det Hartkorn, han havde faaet Lov til at sælge; 
og Sønnen klagede nu, da Faderen vilde sælge det til Ind
lemmelse i Grevskabet, over, at han forlangt2 alt for meget for 
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det. Desuden havde han store! Pensioner at udrede - forment
lig til sine Søstre og sin Stedmoder. Og saa kom Kvægpesten 
igen (1766) og rasede særlig slemt her i V estfyen. Alene paa 
Frederiksgave døde 400 Køer og Ungkvæg, og navnlig gik det 
ud over de større Gaarde paa Godset. Med alt dette voksede 
Gælden, og som Forholdeine for Landbruget den Gang laa med 
den forældede Dyrkningsmaade, med Hoveriet og Bøndernes 
Kaar i det hele saa det ud, som om der ingen Udviklingsmulig
heder var. - Grev Hannibal har næppe opholdt sig ret meget 
paa Wedellsborg, da han jo var ansat ved Hoffet; han har under 
28de Septbr. 1765 udfærdiget og underskrevet en Fundats for 
et Hospital ved Husby Kirke for 6 Fattiglemmer; det var for Re
sten allerede blevet oprettet af hans Fader. Men hele Jen for
tvivlede Tilstand paa Godset krævede mere Karakterfasthed og 
Evne til Udholdenhed, end Grev Hannibal besad; og i Foraaret 
1766 skød han sig paa Christiansborg, sikkert af Fortvivlelse 
over de økonomiske Forhold. Han var den Gang Kammerherre 
og Hovmester for Prinsesse Sophie Magdalene, der samme Aar 
hlev gift med den t>venske Konge Gustav III. 

Nu opgav den unge Enke Ævret og gik fra Arv og Gæld. 
Foruden den faste Gæld paa 40 000 Rdl. var der nemlig en 
Mængde løs Gæld. Saa maatte hendes Fader, Hofmarskallen. 
træde til. Han skaffede hende et nyt Laan og stod hende bi med 
Raad og Daad i de Aar, hun styrede Godset for sin umyndige 
Søn. Foruden denne: Grev F r e d e r i k L u d v i g W e d e l l. 
fød t 25 Marts 1753, havde hun endnu en Søn, der druknede 
som ung Marineofficer, og 3 Døtre. 

Grev Ludvig havde ligesorm sin Fader været Officer i sin 
Ungdom, men tog i 30 Aars Alderen sin Afsked og blev 23. 10. 
1783 udnævnt til Amtmand over Asse:ns og Hindsgavls Amter: 
han var tillige Kammerherre, Major i Rytteriet og Storkors af 
Danebrog. 5te Juni 1779 ægtede han Frøken F r e cl e r i k k e 
J u l i a n e L o u i s e v. K l i n g e n b e r g, født 1. 1. 1755 og 
Datter af Gehejmeraacl Fr. Klingenberg. Ægteparret, som var 
meget sympathisk, fik ikke mindre end 14 Børn. Forsørgelsen 
af en saa talrig Familie maatte selvfølgelig kræve mange Ud
gifter, og hvor arbejdsom Grev Frederik end var, lykkedes det 
ham ikke i hans lange Besiddertid at faa Grevskabet helt i Or
den. Da han overtog W eclellsborg, bestod dets samlede Hart
korn af ialt 168P:; Td. Hartkorn. Han fik det atte'r gjort komplet 
ved Køb af Jordegods , men derved voksede rigtignok Gælden. 
Det var Hoveelgaarden B i l l e s k o v *) , der i Følge Bevilling af 

*) Billeok aY i Kerte ~ogn er bygget 1577 af Sten Bille ; L adebygnin
gerne er dog c. 20() Aar yngre . 1718 ejedes Gaarden c'f Karen Bmhe, som 
solgte den til J orgcn Lauridsen ; 1728 ko b te dennes Broder, Præsten i Bræn
derup Ander~ L auricleen Hvid , rl en for 15 000 Bell. 1738 DYerloges den af 
hans 8Yigerson Yil h . Fr. Fahrenhorst. rler saa solgte den til \Vedell;oborrr. 
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1. 12. 1776 blev købt for en Sum af 60 000 Rdl. Gaard og Gods 
bestod da af 355 Tdr. Hartkorn, og Købet Yar meget godt og 
forstandigt. Men nu var Gælden blevet over 100 000 Rdl., 
hvorpaa der aarlig skulde svares Afdrag, derhos fik 
Enkegrevinden en aarlig Pension paa 2000 Rdl. som 
Arvepart Det var saaledes under meget vanskelige 
Kaar, Grevskabet mødte den nye, rige Udviklingstid, der 
nu omsider oprandt for Landbruget. Fællesskal?et forsvandt, 
og Udskiftningen gennemførtes efterhaanden overalt paa Grev
skabet ; U d flytningen fulgte efter, og der opførtes fra ny ca. 20 
Gaarde og 30 Huse. Alle disse Reformer blev udført med stor 
Omsigt og Dygtighed, og de kom ogsaa til at bære! rige Frugter 
-senere! Men foreløbig kostede de mange Penge. Dertil kom 
ogsaa nogle Byggeforetagender paa Slottet. Den tidligere Gen
nemkørs~l blev muret til, og Gaardspladsen blev atter lagt Syd 
for Slottet ; ved den vestlige Ende af delt store Stenhus blev op
ført en ny Staldbygning. Og saa var der alle Børnene at sørge 
for. En af Døtrene, Anna Cathrine Sophie Vilhelmine, blev 
12. 7. 1817 gift med den nye Præst til Udby, Hr. Jens Brinch; 
Greven gav sin Datter i Medgift en hel Del Jord ved Vesterdal, 
hvorved Udlly Præstekalds Avling blev stor og god . 

1806 blelv de fyenske Amter omordnede, Grev Frederik 
nedlagte da sit Embede som Amtmand og tilbragte de sidste 10 
Aar af sit Liv med at arbejde paa sin Besiddelse. Den ulykke
lige Krig med England standsede ogsaa Fremgangen i Land
bruget og hindrede foreløbig al økonomisk Udvikling. 1812, 
da Pengeforholdene var yderst slette, fik Greven Tilladelse til 
at sælge: 80 Tdr. Hartkorn af Bøndergodset til at afbetale Gæl
den, imod at han forpligtede sig til at lægge 7 Tdr. Hartkorn fri 
Ejendom ind under Grevskallet og at henlægge saa stor en 
Kapital i Bankfonds, at den kunde give en aarlig Indtægt paa 
224 Rdl. Species. 

I denne Greves Tid var Kammerraad C h r i s t e n C h r i
s t e n s e n W i Il e m o e s God sforvalter paa W edelisborg 
med Bolig paa Minendal; senere blev han Amtsforvalter i As
selns . Han er Fader til den berømte Søhelt Peder Willemoes, 
der faldt ved Sjællands Odde 1808. 

17. 10. 1817 døde Grev Frederik Wedell og efterfulgtes af 
sin ældste Søn, Major H a n n i b a l V i l h e l m W e d e l l, der 
var fø dt 18. 3. 1780 og altsaa nu var 37 Aar gammel. Han var 
2 Gange gift, nemlig først- i sit 20de Aar - med L o u i s e v. 
W a r n s t e d t, Datter af Friederich Carl v. W arnstedt af Huset 
Løitmark i Holsten . Med hende havde han 4 Børn, hvoraf Nr. 2 
og 3 kom til at arve Grevskabet elfter hinanden. Den ældste 
Søn, Frits W edell, druknede nemlig kun 15 Aar gl. under en 
Sejltur i Svendborg Sund, idet Baaden kæntrede . Familien var 
i Besøg paa Valdemarslot, og det siges, at Moderen fik Bud-
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skabet om Sønnens Død, medens man sad ved Middagsbordet. 
Efter godt en halv Snes Aars Ægteskab blev Ægtefællerne skil
te paa Grunel af Geirnytternes Uoverensstemmelse. Samme Aar 
som han overtog Grevskabet, ægtede han M a r i e E r n e s t i n e 
A m a l i e v. R o s e n; som overlevede ham i mange Aar. 
og med hvem han havde fire Børn . . Grev Hannibal havde i 
sine unge Aar været Officer, men forlod Tjenesten kort for 
Faderens Død_. Trods ihærdigt Arbejde og Fremgang i mange 
Henseeneler var Grevskabets Tilstand endnu ikke blevet god. 
Uneler de daarlige Pengeforhold i Landet stod al Ting stille, og 
der var Fattigdom og Forknythed overalt. Bønderne maatte 
kæmpe haardt for at holde Ligevægten, og Bygningerne va:
flere Steder temmelig forfaldne. Derfor bedredes Forholdene 
heller ikke i Grev Hannibals Tid, ialt 11 Aar. 10. 5. 1828 døde 
han, kun 48 Aar gammel, og efterfulgtes af sin Søn, K a r _ 
A d a m S i g i s m u n d W e d e l l, f. paa Billeskov 14. 3. 1806. 
Han var saaledes kun 22 Aar, da han arvede Grevskabet, alt
saa mindreaarig, og Forholdene var da saadanne, at det var 
tvivlsomt, om han burde overtage Grevskabet, eller om han 
ikke hellere maatte lade det sætte undelr Administration . Han 
valgte imidlertid alligevel det første Alternativ og fik straks 
Myndighedsbevilling. -

Og nu kom endelig Opgangen. Men her vil jeg slutte, da 
Grev Karls Liv og Gerning er saa almindelig kendt, at den oYer
alt heir i Vestfyen bevares i taknemlig Erindring. 

Grev Karl, som var meget konservativ og patriarkalsk a: 
Tankegang, var en ualmindelig dygtig Landmand og fik Lo,· 
til igennem mere end 50 Aar at udnytte de gode Tider, som n 
oprandt for Landbruget. Nye Driftsmetoder blev gennemførte. 
nye Jorder tillagte, Bøndergaarclene og Kirkerne restaureredes. 
og Skovene blev.kultiverede og deres Areal udvidet. 

For at blive ved Skovene skal her blot anføres, at meden;; 
Skovarealet i 1828 kun udgjorde 811 X Td. Land (hvoraf 156 Tdr. 
Land var ubevokset), udgjorde det i 1880 omtrent 2000 Tdr. 
Land. Det var saaledes en blomstrende Arv og et stort og rig+ 
Gods, han ved sin Død 15. 3. 1882 efterlod til sin Broder J u -
1 i u s. Hans Ægteskab med sin Kusine, R o s a v. K r o g h, var 
nemlig barnløst, hvorfor Godset gik over til Broderen, og ved 
denne Død 5. 7. 1883 til hans Søn, den nys afdøde Grev B e n t 
W e d e 11, en ualmindelig retlinet Karakter, som i 37 Aar ble'· 
sin Onkels Yærdige Arvtager. 

* 
.-'d l\ ilder er bl. a . benyttet : Claucliu;o. :Jialben : GreY~kabe! \V edell - 

borg (1S7:J) og , D<ll1Skc Herregaarde w d 192() . 
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