
HØRAVLINGSINSTITUTTET 

PAA LYKKENSSÆDE 

Af Jens Pilegaatd. 

Da Grevinde Sybille Reventlow og Digteren Jens Baggesen drog 
rundt paa Brahe-Trolleborg Gods paa Udskiftningstiden i Slutnin
gen af det 18. Aarhundrede og gav Gaardene og Husene N avne, har 
de næppe drømt om, at et af disse snart skulde blive kendt over hele 
Landet. 

Navnene paa de nyudskiftede Gaarde genspejler Tidsaanden, som 
den fremtræder i Slutningen af Oplysningstiden. Det var en nøjsom 
og moraliserende Tid, hvor man sværmede for det idylliske, det 

yndige og lykkelige, og den yndige Brahe-Trolleborgegn maatte ved 
sin blide Natur berede Sindet til at hengive sig i saadanne Stemnin

ger. 

I Højrup kom en af Gaardene til at hedde Bækkelund. Den laa 
ved Bækken, og der har antagelig ogsaa været en lille Lund i Nær
heden. En anden fik Navnet Lykkenssæde. Hvad der har bragt Grev
inden og Digteren til netop at give denne Gaard dette Navn, er ikke 
godt at vide, maaske er det rent tilfældigt, men i hvert Fald kan det 
betragtes som et godt Varsel for Fremtiden, thi Lykkenssæde blev 
Navnet paa en Gaard, hvor der kort Tid efter begyndte en rig 
og lykkelig Udvikling derved, at en ung og dygtig Mand, Henning 

Schroll, slog sig ned her og oprettede sit Høravlingsinstitut. 
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Fig. 1. Detl gamle Garlne.·bolig paa Frederiksgave, Hnming Schrolls Fades/ed. 
Efte~ Mrtleri af Aage Giødesw. 

Henning Schrolls Slægt. 

Det ældste kendte Medlem af Slægten er Johan Heinrich Schroll, 

som var Gartner paa Slottet Donndorff ved Eckersdorff i Sachsen 
og var gift med Susanne Maria Mutschlerin fra Grevskabet Wolf

stem. De fik den 18. Oktober 1733 i Eckersdorff en Søn Johan Georg 

Schroll. Ad Veje, som nu ikke kendes, kom denne Søn 175 5 til Dan
mark og blev Gartner paa Frederiksgave i Fyn. Gaarden ejedes paa 
den Tid af Major Frantz Joachim von Dewitz, der tillige var Ejer 
af Godser i det sydlige Slesvig eller i Holsten. Hans Hustru, født 
Rumohr, tilhørte en Slægt, der ogsaa havde Godser i disse Egne, og 
det er muligt, at der har været nogen Forbindelse mellem de to 
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Slægter og Besidderen af Donndorff, og at Johan Georg Schroll 
derigennem er kommet til Fyn. 1764 solgte Major von Dewitz Fre
deriksgave til Kancelliraad Fr. Otte i Eckernførde, og efter hans 
Død gik Gaarden over til Svigersønnen, den senere Konferensraad 
Niels Rybet"g. 

Johan Georg Schroll blev siden gift med Catharina Elisabeth og 
fik med hende S Børn, hvoraf den ene var Henning Schroll. Det 
nøjagtige Tidspunkt for hans Fødsel kendes ikke, men da han selv 
skriver 8. December 1829, at han stunder til at blive 70 Aar, maa 
han antages at være født 1760. Faderen døde allerede 1773, og efter 
en Tradition i Slægten skal Moderen være død, medens Børnene 
endnu var smaa. 1 ) 

Høfavl i ældre Tid. 

Høravlen i Danmark gaar meget langt tilbage i Tiden, men Kend
skabet til Hørrens Behandling havde kun været ringe. Regeringen 
søgte ved Paabud at gøre Dyrkningen mere almindelig, uden at der 
opnaaedes noget større Resultat. Efter Enevældens Indførelse, da 

Statens Pengevæsen var i en yderst daarlig Forfatning, søgte man at 
fremme den nationale V elstand bl. a. ved paa kunstig Maade at op
hjælpe Landets Industri og Fabriksvæsen. Mange Virksomheder blev 
efterhaanden støttet eller helt opretholdt af Staten, og blandt disse 
havde Regeringen i høj Grad Opmærksomheden henledt paa Lin
n~dvæveriet og den rette Behandling af Hørren. 

For at faa godt Garn og Lærred var det nødvendigt, at Hørren 
blev heglet paa den rigtige Maade. Der maatte derfor anlægges 
Heglerier ved Siden af Linnedvæverierne, og da der i 1771 blev op
rettet en Plejeanstalt i København, blev der i Forbindelse hermed for 
at skaffe Arbejde til fattige indrettet et Linnedvæveri og et Hegleri. 
Hegleriet blev bestyret af en indkaldt Englænder ved Navn Howden. 

Men da begge Virksomheder paaførte Plejeanstalten store Tab, blev 
de opgivet efter en halv Snes Aars Forløb. Senere fik Howden Privi-
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legium paa at oprette et privat Hegleri og fik ·støtte af Staten imod 
at oplære et vist Antal Lærlinge hvert Aar. 

Linnedvæverier oprettedes ogsaa andre Steder bl. a. paa Grev

skabet Lindenborg, og ved Brahe-Trolleborg i 1785. 
Men trods alle Anstrængeiser maatte der dog aarligt indføres 

Lærred for store Summer, og hvad det finere Lærred angik, var man 
ikke her tillands i Stand til at fremstille det saa godt som i U dl andet. 

Hvad kunde være Grunden hertil? Det skyldtes ikke selve Be

handlingen af Hørren, den var efterhaanden blevet god, og Red
skaberne, som anvendtes dertil, var ogsaa af de bedste. Grunden 
maatte søges i den daarlige Høravl herhjemme, der kun frembragte 
Hør af ringe Kvalitet. 

En af de første, som blev klar derover, var Konferensraad Niels 

Ryberg til Frederiksgave i Fyn og Øbjærggaard ved Næstved. Han 
saa snart, at det eneste rigtige var at faa en dygtig ung Mand sendt 
ud til de Steder, hvor Høravlingendreves til størst Fuldkommenhed 
for efter en grundig Uddannelse at vende tilbage og herhjemme 
lære os den rette Fremgangsmaade. 

Ryberg henvendte sig derfor til Howden og spurgte, om der ikke 
blandt hans Lærlinge var en, som egnede sig dertil, for i saa F al d 

vilde Ryberg hjælpe ham med at bekoste hans Rejse. 
Det var saa heldigt, at Howden netop havde en Mand, som han 

nok turde anbefale, og det var den unge Henning Schroll. 

Ryberg var foruden at være Ejer af de to Herregaarde tillige 
københavnsk Storhandelsmand og spillede en ledende Rolle paa 
Handelens forskellige Omraader. For Høravlen nærede han stor 
Interesse og var ivrig optaget af dens Udbredelse her i Landet. Da 

Schrolls Fader døde 1773, har Ryberg taget sig af den faderløse 
Dreng og efter hans Konfirmation ved Midten af 1770' erne taget 
ham med til København og sat ham i Lære hos Howden, for at han 

hos denne kunde lære Hørhegleriet Da saa Ryberg foreslog at sende 
en Mand til Holland for at lære Høravling, kunde Howden anbefale 
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Schroll som ganske duelig dertil, efter at Schroll havde været hos 
ham i 5 Aar.2) 

Henning Schrolls Uddannelse i Udlandet. 

Den unge Schroll rejste derpaa ud i 1779, og i Tiden indtil 1790 
besøgte han de Steder, som han ansaa for at have bedst Kendskab til 

Hørdyrkningen; paa Fastlandet opholdt han sig i Westphalen, Hol
land, Brabant og Flandern, og til allersidst rejste han til Skotland, 
understøttet baade af Ryberg og Howden. 1783 kom han hjem og 
aflagde en Prøve paa Øbjærggaard, som faldt meget godt ud, men 
da han fandt, at hans Erfaring endnu ikke var tilstrækkelig til at 
fortsætte Hørdyrkningen med Ære for sig selv og til Fordel for sin 
Velgører, Konferensraad Ryberg, rejste han paany til Holland og 
Flandern. 

Holland blev hans egentlige Lærested. Her opholdt han sig 
"8 Vintre og 7 Somre". Det var først og fremmest her, han lærte 
Hørdyrkningen, og den Metode, han indførte her i Landet, kaldtes 

derfor ogsaa den hollandske Metode. Men med Hensyn til selve Be
handlingen af Hørren var Skotland forud for de andre Lande; saa 
rejste han ogsaa til Skotland og kom tilbage derfra i 1790.3 ) 

Forsøget paa Brahe-Trolleborg Hovmarker og Planerne om 

Oprettelsen af et Hørinstitut. 

Allerede inden Schrolls Tilbagekomst havde Grev Johan Ludvig 

Reventlow, der var Deputeret i Kommerce Kollegiet, i Februar Maa
ned 1790 henledt Opmærksomheden paa Schroll. Greven havde 
overfor Kollegiet gjort adskillige Bemærkninger om Nødvendig
heden af at befordre den indenlandske Høravl, og i den Henseende 
ønskede han, at der maatte gives Schroll et Etablissement, hvor 
Kendskabet til Høavlingen kunde læres og derfra videre udbredes 
og gøres almindelig. Kunde det ikke ske paa Konferensraad Rybergs 
Gods, var Reventlow villig til at modtage Schroll paa sit Baroni, 

Fynske Årbøger 1953



Jens Pilegaard: Høravlingsinstituttet paa Lykkenssæde 

hvis Hovmarker han gerne vilde overlade til Høravl og desuden give 
Schroll Ophold paa Hovedgaarden.4) 

Indenfor Kommerce Kollegiet var man af den Opfattelse, at den 

bedste Maade til at udbrede Lyst til Høravlen var dels paa passende 
Maade at give Opmuntring dertil, men først og fremmest at træffe 
saadanne Foranstaltninger, at Høravlen paa flere Steder i Provin
serne blev drevet efter de rigtigste og bedste Grundsætninger og til 
højeste Fuldkommenhed, saaledes at disse Steder kunde afgive et 
talende og anskueligt Eksempel for Landmanden til Efterligning. 

Intet var derfor Kollegiet kærere end at finde en Mand, som, ud

rustet med fuldkommen teoretisk og praktisk Kendskab til Høravlen, 
kunde give et paa Erfaring og Forsøg grundet Bevis for, at denne 
A v l kunde trives her i Landet med betydelig Fordel, og siden ved at 

fortsætte Høavlen baade ved sit Eksempel og ved at undervise Folk 
i den rette Fremgangsmaade kunde bidrage til at udbrede og for
bedre den. 

En saadan Mand fandtes netop i Schroll. Han maa være kommet 
tilbage fra Skotland engang i Sommeren 1790, thi den 23. Septem
ber s. A. sender Howden Kollegiet en Anbefalingsskrivelse for ham, 

hvori han skriver, at han for nogen Tid siden har meddelt Kammer· 
junker Sehestedt, at Schroll var kommet tilbage fra Skotland. How

den tvivler ikke om, at han med sin Flid og Habilitet nu er "en 
Mester i Faget", og anbefaler ham som "en duelig Subjecf', der for
tjener Kollegiets Opmærksomhed.5 ) 

Dagen før havde Schroll underskrevet en Ansøgning til Kollegiet, 
der blev af den allerstørste Betydning for Høravlen herhjemme. Den 
lyder i sin Helhed saaledes: 6) 

Unde,-danigst Pro i\1emoria. 

Da ieg paa 11 vd Aar i heele Westfalen, Holland, Braband, Flan

dern og Schottland har erhvervet mig En fulkommen Kundskab om 
hør-Auvlen som samme Steder drives med Fordeel og Fulkommen-
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hed, og i 5 Aar lært Hegleriet hos hr Bowden. har ieg Fulkommen 
den Kundskab at Indføre denne u-undværlig og for ancire Nationer 
saa Høyvigtig hør-Auvl i fædrenelandet, Naar ieg dertil kunde be
komme den Fornødne understøttelse til at Viise en Prøve. H< Confe
rentz Raad Ryberg som tillige med hr Bowden har bekostet min 

Reisse, er paa nærværende tiid ganske uvillig til at Lade giøre En 
Prøve, og da min Metie er Grundvolden for alle Lærreds Manufac

turer er det Virkelig en Publique og ingen privat affer. Saa er det 
ieg i al underdanighed henvender mig til denHøyeKongl: Commerce 

Callegie om Sames Høye Bevaagenhed i at Lade mig Viise En Prøve 
af hør Auvlen, til samme Prøve behøves et sted som der l: Er lorder 
som Frembringer Veede og Byg og at af saa danne lorder findes 
Forraad at hvor der i Aar har staaet hør at samme lorder ikke kan 
bruges til hør igien føren om 6 a 8 Aar. lorder som ikke kan Frem
bringeVeede eller Byg er ubeqvem til hør 2: V ed forrenævnde lorder 
bør være En Søe eller Aae som Liiger i Nærhed af En Engebund, 
hvor Graverne til hørrets Rødning bør Indrettes 3: Da hør Auvlen 
udfordrer megen Arbeide er det Nødvendig at have Arbeidsfolk i 
Nærheden som formedels Langt fra Liigende Byer falder Kostbar 

og Vanskelig at bekomme. 
Dernæst udfordres Naar ieg skal aflæge min Prøve for næstkom

mende Aar uden ophold at saa danne et Sted blive mig anviist og 
den fornødne Saae frøe Forskrives Jorderne Bearbeides m: v: føren 
Mitten af Næstkommende Vaar. 

Hvad et Forsøg kunde komme til at Koste er følgende 20 Tdr 
Sæde Land hvis priis ieg ikke kan bestemme da det kommer an paa 
Jordernes beskaffenhed og Eierniis patriotismie, Saafrøet med Trans
porten &: 180r: De fornødne Redskaber zoor, Gravernes Gravning 
til 20tdr: Lands hør 115t: Huus Rom Tørre Ovnen l: som maa 

byges :l Vogne Heste m: v:, hør af 20tdr Land at Bearbeide omtrent 
500r, for mit ophold efftersom ieg har kundet Forhenne i Holland 
4 Sk. om dagen 242r: i alt paa det allernøyeste Bereignet 1417r
Naar Porreskrevne Matte af det Høye Commerce Callegie tilstaaes 
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Fig. 2. Henning SchJolls egenbæ11dige Ansogning. 
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mig Forbinder ieg mig Næst den AllerhøyestesVelsiignelse at Over
beviise at en Dansk undersort og kan være sit Fædreneland til Nytte. 

underdanigst af 

Kiøbenhavn d: nde Septbr 1790. Henning Sch1'oll. 

Til 

Det Kongl: Commerce Callegie i Kiøbenhavn 

I Kommerce Kollegiet havde man udsat at tage Stilling til Grev 

Reventlows Forslag fra Februar Maaned, da man ventede, at Ryberg 
som den, der havde bidraget mest til at bekoste Schrolls Rejse, vilde 
gøre Brug af Schroll paa sit Gods. Da Kollegiet nu erfarede, at det 
ikke var Rybergs Hensigt, svarede det Reventlow den 28. September 

og foresprugte, om han, i Fald Schrolls Forslag vandt hans Bifald. 
vilde lade ham udføre Prøven paa Brahe-Trolleborg. Samtidig be
myndigede Kollegiet Schroll til at indkøbe saa meget Hørfrø, som 
behøvedes til 20 Tdr. Lands Udsæd, hvorefter han kunde vente en 
Resolution om, hvad der vedkom Iværksættelsen af Prøven. Kort 
efter indkom Reventlows Svar, at han med Fornøjelse vilde overlade 
20 Tdr. Land til Schrolls Prøve, naar han ikke kunde finde Lejlig

hed til at udføre den hos Ryberg, som ustridig havde den nærmeste 
Ret til, at denne Prøve skete hos ham. 

Efter Reventlows Opfattelse havde en Misforstaaelse mellem 
Schroll og en fra Sachsen indvandret Mand ved Navn Voelcker, 
som paa Øbjærggaard forestod Rybergs Hørdyrkning og Linnedtil
virkning, bragt Schroll til at tvivle om, at han paa Øbjærggaard 
kunde gøre sin Prøve saa fuldkommen, som han ønskede. Men den 
unge Ryberg (Konferensraad Rybergs Søn) haabede at kunne hæve 
alle Hindringer.7 ) 

Da Sagen imidlertid hastede, forespurgte Kollegiet mundtligt 
Ryberg, om han havde noget imod, at Kollegiet gav Schroll Lejlig
hed til at aflægge Prøven paa et bekvemt Sted, som han selv valgte. 
Derimod havde Ryberg intet at indvende. Kollegiet henvendte sig 
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da straks den 12. Oktober til Reventlow·og bad ham om at udlægge 

den Jord, der behøvedes til Prøven, og være Schroll behjælpelig 
med Anskaffelsen af de nødvendige Redskaber. Prøven burde ske 
saaledes, at alting beregnedes og følgelig ogsaa Udgiften med 5 
Rdr. pr. Td. Land, hvorefter ved Prøvens Bedømmelse de Omkost

ninger fradrages, som en Gang for alle var udgivne til Redskaber 
og andre Rekvisitter. Samme Dag meddelte Kollegiet Schroll, at 

man ønskede, at han jo før jo hel~ere vilde tiltræde Rejsen til Brahe
Trolleborg for at iværksætte Forsøget under Grevens Opsigt. Til 

nødvendige Rejseudgifter blev der anvist ham 30 Rdr., og de nød
vendige Forskud vilde Greven efterhaanden udbetale ham. 8 ) 

Schroll rejste straks i Oktober Maaned over til Brahe-Trolleborg, 
og engang i November indberettede Reventlow til Kollegiet, at han 

var ankommet. Fra Howden kom der Meddelelse om, at det Hørfrø, 
han havde forskrevet fra Riga til Schroll, nu var kommet. Sammen 
med et andet Parti, som var kommet fra Holland skulde det af 

Howden sendes over til Brahe-Trolleborg.9 ) 

Tilbage stod endnu at opnaa den ønskede Understøttelse til Prø
vens Iværksættelse. Herom indgav Kollegiet den l. December en 

Forestilling til Kongen og fremhævede deri, hvor vigtigt det var for 
Linnedtilvirkningen, at der her i Landet kunde avles god Hør i til

strækkelig Mængde. Der manglede en praktisk Vejledning til en 
forbedret Høravling, og dertil viste der sig nu en Lejlighed ved 

Henning Schroll. "Han er nu hjemkommen for at tiltræde sin Tje
neste paa Konferensraad Rybergs Gods Øbjærggaard, men da der 
sammesteds allerede er ansat en Mand, som forestaar Høravlingen 
efter en Teori, som han ved Læsning har erhvervet sig, saa har Kon
ferensraaden tilladt den hjemkomne Hørbereder Schroll at tage 

Tjeneste andetsteds." 
Paa denne Forestilling resolverede Kongen 8. December 1790 l. 

at der maa gøres Forskud af Commereens Fonds indtil 1400 Rdr. til 
Schrolls Prøve, imod at han efter Prøven tilbagebetaler det gjorte 
Forskud, saavidt det indvindes af den producerede Hør. 2. At Kol-
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legiet maa have Ret til at lade Greven undersøge Schrolls og hans 
Metodes Duelighed. Efter Udfaldets Beskaffenhed autoriseres Kol
legiet til at indbringe Forslag om de nødvendige Midler til Udbre
delsen af Kendskabet til Høravlen.10) 

V ed Oversendelsen af Resolutionen til Grev Reventlow et Par 

Dage efter bemærkede Kollegiet, at det var særdeles magtpaalig
gende at faa sikker Oplysning om Schrolls Fremgangsmaade, for
saavidt han i sin Tid muligt kunde blive brugt til med Understøttel
se af den kongelige Kasse at oplære Lærlinge.11) 

Alting var nu i Orden. Jorden var allerede udset, og første Pløj
ning tilendebragt i November Maaned. Der var paa Brahe-Trolle
borg Hovmarker udlagt 7% Tdr. Land paa 4 forskellige Steder og 

2 Tdr. Land paa 3 Bøndergaarde, saaledes at Forsøget kunde gøres 
paa Jord af forskellig Godhed og efter forskellige Sædarter. Men da 
Bønderjorden var tilhalvs med Bønderne, kan der her kun regnes 
med l Td. Land, og Forsøget udførtes da paa ca. 9 Tdr. Land. Paa 
Hovmarkerne var der 3 Tdr. Land Grønjord, lllz Tdr. Land Kartof

fel jord, lllz Tdr. Land Rugstubjord og lllz Tdr. Land Havrejord. 
Bøndernes Jorder var tildels Ærtejord. 2. Pløjning fandt Sted i April 
1791, og i Tiden fra 6. til 17. Maj blev Hørfrøet saaet, 7llz Tid. ialt 
dels rigaiskog dels hollandsk Frø. Lugningen paabegyndtes 30. Maj 
og var tilendebragt l. Juli. I August blev Hørren renset, og i Sep
tember lagdes den i V and, hvor noget af den laa i 8 Dage, andet i 
længere Tid indtil 26 Dage. Det videre Arbejde udførtes i Løbet af 
Efteraaret og Vinteren og det meste af Aaret 1792. Til at tørre 
Hørren var der blevet opført en Tørreovn, og fra Voelcker paa 
Øbjærggaard var der kommet Redskaber, som var indkøbt i Holland. 

V ed Slutningen af Marts Maaned 1792 var Schroll saa vidt med 
Bearbejdelsen af Hørren, at han kunde danne sig et Skøn over Re
sultatet. Han udarbejdede en tabellarisk Oversigt og til yderligere 
Vejledning en Forklaring af hele sin Fremgangsmaade. Begge er 
dateret 31. Marts 1792 og indsendtes som foreløbig Indberetning 
til Kollegiet sammen med nogle Hørprøver og en Skrivelse fra Grev 
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Reventlow, hvori Greven vil "give Schroll det Vidnesbyrd, at han 
stedse med udmærket Flid og nidkær Iver har vist hans Attraa i at 
fyldestgøre Collegii Hensigt. De indsendte Prøver er jeg vis paa vil 

finde Collegii Bifald ligesom den Beregning, Hr. Schroll har ladet 
følge over hele hans Fremgangsmaade. Intet vilde have glædet mig 
mere, end naar jeg kunde have set Hr. Schroll etableret hos mig 
eller i Nærheden, men da han anser Jorderne her ikke saa bekvemme 
til Høravlen, som han ønskede, saa kan jeg ikke andet end give ham 
Medhold i hans Formening, at hans Etablissement maatte give ham 

den fordelagtigste Virkekreds, hvorved Hensigten saa meget større 
og vissere kunde opnaas. l\1aaske at paa de kongelige Amter eller 
af Frederiksborg Hovmarker eller Stutterivange, naar nogle af dem 
bliver parcelleret, kunde give Lejlighed til saadan en Gaard uden at 
behøve nogen Indkøbssum, eller ogsaa nogle af Odense Hospitals 
Gaarde dertil kunde være tjenlige, hvor den halve Købesum bliver 
staaende." 

I sin Indberetning gør Schroll opmærksom paa, at han kun er 
halvt færdig med Behandlingen af den avlede Hør, men han har 

taget noget af hver Slags for derved bedre at kunne uddrage Resul

tatet. Hans Ankomst til Brahe-Trolleborg var for sildig til, at han 
kunde anstille alle de Forsøg, han gerne havde ønsket. Stubjorden 
burde have været pløjet 3 Gange og harvet 2 Gange, som det i Hol

land anses fordelagtigst efter Hvede-, Rug- eller Havrestubjord. 
Arbejdet er udført af uøvede Arbejdere, det har derfor taget længere 
Tid, gjort Forsøget dyrere og kunde ikke udføres med den Omhu, 
som naar det havde været øvede Hænder. Alligevel er Hørren blevet 

god, som det vil ses ved at sammenligne den saavd med den før 
paa Gaarden avlede som med den fra Kanal Kompagniet til Lin
nedmanufakturet sendte Drujaner Rakitsker-Hør, som er den bedste 

østersøiske. Det maa ogsaa tages i Betragtning, at alt er saaet med 
nyt Frø, som ikke er saa fordelagtigt, som naar det har staaet et Aar 
og er af første Grøde. Tilmed var det rigaiske Frø meget urent, saa 

der af 6 Tdr. blev 3 Skp. Ukrudt, og paa Maalet tabtes 4 Skp. Det 
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hollandske blev meget dyrt, da det kom saa sent til Helsingør, at det 
maatte sendes over Land til Brahe-Trolleborg. Han regner med, at 

Indtægten af den avlede Hør vil beløbe sig til 700 Rdr. og Udgif
terne til 500 Rdr., heri dog ikke iberegnet 4 Mark daglig til hans 
Ophold, som han betragter som en Gratifikation, der ikke kan reg
nes Høravlen til Last, da den lille Prøve ikke var tilstrækkelig til at 
beskæftige ham. Den rene Vinding vilde da blive 200 Rdr. 

Udbyttet har været forskelligt paa de forskellige Steder, men især 
Rugjorden har givet et fortrinligt Udbytte, og det hollandske Frø 
har udmærket sig fremfor det rigaiske. Et Areal af 10 Tdr. Land 
med Hør vil altid kunne beskæftige 6 faste Arbejdere og 8 a 10 

Daglejere til Markarbejde hele Sommeren igennem og siden give 

Arbejde til flere Vævere og Spindere, medens det samme Areal ved 
almindelig Agerdyrkning ikke engang vilde give Arbejde til Halv
delen. Med Flid har han vogtet sig for at forestille Udfaldet af sin 
Prøve anderledes, end den ved den strængeste Undersøgelse vil fin
des at være grundet alene paa Tingenes Natur. Men han tør nok 

paastaa ved denne Prøve at kunne bevise Høravlens Fordelagtig
hed, saa meget mere som Brahe-Trolleborgs Jorder ikke er af de 
bekvemmeste, da en Del er for lette og høje og ved indfaldende 

Tørke kun giver ringe Udbytte. "Intet vilde glæde mig mere, end 
naar jeg kunde iværksætte de Ønsker, jeg føler for at være mit Fæd

reland nyttig i saa vigtig en Genstand som Høravlen, naar den blev 
almindelig og derved udbredte den Virksomhed, som har foranledi

get Hollands og Flanderns Rigdomme, og hvorved det kunde blive 
til en Nationalindustri, naar Lærrederne forvævedes af selvavlet 

Hør, og Spinderne ved Hørrens rette Behandling og Sortering blev 
sat i Stand til at anse det som en Næringsvej, de uden Fornærmelse 

eller Tab kunde søge." 
Schroll ønsker derfor, at der maatte forundes ham en aarlig Un

derstøttelse af 200 Rdr. og noget vist for hver Lærling, han under
viste i Høravlen, og at han kunde faa en Gaard paa 150 Tdr. Land, 
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hvor han hvert Aar kunde saa 10 a 12 Tdr. Land med Hørfrø. "saa 
vilde jeg anse mig meget lykkelig." Saa stort et Areal er nødvendigt, 
fordi Hørren ikke med Fordel kan avles paa samme Jordsmon før 
efter 12 Aars Forløb. Han foreslaar derfor, at der af Industrifon
den gives ham et Laan af den Størrelse, som Indkøbet af en Gaard 

og Dyrkningen maatte fordre, imod at han svarer saa meget i Renter 
og Afdrag, som Kollegiet fastsætter. Hvis det kunde ske i Fyn, 
kunde han tillige gaa Linnedmanufakturet paa Brahe-Trolleborg 
tilhaande med Hegling, tage sig af Spinderierne og varetage den 
almindelige Opsigt, og i den Anledning foreslaar han, at han gør 
en Rejse til Holland for fra første Haand at indkøbe Hørren, da det 
er af Vigtighed for Spinderierne og Lærrederne, at den indkøbes i 
rette Tid og med den fornødne Kendskab. Med Fornøjelse vil han 

paatage sig alt, som angaar Høravlen og Linnedmanufakturerne, og 
han agter engang at fremlægge en Plan over, hvorledes alle disse 
Genstande kan forbindes med hinanden, naar han først er forvisset 
om Kollegiets Beslutning og hans Skæbnes Bestemmelse.12) 

Linnedmanufakturet paa Brahe-Trolleborg havde nylig været ude 
for en Krise derved, at Bestyreren Ivar Thorning var flygtet derfra 
efterladende sig et stort Underskud, som Grev Reventlow betalte. 

Fabrikken skulde nu gaa for Grevens Regning, og 10. Februar 1792 
blev Schroll beskikket til at bestyre den.13) 

Senere blev det forenet til et Selskab med Linnedmanufakturet fra 
Grevskabet Lindenborg, hvis Ejer Statsminister Grev Emst Schim

melmann stod i Spidsen for Kommerce Kollegiet og var gift med en 
Søster til Grevinde Reventlow. Bestemmelserne om Sammenslutnin
gen er dateret Maj 1793 og underskrevet af Schimmelmann, Revent
low og Schroll. Herefter skulde Schroll være Bestyrer af Sammen
slutningen med en aarlig Løn af 50 Rdr. og 10 Procent af den rene 
Gevinst. Fabrikken paa Lindenborg blev betragtet som en Biaostalt 

af den Trolleborgske. Hovedkassen skulde være hos Administrato-
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ren for det Lindenborgske Fideikommis, Sekretær Kirstein i Køben
havn, fra hvem begge Fabrikker fik de nødvendige Penge udbetalt 
efter Bestyrerens Anvisning.14) 

I Kommerce Kollegiet var man ikke i Tvivl om, at Schroll kunde 
blive Høravlen til stor Nytte, efter at man var blevet bekendt med 

hans Indberetning. Men da Hørren endnu ikke var færdigbehandlet, 
kunde Kollegiet ikke tage endelig Stilling til Sagen og maatte vente, 
til Forsøgets økonomiske Udfald med Sikkerhed kunde angives. Dog 
svarede det Grev Reventlow ved Midten af Juli Maaned, at det vilde 
bidrage til et Etablissement for Schroll efter Grevens Forslag, hvor
ved det ham givne gode Vidnesbyrd vilde komme i Betragtning.15) 

Efter endnu nogle Maaneders Forløb kunde Kollegiet den 6. No
vember meddele Schroll, at det agtede at forestille hans Forslag om 
et Etablissement for hans Majestæt, men da hans personlige Nærvæ
relse ansaas nødvendig for at kunne give nærmere Oplysninger, var 
det ønskeligt, om han vilde foretage en Rejse til Staden og melde sin 
Ankomst hos Kollegiet.16) 

I December kunde Schroll melde, at han nu var ankommet for at 
modtage Kollegiets Befalinger. Han medbragte personlig den ende
lige Beretning om sit Forsøg med et udførligt Regnskab over Ind

tægt og Udgift og havde tillige taget nogle Hørprøver med.17) 
Udfaldet af P1"øven viste sig at være særdeles gunstigt. Der var 

avlet 10 Skippund (a 20 Lispund) 15 Lispund 4 Pund uheglet Hør, 
40 Lispund Svingleblaar og 36 Tdr. Hørfrø, følgelig paa hver 
Tønde Land 4 Tdr. Hørfrø og nogle og Tyve Lispund Hør foruden 
Blaar. Den hele Indtægt heraf beløb sig til 911 Rdr. 4 Mark, og de 
Høravlen egentlig vedkommende Udgifter til 515 Rdr. 4 Mk. 5 Sk. 
Det gav et Overskud af 395 Rdr. 5 Mk. 11 Sk., og Udbyttet af 
l Tønde Land blev da noget over 40 Rdr. 

Naar der regnedes med, at l Td. Land god Jord i Almindelighed 
ikke kunde udbringe en højere Afgift end 5 Rdr., var Resultatet 

meget lovende. 
Af de bevilgede 1400 Rdr. blev kun oppebaaret 500 Rdr., som 
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egentlig ikke blev anvendt til Prøven, men blev brugt til at betale 
Schrolls Diætpenge, hans Rejse fra København til Brahe-Trolleborg 
og en Rejse til Holland for at indkøbe Hør til Linnedmanufakturet. 

Disse ekstraordinære Udgifter, der ligesom en Udgift af 120 Rdr. 
til Inventar og Redskaber ikke kunde lægges selve Prøven til Last, 
findes alle opført i Schrolls Regnskab til Kommerce Kollegiet. 
Heraf ses det, at han har faaet Betaling for sit Ophold fra 28. Sep

tember 1790 til 31. December 1792 med 4 Mk. daglig. Rejsen fra 
København til Brahe-Trolleborg er opført med 30 Rdr., og Rejsen til 
Holland med 97 Rdr.lS) 

Kommerce Kollegiet havde nu faaet saa gode Oplysninger, at det 

straks indgav en Forestilling til Kongen om at bringe Schrolls Plan 
til Udførelse, hvori det anføres, at det med praktisk Vished kan 

antages, at Jordbundens og Klimaets Beskaffenhed i Danmark ikke 
var til Hinder for Frembringelse af Hør, der i Godhed ligner den 
bedste østersøiske og kommer den bedre hollandske meget nær. Og 

hvad Schrolls Duelighed angaar, da maa den anses for bevist ved 
Prøvens Udfald i Forbindelse med Grev Reventlows særdeles for

delagtige Vidnesbyrd i alle sine Beretninger til Kollegiet i denne 

Sag. 
Videre hedder det i Forestillingen, at Schroll er villig til at paa

tage sig Opgaven. Men han maa have en aarlig Understøttelse af 
200 Rdr. paa Livstid og en aarlig Godtgørelse paa 20 Rdr. for hver 
Lærling i et Antal af ikke over 10. Desuden maa han have den for

nødne Kapital til Indkøb af en Gaard paa omtrent 150 Tdr. Land 
imod l. Prioritet i Gaarden, og til Istandsættelse, Besætning og 
flere Indretninger et Laan af Industrifonden paa 4000 Rdr. imod 
2. Prioritet i Gaarden og l. Prioritet i dens Besætning og Inventar. 

Og endelig at Lærlingenes Læretid maa sættes til 5 a 6 Aar. 
I den kongelige Resolution af 23. Januar 1793 bevilges der Schroll 

af Commereens Fonds en aarlig Understøttelse af 200 Rdr. paa 
Livstid. Kollegiet bemyndiges til at sætte ham i Stand til Køb af en 
Gaard i Fyn paa omtrent 150 Tdr. Land med den fornødne Kapital 
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af 10000 Rdr., som kan faas i Kreditkassen, og hvoraf Schroll kun 

betaler 3 pCt. aarlig Rente, imod l. Prioritet i Gaarden, og ligeledes 
bevilges der ham et 4000 Rdr.'s Laan af Industrifonden til 4 p. C's 
Afbetaling i 28 Aar imod den foresiaaede Sikkerhed. Grev Revent
low skulde føre Tilsyn med Pengenes rette Anvendelse. Til Skades
løsholdelse for Lærlingenes Logi og Underhold i de 5 Aar, de er i 
Lære, bevilges 20 Rdr. aarlig for hver Lærling indtil 10 i Tallet. 

Derimod skal Schroll forpligte sig til inden 3 Aar at have 10 

Lærlinge i Lære, og at de er udlærte efter 5 Aars Forløb, at skaffe 
Kollegiet de Oplysninger, det maatte ønske, og indlevere en nøjag
tig Beskrivelse af den rette Fremgangsmaade, hvorved det største 
Kvantum Hør af bedste Kvalitet efter enhver Jordarts forskellige 

Beskaffenhed kan tilvejebringes.19 ) 

Høravlingsinstituttets Oprettelse. 

For Schroll gjaldt det nu om saa snart som muligt at faa købt en 
Gaard til sit Anlæg. I Oktober 1793 anmelder han til Kommerce 
Kollegiet, at han nu har fundet 2 bekvemme Arvefæstegaarde i 

Højrup, Lykkenssæde og Bækkelund, paa tilsammen 140 Tdr. Land. 
Købekontrakten var allerede afsluttet, og af de tilstaaede 10000 
Rdr. fra Kreditkassen behøver han kun 4 a 5000 Rdr. til Købet. Til 

Rentekammeret indsendtes en Ansøgning om Bevilling til Gaarde
nes Forening, som Kommerce Kollegiet anbefalede. Bevillingen blev 

snart efter givet og blev af Schroll betalt med 12 Rdr. l Mk. 2 Sk. 
Ved Udskiftningen 1787 laa Bækkelund ved den nuværende Sta

tionsplads, og Lykkenssæde sydlig i Byen overfor Smedien. Bække

lund fik tildelt en Indlod paa 70%4 Tdr. Land regnet lig med 421!2 
Tdr. Land bedste Jord og med et Hartkorn af 8 Tdr. 4 Skp. Lyk
kenssæde fik en Udlod Nordøst for Byen paa 69o/14 Tdr. Land regnet 
lig med 461 1;14 Tdr. Land bedste Jord og et Hartkorn af 9 Tdr. 2 

Skp. 3 Fdk. 1788 modtog begge Gaardes Fæstere Arvefæsteskøder, 

og først ved denne Tid fik Gaardene deres Navne. 
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Skødet til Schroll paa Bækkelund blev udstedt 23. December 1793, 

og Skødet paa Lykkenssæde 6. Januar 1794. Den første blev betalt 

med 800 Rdr., og den anden med 900 Rdr., men af Bækkelund 

skulde til Afstaaeren afgives 6 Tdr. Pløjejord i Toften foruden 

Gaardsplads og Have, i alt noget over 7 Tdr. Land beregnet til l 

Td. l Skp. Hartkorn, og af det gamle Stuehuses Materialer skulde 

han have bygget et nyt Stuehus paa 14 Fag ud til Gaden og desuden 

nyde adskillige andre Fordele, bl. a. Fritagelse for alle Afgifter. 
V ed Lykkenssæde var der intet Pløjeland ved Gaarden at afgive, 

i Stedet for fik Afstaaeren 2 af Baroniets Huslodder i Møllebjerg 

paa 3 Tdr. Land hver, hvor Schroll skulde opføre et Hus til ham 

paa 14 Fag og foruden andre Fordele holde ham fri for alle Af
gifter. 

Kreaturer, Vogne og Redskaber fulgte med i Købet. Købekon

trakterne er underskrevet i August 1793.20 ) 

Den nye Gaard blev bygget et Stykke Nordøst for Byen ved 

Bækken og fik Navnet Lykkenssæde. 

Schroll begyndte straks at ordne det fornødne til at faa Høravlin

gen i Gang. Af hans Skrivelse til Kollegiet 15. Februar 1794 ses 

det, at han af Kreditkassen har faaet anvist 4000 Rdr., som er blevet 

oppebaaret af Grev Reventlow. De 2000 Rdr. er af Greven blevet 

udbetalt Schroll, deraf de 1700 anvendt til Indkøbet af de to Gaarde, 

de øvrige 300 har han i Behold til at afholde Omkostningerne ved 

Opførelsen af Huse til de tidligere Beboere af Gaardene. De andre 

2000 Rdr. er i Grevens Kasse og søges gjort frugtbringende indtil 

senere Brug. 

Han ser sig nu i Stand til at sætte sit Høravlingsanlæg i Virksom

hed efter den vedtagne Plan. Det fornødne Hørfrø er forskrevet fra 

Holland og Riga og er nu ankommet til Helsingør. I dette Aar tør 
han ikke saa mere end 5 a 6 Tdr. Hørsæd, mere kan ikke ventes, før 

han i det mindste et Aar i Forvejen har kunnet tilberede Jorden. 
Med Greven har han aftalt, at det meste skal udsaas paa Brahe-
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Tralleborg Hovmarker og det øvrige paa Schrolls Anlæg, saavidt 
Jorderne er bekvemme dertil. Hans Ønske er at begynde med 8 Lær
linge. Et Par har han allerede faaet og har Udsigt til at faa de 

øvrige. "Med Glæde og den mest levende Taknemlighed vil jeg 
saaledes begynde mit Anlæg," skriver han, "intet skal være mig vig
tigere end med den største og nidkæreste Iver at stræbe efter i alle 
Dele fuldkommen at danne de Lærlinge, som mig maatte anfortros 
til Undervisning, saaledes at de i Tiden med Vished kan fortsætte 
Høravlingens hensigtsfulde Dyrkning, hvor de maatte vorde an-

t "21) sa. 

Der maatte dog begyndes med et lidt mindre Antal end beregnet. 
Af det indkøbte Frø blev kun udsaaet 20 Skp. i 3 Tdr. Land paa 
Baroniets Hovmarker, og af Lærlinge kom der kun 4 dette første 
Aar. Ved Lykkenssæde maa Jorden ikke være blevet tilstrækkelig 
tilberedt til at kunne bruges. Der var jo ogsaa Arbejde nok foruden 

med at faa Anlægget bragt i Stand. 
I Løbet af sommeren maatte de nye Beboelsesbygninger opføres. 

Huset i Møllebjærg til den tidligere Beboer af det gamle Lykkens
sæde blev bygget for 138 Rdr. Ved Bækkelund kunde det gamle 
Stuehus eller maaske en Del af det blive staaende til Bolig for Af

staaeren, men alligevel findes der i Regnskabet 1796/97 en Udgifts

post for dennes Hus paa 196 Rdr. 3 Mk. 13 Sk. 
Det største Arbejde blev naturligvis paa det nye Lykkenssæde, 

hvor først Stuehuset rejstes i Sommeren 1794. Dertil var der ind
købt Materiale for 203 Rdr. 2 Mk. 8 Sk., 39 Læs Egetømmer fra 
Brahe-Trolleborg og 29800 Mursten fra Haagerup Teglværk. Trans
porten heraf kostede 98 Rdr. 12 Sk., og Arbejdslønnen beløb sig 
til 328 Rdr. 2 Mk. 8 Sk. En Del af det indvendige Arbejde maatte 
dog vente til næste Aar og kostede yderligere 67 Rdr. 5 Sk., og i de 
følgende Aar er der igen mindre Udgifter.22 ) 

Bygningen blev opført af Brandmur og teglhængt, med 3 Fag 
dobbelte Kviste. Den kunde nok have været opført noget billigere 
som Bindingsværksbygning, men paa Grund af Mangel paa Ege-
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tømmer ved Brahe-Trolleborg og Vanskelighed med at skaffe Lang

halm mente Grev Reventlow, under hvis Tilsyn Arbejdet udførtes, 

at det var bedst at bygge den af Brandmur og teglhængt, siden der 

ved Haagerup Teglværk var en Mængde brændte Sten i Behold og 

ved Bremrnerhave Forraad af Tagsten. Greven havde gjort Udkast 

til en Tegning til Bindingsværk og en til Brandmur og havde ladet 

sin Bygmester gøre Overslag over begge, hvorefter et Stuehus af 

Brandmur vilde koste 100 Rdr. mere end et af Bindingsværk. Det 

viste sig dog senere, da alting var færdigt, at Stuehuset kostede 300 

Rdr. mere end i Overslaget.23 ) 

Foruden Bygningsarbejdet var der ogsaa Arbejde med Grøftning. 

Regnskabet viser, at der blev gravet 75 Roder (a ca. 5 Alen) til 

Hørgrave. 70 Roder Grøftning ved Bækken og 54 og 69 Roder, 

hvis Sted ikke er angivet, var formodentlig ogsaa til Hørarbejdet. 

Til Haven er indkøbt 55 Frugttræer hos Haveinspektør Møller i 

Odense. Desuden er der købt 160 Stk. unge Asketræer til at plante, 

150 Stk. tyske Stikpile og 34 Stk. Sættepile. 4 Skp. Nødder og 4 Skp. 

hvid Hyben og Slaaentorn, som ogsaa er indkøbt, har vel været 

beregnet til at udsaa.24) 

Arbejdet med Hørren skete under mindre gunstige Forhold. Som

meren 1794 var tør, og Aaret maatte nærmest betegnes som et Mis

vækstaar for Høravling. Alligevel gav de 3 Tdr. Land af Hovmar

kerne et ret godt Udbytte, idet l Td. Land udbragte over 60 Rdr. og 

i ren Avance omtrent 16 Rdr., eller paa det hele Areal 47 Rdr. 25 ) 

Bilagene til de ældste Regnskaber viser, at mange Mennesker har 

været i Virksomhed for at hjælpe Schroll med at indrette sig paa den 

nye Gaard. Den berømte Smed Søren Mathiasen i Slibe- og Ham

merværket i Grønderup kvitterer 15. Oktober 1794 for 10 Rdr., han 

har modtaget for en Skorstenspille. Smed Iver Jacobsen i Haagerup 

kvitterer 26. April 1794 for Betalingen for en Vogn til 8 Rdr. og 

en engelsk Plov til 4 Rdr., og 21. September s. A. igen for en ny 

engelsk Plov til 3 Rdr. Til Marcus Schlegel er betalt 4 Rdr. for et 

Stueur med blaa Skive, og paa Brandts Auktion i Faaborg er købt 
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en Jernkakkelovn til 10 Rdr. Det første Aar er der udført en Del 

Daglejerarbejde af "Peder Hansen & Consorter", medens "Niels 
Miekelsen & Consorter" var virksomme ved Hørarbejdet. Det andet 

Aar udfører "Niels Sørensen & Consort" adskilligt Daglejerarbejde 

med at afbrække og flytte det gamle Stuehus og rejse det nye Lade

hus, siden med at planere Pladsen til det andet Ladehus og afbrække 

Bækkelunds Bygninger. Samme Aar blev der bygget et Hørværksted 

og et Tørrehus, som var færdige ved Juletid, og i Regnskabet 1797/ 

98 er opført et Ladehus og et Bryggerhus til 86 Rdr. 4 Mk. 2 Sk. 
Af faste Tjenestefolk holdtes der 3 Karle til 12 Rdr. hver halvaar

lig, en Røgter til 7 Rdr. og 3 Piger til 16 Rdr. l Mk. 14 sk. 

De første Aar. 

Det første Regnskab fra l. Maj 1794 til l. Maj 1795 viser en 

samlet Indtægt af 5077 Rdr. 5 Mk. 8 Sk., og Udgift af 4557 Rdr. 4 

Mk. 3 Sk., der giver et Overskud paa 520 Rdr. l Mk. 5 Sk. Paa 

Indtægtssiden er opført Laanet paa 4000 Rdr. fra Kreditkassen og 

6_00 Rdr. fra Grev Reventlow, og paa Udgiftssiden Indkøbet af 

Gaardene, Nybygninger m. m., og under Hørudgifterne Understøt

telsen paa 200 Rdr. aarlig fra % 1793 til % 1795 med 465 Rdr. 2 

Mk., og 80 Rdr. for de 4 Lærlinge. Men ses der paa det, som kan 

henregnes til, hvad Schroll kalder det aarlige, naar alle Bygninger 

og Indretninger er fradraget og Høravlen undtaget, bliver Udgiften 

opgjort til 960 Rdr. 2 Mk. 10 Sk., og Indtægten til 607 Rdr. 2 Mk. 

8 Sk. Avlingen har da givet et Tab af 353 Rdr. 2 Sk. 
Af Gaarden er der solgt Korn for 154 Rdr., 16 Fjerdinger Smør 

for 107 Rdr., og Kreaturer for 43 Rdr. l Mk. 14 Sk. Høravlingen 

alene har givet en Indtægt af 173 Rdr. 3 Mk. 10 Sk. og en Udgift af 

128 Rdr. 2 Mk 8 Sk. Gaardens Afgifter til Herskabet for Landgilde, 

Hoveri, Tiende m. m. beløb sig till53 Rdr. 5 Mk. 4% Sk., de konge

lige Skatter til 63 Rdr. 5 Mk. 9~ Sk. 
I Regnskabet 1795/96 er Understøttelsen (200 Rdr.) og Godtgø-
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relsen for Lærlingene (80 Rdr.) opført baade som Indtægt og Ud
gift, men de følgende Aar alene under Udgiften. 

Aaret gav bortset fra Høravlen en samlet Indtægt af 1089 Rdr. 

4 Mk. 13 Sk., og en Udgift af 1284 Rdr. l. Mk. 3% Sk., altsaa et 

Underskud paa 194 Rdr. 2 Mk. 6 Sk. Men regnes der kun med det 

aarlige, idet der bortses fra Bygninger og Indretninger, bliver Ind

tægten 769 Rdr. 5 Mk. 7 Sk., Udgiften 990 Rdr. 9 Sk. og Under
skuddet 220 Rdr. l Mk. 2 Sk. 

Høravlingen faldt derimod særdeles gunstigt ud trods det strenge 

Foraar. Der vartilsaaet 7 Tdr. Land paa Brahe-Trolleborg Hovmar

ker. Udgiften beløb sig til 435 Rdr. 4 Sk., og Indtægten til 740 Rdr. 

5 Mk. 15 Sk. Det gav et rent Overskud af 305 Rdr. 5 Mk. 11 Sk. 

eller godt 43 Rdr. pr. Td. Land. 

Overskuddet eller Beholdningen fra forrige Aar bliver altid i 

næste Aars Regnskab opført som Indtægt, og Underskuddet som 

Udgift, og Renten af den laante Kapital som Udgift i de 4 første 

Aar. Fra og med 1806/07 er Understøttelsen og Godtgørelsen for 

Lærlingene hverken beregnet som Indtægt eller Udgift. 

Arbejdet paa Lykkenssæde kunde nok lægge Beslag paa alSchrolls 

Tid, men han vedblev dog som hidtil at bestyre Linnedmanufakturet 

paa Brahe-Trolleborg. Rejsen til Holland for at indkøbe Hør maatte 

han derimod opgive og i Stedet søge Hjælp hos den danske Gesandt 

i Haag, Kammerherre Schubart, som var Broder til Grevinde Re

ventlow og i sine ældre Dage kom til at opholde sig paa Sollerup, 

hvor han døde 1832. 

Den 13. September skriver Grev Reventlow og Schroll til Kam

merherre Schubart og takker ham for den Interesse, han har vist 

Linnedmanufakturet ved forrige Aar at besørge Indkøb af Hør til 

det ved Hr. Poelin i Dordrecht. Da Manutakturet til næste Foraar 

igen har Brug for en Ladning Hør, beder de ham underrette dem 

om, hvorledes de fordelagtigst kan blive forsynet. Maaske Hørhan

delen nu, skriver de, viser sig at være fordelagtig, da det synes, at 

de Franskes Fremgang vil nærme sig, og maaske vil de trænge ind i 
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Holland selv, hvilket sandsynligvis vil bidrage til Hørrens ringere 

Pris og gøre det muligt for Manufakturet at gøre fordelagtigere 

Indkøb, medens alle i Holland har Aarsag til at frygte for de Fran

skes Indfald, thi naar Freden bliver sluttet, vil Hørren antagelig 

igen stige i Pris. De beder ham derfor om at undersøge Muligheder

ne for Hørhandelen i Rotterdam og Dordrecht, og saasnart de har 

faaet Underretning, vil de opgive det Kvantum, de har Brug for, og 

anvise de nødvendige Penge dertil. 

Brevet giver et lille Glimt ude fra den store V er den, hvor Revolu

tionskrigene udkæmpedes. Belgien var paa dette Tidspunkt blevet 

erobret af Franskmændene, og i 1795 blev ogsaa Holland erobret. 

For sit eget Vedkommende underretter Schroll Kammerherre 

Schubart om sin lille Høravl, som han i Aar igen har begyndt. Skønt 

det har været et meget tørt Aar, har han dog ingen Grund til at 

klage, da han fik Hørren replet og rødet i den bedste Tid.26 ) 

Det blev dog alligevel intet til med Indkøb af Hør i Holland 

denne Gang, thi fra Kammerherre Schubart fik Manufakturet den 

Efterretning, at de engelske Manufakturer havde opkøbt al den 

Hør, de kunde faa i Holland, og at Prisen derfor var meget høj, over 

14 a 16 p. C. dyrere end i Aaret 1793. Der var da intet andet at gøre 

end at forsøge med østersøisk Hør, og i den Hensigt skriver Schroll 

den 20. Marts 1795 til Administratoren for det Schimmelmannske 

Fideikommis, Sekretær Kirstein i København, og beder ham om, da 

Hørhandelen og Prisen i Østersøen er Schroll ubekendt, og han ikke 

godt kan rejse dertil, ved en god Bekendt i Riga, Reval eller Kø

nigsberg at indhendte Oplysninger om, paa hvad Maade Manufak

turet fordelagtigst kan faa østersøisk Hør, og skaffe en ærlig Mand, 

der vil paatage sig Indkøbet og Afsendelsen.27 ) 

Fra Efteraaret 1794 findes der en Skrivelse fra Schroll til Grev 

Schimmelmann, der viser, at Schroll nok vidste, hvem der forstod 

sig paa Hørsager, og at han ikke skulde have noget af andres Ind

blanding i, hvad han selv havde mere Forstand paa. Der havde været 

Tale om, at Handelsselskabet Kanal Kompagniet skulde sende en 

Kommissionær til Holland for at indkøbe Hør dels til Selskabet 
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selv og dels til Brahe-Trolleborg Linnedmanufaktur. Det skulde 

Schroll imidlertid ikke have noget af at gaa med til. Det var en Sag 
som Kammerherre Schubart meget bedre kunde besørge for Manu
fakturet. Saadan en fremmed vilde kun foraarsage en Forhøjelse af 
Priserne og mere vække Mistillid end være Kammerherre Schubart 

behjælpelig. Han og Schroll havde gennem deres Ophold i Holland 
skaffet sig Oplysninger vedrørende Handelen, som de efter fælles 
Aftale ikke vilde meddele andre, og Schroll ønsker, at Manufaktu
ret selv maa forbeholde sig de Forbindelser, som sætter det i Stand 
til saa meget fordelagtigere at udbrede sin egen Virksomhed.28) 

Ved denne Tid var der sket en vigtig Forandring i Schrolls per
sonlige Forhold, og derom skriver han i sin Indberetning til Kolle

giet 28. Februar 1795, at han har "i afvigte Efteraar gjort det vig
tigste Skridt af min Levetid og giftet mig, som jeg anser saa meget 
mere nødvendig for at paase den Husholdning, som jeg i min nær
værende Forfatning skal holde".29) 

Planer om Opgivelse af Lykkenssæde. 

Schrolls første Regnskab, 1794/95, viste et ganske pænt Overskud, 
men en Betragtning af de forskellige Poster vil snart gøre det klart, 

at saaledes vilde det ikke blive ved, da de store Tal og Overskuddet 
skyldtes ekstraordinære Forhold, som ikke vilde komme igen. 

Samtidig med Regnskabet udarbejdede han derfor en Oversigt 

over Lykkenssædes og Bækkelunds sande aarlige Udgifter, som de 
for Fremtiden vilde blive: Afgifter til Baroniets Ejer, de kongelige 
Skatter, Tienden, Fattige, Skolen, Folkelønninger, Dagleje, til Kul, 
Jern og Tjære, Avlingsredskabernes Vedligehold, Husholdningen og 
Renter af den laante Kapital. Alle disse Poster vilde medføre en 

Udgift af 1122 Rdr. 4 Mk. 5 Sk. aarlig. 
Til begge Gaarde var der 77 Tdr. 3 Sk. Agerland og 42 Tdr. Eng

bund, i alt 119 Tdr. 3 Skp. Derfra afgik 7 Tdr. af bedste Jord til 
den ene Afstaaer, saa der blev 70 Tdr. 3 Skp. igen. Naar de 1122 

Rdr. 4 Mk. 5 Sk. fordeltes paa de 70 Tdr. Agerjord, blev det som l 
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Td. Land skulde indbringe 15 Rdr. 5 Mk. 11 Sk. I Sammenligning 

med, hvad de tidligere Beboere af Gaarden maatte svare, kom 

Schroll op paa en Afgift, der var 467 Rdr. 4 Mk. højere.30) 

Dette Resultat var ikke meget opmuntrende, og det er derfor ikke 

saa mærkeligt, om Schroll blev noget betænkelig ved Udsigterne. 

Selv om Høravlingen gav et godt Overskud, vilde saa store Udgif

ter langt overstige Indtægterne ved Gaardens øvrige Drift og tynge 
for haardt paa det samlede Regnskab. 

Sine Betænkeligheder har Schroll fremsat i et Brev til Grev Re

ventlow af 25. Januar 1796. Selve Brevet kendes ikke, men dets 

Indhold fremgaar tilstrækkelig tydeligt af Grevens Svar derpaa 
den 29. Januar.sl) 

Det er hans Hensigt helt at opgive Lykkenssæde, da han ikke 

roligt kan se Fremtiden i Møde, naar han ikke med Lyst og frit 

Mod kan udføre det, han med saa megen Iver attraar og ønsker. 

Byrderne paa de to indkøbte Gaarde er for store, naar han selv skal 

udrede Renterne, hvilket vil sætte ham i en aarlig U d gift af 360 

Rdr., selv om han vel efter 28 Aars Forløb bliver Ejer af Gaarden. 

Der vil desuden gaa 9 Aar, før han kan begynde den Inddeling af 

nye Marker, som han anser for at være mest bekvem for Høravlin

gen, og førend Jorderne kan komme i den rette Skik. Han ønsker 

derfor at faa en anden Gaard, ikke som Ejendom, men som For

pagtning, hvor han uden saa store Byrder selv inden længe vil kunne 

høste Frugterne af sit Arbejde. 

Grev Reventlows Maade at tage Sagen paa viser ham fra den 

aller smukkeste Side. Som altid ellers kommer hans gode Hjerte og 

menneskelige Forstaaelse til Orde, naar han skriver: "og i hvor me· 

get det end maa smerte mig, at det er her paa Baroniet hos mig, at 

De saaledes er blevet skuffet i Deres Haab og Forventning, saa bør 
jeg dog ikke mindre ønske, at De aldeles befries for alt det, der i 

mindste Maade kunde beurolige Dem, thi Deres Tilfredshed anser 

jeg for at være det væsentligste og vigtigste." 
Greven er overbevist om, at han snarere har fraraadet end tilraa-

Fynske Årbøger 1953



Jens Pilegaard: Høravlingsinstitttftet paa L)•kkenssæde 79 

det Schroll Købet, og at han især fandt Bækkelund alt for dyr, men 
mener dog, at han med Lethed vil kunne holde sig skadesløs ved at 

afhænde Gaarden igen. Han mener, at Schroll i denne Sag bør følge 
sin Overbevisning om, hvad der er det bedste og sikreste, "thi et 

glad og roligt Sind bør stedse styre det hele." "Jeg behøver vel ikke 
at sige Dem, min kære Hr. Schroll, at jeg altid vil findes villig og 
pligtig til at give Dem det Skudsmaal, jeg skylder Deres Duelighed 
og stræbsomme Flid, og at jeg før kunde tro, at Deres Frygt ikke 
saa meget er grundet i Tingenes Natur end i Deres ivrige Attraa i 

alle Dele at gavne med Deres Virksomhed, og at den Frygt at falde 
nogen til Byrde eller at foranledige noget, hvorved Hensigten kunde 
forfejles eller foraarsages Tab paa nogen af Siderne, maaske frem
stiller Dem Deres nu havende to Gaarde i et ufordelagtigere Syn, 

end De fortjener. Derfor skal jeg altid findes redebon til at deltage 
i Deres Virksomhed, saa meget som vores Fraliggenhed fra hinanden 
vil tillade det, men De indser selv, at det vil være overmaade vanske

ligt for mig i den Henseende at kunne fyldestgøre Deres Hensigt. 
Kontrol eller Kavtion behøver De vist ikke, min kære Hr. Schroll, da 

Deres Fremgangsmaade selv bærer Præget af Deres Redelighed, og 
Collegium noksom kender Deres Iver. Og vælger De Sjælland til 
Deres Opholdsted, saa falder det lettere og bekvemmere for Dem 
og Commerce-Collegium, naar nogen af Collegiets Medlemmer paa

tog sig ligetil at deltage i at paase det, som for Deres Anlæg der 
maatte fastsættes. Skulde De eller Collegium imidlertid ville, at jeg 

der skulde vedblive at tage Del, saa vel jeg vist med Fornøjelse deri 
efterkomme alt det, som jeg efter Omstændighederne er i Stand til, 
og glæde mig om jeg kan forblive og ikke skal træde ud af al For
bindelse med Dem. Saa meget mere ønsker jeg, at De heller ikke 
ganske vil forlade vor Troileborg Virkekreds, men vedblive at paase 
Linnedmanufakturets Tarv, som, saavidt jeg kan indse, gerne der

med kan forbindes, siden De let kunde bestyre det almindelige og 
somme Tider se til os i det Mellemrum, hvor Høravlingen tillader 

Deres Fraværelse. De vil vist gerne understøtte Manufakturet med 
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Deres Deltagelse og gode virksomme Raad, som det stedse vil træn

ge til, og da vil jeg saa meget roligere se den Fremtid i Møde, hvor 
jeg dog altid vil savne Dem, men som sagt Deres Tilfredshed er det 
vigtigste. løvrigt overlader jeg Dem alt dette til Deres eget nærmere 
Overlæg og vil ønske, at De maa tage den Beslutning, som forvisser 
Dem den Tillid til Deres Anlæg, som Deres stræbsomme Flid for
tjener, og De der tillige maa se den heldigste Fremgang, som ved 
Deres Iver, med hvilken De stedse vil udmærke Dem, nødvendig 
vil blive Deres kæreste Belønning." 

I Juli Maaned 1796 indsendte Schroll begge sine første Regnska
ber fra 1794/95 og 1795/96 til Kommerce Kollegiet. De er ledsaget 
af en Indberetning, hvori han først gør Rede for Høravlingen og 

Byggearbejdet. Han har hidtil brugt 4200 Rdr. til Indkøb og Ind
retninger, men hævet 4600. 

Derefter giver han en Oversigt over hele sit Anlægs Status. Hans 
aarlige Udgifter er langt over 400 Rdr. højere end de tidligere Be
boeres paa Grund af de Afgifter, han har maattet tilstaa dem, og de 

Renter og Afdrag, han skal svare af sine Laan. I hvor fordelagtigt 
Afdraget af de ham bevilgede 8000 Rdr. i 28 Aar end i sig selv er, 
saa er han dog bange for, at de 360 Rdr. Rente vil være ham for stor 
en Byrde. Han foreslaar derfor at sælge Anlægget i Højrup, hvor han 

"ikke uden Næringssorg med et glad Sind" kan iværksætte alt det, 
han anser fornødent. Tiden er gunstig til at sælge, da Jordpriserne 
er høje, og i Stedet foreslaar han at købe en Bondegaard paa 60-

70 Tdr. Pløjeland enten i Frederiksborg eller Kronborg Amter, eller 
i Sorø, eller paa Frederiksborg Hovmarker og Stutterivange, naar 
nogle af dem blev udparcelleret, hvorved Indkøbet vilde spares. 
Hvis det ikke kan opnaas, foreslaar han et Sted paa Fyn. Han tilby

der da at afbetale med 4 p. C. aarlig det Tab, Anlægget i Højrup 
har bragt. 

Det foresiaaede nye Anlæg skal være Kommerce Kollegiets Ejen
dom, som Schrollleder, og naar han gaar af, en af hans Sønner eller 

Lærlinge. 
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Det er ham ubehageligt at indsende denne Forestilling, men han 

anser det for sin Pligt i Tide at gøre det. Han haaber at have godt

gjort, at "min Iver og Flid for det almindelige er det kæreste, jeg 
stræber efter, kun frygter jeg at sætte mig i større Vidtløftighed, 
end jeg ser mig i Stand at rede mig ud af" . Intet vilde smerte ham 

mere, end naar han saa sig "nødsaget til rent at opgive en Virke
kreds, som jeg saa længe har attraaet og nu har Haab til at se i den 

heldigste Fremgang, da jeg i saa mange Aar har anvendt saa megen 
Flid og opofret min Tid for at tilvende mig de dertil fornødne 
Kundskaber og Færdigheder. "32) 

Schroll forbliver paa Lykkenssæde. 

Imidlertid faar Schroll af Grev Reventlow at vide, at Grev Schim
melmann haaber at kunne skaffe ham en forhøjet Understøttelse, 

som kan godtgøre Renterne og Afdragene paa de to Laan. Det giver 
Schroll Anledning til overfor Grev Schimmelm4nn at redegøre for 
Byrderne ved hans to Gaarde. Renterne og Afdragene af hans Laan 

beløber sig aarligt til 520 Rdr. Hvis disse 520 Rdr. kunde blive ham 
tilstaaet som en aarlig Understøttelse, saa turde han fortsætte An

lægget i Højrup, med Kollegiet som Ejer, og svare alle Afgifterne. 
De to indkøbte Gaarde er fortrinlig skikkede til Høravl, og det fyn

ske Skolelærerseminarium, som ligger i Nærheden, er særdeles be
kvemt til at fremme Udbredelsen af Kendskabet til hans Virksom

hed. "Med saa megen større Fryd vil jeg da kunne se den glade 
Fremtid i Møde, hvor jeg uden mindste Tilbageholdenhed, af Frygt 

for Fremtiden, i alle Dele kunde opfylde det kongelige Commerce 
Collegii velgørende Hensigter ... og hvor lykkeligt for mig, naar 
jeg saaledes kan se det med Held iværksat.3 7) 

Indberetningen over den i Aaret 1795 paa Brahe-Trolleborg Hov
marker avlede Hør bliver først indsendt i Marts 1797. Heri fremhæ
ver Schroll de mange Fordele ved Høravlingen. Jorden bliver kul
tiveret og renset for Ukrudt, saa ingen Brakmark kan være mere be-

6 
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kvem til Hvede eller Rug end Hørjord. "I Holland og Flandern er 
det ogsaa altid en fast Regel, at Hørjord er fuldkommen saa god 
til Kornsæd som den bedste Sommerbrak" Høravlingen ernærer 
flere Familier og Arbejdere end nogen anden Slags Kornsæd paa et 

lige Areal. "Arbejdslønnen ved den avlede Hør paa 7 Tdr. Land 
beløber sig til 319 Rdr. Antages nu, at 60 Rdr. er det højeste, en 
Arbejdsmand her i Fyn aarlig fortjener, saa har de 7 Tdr. Land be
skæftiget og underholdt 5 Familier." Hvis den solgte Hør, som var 
uheglet, skulde hegles, vilde Arbejdet hermed kunne underholde l 

Familie mere, og af Overskuddet paa 305 Rdr. vilde yderligere 5 
Familier kunne leve med 60 Rdr. til hver. I alt kunde 11 Familier 
ernæres og underholdes af de 7 Tdr. Land Hørjord. 

"Den Yndest mit Hørfrø og min Hør finder, erfarer jeg daglig 
med den inderste Glæde. Her hoslagte Journal over det solgte Hør
frø og Hørren vil vise, at det vidt adspredt her i Landet er blevet 
solgt. Det har ikke været eller er mig muligt at opfylde de halve Be
stillinger, som fra alle Sider i Landet indløber, saavel af min Hør 
som Hørfrø." 

Schroll henviser til sin Skrivelse til Grev Schimmelmann og den 

ansøgte forhøjede Understøttelse paa 520 Rdr. aarlig og skriver: 
"Uden den fornødne Understøttelse vil mit aarlige Tab stedse for
øge min Gæld og Underbalance, jeg i de første Aaringer nødvendig 
maa have, og som efter de af mig forelagte tvende -Balancer for de 
to første Aar udgør henimod 600 Rdr. og for i Aar indtil dette Aars 
første Maj i det mindste vil blive 300 Rdr., siden mine Udgifter er 
de samme som i Fjor, og Indtægterne betydelig mindre formedelst 
Kornprisernes Lethed, da en Tønde Rug her i København ikke ko
ster uden 11 a 12 Mark og Havren 6 Mark Tønden i Stedet for 
4 R d r. og 2 Rdr., jeg har faaet de forrige Aaringer." 34) 

Efter nøje at have overvejet Schrolls Indberetninger, svarer Kolle
giet ham i August Maaned 1797. Hans Forslag om at sælge Gaarden 
i Højrup og begynde som Forpagter et andet Sted anser Kollegiet 
for frafaldet, da det regner med, at Anlægget med Tiden ved hans 

Fynske Årbøger 1953



]ens Pilegaard: Høravlingsinstituttet paa Lykkenssæde 83 

Flid og Iver vil svare til sin Hensigt og vil blive fordelagtigt for 
ham selv. For at befri ham for den nagende Næringssorg og til en 
Opmuntring er Kollegiet villig til at gaa med til en Forhøjelse af 

hans Understøttelse, saa den udgør 500 Rdr. aarlig paa de Vilkaar, 
at han antager det bestemte fulde Antal Lærlinge, og uden at be
holde dem længere, end de selv er villige til, endogsaa kun et Aar, 
da en ofte kan lære mere i et Aar end en anden i 3-4. Desuden skal 
han indgive en Plan over Undervisningen med Tegning af alle de 
anvendte Redskaber, samt en fuldstændig Beskrivelse af sin hele 

Fremgangsmaade fra Frøets Nedlæggelse i Jorden indtil Frem
bringelse, Behandling og fordelagtige Afsætning. Kollegiet vil for
handle med Kancelliet om, at de Lærlinge, som forbliver hos ham 
i 3 a 4 Aar for at lære Høravlen til Fuldkommenhed, maa fritages 
for Militærtjenesten, naar de forpligter sig til at drive et bestemt 
Antal Tdr. Land med Hør.35) 

I Skrivelse af 25. Oktober 1797 takker Schroll Kollegiet for dets 
Løfte om at ville søge at skaffe ham en Forøgelse i hans Understøt

telse af 500 Rdr. aarlig. Med glad Sind vil han derfor bestræbe sig 
for at udbrede Kendskabet til den fuldkomne Høravling. Han vil 

paatage sig at rejse rundt til de nye Høranlæg og være dem behjæl
pelig, antage enhver, som ønsker at blive oplært i Høravlingen, og 
udarbejde en systematisk Forklaring af sin hele Fremgangsmaade.36 ) 

Den 13. Januar 1798 gør Kollegiet Schroll opmærksom paa, at 
det beroede paa en Misforstaaelse, naar han havde opfattet Tilbud
det om Forøgelsen af Understøttelsen saaledes, at han foruden de 
200 Rdr. Understøttelse og 200 Rdr. for det fulde Antal Lærlinge til

lige skulde have 500 Rdr. aarlig eller i alt 900 Rdr. Saa meget vove
de Kollegiet ikke at gaa med til. Meningen var, at der skulde til
lægges ham 300 Rdr. til de 200, han i Forvejen fik, og fremdeles 
udbetales ham 20 Rdr. for hver Lærling indtil 10 i Tallet. Kollegiet 

er ikke utilbøjeligt til at modtage Skøde paa de to Gaarde og over
lade Brugen til Schroll, der da skal drive Høranlægget paa den tid
ligere Maade og svare de aarlige Afgifter, hvorimod han fremdeles 
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skal have 200 Rdr. i Understøttelse og 20 Rdr. for hver Lærling. 

Han maa nu selv vælge, om han vil blive ved Stedet som Ejer med 

en aarlig Understøttelse af 500 Rdr. og 20 Rdr. for hver Lærling, 

eller afstaa det til Kollegiet imod Brugen og Nytten deraf, 200 Rdr. 

i Understøttelse og 20 Rdr. for hver Lærling. Han skal tillige op

give, hvor mange Lærlinge han har oplært, og hvor vidt de, han 

har i Lære, er kommet. 

Ligesom Kollegiet ønskede ogsaa Grev Reventlow, at Schroll 

skulde forblive. Han tilraadede ham at beholde Gaarden som Arve

fæste og haabede, at han kunde forene Linnedmanufakturets Hegleri 

og Spinderi med sit Høranlæg for at lægge en varig og fast Grund
vold for Linnedfabrikationen, og paa Grevens Bøn udarbejdede 

Schroll siden en Plan for Foreningen, som vandt Grevens Bifald.37 ) 

Kort Tid efter, den 20. Januar 1798, indsendte Schroll sit Svar 

paa Kollegiets Skrivelse. Med Taknemlighed antager han den ham 
tiltænkte Forøgelse af 300 Rdr. til de 200, som allerede er tilstaaet 

ham, saa han i alt skal nyde 500 Rdr. aarlig, imod selv at udrede 

de 200 Rdr. aarlige Renter og Afdrag af de 4000 Rdr., som med 

5 Procent er laant ham af Kredit Kassen, ligesom 160 Rdr. for de 

4000 Rdr. med 4 Procent af Industrifonden, men hvoraf han endnu 

ingen har hævet, saaledes at naar disse 360 Rdr. fradroges de 500 

Rdr. Understøttelse, blev der 140 Rdr. aarlig tilbage, men derimod 

blev han selv Ejer af de to Gaarde efter 28 Aars Forløb. Hermed 

var han fuldkommen fornøjet. 

Der havde ved denne Tid ikke været mere end 5 Lærlinge hos 

ham, hvilket skyldtes, at han ikke kunde forsikre dem, at de kunde 

blive fritaget for Krigstjeneste og faa Understøttelse, naar de vilde 

nedsætte sig efter at have udlært. Skønt han giver sine Lærlinge 24 

Rdr. i aarlig Løn foruden Kost og Logi og Fritagelse for alle per

sonlige Skatter, er dogtogaaet fra ham, saa han nu kun har en, som 

er fra Køng i Sjælland, og to unge Mænd fra Højrup, som han har 

antaget i fast Arbejde. 
Den almindelige Tvivl om, at Høravlen her tillands vil kunne 
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drives med Fordel, er en ikke ringe Aarsag til, at mange afskrækkes 

fra at sende ham Lærlinge. Han foreslaar derfor at udsende en Be

kendtgørelse om hans Høravlings Fremgang i de 5 Aar, han har 

saaet Hør, paa et Areal af 30 Tdr. Land. Og naar dertil hans Lær

linge kunde fritages for Krigstjeneste, og de der paa egen Haand 
gav sig i Lære hos ham, gaves Haab om en Understøttelse, naar de 

fandtes duelige, for at kunne etablere sig og fortsætte det, de havde 

lært, saa tvivlede han ikke om, at han stadig vilde faa det fulde 
Antal Lærlinge.ss) 

Sidst i Juli 1798 indsendte Schroll Regnskabet for Aaret fra l. 

Maj 1796 til l. Maj 1797. Han har fra Tid til anden oppebaaret 

500 Rdr. af Linnedmanufakturets Kasse, derved faar det samlede 

Regnskab et Overskud af 80 Rdr. Medens den Del, som kan hen

regnes til det aarlige, har et Underskud paa 320 Rdr. l Mk. l Sk. 

Høravlingen derimod gav et Overskud af 192 Rdr. 3 Mk. 3 Sk. paa 

5 Tdr. 2 Skp. Land hjemme ved Gaarden. 

Næste Aars Regnskab 1797/98 har et Underskud paa det samlede 

Regnskab af 160 Rdr., skønt der ogsaa dette Aar er oppebaaret 500 

Rdr. af Manufakturets Kasse; det aarlige har igen et betyd~ligt Un

derskud af 238 Rdr. 4 Mk. 5 Sk., medens Høravlingen har et Over

skud af 262 Rdr. 2 Mk. 15 Sk. 

Det store Underskud for disse Aar "hidrører af de aarlige Udgif
ter, jeg har maattet forbinde mig til at tilstaa de aftrædende Beboere 

af Jorder og Omkostningerne ved de til dem indrettede Bygninger 

ligesom Renterne af den Kapital, som til Gaardens Indkøb, Byg

ninger, Besætning og Drift er anvendt, saavelsom den tiltagende 

høje Pris af Folkelønninger og den mindre Pris, Kornet og de fede 

Varer disse tvende Aar har været i." N aar han da sammenlægger 

det Tab, han har haft ved Gaardens Avling i de 4 Aar, han har dre

vet den, efter de aarlige Balancer, kommer han op paa over 1130 

Rdr. Og naar Fordelen ved Høravlingen i samme Tid har været 745 

Rdr., bliver der et rent Tab af 385 Rdr.39) 
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I Maj 1799 indsender Schroll en Redegørelse for Høravlen i 1798, 
der har været mindre god paa Grund af stærk Tørke. Han har haft 
4 Tdr. 4 Skp. Land tilsaaet ved Lykkenssæde og l Td. l Skp. ved 
Trolleborg. Overskuddet er kun blevet 94 Rdr. l Mk. 2 Sk. Derimod 

viser det samlede Regnskab et Overskud eller en Beholdning af 119 
Rdr. 3 Mk. 2 Sk., men dette skyldes, at Overskuddene for Høravlen 

i de forløbne 5 Aar er beregnet som Indtægt paa dette Aars Regn
skab, idet de ikke tidligere har været opført paa det samlede Regn
skabs Indtægtsside, hvad nu herefter finder Sted hvert Aar. 

Schroll har ikke turdet tilsaa det fuldeAareal af 10 Tdr. Land, da 

Høravlen kræver mange Folk, "som her i denne Egn, hvor der gives 
saa mange Næringsveje, er vanskelig at bekomme". Den Uvished, 
han længe stod i, om han kunde blive ved Lykkenssæde, var ogsaa 
Grunden til, at han ikke kunde iværksætte alle de Indretninger, han 
ansaa for nødvendige til Udvidelse af Høravlingen. Men nu da Kol
legiet har givet ham Haab om en aarlig Understøttelse af 500 Rdr., 

har han i Sinde med Grev Reventlows Tilladelse at bygge 2 Huse 
til 4 Familier som faste Arbejdere ved Høravlingen. Det første op
føres i Sommeren 1799, og til det har han allerede antaget to meget 
duelige unge Mænd, som har bundet sig til, saalænge de lever og 
bebor Huset, bestandig at arbejde ved Hørren. Derved opnaar han 
at faa øvede og tillærte Folk i Stedet for Lærlinge, der foranlediger 

Sinkelse og Tab. 
Han tror, at det bedste Middel til at skaffe Lærlinge er at gøre 

Høravlens Fremgang bekendt, saa vil Jordegodsejerne sende ham 
unge Mennesker, og man vil blive overbevist om, at selv Danmarks 

middelmaadigste Jorder kan frembringe Hør, der er langt bedre end 
den østersøiske og kan sættes lige med den hollandske, naar den 
dyrkes efter den hollandske Metode. Han har nu tænkt at udvide 
Høravlingen og har udlagt 12 Tdr. Land, som i disse Dage bliver 
besaaet med Hørsæd. I Virkeligheden blev det dog kun 11 Yz Tdr. 
Land, deraf de 10 ved Lykkenssæde, som var mere, end Gaardens 

Aareal egnede sig til, og ll!z Tdr. ved Brahe-Trolleborg.40 ) 
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Den paatænkte Forhøjelse af Understøttelsen blev det dog ikke til 
noget med. Kollegiet havde ganske vist en Forestilling færdig om en 

Forøgelse af Schrolls Understøttelse med 300 Rdr. til de hidtidige 
200 Rdr. Der paafulgte imidlertid ingen kongelig Resolution. Man 
er efter nærmere Overvejelse kommet paa andre Tanker og har 
ment, at Sagen bedre kunde ordnes paa anden Maade. Det skete 
ogsaa nogen Tid efter.41) 

Sikringen af Instituttet ved Resolutionen af 5. Marts 1800. 

I de 6 Aar 1791 og 1794-98, Schroll har dyrket Hør, har han i 
alt haft 36 Tdr. Land besaaet. Udbyttet har været 13661 Pd. Hør, 
1677 Pd. Blaar og 142 Tdr. 2 Skp. Frø, som har givet en Indtægt 

af 3409 Rdr. 3 Mk. 15 Sk. Udgiften beløber sig til 2121 Rdr. 3 Mk. 
3 Sk., og den rene Gevinst til1288 Rdr. 12 Sk. Paa hver Tønde Land 

giver det gennemsnitlig en Indtægt af 94 Rdr. 4 Mk. 8 Sk., en Ud
gift af 58 Rdr. 5 Mk. 8 Sk. og en ren Gevinst af 35 Rdr. 5 Mk.42) 

Udbyttet af Høravlen er der da ikke noget i Vejen med, og det 

giver Kollegiet Anledning til at bemærke, at "det maatte synes 
modsigende, at den Mand ej skal kunne bestaa ved sit Gaardbrug, 
uagtet den A v l som er hans Hovedformaal, angives at være højst 

fordelagtig." 
Men der var en Vanskelighed, som ikke maatte overses. Indtæg

ternene kunde ikke forøges ved at tilsaa et større Areal med Hør

sæd, da den samme Jord først efter en Aarrække paany egnede sig 
til HøravL Gaardens Jorder var paa 119 Tdr. Land, deraf 42 Tdr. 
Engbund og kun 77 Tdr. Agerjord. Det højeste, der kunde regnes 
med aarligt at kunne tilsaas med Hørfrø, var 7 Tdr. Land eller Yu 
af Agerjorden og 1h 7 af det hele Areal. Kollegiet maatte heroverfor 
erkende, at det var tydeligt, at den fordelagtigste Høravl paa de der
til anvendelige 7 Tdr. Land hvert Aar ikke kunde erstatte det T ab, 

Schroll lider under mindre fordelagtig Avl paa de øvrige 70 Tdr. 
Agerjord. Her kunde Udbyttet ikke bringes saa højt op, at det kunde 
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opveje de tunge Byrder, der hvilede paa Gaarden. Schroll maatte jo 

ogsaa have næsten hele sin Opmærksomhed henvendt paa Høravlen 

og ofte tilsidesætte Gaardens øvrige Drift. 

For nu at sikre sit Høranlæg og tillige fremme Linnedmanufaktu

ret, ved at det her fra Landet kunde faa sin Hør til samme Pris, som 

den indkøbtes for i Holland, uden Omkostninger af Fragt, Assu

rance og Told, foreslaar Schroll, at hans Hørsæd blev sat i nærmere 

Forbindelse med Manufakturets Heglerier, Spinderier og Væverier. 

Derved vilde ogsaa Hensigten med Høravlen og dens Udbredelse 

her i Landet hurtigt og bedst kunne opnaas. Han havde hertil 

udarbejdet et omfattende Forslag, dateret 2. Oktober 1799, som 

baade vandt Grev Reventlows og Kollegiets Bifald ved i alle Enkelt

heder at vise, hvorledes Ordningen kunde gennemføres og vilde 

komme til at virke. Som en af de gavnligste Virkninger gøres op

mærksom paa, at naar saaledes Hegleriet skulde forsynes med Hør 

avlet ved Anlægget for derved at blive i Stand til at fremme Spin

derierne og Væverierne, maatte man i Tide være betænkt paa at 

gøre Udveje for et større Areal Jorder og et større Antal arbejdende 

Hænder, hvilket havde en betydelig Indflydelse paa Landets Folke

mængde og paa Jordens Forbedring til anden Kornsæd. Som en 

nødvendig opmuntring for Lærlingene ved Høravlingen foreslaar 

han atter, at de maa befries for Militærtjeneste, og naar de vil etab

lere sig efter fuldendt Uddannelse, at de da maa faa en Understøt

telse og et Forskud til Hjælp. 

Alle disse synspunkter, som Schroll gennem et Aar havde frem

sat i sine Indberetninger, har Kollegiet nøje overvejet og paa Grund

lag heraf udarbejdet en Forestilling, som den 27 . Fabruar 1800 blev 
indsendt til Kongen. 43) 

Herpaa resolverede Kongen 5. Marts: 

Schrolls Høravlingsanlæg skal videreføres til Uddannelse af 

Lærlinge, som efter fuld Uddannelse skal tilstaas 100 Rdr. til An-
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skaffeise af de fornødne Redskaber, naar de selv begynder paa Hør

avlen, og hvis de, enten paa egen eller andres Regning, dyrker Hør 

paa mindst l Td. Land, hvorpaa frembringes i det mindste 24 

L Pd. velavlet Hør, tilstaas der dem i de første 8 a 10 Aar en aarlig 

Understøttelse af 20 til 30 Rdr. Hvis Forholdene tilraader en Under

støttelse for at etablere en udlært Lærling, maa denne af Kommerce 

Kollegiets Fonds forstrækkes med 300 til 400 Rdr., som bliver staa

ende rentefrit og efter 25 Aars Hørdyrkning paa et tilsikret Areal 

betragtes som afbetalt. Ophører Høravlen, skal Forskuddet forren

tes med 4 pCt., og efter Opsigelse tilbagebetales. Der tilstaas Schroll 

for hver etableret Lærling aarlig i 8-10 Aar en Præmie af 10 Rdr. 

for stadig at staa i Forbindelse med de etablerede. Til Belæring og 

Opmuntring for andre skal Schroll bekendtgøre Hovedresultaterne 

af sin hidtidige Høravl og give en nøjagtig Beskrivelse af Høravlen 

og Hørrens Tilberedning og siden af de indvundne Erfaringer. Til 

V ej ledning skal han give hver Lærling fra hans Anlæg en skriftlig 

Instruktion angaaende Høravlingen, som siden kunde offentlig

gøres. 

Endvidere maa Kommerce Kollegiet som hidtil fremdeles betale 

den ene Procent af Renterne af Laanet hos Kreditkassen paa 4000 

Rdr., medens Schroll betaler de 3 pCt., og de øvrige 4000 Rdr., som 

maatte laanes af Industrifonden, maa i Stedet tilskydes af Kollegiets 

Understøttelsesfonds uden Rente og Afdrag. Til Schrolls aarlige 

Understøttelse tillægges der ham yderligere 100 Rdr., og for hver af 

de 10-12 Lærlinge, der bliver hos ham over 3 Aar, faar han 20 

Rdr., og 30 Rdr. for dem, der kun bliver i 2 Aar. Derimod forpligtes 

Schroll til at aflægge Regnskab for Anvendelsen af de tilstaaede 

Kapitaler, at antage indtil et Antal af 12 Lærlinge, udarbejde et 

Reglement for Instituttet og anmelde til Kollegiet, naar en Lærling 

bliver antaget og afskediget. Han skal istandsætte og vedligeholde 

Høravlsgaarden, anvende mindst 4-6 Tdr. Land til Høravl, og 

endelig skal Gaarden stilles som Pant for de forstrakte Summer, dog 
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at de 4000 Rdr., som udbetales uden Renter og Afdrag stedse bliver 

siaaende uopsagt, saalænge Gaarden bruges til Høravl, og ellers 

bliver at udrede med 2. Prioritets Panteret i Gaarden. 

Med denne Resolution kunde Schroll være tilfreds. Hans Ønsker 

var i det væsentlige opfyldt, og det var gjort ham muligt at blive ved 

Lykkensæde. Hans Understøttelse var ganske vist kun forhøjet med 

100 Rdr., men til Gengæld fik han det tidligere bevilgede Laan paa 

4000 Rdr. uden at skulle svare Renter og Afdrag. 

Høravlingsanlæggets Mellemregning med Kommerce Kollegiet 

opgør Schroll til l. Januar 1800 saaledes: 

Forskud af Industrifonden .................................. . 

Gratifikation af 200 Rdr. aarlig fra Y1 1794-% 1800, 

6 Aar ........................................................ . 

Godtgørelse for Lærlinge l 794-99 .................... . 

4000 Rdr. 

1200 

440 
" 
" 

5640 Rdr. 

Af Laanet fra Kreditkassen 1793 har han betalt Renterne med 3 

Procent i de 6 første Aar, derefter skal han svare baade Renter og 

Afdrag med 5 Procent, men ved Resolution af 25. Maj befries han 

ogsaa herfor.44) 

Med Hensyn til Fritagelse for Militærtjenesten for hans Lærlinge 

indeholder Resolutionen intet. Kollegiet havde forespurgt Danske 

Kancelli, der svarede, at en Fritagelse ikke kunde tilstaas paa anden 

Maade, end det allerede var bevilget flere Linnedfabrikker, ogsaa 

Brahe-Trolleborg, nemlig kun saalænge dets værnepligtige Lærlinge 

eller Svende forblev i stadigt Arbejde ved Instituttet, men hvis de 

forlader dette, førend de har fyldt det 36. Aar, bør de anvendes til 

Krigstjenesten. Hermed maatte Schroll foreløbig lade sig nøje trods 

flere Forsøg det følgende Aar paa at opnaa en yderligere Indrøm
melse.45) 

Antallet af Lærlinge varierede ikke meget i Begyndelsen og over-
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steg i 1790'erne ikke 5. I de første 3 Aar var der 4 hvert Aar, i det 

4. Aar 5, i det 5. Aar 3, og i det 6. eller 1799/1800 kun 2, men efter 
Resolutionen af % 1800 begynder Antallet straks at stige og naar 
snart ret godt op. 

Indtægterne af Schrolls Landbrug indkom hovedsagelig ved Salg 

af Korn, Smør, Flæsk og Kreaturer. 1794/95 solgte han Korn for 
154 Rdr., 16 Fjerdinger Smør- det sædvanlige Kvantum de første 
Aaringer - for 107 Rdr., og Kreaturer for 42 Rdr., men det er ikke 

altid til at begynde med, at Indtægterne af disse Varer er saa høje, 
undertiden naar de kun op paa 200 eller 250 Rdr. De fleste Aar er 
der indkøbt lidt Sædekorn, der reducerer Indtægterne af Landbruget 
en Del. Disse var saaledes ikke store, og det er forstaaeligt, at det 
gav Schroll Grund til Bekymring. 

Af faste Udgifter var der kongelige Skatter og Afgifter til Baro
niet, der i de første Aar tilsammen beløb sig til omkring 250 Rdr. 

og siden steg en Del. Til Dagleje gik der gerne noget over eller 
noget under 150 Rdr., og til Folkeløn fra 120 til 140 Rdr. Udgif
terne til Husholdningen oversteg i Gennemsnit de 6 første Aar ikke 
100 Rdr. Afgifterne til Baroniet og til de tidligere Beboere af Gaar

dene har tynget haardt paa Regnskabet og har været medvirkende 
til det undertiden store Underskud eller det kun ringe Overskud. 

For Regnskabsaaret 1799/1800 er der et Overskud paa 378 Rdr., 
men der er ogsaa dette Aar oppebaaret 700 Rdr. af Manufakturets 
Kasse, og Overskuddet af Høravlingen beløb sig til 311 Rdr.46 ) 

Fra l. Maj 1800 opstiller Schroll en Balance over Høravlsanlæg
gets Tilstand. Gaardens Indkøb har kostet 1740 Rdr., Bygningerne 
2823 Rdr. 4 Mk. 7 Sk., Inventar og Redskaber 859 Rdr. 6 Sk., og 
iøvrigt har han anvendt paa Gaarden i de 6 Aar, han har haft den, 

1096 Rdr. 5 Mk. 15 Sk., ialt 6520 Rdr. Hans Udgifter herved er da 
mere end dækket af de to Laan paa tilsammen 8000 Rdr.47) 

I 1798 var Gaardens Bygninger blevet vurderet til Brandforsik-
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ring for 3024 Rdr., deraf Stuehuset for 1260 Rdr., og Ladehusene 

for 1354 Rdr. 
Med det nye Aarhundrede begynder en lysere Tid for Schroll og 

hans Anlæg. Han kan nu se Fremtiden i Møde med større Fortrøst

ning. Efter at han har vundet Kommerce Kollegiets fulde Tillid, 

føler han sig overbevist om, at det, som han betragter som sit Livs 

Opgave, villykkes for ham, og snart giver hans Virketrang sig Ud

slag i Forberedelsen af nye Planer. 

Besk1'ivelse af Hørtlyrkningen. 

Sidst i Maj 1801 modtog Schroll følgende Skrivelse fra Kommerce 

Kollegiet, dateret 23. Maj: "Da en af dette Collegii Medlemmer, 

Assessor Rafn, paa en Rejse i Sommeren 1800 tillige var overdraget 

at tage Deres Institut for Høravlingen i Øjesyn, og man af hans 

fordelagtige Rapport derover endnu mere har ønsket dets Virke

kreds større og mere udbredt, men dog hidindtil forgæves ventet 

den Beretning om Hørdyrkningen, De hertil skulde indgive, for 

videre at bekendtgøres, saa oversender man Dem herved den Del 

af bemeldte Rapport, som angaar Høravlen, med Begæring om, at 

De ufortøvet vilde gennemlæse den, tilføje, hvad De finder fornø

dent, og berigtige de Steder, der maatte behøve saadant. Man ønske

de den tilbage med Deres Anmærkninger derved i det seneste om 

3 Uger fra Dato, og beder man Dem ikke at bekymre Dem om at 

pynte paa Stilen, af hvad De tilføjer, kun at det kan forstaas, da 

Callegiet selv vil give det den fornødne Form, naar det ved Trykken 

skal bekendtgøres. 
Dernæst overdrager man Dem, for Collegii Regning, at lade gøre 

Modeller af Deres Bragemaskiner, Svingle- og Skættetræer, Frø

solde, Replelam etc., samt at sende en Tegning af Deres Tørreovn. 

Enhver Snedker vil rimeligvis kunne gøre disse Modeller, hvori De-
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lenes Forhold maatte være iagttaget, og den naturlige Størrelse 

angivet. 

Man ønskede disse Modeller færdige saa snart som muligt".48) 

Schroll har vel straks efterkommet Kollegiets Anmodning om 

Tilføjelser til Rapporten og derefter indsendt den. 

Ved Midten af Juni Maaned bad han om Udsættelse af den ham 

paalagte Beskrivelse af Høravlen og Hørrens Tilberedning. Udsæt

telsen blev bevilget, og sidst i Juli indsendte han sin Afhandling 

tilligemed Modeller af alt didhørende. Assessor Rafn paatog sig at 

gennemlæse den og antegne derom det fornødne. Samtidig indsendte 

Schroll det befalede Reglement for de antagne Lærlinge, som imid

lertid maatte omarbejdes og ordnes.49) 
For at renskrive sin Afhandling om Høravlen samt udarbejde, for

fatte og renskrive sine Regnskaber havde han betalt Birkedommer 

Toftegaard 15 Rdr.50) 

Rafn har nu benyttet Schrolls Tilføjelser til Rapporten til Udar

bejdelse af sit Skrift om Høravlen, som derefter blev skrevet og 

blev prisbelønnet af Det kongelige danske Landhusholdningsselskab 

i Aaret 1800. 1804 udkom det i 7. Bind af Selskabets Skrifter, men 

allerede Aaret forud var det blevet udgivet som selvstændigt Skrift. 

Det var kun paa 38 smaa Sider, og Forfatterens Hensigt dermed er 

at bidrage til at gøre en saa nyttig Indretning som Høravlingsinsti

tuttet i Fyn mere bekendt og at opmuntre Jordgodsejere og andre 

Landmænd til at sende unge duelige Agerdyrkere dertil. Han øn

sker, at hans Skrift mere maa blive betragtet som et Forsøg til en 

historisk Beretning om dette Instituts Tilstand og det ualmindelige 

i Fremgangsmaaden ved Høravlingen der end som en fuldstændig 

Plan for Hørrens rigtigere Dyrkning og Behandling. En saadan kan 

engang ventes fra den Mand, som forestaar dette Institut. Imidler

tid kan enhver med Sikkerhed tro og følge, hvad her er sagt om 

Hørrens bedre Dyrkning og Tilberedning, da det er hentet fra Kil

den selv. 51) 
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Høranlægget og Linnedmanufakturet.- Andre kongelige 

Resolutioner. 

Planerne om en Forening af Høranlægget og Linnedmanufaktu

rets Hegleri og Spinderi optog stadig Schroll. Det Lindenborgske 
Manufakturs Virksomhed var steget stærkt i 1790' erne og havde i 
1796 næsten fordoblet sig. Forbindelsen med det Tralleborgske føl
tes derfor altfor besværlig under den store Afstand mellem dem, 
og i Juli 1796 foreslog Grev Reventlow og Schroll Schimmelmann 
at ophæve Forbindelsen. Derved blev det Schroll mere overkomme
ligt at bestyre det Tralleborgske Manufaktur. I Foraaret 1801 sendte 
han Grevinde Reventlow en Genpart af sit Forslag til den nylig 
afdøde Greve om, hvorledes han troede, at Manufakturets Hegleris, 
Spinderis og Væveris Virksomhed for Fremtiden sikrest vilde kunne 
fortsættes. 

Herefter skulde Væveriets Virksomhed fortsættes efter et Forslag 

af Vævemester Gudmund Thorsen. Hegleriets og Spinderiets Virk
somhed og Bestyrelse vilde Schroll med Fornøjelse paatage sig, men 
da hans Hovedbeskæftigelse, Høravlingen, ikke tillod hans Fravæ
relse, vilde det blive nødvendigt, at Hegleriet og Spinderiet flytte
des fra Tralleborg til hans Høranlæg i Højrup. Manufakturets Ho
vedkasse ønskede han, at Legationsraad Kirstein i København som 

hidtil vilde paatage sig, men Schroll maatte nu have en Regnskabs
fører. De allernødvendigste Indretninger, som maatte gøres ved 
hans Gaard til Hegleriet, og de Omkostninger, disse foranledigede, 
maatte betales af Manufakturet. Schroll forlangte ingen særskilt Løn 
for at forestaa og bestyre Hegleriet og Spinderiet, men naar han ved 
sin Flid og Indsigt havde sat Manufakturet i den Stand, at han 
kunde fortjene at tages i Betragtning, og Baroniets Ejer var blevet 
fuldmyndig, saa var det hans Begæring, at hvis Tiden saaledes skul
de forandre sig, at Høravlingen og hans Gaards Avlings Indkomster 
ikke skulde være tilstrækkelige til at udrede de Lykkenssæde paa
lagte aarlige Afgifter uden at angribe den ham tilstaaede Under-
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støttelse, at Baroniets Ejer da, ligesom hans salige Fader havde haft, 
paa det bedste vilde have ham i Erindring med den Understøttelse, 
han uagtet al anvendte Flid i saa Fald kunde trænge til. 52 ) 

Schrolls Forslag fortjente den nøjeste Overvejelse. Linnedmanu

fakturets Virksomhed havde været tiltagende, efter at Schroll i Aaret 
1793 besørgede den første hollandske Hør indkøbt, og siden saa

længe Kammerherre Schubart paasaa og besørgede Indkøbet, men 
fra Aar til andet aftagende, efter at Manufakturet var blevet 
nødsaget til at overdrage Hørrens Indkøb til Kommissionærer, som 
ikke altid var lige paalidelige og ofte saa paa deres egen Fordel til 
Skade for Manufakturet. Kammerherre Schubart var nemlig 1798 
blevet Gesandt i Madrid, hvor han forblev til Aar 1800. Han var 

derefter igen i Haag fra 1800 til 1802, da han forflyttedes til Italien. 
I Begyndelsen af Aaret 1802 havde han været paa Brahe-Trolleborg 
hos sin Søster, Grevinde Reventlow, og efter at have raadført sig 

med ham tilbød Grevinden at overdrage Schroll Linnedmanufaktu
ret, for at forene det med Høravlen, ligesom det havde været den 
afdøde Greves Ønske. Schroll ansøgte derefter den 30. Marts 1802 

Kommerce Kollegiet om, at Linnedmanufakturet maatte overdrages 
ham for hans egen Regning, og samtidig indsendte han en Anbefa

ling fra Grevinden, hvori hun skriver, "at Høravlingsinstituttet her 
paa Baroniet Brahetrolleborg ej bedre kunde befordres end ved at 
forene med samme Linnedmanufakturets Hegleri og Spinderi, og i 
den Henseende at overdrage til Hørbereder Schroll Direktionen af 
den dertil bestemte Fond. "53) 

Ansøgningen var ledsaget af en Taksationsforretning over Lyk

kenssæde, som var afholdt 20. Januar 1802 efter Anmodning af 

Kollegiet og efter Regnskabet 1801/02 er betalt med 12 Rdr. 3 Mk. 
til Birkedommer Toftegaard. Paa Grundlag af denne og flere med

følgende Bilag gav Schroll en Fremstilling af Lykkenssædes hele 
Tilstand til Oplysning for Kollegiet. 

Ifølge Arvefæstebrevene for Lykkenssæde og Bækkelund bestod 
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Gaardens Areal af 139 Tdr. Land, men kun 75 Tdr. var Agerjord, 
og deraf forbeholdt den ene Gaards tidligere Beboer sig 7 Tdr. af 
den allerbedste Agerjord, saa der kun blev 68 Tdr. Pløjejord tilbage. 
Da disse Jorder for det meste laa meget lavt og næsten indesluttet 
af opgravede Tørvemoser og sumpede Enge, var de i vaade og kolde 
Aaringer meget usikre til Kornsæd. Derimod var de faa, som V andet 
kunde ledes fra, af bedste Bonitet. Det øvrige af Gaardens Areal 
bestod i 60lh Tdr. Land Eng og Mosejord, hvoraf omtrent 9 Tdr., 

men spredt beliggende, var god Eng, 6 Tdr. gamle opgravede Tørve
grave, og det øvrige mager og mosset Eng, som til Høslet var meget 
ringe og til Græsning især for Malkekøer og Bæster af liden V ær di. 
I Byens fælles Tørvemose, Møllemosen, befandtes ifølge Arvefæste
brevene 5)~ Tdr. Land, der for det meste bestod af gamle Tørve

grave og aarlig benyttedes til fælles Græsning for Ungkvæg. I Fæl
leslodden Møllebjerg var ligeledes henlagt til Gaardene Lykkens
sæde og Bækkelund 8 Tdr. Land, der var bestemt til Skovopelsk
ning, men da samtlige Højrup Bymænd med afdøde Grev Revent

lows Tilladelse i Foraaret 1801 ved Deling og Lodkastning fik hver 
sin Del særskilt, blev den til Lykkenssæde henlagte Skovpart paa 
Grund af dens bedre Bonitet kun bestemt til 5 Tdr. Land. Denne 
Skovlod havde hidtil været af ubetydelig Nytte for Schroll, da den 
først i 1795 og 1796 var blevet besaaet med Underskovs Besaaning, 
og i de følgende Aar har han af den fælles brugte Skovlod i Mølle
bjerg kun faaet 25 Læs Gærdselskov. Den øvrige Gærdsel til Jor
dernes Indhegning har han maattet købe. 

Ved Taksationsforretningen blev alle Lykkenssædes Jorder be
tragtet som privat Ejendom, hvoraf ingen flere Afgifter svaredes 
end kongelige Skatter og Tiende, vurderet efter almindelige Jord

priser til 3643 Rdr., Bygningerne til 3160 Rdr., og tillægges Vær
dien af de til de tidligere Beboere opbyggede Huse, 112 5 Rdr., bliver 
det tilsammen 4285 Rdr. Besætningen vurderedes til 1175 Rdr., 
Høravlingsredskaberne til 113 Rdr. 3 Mk., og Indboet til 737 Rdr. 

3 Mk. 7 Sk. 
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Lykkenssædes aarlige Afgifter til de tidligere Beboere, til Baro
niet, kongelige Skatter m. m. beløb sig til 439 Rdr. 5 Mk. 14 Sk. 
Hertil kom 200 Rdr. Renter og Afdrag af Laanet fra Kreditkassen, 
og tillagdes Renterne af de 4000 Rdr. fra Industrifonden, som var 
rentefri, men virkelig var anvendt paa Gaarden, med 4 pCt. eller 
160 Rdr., blev de aarlige Afgifter 799 Rdr. 5 Mk. 14 Sk. 

Schroll forklarer nu i sit Forslag, hvorledes han fandt Gaarden alt 
for dyr og derfor havde ønsket at opgive den, men siden ved yder
ligere Støtte fra Kollegiet havde besluttet at fortsætte og derpaa 
havde udarbejdet sin Plan om en Forening af Manufakturets Heg
leri og Spinderi med sit Høranlæg. Men da denne mellem ham og 
Grev Reventlow indgaaede Forening ikke kunde vedblive paa Grund 
af Grevens Død, saa var det, at han vovede at forestille Kollegiet 
Høravlingsinstituttets Tilstand. 

For nærmere at forklare denne havde han opstillet en tabellarisk 
Generalekstrakt af Regnskaberne for de 7 Aar fra Anlæggets Begyn
delse til l. Maj 1801. ! disse Aar havde Gaardens Indtægter været 

for 
solgt Korn .................................... .. .... 853 Rdr. 4 Mk. ro Sk. 
fede Varer (bl. a. Smør) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 636 .. 7 .. 
Kreaturer ................... .. . ... .. .......... ·.. . .. 395 2 " 5 " 
Adskilligt .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . .. .. .. 88 4 " 14 " 
Hørarbejderens Kost og Afgift af Hørjord 8or » 3 " 8 
Høravlens Overskud eller Fordel ............ 1248 ,, 3 " 
Godtgørelsen for Lærlingene .. .. .. . .. .. .. .. . .. 500 ,. 

Beholdningen af Hørprøven fra 1791 71 " 5 .. 9 " -----------------
4606 Rdr. Mk. 5 S k. 

Udgifterne: 

7 

Skatter og Afgifter .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 151~9 Rdr. 5 Mk. J5 S k. 
Dagleje og andre Udgifter .................... . 
Lønninger ........................................ .. . 
Købt korn ................ .. ................ ...... .. 
Husholdning ............. . ....................... .. 
Grøftning ...................................... .... . 
Adskilligt ...................................... ..... . 
til Kreditkassen Renter af 4000 Rdr. med 

3 pCt. .......................................... .. . 

IOI~ " 

886 " 
230 " 
625 " 

48 " 
171 " 

840 .. 

5 " 

l 
" 

5 " 
3 " 
5 " 

· 5 . " 
14 " 
6 

" 
6 

" 
8 

" 
Il 

-----------
5805 Rdr. 4 Mk. I I Sk. 
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Det samlede Tab blev da 1199 Rdr. 4 Mk. 9 Sk., som var en ufor

skyldt Gæld, og som skulde have været godtgjort i Afgiften til Ba
roniet. 

Men da Schroll nu ved Grev Reventlows Død ikke mere var saa

ledes sikret, at han saa sig i Stand til at udrede de aarlige Afgifter 

og endnu mindre tilvinde sig Arvefæsterettighed paa Lykkenssæde, 

ansøgte han om Tilladelse til at tilskøde Kommerce Kollegiet Gaar

den med Høravlingsinstituttet som kongelig Ejendom, ligesom Kol

legiet tidligere havde tilbudt ham det i Skrivelse af 13. Januar 1798, 

saaledes at Schroll fik Gaarden og Høranlægget overladt til Brug 

og Benyttelse til den forbedrede HøravL 

Hvis dette Forslag blev antaget, vilde Schroll være i Stand til at 

opfylde Grev Reventlows og Grevindens Ønske om at forene Lin

nedmanufakturets Hegleri og Spinderi med Høravlingsinstituttet, 

hvorved Manutakturet sikredes mod at standse, naar Hørren, der 

nu i lang Tid var steget i Pris i Udlandet, kunde faas der paa Stedet. 

Schroll var overbevist om, at Fejlen for den mindre gode Tilstand 

ikke laa hos ham eller Høravlingen i sig selv, men alene i de alt for 

tunge Byrder, der hvilede paa Gaarden. 

Forslaget blev taget op til Overvejelse i Kollegiet i April og Maj, 

men Kollegiets Stilling dertil maatte udsættes til et af dets Medlem

mers, Justitsraad Schlegels, Hjemkomst, da han havde paataget sig 

ved en Rejse til Lykkenssæde at tage Instituttet i Øjesyn for at afgive 

sin Beretning derom. Siden foretog ogsaa et andet Medlem, Kom

mitteret Pram, en Rejse til Schroll for at undersøge hans Forfatning 

og nærmere aftale det fornødne. 54) 

Kollegiet var ligesom tidligere ikke stemt for at overtage Lyk

kenssæde. Tiden gik, uden at der blev foretaget noget i den Ret

ning. Derimod var man lige interesseret i Hørinstituttets Gang. I 

November 1802 anmodedes Schroll om, med den Kyndighed og 

Erfaring, han var i Besiddelse af, at give Kollegiet forskellige Op

lysninger om Prisen paa ren hollandsk, østersøisk og indenlandsk 
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Hør, hvor meget Garn af forskellig Finhed, der kunde udspindes 
deraf, hvad det vilde koste i Spindeløn og Vævning til Lærred, og 
hvad Prisen paa Lærredet vilde blive. Spørgsmaalene er rimeligvis 
fremkaldt af Overvejelserne over Manufakturets og Hørinstituttets 
fremtidige Stilling. 55) 

Men ogsaa paa anden Maade fik Schroll at mærke, hvilken Be

tydning man tillagde hans Indsigt og Dygtighed i Høravlen. I April 
1803 modtog han en Skrivelse fra Kollegiet om, at Forvalter Schnei
der paa den kronborgske Geværfabrik i de Dage tiltraadte en Rejse 
til det sydlige Tyskland for at indhente Underretning om forskellige 
landøkonomiske Spørgsmaal, deriblandt ogsaa om Høravlen og Hør
rens Tilberedning efter den Fremgangsmaade, som brugtes i de 
Egne. Kollegiet anmodede Schroll om forinden paa Lykkenssæde at 

sætte ham grundigt ind i Høravlen og Hørrens Behandling, saaledes 
som det var Brug paa Lykkenssæde. 56 ) 

I September 1803 er Schroll i København, hvor han forhandlede 

med Kollegiet. Den 29. September tilbagekaldte han sin forrige Aar 
indgivne Ansøgning om, at Lykkenssæde maatte tilskødes Kollegiet. 
Han ønskede nu, at Gaarden fremdeles som hidtil forblev hans 

Ejendom imod at han, saalænge de forrige Beboere levede og ingen 
Afgift svarede, erholdt et Tillæg af 100 Rdr. aarlig. 

Den 8. Oktober var Schroll endnu i København, hvor han frem
satte adskillige Forslag, som han troede kunde tjene til at befordre 

den forbedrede Høravls hastige Udbredelse. 57 ) 

Herefter skulde Høravlingens Fremgang og Fordel i de 9 Aar, 
den har været drevet af Schroll, tilligemed de Fordele, der blev til
staaet hans udlærte Lærlinge, offentlig bekendtgøres i alle provin

siale Tidender og Journaler. Til Gengæld for de ikke ubetydelige 
Fordele, der blev tilstaaet Lærlingene, naar de var etablerede, skulde 
de igen være forpligtede til at modtage og undervise 4 Lærlinge, og 
naar disse var udlærte og selv havde begyndt at dyrke Hør, skulde 
de nyde en aarlig Præmie. Schroll skulde aarlig til Kollegiet gøre 
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Indberetning om hele Høravlingens Fremgang og engang hvert 3. 
eller 4. Aar rejse omkring til de saaledes etablerede Hørberedere 
for med Raad og Vejledning at gaa dem tilhaande.58) 

Omsider skulde der tages Stilling til Schrolls Ansøgning af 30. 
Marts 1802. Kollegiet udarbejdede en Forestilling til Kongen, hvori 
det udtalte, at det ikke var stemt for at overtage Lykkenssæde, men 
erkendte, at Schrolls Betænkelighed ikke var uden Grund, da hans 
Afgifter og Byrder virkelig var betydelige, hvorfor der ogsaa ved 
Resolution af 5. Marts 1800 var bevilget ham Lettelser, men da disse 
trods hans ærligste Bestræbelser i ufordelagtige Tilfælde virkelig 
ikke var tilstrækkeligt betryggende, saa maatte der være endnu no
gen Benaadning at forunde ham. 

Forestillingen indeholdt enkelte andre Forslag, bl. a. det ønske
lige i, at der i hver Provins i visse Distrikter blev ansat dygtige 
Mænd, som kunde virke for at fremme den gode HøravL 

Herpaa fulgte Kongens Resolution af 25. Maj 1804: 59 ) 

Schroll fritages for at udrede de 3 pCt. aarlig Rente og Afdrag 
af de af Kreditkassen laante 4000 Rdr., som i Stedet skal udredes af 
Industrifonden. For de Lærlinge, som bliver i Lære hos ham i 3 Aar, 
faar han nu 25 Rdr., og for dem, som bliver over 3 Aar, 20 Rdr. 

aarlig. Endvidere maa Kommerce Kollegiet ansætte duelige Mænd 
indtil 5 i Tallet som Høravlere i nogle dertil passende Distrikter. 
Disse tilstaas i de første 4 Aar 8 Rdr. aarlig pr. Tdr. Land, i de 
næste 4 Aar 6 Rdr., i de 4 derpaa følgende 4 Rdr. og siden 2 Rdr. 
aarlig for hver Tønde Land, de dyrker med Hør i det dem anviste 
Distrikt. Desuden faar de 12 Rdr. i Præmie for hver, de har udlært 
i Hørdyrkningen. Det af Schroll indsendte Skrift om Høravlen skal 
trykkes til almindelig Belæring og til Lærebog for Lærlinge, og der 
skal drages Omsorg for, at det kan blive billigt eller maaske blive 
uddelt gratis. 

Foranlediget af denne Resolution foretog Assessor Rafn i Kom
merce Kollegiet i August Maaned 1804 en Rejse til de Steder, hvor 
Høravlen cireves efter den forbedrede Maade ved udlærte Lærlinge 
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fra Schrolls Skole, nemlig til Køng og Aabenraa, samt for at bedøm
me 2 derfra foresiaaede Planer om Oprettelsen af nye Institutter 

til Høravlens hastige Udbredelse i Sjælland og det slesvigske. Paa 

Rejsen til Slesvig benyttede han ogsaa Lejligheden til at besøge 
Schroll. 

Ved sin Tilbagekomst indberettede han, at i Henseende til det 
lokale kunde der ikke let i Danmark træffes noget Sted, der for 

denne Sag var mere passende og hensigtsmæssig end just de fore
siaaede Steder. 

Inspektør Voelcker i Køng havde sin Jord inddelt i 13Marker paa 
13-18 Tdr. Land hver. En saadan Mark ønskede han aarlig dyrket 
med Hør. Han havde en særdeles kyndig Lærling fra Lykkenssæde 

ved Navn Jørgen Nielsen, som af Schroll havde det bedste Vidnes
byrd om sin Duelighed til at forestaa et Høravlsinstitut Et saadant 
Institut kunde da blive for Sjælland, hvad Lykkenssæde var for Fyn. 

I Indberetningen omtalte Rafn endvidere, at Slotsforvalter Voigt 

havde udarbejdet en Plan til i Forening med Fattigvæsenet at ind
rette et Anlæg for Høravling paa Strandgaardsmarken ved Køben
havn. Det vanskelige var at finde en Mand, som kunde bestyre dette 

Anlæg. "Jeg fandt imidlertid," indberettede Rafn, "hos Schroll en 
ung Mand, navnlig Rasmus Madsen af Grevinde Reventlows Gods, 

som er et sædeligt ungt Menneske paa 23 Aar, en særdeles duelig 
Arbejder baade som Høravler og Hegler og sindig nok til at kunne 
omgaas med Børn. Schroll og de øvrige Elever gav denne Rasmus 

Madsen det bedste Vidnesbyrd om Duelighed og god moralsk Ka
rakter, og hans Udvortes lovede mere end sædvanlig Talent. Jeg 
tror, at Anlægget skal blive vel tjent med denne Bestyrer. Han er 
villig til at paatage sig denne Bestyrelse til næste Foraar imod at 
faa 200 Rdr. Gratifikation og fri Bolig." 

Rafn havde derefter været ved Aabenraa, hvor Anlægget af et 
Institut ogsaa var foreslaaet, og her havde han fundet særlig gode 
Betingelser. Jorderne var fortrinlige, der avledes megen Hør, og der 
manglede kun Kendskab og øvede Hænder til at behandle den. In-
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stituttet skulde drives af en Købmand Lorenzen, som det Aar dyrke

de 13 Tdr. Land med Hør og næste Aar vilde dyrke 30. Arbejdet 

lededes af Henrik Holsten, en af Schrolls ældste og bedste Elever, 

som nogen Tid forlod hans Institut, hvem Schroll havde givet et 

ypperligt Vidnesbyrd om hans Duelighed baade i Høravlingen og 
Hegleriet 60) 

Paa Grundlag af disse Indberetninger udarbejdede Kollegiet i 

December Maaned en Forestilling til Kongen og paaviste Vigtighe

den for Landet af en Udvidelse af Høravlen. Rafn havde bevist ved 

Ekstrakter af Toldbøgerne for 5 Aar af forrige Decennium, at der 

aarlig gennemsnitlig indførtes og fortoldedes Hør, Hørfrø og Lær

reder for over 5 Tdr. Guld. Derfor medførte hvert Aar, der løvedes, 

inden Høravlen kom i bedre Gang, et betydeligt Tab, som maatte 

undgaas, men det ene Institut i Fyn var ikke i Stand til i kort Tid at 

sende øvede Folk til mange Steder. 

De to nye Institutter vilde kunne bestaa ved Siden af Ordningen 

med Høravlere, der efter den sidste Resolution skulde sættes i Virk

somhed i visse Distrikter, som de da skulde berejse og give hver 

Mand, der vilde dyrke Hør, Undervisning deri hos ham selv. 

Forestillingen indeholdt tillige Anbefaling af en Plan, som var 

fremsat af Schroll i Skrivelse til Kollegiet af 28. Oktober 1804, og 

hvis Formaal var en bedre Behandling af den hos Bønderne avlede 

Hør. Herefter skulde i hvert Sogn, hvor der avledes Hør, en ung 

Husmand aplæres i Høravlen, saa han igen kunde tillære andre 

Husmænd og i Fællesskab med disse om Vinteren, naar ingen anden 

Fortjeneste var at faa, bearbejde den Hør, som produceredes i Sog

net, hvor de var bosatte. Enhver Bonde og Bondekarl vilde derpaa 

af disse kunne lære de nødvendige Haandgreb og Hørrens rette Be

handling. Schroll var villig til at antage 2-4 saadanne Husmænd. 

Enhver hos ham udlært og ansat Høravler skulde det ligeledes til

lades at antage og undervise 2-4 andre. Læretiden mentes at ville 

blive i det mindste l Aar. 

Endvidere havde Schroll foreslaaet, at da de fleste af hans Lær-
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linge ikke forstod at skrive en Regning eller et simpelt Brev, kunde 
de lange Vinteraftener, da der ikke kunde arbejdes med Hørren ved 

Lys, anvendes til at undervise Lærlingene i Skrivning, Regning og 
nyttig Læsning, som det for enhver Høravler var højst fornødent at 
kunne, naar han paa egen Haand skulde forestaa den forbedrede 
HøravL Han ansøgte derfor om, at det maatte være ham tilladt at 

antage en Seminarist til at undervise hans Lærlinge i disse Viden
skaber. Og da Schrolls Børn "stander til at kunne benytte sig af 
samme Lejlighed", vil han give en saadan Lærer fri Kost, Logi, 
Varme og Lys, naar der maatte tilstaas ham en løn af 60-80 Rdr. 
aarlig og 10 Rdr. til Bøger og Skrivematerialer. 

En anden vigtig Plan forbeholdt Kollegiet sig at forelægge Hans 
Majestæt i Forbindelse med et Forslag til Forandring ved Linned

manufakturet paa Brahe-T rollebor g. 6 1 ) 

Under 19. December 1804 resolverede Kongen herpaa saaledes: 

Vi approberer hermed allernaadigst: 

l. at der i Sjælland ved Køng og i det slesvigske ved Aabenraa maa 
oprettes tvende Høravlingsinstitutter i Lighed med det paa Lyk
kenssæde under Baroniet Brahetrolleborg, hvor de, som ønsker 

det, kan aplæres i den forbedrede Høravl under Bestyrelse af 
Inspektør Voelcker paa Køng og Købmand Lorenzen ved Aaben

raa. 
2. at Læreren ved Instituttet paa Køng, Jørgen Nielsen, for hans 

Arbejde med Høravlen og hans Umage med at undervise 10 til 
12 Lærlinge, maa tilstaas 200 Rdr. aarlig samt 12 Rdr. Præmie 
for enhver udlært Lærling, og Inspektøren en Præmie af 300 

Rdr. aarlig for at lønne og føde disse Lærlinge, nemlig 30 Rdr. 
for hver. 

3. at Købmand Lorenzen ligeledes maa tilstaas 120 Rdr. aarlig for 
at føde og underholde 4 Lærlinge, og Læreren Henrik Holsten 
for enhver udlært en Præmie af 12 Rdr., som og at Lærlingene 
ved disse Institutter maa tilstaas de samme Fordele, som ved Vor 
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allerhøjeste Resolution af 5. Marts 1800 er tilstaaet de Lærlinge 

ved Schrolls Institut, som udlærte udgaar fra Instituttet og frem

deles vedbliver at dyrke Hør. 

4. at Hørbereder Schroll og enhver hos ham udlært ansat Høravler 

maa for enhver Husmand, som de oplærer i Hørberedningen, til
staas en Gratifikation af 30 Rdr., - samt 

5. at Hørbereder Schroll af Commereens Fonds maa tilstaas 80 Rdr. 

aarlig til Løn for en Seminarist, der kan give hans Lærlinge, naar 

Lejlighed dertil gives, den fornødne Undervisning i Regning og 

Skrivning, samt 10 Rdr. aarlig til Bøger og Skrivematerialer, mod 

at han selv giver ham Kost, Logi, Brændsel og Lys. 

Da Schroll den 30. Marts 1802 ansøgte Kollegiet om, at Linned

manutakturet maatte overdrages ham for hans egen Regning, havde 

han i betydelig Grad udvidet sin Høravl og saa sig som Følge deraf 

endnu mindre i Stand til at foretage Rejser for at indkøbe Hør eller 
ofre sig for Bestyrelsen af Linnedmanufakturet, som han ønskede 

og burde. Han havde derfor i Sommeren 1804, da Statsminister Grev 

Christian Ditlev Reventlow og Grev Schimmelmann var paa Brahe

Trolleborg, efter Samraad med Grevinde Reventlow forklaret dem 

Nødvendigheden af at indskrænke eller neellægge Linnedmanutak

turet Da de bifaldt dette og indsaa, at Høravlen som Schrolls Ho

vedbeskæftigelse ikke taalte hans Fraværelse ved Udenlandsrejser 

efter Hør, saa vilde det, der for Fremtiden maatte lægges Vægt paa, 

være Dyrkningen af Hør her tillands og Linnedspinderier med in

denlandsk avlet Hør forbundet med Fattigvæsenet Grevinde Re

ventlow besluttede derfor at ansøge Kollegiet om at maatte ned
lægge Linnedmanufakturet, hvorimod Schroll lovede hende at un

derstøtte Baroniets Fattige med Linnedspind ved at overlade dem en 

Del af hans egen Hør til Spinding og betale dem en højere Pris end 

Manufakturets hidtilværende Spindetakst 

I den Anledning havde Schroll den 28. Oktober 1804 ansøgt Kol
legiet om et Forskud eller Laan af 2000 Rdr. til Udvidelse af sin 
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Høravl og for at forene Linnedmanufakturets Hegleri og Spinderi 
med sit Anlæg. Sidst i December tilstillede han Grevinden en udfør

ligere Plan for Foreningen, som hun godkendte og indsendte til 
Kollegiet for at faa dettes Approbation. Laanet skulde skaffes af de 
6600 Rdr., som Manufakturfondet endnu havde staaende i Linned
manufakturets V æv er i, hvis Fortsættelse var blevet mindre nødven
dig derved, at udlærte Vævere efterhaanden havde etableret sig i 
Omegnen, og deriblandt nogle ved smaa Forskud af Manufakturets 
Fond. Schroll skulde saa tilbagebetale Laanet i 20 Aar med 100 Rdr. 
aarlig. Han forpligtede sig til i Stedet for som efter Resolutionen af 

8. Marts 1800 at holde 12 Lærlinge og besaa 10-12 Tdr. Land 
aarlig med Hør for Fremtiden at holde 20 Lærlinge og besaa 30-

40 Tdr. Land. 

Kollegiet fandt disse Forslag antagelige og udarbejdede herom en 
Forestilling til Kongen. Som Sikkerhed for Laanet kunde der ikke 

gives yderligere Pant i Gaarden, da ogsaa de nye Bygninger, som 
nu skulde rejses, hørte under den gamle Pantsættelse, men Laanet 

skulde blive betroet Schroll "mod hans simple Obligation og 100 

Rd.'s Afdrag, i Hensigt saavel til den gavnlige Udvidelse, som 
Instituttet derved erholder, som til den personlige Tillid, hvortil 
han ikke er ufortjent ved hans Flid, Sparsomhed og ordentlige 

Forhold. "62 ) 

Den kongelige Resolution blev underskrevet 8. maj 1805 og lød 
saaledes: 

Det er Vores allernaadigste Vilje, at Linnedfabrikken ved Brahe

trolleborg under Hørbereder Schrolls Bestyrelse maa ophøre, og 
benævnte Schroll tillades af Fabrikkens Fonds at anvende 2000 Rdr. 
til hans Høravls Udvidelse under følgende Vilkaar og Betingelser: 

l. at Kapitalen, som bevilges under samme Vilkaar, der finder Sted 
for Instituttets øvrige Laan, af Manufakturfondet alene, anven
des til Høravlingens større Drift og til Anskaffelsen af de Inven-
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tarier og Bygninger, som dertil behøves, hvorfor han udsteder 

en simpel Obligation med Forpligtelse til 100 Rdr.'s aarlig Af

betaling. 

2. at han derved tillige forbinder sig til i Stedet for 12 Tdr. Land, 

hvortil han nu er forpligtet, aarligen at anvende fra 30 til 40 

Tdr. Land til Hørsæd og at forøge sine Lærlinges Antal fra 12 

til 20 Personer, naar saadant af Collegium maatte forlanges, og 

der iøvrigt ikke maatte være noget at indvende mod de ham 

anvisende Personers Helbred, Kræfter eller Bekvemhed, dog 

imod den samme Godtgørelse, som er bevilget for de øvrige 
Lærlinge. 

3. at han vedligeholder Hegleriet og Spinderierne og til Spindernes 

Opmuntring efter sit Tilbud for regelmæssigen og velspundet 

Garn godtgør en Præmie af 6 S k. pr. Streng over T aks ten, imod 

til Regnskabsførelse ved Instituttets Udvidelse og hans større 

Virksomhed at beholde den Godtgørelse af 50 Rdr. aarlig, som 

hidtil har været Fabrikken derfor tilstaaet. 

Allerede tidligere, før Resolutionen, havde Schroll begyndt at 

dyrke et større Areal med Hør. I 1801 20 Tdr. Land og de 3 føl

gende Aar 25-26 Tdr. Land. Ifølge Tingbogen blev der 21. Juli 

1801 læst en Lejekontrakt, dateret l. Maj 1801, mellem Schroll og 

Hans Sørensen i Haagerup om et Hus med Have og 6 Tdr. Land 

paa en denne tilhørende Arvegaard, for Hans Sørensens og Hustrus 

Livstid mod en aarlig Afgift af 10 Rdl. 63) Lejen heraf kendes ellers 

ikke. Huset har Schroll maaske brugt til nogle af sine Arbejdere, 

men om Jorden har været brugt til Høravl vides ikke. For langt det 

meste af sin Høravl var han henvist til Brahe-Trolleborgs Hov
marker, da han hjemme ved Lykkenssæde kun kunde dyrke et min

dre Areal, i 1801 og 1802 7lh Tdr. Land og 1803 og 1804 6 Tdr. 
Det er maaske ved denne Tid, han for Livstid lejede en af Brahe

Trolleborgs Hovmarker til Hørdyrkning, eller maaske det først er 

henimod 1809, da han udvidede Arealet til 30 Tdr. Land. 
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Lærlingenes Antal begynder nu ogsaa at stige. 1801 er der 6 
Lærlinge, 5 i 1802, 10 i 1803, 9 i 1804 og 13 i 1805. 

Det samlede Regnskab balancerer bedre, men det skyldes alene 
et godt Overskud paa Hørregnskabet Gaardens øvrige Drift giver 
fremdeles et betydeligt Underskud. 

De nye Forhold afspejler sig i Byggeregnkabet, idet der i Regn
skabet 1805/06 er opført 10 Fag Hus til Hegleri, Skole, Huggehus 
og Brageværksted til 386 Rdr. 12 Sk. 

En Del af Gaardens Bygninger var paa Foranledning af Skatte
reguleringskommissionen blevet brandforsikret den 23. Marts 1803. 
Det var foruden Stuehuset de Bygninger, som brugtes til Høravlin

gens Drift. De beskrives saaledes: 64 ) 

a. Stuehuset i Øster og Vester og Norden i Gaarden, en Etage, 

14 Fag, langt 38Yz Al. og bredt 13 Al., og en Kvist igennem 

3 Fag, lang Tlh Al. og ligeledes 13 Al. bred, altsammen til 
Værelser, Køkken, Stuer og Kamre. Er forsikret i Brandkassen 
for 1260 Rdr. 

b. En Hørlade i norden Ende af den østen Længe, 6 Fag, lang 15 

Al. og bred 10 Al. Og da hele Længen, som er 32 Fag, er for
sikret for 560 Rdr., saa bliver Forsikringen for disse 6 med de 
andre lige gode Fag 105 Rdr. 

c. Et Hørhus til Bragning og Skætten, uden for den østre Længe, 6 

Fag, langt 14% Al. og bredt 16Yz Al., forsikret i Brandkassen 
for 30 Rdr. 

d. 2 Fag Hus midt i den østre Længe til Karlekammer for Arbej

derne ved Høravlingen, forsikret å Fag for 50 Rdr., og er begge 
lange 5 Al. og brede 10 Al. 

Ved Resolutionen af 25. Maj 1804 var Schroll ogsaa fritaget for 
Renter og Afdrag af sit første Laan paa 4000 Rdr. fra Kreditkassen, 

hvoraf han skulde svare 3 p. C. i Rente og 2 p. C. i Afdrag. De 
første 5 Aar var han fritaget for Afdrag og har i Regnskaberne 
kun opført 120 Rdr. aarlig som Renter. Men det er ikke klart, om 
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han siden aarlig har betalt mere. I en Regnskabsoversigt er opført 

840 Rdr. som Renter indtil l. Maj 1801 uden Afdrag, men efter en 

Formular til hans Panteobligation fra 1805 er de 4000 Rdr. nedbragt 

til 3613 Rdr. 24 Sk., hvilket svarer til 2 p. C.'s Afdrag i 6 Aar. 

Resolutionen af 25. Maj 1804 siger, at han er fritaget for Udred

ningen af de 3 (ikke 5) p. C., som han af de af Kreditkassen ham 

laante 4000 Rdr. aarlig maa betale i Rente og Afdrag. Det kunde 

tyde paa, at han de 6 sidste Aar har betalt l p. C. i Rente og 2 p. C. 

i Afdrag. 

Tiden efter 1805. 

Fra Aarene 1804 og 1805 kan Schrolls økonomiske Fremtid 

betragtes som helt sikret. Understøttelserne var nu saa store, at 

der ikke behøvedes mere, for at Virksomheden kunde gaa. Begge 

Laanene paa 4000 Rdr. hver var rente- og afdragsfri, kun det ene 

blev staaende i Gaarden til Stadighed og skulde først udbetales, 

hvis Høravlingen ophørte, det andet tilhørte Schroll tilligemed 

Gaarden efter 28 Aars Forløb, i 1822. 

Sidst i August 1809 indsendte Schroll Regnskaberne for de 3 Aar 
1/5 1806-1/5 1809, ledsaget af en udførlig Indberetning om sin 

Bedrift. Han har nu begyndt at dyrke Hamp med 4 Skp. Land det 
første Aar, 1808, og samme Areal har han de følgende Aar indtil 

1812, da han gaar ned til 2 Skp. Land. Udgifterne derved det første 

Aar var 24 Rdr. 4 Sk., Indtægten 36 Rdr. 12 Sk., og Overskuddet 

12 Rdr. 8 Sk. Fordelen ved at dyrke Hamp var saaledes ikke stor 

sammenlignet med Høravlen, men naar han alligevel vedblev at 

dyrke et mindre Areal, maa det have været for ogsaa at kunne 
undervise sine Lærlinge i Hampeavl. 

Naar han ikke har dyrket mere Hamp end 4 Skp. Land, skyldes 

det, at der skal gødes stærkt til Hampeavl, "og da jeg af min Gaards 
Jorder leverer Tienden i Natura og i nærværende Krigstider maa 

aarlig levere af 18 Tdr. Hartkorn et betydeligt Kvantum Fourage, 

saa ser jeg mig ikke i Stand aarlig at undvære en større Mængde 
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Gødning til Hampesæd uden at fornærme de øvrige af mine Jorder. 

Disse er desuden kolde og før Udskiftningen fra Byen langt fra
liggende ikkun har været lidet vedligeholdt med Gødning". 

"Da Hampens Ruskning, Rødning med videre indfalder i Korn
høsten, og til samme Tid Hørren ruskes, rives og rødes, saa ser jeg 
mig ej i Stand at bekomme de fornødne Folk, som nødvendig for
uden mine Lærlinge og faste Arbejdere udfordres til Ruskningen, 
Opstøvningen, Spredning med videre, naar jeg i Forhold til Hør
avlingen vilde udvide Hampeavlen, og siden Fattigvæsenets Indret

ning paa Landet, hvor næsten ethvert Indsidderværelse og jordløst 
Hus er nedlagt og for Fremtiden ganske vil ophøre, findes en 
kendelig Trang paa Daglejere i Høstens Tid. Denne Forandring 
tilligemed at paa nærværende Tid næsten alle arbejdsføre Mandfolk 

er i Krigstjenesten, foraarsager en almindelig Trang paa arbejdende 
Hænder i Høstens Tid. De faa Indsiddere og jordløse Husbeboere, 
som gaar i Dagleje, er almindelig pligtig for Husleje, Tørveskær 

og Tørvenes Hjemkørsel at hjælpe Bonden i Høstens Tid. Af denne 
Aarsag er det mig ikke muligt at bekomme andre Daglejere i Hør
og Hampebøsten end dem, som Landmanden ikke kan bruge, der 
for det meste bestaar af smaa Børn og gamle Folk, med hvilke Hør 

og Hampens Arbejde i Høsten maa forrettes, og disse er endog 
meget vanskelige at bekomme og maa betales efter det Arbejde, 
disse kan forrette, til en overdreven høj Pris." 

Med en Hampeager paa 4 Skp. Land vil han kunne undervise 
sine Lærlinge i den forbedrede Hampeavl lige saa fuldkomment 
som paa en Ager af 10 Tdr. Land. "Omendskønt min forrige Aars 
Hampeavl ikke var, hvad den kan blive, naar Jorden om nogle Aar 
kommer til den Fuldkommenhed, som en god Hampeager bør være, 

glæder det mig saa meget mere at kunne overbevise det højkonge
lige Commerce Collegium af min Beregning og medfølgende Prøve 
af forrige Aars avlede Hamp, at Hamp kan avles her i Landet af 
samme Godhed og sælges for samme Pris, som den aarlig fra frem

mede Steder indføres". 
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Forrige Aar (1808) har han begyndt at forene Hampeavlen med 

Høravlen og Heglingen. Han ansaa det saa meget mere hensigts

mæssigt at forene disse 3, "eftersom Hampens Dyrkning og Til
beredning næsten udfordrer en og den samme Omgangsmaade og 

Behandling som Hørren samt paa ubetydeligt nær samme Redskaber 

og Indretning. En duelig Hørarbejder er desuden før i Stand med 

Færdighed at arbejde i Hampen end den, som ikke er vant til dette 

Arbejde. Hampeavlen kan heller ikke stadig beskæftige øvede Folk, 

da derimod Høravleren, med Hør- og Hampeavlen sammentagen, 

kan beskæftiges hele Aaret igennem. Ved at forene Hampeavlen 
med Høravlen vil dens almindelige Udbredelse tillige snarere op

naas, og begge Genstande forbundne med Heglingen vil anstændig 
kunne underholde den Familie, som beskæftiger sig med denne 

Næringsvej, uden at enhver Genstand særskilt i længere Tid og paa 

forskellige Steder maa læres". 

Til Høravlingens Udvidelse forenet med Hampeavlen, Hegleriets 

og Spinderiets Fortsættelse har Schroll været nødsaget til at opføre 

en Del Bygninger, han har forøget Redskaberne og Inventaret, og 

over det hele agter han at lade holde en Taksationsforretning, før 

han skal udstede Obligationen paa de 2000 Rdr. 

Aaret 1807 var et Misvækstaar, og 1808 var maadeligt. De 4 Aar 

1805-1808 har dog givet lidt over 84 Rdr. aarlig af hver Td. Land 

og en ren Fordel af 30Yz Rdr. 65 ) 

De første Regnskaber for Hegleriefs og Spinderiets Virksomhed 

efter Overflytningen til Lykkenssæde er fra 1809 og 1810. Der kan 

have været et Regnskab fra Aaret før, fra 1808, men det findes ikke 

ved det almindelige Regnskab, hvor det ellers skulde være, og det 

kendes ikke; heller ikke Hørregnskabet findes for dette Aar. Der er 

fra l. Maj 1809 til l. Maj 1810 af Instituttets Lærlinge heglet for 

fremmede 97 Lispund Hør og 17 Lispund Hamp for en Betaling 

af 3 Mk. pr. Lispund eller ialt 57 Rdr. Fra l. Maj 1810 til l. Maj 

1811 376 Lispund Hør og 21 Lispund Hamp for 198 Rdr. 3 Mk. I 

de samme to Aar er der af Baroniets Fattige spundet 209 Pund Hør, 
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Hamp eller Blaar til 261 Strænge og 3 Fed, og der for er betalt 

97 Rdr. 5 Mk. 13 Sk. 
Som det fremgaar af det foregaaende, har det knebet for Schroll 

med at faa den tilstrækkelige Arbejdskraft. Han var som nævnt i 

1809 kommet op paa 30 Tdr. Land besaaet med Hørsæd, men han 

saa sig ikke i Stand til fremdeles at opfylde de Vilkaar, der var 

foreskrevet ham i Resolutionen af 8. Maj 1805 om at dyrke 30-40 

Tdr. Land, da han hverken kunde faa det fulde Antal Lærlinge 

eller saa mange øvede Arbejdere, som han behøvede, saalænge der 

ikke kunde ventes Fritagelse for Udskrivning til militær Tjenestf'. 

Grev Reventlow indsendte derfor paa Schrolls V egne Begæring om 

Dispensation fra denne Forpligtelse, hvad Kollegiet var villig til 

at gaa med til og udfærdigede en Forestilling herom, hvorpaa Kon

gen den 3. Februar 1810 resolverede saaledes: 

Vi tillader allernaadigst, at den Obligation, som Dannebrogs

mand, Hørbereder Schroll har at udstede for de ham ved Resolution 

af 8. Maj 1805 bevilgede 2000 Rdr. til Høravlens Udvidelse, maa 

udfærdiges uden at indeholde nogen bestemt Forpligtelse i Hen

seende til det Antal af Tønder Land, som med Hørsæd aarligen 

skulde dyrkes. Hvorimod Vort Commerce Collegium har at paase, 

at han, saasnart 20 Lærlinge kan erholdes, i det mindste dyrker 30 

Tdr. Land til Høravl.66) 

Schroll var efterhaanden blevet en kendt og anset Mand ved sit 

Arbejde i Hørsagens Tjeneste. Kongen fandt derfor nu Anledning 

til at vise ham sin Anerkendelse ved den 28. Januar 1809 at udnævne 

ham til Dannebrogsmand. Nogen Begrundelse for Udnævnelsen 

findes ikke i Ordenskapitlet, men man tør nok gaa ud fra, at det 

skyldes hans Oprettelse og Ledelse af Høravlingsinstituttet. Saa

ledes opfattede ogsaa Landinspektørerne det, da de ved Forarbej

derne til Matrikuleringen af Sognet indførte deres Bemærkninger 

om Højrup By i Arbejdsjournalen i 1811. Efter at have omtalt, at 

Dyrkningsmaaden i Højrup var 3 Aars Drift og 3 Aars Hvile, 

skriver de: "dog herfra undtages Hørsvinger Schroll, der brakker 

Fynske Årbøger 1953



112 J ens Pilegaard: Høravlingsinstituttet paa Lykkenssæde 

Fig.;. Silhouet af DannebrogJ
mand Henninf!. Schroll. 

til Vintersæden og saar aarlig en betydelig Del Hørfrø og avler 
betydelig megen Hør, som han tillige tilbereder og sælger. Denne 
driftige Mand holder 10 a 12 Karle, hvoriblandt Lærlinge endog 
fra de andre Provinser, til hans Fabriks Drift og virker der med 

megen Gavn, der alt er bekendt og hvorfor Regeringen har beæret 
ham med Dannebrogsmændenes Orden". 

Paa Brahe-Trolleborg vakte det stor Glæde, at Schroll var blevet 
dekoreret. Grevinden skriver til sin Svigerinde, Grevinde Stolberg, 

den afdøde Greves Søster, den 7. Februar 1809: "De toutes ces 
nouvautes j e n' aime que ces petites croix qui n e donnent ni rang ni 

titres et qui, bien appliquees, peuvent faire excellent effet. Je suis 
si aise que notre Schroll en a rec;u une, cela eut fait plaisir a Lud

Yig"; (af alle disse nye Ting bryder jeg mig kun om disse smaa 
Kors, som hverken giver Rang eller Titel, og som, vel anbragt, kan 
gøre udmærket Virkning. Jeg er saa glad over, at vor Schroll har 
faaet et, det vilde have glædet Ludvig). 
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Familien paa Brahe-Trolleborg satte megen Pris paa Schroll for 
hans Troskab og solide Væsen. Grevindens Moder var død kort 
forinden, ved Nytaarstid. Hun havde før sin Død bedt om, at nogle 
faa af hendes Venner, som hun navngav, og deriblandt Schroll, 
vilde følge hende til hendes sidste Hvilested.67 ) 

Ogsaa paa anden Maade blev Schroll hædret, idet det kongelige 
danske Landhusholdningsselskab tildelte ham sin Guldmedalje for 
hans Fortjenester paa det landøkonomiske Omraade.68) 

Forfatterskab. 

1806 udgav Rafn en ny lille Bog om Hørdyrkning "Veiledning 
for Bonden til at dyrke Hør, og til at bearbeide den indtil Heglin
gen, udgivet gjennem det kongelige General-Land-Oeconomie- og 

Commerce-Collegium, af Justitsraad og Committeret C. G. Rafn, 
med Kobbere. Kbhvn 1816". 

Medens Prisskriftet fra 1800 ( 1803) mest var historisk, var dette 

aldeles praKtisk og indeholdt alt det manuelle, som man havde at 
iagttage ved Høravlingen. Det var den hollandske Maade, som her 
beskreves, saaledes som den brugtes paa Schrolls Institut. Det hvori 

den skotske Maade var forskellig herfra, var tilføjet i Anmærk

mnger. 
Skriftet var trykt efter kongelig Befaling, og der uddeltes 4-5000 

Eksemplarer paa dansk og 3000 paa tysk i Hertugdømmerne. Til 
Schroll sendte Kollegiet 20 Eksemplarer til egen behagelige Dispo
sition.69) 

I Virkeligheden er dette Skrift mere Schrolls end Rafns, da det 
er en Afhandling om Høravlen, udarbejdet i 1804 af Schroll og 

Hofkobberstikker Lahde i Forening, som ligger til Grund for det. 
l en Anmeldelse i Oeconomiske Annaler 1807 skriver da ogsaa Pro
fessor Chr. Oluffsen: ". . . saa har hans Majestæt allernaadigst 
befalet, at nærværende Veiledning af Hr. Schroll, hvori han beskri
ver sin fortrinlige Høravlsmaade, skulde trykkes og uddeles." 

B 
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Afhandlingen fra 1804 havde Kollegiet købt af Lahde, der havde 

forlangt 400 Rdr. for Manuskriptet, men blev af Kollegiet anvist 
160 Rdr., som man mente var tilstrækkelig Godtgørelse for hans 
Andel i det. Han indsendte derpaa Afskrift deraf, og derved for
blev Sagen paa den Tid. 

I November 1811 gjorde Kobberstikker Lahde Kommerce Kolle
giet opmærksom paa, at der trængtes til en ny Afhandling om Hør
avlen, da Rafns "Veiledning" ikke mere var til at faa. Opmuntret 
af Grev Schimmelmann var Lahde i Sommeren 1811 rejst til Lyk
kenssæde for med Schroll at gennemgaa den Afhandling, de i For
ening havde affattet i 1804, og sammenligne den med de Erfaringer, 
Schroll havde samlet, og de Forbedringer, han kunde have gjort i 
de senere Aar. Frugten af deres fælles Arbejde forelaa nu i Manu

skript under Titlen: "Practisk Anviisning til Høravling og Hørrens 
Bearbeidelse indtil Heglingen, af Landmanden Henning Schroll." 

Etatsraad Pram havde skrevet en Fortale til Afhandlingen, og 
Lahde ansøgte nu om 1000 eller 1500 Rdr. til dens Udgivelse. 

Kollegiet forestillede Ansøgningen for Kongen, som bemyndi
gede det til at lade trykke et passende Antal Eksemplarer og derefter 
gratis at foranstalte dem uddelt blandt Landalmuen. Det ønskede 
nu at blive underrettet om, for hvilken Pris Lahde kunde levere 

6000 hæftede Eksemplarer. Lahde kunde ikke opgive nogen nøj
agtig Pris, men troede omtrentlig at kunne anslaa den for 6000 
Eksemplarer, forsynede med 5 Kobbere samt flere Træsnit og ind
hæftet i blaat Papir til 3 Mk. 8 Sk. Stykket, ialt 3 500 Rdr. 

Denne Betaling forekom Kollegiet for høj. Det ønskede derfor 
selv at udgive Skriftet og henvendte sig først til Schroll med Fore
spørgsel om, hvilken Godtgørelse han for sin Del fordrede for at 
overlade Skriftet til Kollegiet. Schroll erklærede, at han for den 
Andel, han havde i det, intet forlangte, naar det anvendtes til 
almennyttigt Formaal. 

Lahde var derimod ikke saa velvillig, da han blev spurgt om, 
hvad han skulde have. Da Kollegiet ikke havde tilkendegivet ham 
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Aarsagen til, at han skulde opgive Forlagsrettigheden, og da han 
ikke kunde indse, at Bogens Nytte kunde fremmes derved, maatte 
Kollegiet undskylde, at han ikke kunde efterkomme dets Befaling. 
Det vilde ogsaa stride mod et Løfte til Schroll, da denne overlod 

ham hele Forlagsrettigheden. 
Kollegiet henvendte sig igen til Schroll for at faa at vide, hvad 

Del Lahde havde i Skriftet, siden han erklærede, at det var hans 
Ejendom. Herpaa svarede Schroll, at Lahde i Sommeren 1811 var 
kommet til ham og havde foregivet, at han efter Kollegiets og Grev 
Schimmelmanns Anmodning i Forening med Schroll ønskede at 

gennemgaa og rette den af dem for 7 Aar siden forfattede Anvis
ning i HøravL Schroll meddelte ham alle Oplysninger for at efter
komme Kollegiets Ønske, og nu overlod Schroll Kollegiet at be
dømme, hvilken Andel han havde i Afhandlingen. 

Om denne Sag indgav Kollegiet 25. Marts 1812 en Forestilling, 
hvorpaa der 30. Marts fulgte følgende kongelige Resolution: "Vi 
ville allernaadigst have Vort Commerce Collegium bemyndiget til 
at lade indbemeldte i Aaret 1804 af Hørbereder Dannebrogsmand 
Schroll i Forening med Kobberstikker Lahde forfattede og denne 
afkøbte Afhandling om Høravlen forandre og forbedre af først

nævnte og derefter gratis uddele til Landalmuen, i Stedet for den 
i Vor allerhøjeste Resolution af 31. December f. A. bestemte, af 
Kobberstikker Lahde indsendte Afhandling." 

Kollegiet vilde nu ikke have mere med Lahde at bestille, men 

anmodede i Skrivelse af 13. Juni 1812 Schroll om efter Kongens 
Befaling at forsyne Afhandlingen fra 1804 med hans senere Be
mærkninger og Erfaringer, og derefter indsende den til Kollegiet, 
for at den kunde blive trykt og uddelt. 

Det varede ikke længe, før Schroll havde tilendebragt Arbejdet, 
thi allerede 18. Juli indsendte han Afhandlingen, som Justitsraad 
Lehmann, Kommitteret i Kommerce Kollegiet, tog til sig for at 
gennemgaa den og forsyne den med Fortale. 

Lahde havde dog ikke opgivet Haabet om at opnaa noget mere, 

s• 
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da han i 1816 anmodede Grev Schimmelmann om en Godtgørelse 
paa 500 Rdr. for sit spildte Arbejde. Han vilde da paa Forlangende 
aflevere begge Manuskripter fra 1804 og 1811.70 ) 

Tiden efter 181 O. 

Det kneb stadigvæk for Schroll at faa det tilstrækkelige Antal 
Lærlinge og den øvrige nødvendige Arbejdskraft. Der var derfor 

ikke andet at gøre end paany forsøge at opnaa nogen Begunstigelse 
med Hensyn til Udskrivningen til Militærtjenesten, og i September 
1811 anholdt han om Kollegiets Medvirkning til at faa 10-12 af 

de paa Instituttet værende Lærlinge fritaget for militær Tjeneste, 
saalænge de beskæftigede sig med Høravlen. Ansøgningen blev 
forestillet Kongen, dog uden at noget bestemt blev indstillet, og 
derved blev det. 71) 

Siden opnaaede Schroll efter Ansøgning et Par Gange Fritagelse 
for en enkelt Lærling, saalænge denne var i Lære hos ham, men det 

forslog ikke meget. I Juni 1816 indsendte han derfor en Ansøgning 
til Kongen med en udførlig Redegørelse for Vanskeligheden ved at 
faa Lærlinge. Den unge Mand, skriver han, afskrækkes fra at mod
tage Undervisning i Hørdyrkning af Frygt for Udskrivning, der 
kan afbryde Uddannelsen. "Enten bliver han indkaldt, forinden han 
har udstaaet sin Læretid, og da er den aldeles spildt for ham, eller 
han maa begynde sin Krigstjeneste, efter at han har udlært, og da 
glemmer han det erhvervede og taber Lysten og det Haandelag, der 
er nødvendigt til at udføre det, hvortil han var opdraget. Saalænge 
derfor før Krigen enkelte havde Haab om Fritagelse imod at ved
blive Høravlen, manglede jeg ikke Elever, og disse er de, der har 
udbredt Instituttets Formaal. Da ved Krigen dette Haab forsvandt, 
forlod de efterhaanden Instituttet, og af det Antal, der før har 
beløbet sig til 12, har jeg ikkun 6 tilbage, der ligeledes samtlige 
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forlader Instituttet næste Sommer, førend de bliver indkaldte næste 

Sommer ved Sessionen." 

Schroll ansøger nu om, at der af Landets værnepligtige Mandskab 

aarlig maa fritages 3-4 unge Mennesker under den Forpligtelse, 

at de efter udstaaet Læretid ved hans Institut bestandig skal ved

blive med Hørdyrkningen og udbrede den i Kongerigets og Hertug

dømmernes Provinser.72 ) 

Herpaa resolverede Kongen 21. August 1816: "Vi bevilger aller

naadigst, at Høravlsinstituttet paa Brahetrolleborg maa tilstaas 3-4 
værnepligtige Reserver aarlig fritagne for Udskrivninger for at 

aplæres i den forbedrede Hør- og Rampeavl ved Instituttet, dog 

saaledes, at naar andre dertil antages end saadanne, som for en eller 

anden Legemsfejls Skyld fra det 16. Aar af kan anses at blive udue

lige til militær Tjeneste, skal de udskrives med 24 Aars Alder, med 

mindre de for Sessionen bevises at være ansatte som Svende eller 

Mestre ved bemeldte Fabrik. "73) 
Hermed var Schroll ikke tilfreds. I en Skrivelse til Rentekamme

ret gør han opmærksom paa, at hvis de udlærte Lærlinge skal for

blive ved hans Institut, vil Formaalet at udbrede Kendskabet til 

Høravlen tabe sig. Han har heller ikke Plads dertil paa sine to 

Bøndergaarde, og hans Formues Tilstand tillader ham ikke at op

føre saa mange nye Huse, som dertil behøves. "Ved Høravlsanlæg 

og andre Industriindretninger paa store Godser som hos hans Excel

lence Gehejmeraad Grev Moltke paa Moltkenborg, Hr. Kammer

herre Grev Schaffalitzky til Grevskabet Muckadell og Hr. Etatsraad 

Ryberg ved Køng i Sjælland, der er Besiddere af store Jordejen

domme og mangfoldige Huse, hvor saadanne udlærte Lærlinge kan 

nedsætte sig, vil den kongelige Resolution, der paa samme Maade 

er disse Herrer bevilget, med Nytte anvendes, men ved mit Anlæg 

aldeles ikke." Schrolls Institut er anlagt som en Planteskole for 

Høravlen. Skal det derfor bestaa og opfylde sin Hensigt, maa der 

forundes 3-4 værnepligtige Reserver aarlig fritagne for Udskriv-
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ning paa saadanne Vilkaar, at de fremdeles bliver fritagne for Ud

skrivning, naar de efter Udlærelsen bliver etablerede enten for egen 

eller for andres Regning og for Sessionen bevisliggør at dyrke i det 

mindste 2-3 Tdr. Land aarlig med Hørsæd og 1-2 Skp. Land med 

Hamp. 
Danske Kancelli, hvem Afgørelsen af et sadant Spørgsmaal til

kom, svarede herpaa, at der i denne Sag burde forholdes efter Plakat 

af 21. Januar 1817 angaaende de Vilkaar, under hvilke det tillades 

de i Danmark etablerede Fabrikker at antage værnepligtige Reser

ver til Arbejde. Denne Plakats Punkt 2 lyder saaledes: "Hører 

derimod de Mandskaber, som aplæres ved Fabrikker, til Rekru

teringsmassen for den staaende Hær, da skal de med 24 Aars Alder 

udskrives, med mindre de beviser, at de arbejder som Svende eller 

Mestre ved Fabrikker eller har etableret sig som Fabrikanter andet

steds, i hvilket Tilfælde de skal fritages for Krigstjenesten; dog at 

denne Begunstigelse kun gælder i Fredstid, og saalænge Udskriv

ningen til den staaende Hær kan bestrides med 22-aarige Reser
ver."74) 

Med denne Afgørelse havde Schroll i Virkeligheden opnaaet, 

hvad han tilsigtede, da der ikke siden i hans Levetid her tillands 

indtraadte Krigstilstand, som kunde have ophævet Begunstigelsen. 

Han forsøgte heller ikke mere at opnaa yderligere Begunstigelser. 

Nogen Tid efter udarbejdede han: 

Vilkaar hvorefter Lærlinge antages ved det kongelige Hør- og 

Rampeavlsinstitut Lykkenssæde ved Brahetrolleborg.75 ) 

l. For til Fuldkommenhed at lære den forbedrede Hør- og Hampe

avl samt saa meget af den engelske fabrikmæssige Heglemaade, 

som udfordres til Husbehov, er bestemt 4 til 5 Aar. Til hvert 

Aars første Maj antages og forafskediges Lærlinge. 

2. Enhver kan blive antaget som Lærling, uagtet han maatte have 

en eller anden Legemsfejl, naar samme ikke gør ham uduelig 
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til det Arbejde, som forefalder ved Høravlingen, og i det mind
ste er 19 Aar gammel. 

3. Fra l. Oktober til ultimo Marts undervises om Aftenen i Insti
tuttets Skole 2-3 Timer i Skrivning med videre, og er enhver 
Lærling pligtig der at indfinde sig og efterleve de Forskrifter, 
som i den Henseende er vedtagne. 

4. Naar Lærlingen tro og flittig følger mine øvrige Lærlinge i alt 
det Arbejde, jeg anviser ham, faar han sin Kost, Logis og 40 
til 44 Rdr. til Klæder og V ask. 

5. Den Lærling, som forlader Instituttet med Bevis fra mig om 

Duelighed og god Opførsel, faar til de første Redskaber og 
Sædefrøs Anskaffelse skænket 100 Rbdr., men for hvis hensigts
mæssige Anvendelse Bevis maa indsendes til det højkongelige 
Rentekammer. 

6. Den Lærling, som efter at have udlært forlader Instituttet og 

for egen eller andres Regning driver den forbedrede Høravl i 
det mindste paa l Tdr. Land og der paa frembringer i det mind
ste 24 Lispund velavlet Hør, kan vente i de første 8 eller 10 Aar 
at erholde en aarlig Gratifikation af 20 eller 30 Rbdr. 

7. Til hvert Aars l. Maj indsendes portofrit Regnskab over forrige 
Aars Hør- og Hampeavl til det kongelige Rentekammer. 

8. I Fredstid og saalænge Udskrivning til den staaende Hær kan 
bestrides med 22-aarige Reserver, er de ved Instituttet udlærte 

Lærlinge fritagne for Udskrivning til Krigstjenesten, naar de 
aarlig beviser for Sessionen, at de fortsætter den her lærte for
bedrede Hør- og Hampeavl samt engelske Heglemaader og 
aarlig besaar i det mindste l Td. Land med Hør og l til 2 Skp. 

Land med Hamp. 
9. De, som efter ovenmeldte Vilkaar ønsker at vorde antagne som 

Lærlinge, kan henvende sig her til Instituttet for derfra at 

erfare, om og naar de kan blive antagne. 
Lykkenssæde den 28. Juni 1817. 

H. Scht•oll. 
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Hegleriet fortsattes i 1811 og følgende Tid paa samme Maade 

som de to foregaaende Aar. 1811 var der heglet for Fremmede for 
over 200 Rdr., næste Aar for omtrent 400 Rdr., men siden noget 
mindre. Derimod gik det ikke saa godt med Spinderiet. I Regn

skabet 1811-12 skriver Schroll: "Fra l. Maj 1811 til l. Maj 1812 

har det ikke været mig muligt at faa Hør, Hamp eller Blaar spun
det, da de Spindere, som tilforn spandt for Penge, nu forlanger 
Levnedsmidler og gamle Klæder for deres Spind". Næste Aar har 
det ikke været muligt at faa noget spundet for en billig Betaling, 

og de to følgende Aar er det ikke bedre. "Fra l. Maj 1813 til l. Maj 
1815 har det ikke været mig muligt at faa Hør, Hamp eller Blaar 

spundet, da de Spindere, som tilforn spandt for Penge, nu forlanger 
Levnedsmidler og gamle Klæder, og de faa, som spinder for 
Penge, forlanger i Spindeløn Hørrens Værdi og det tredobbelte 
over Spindetaksten". Der blev da heller intet spundet i disse Aar, 
heller ikke i 1815-16 og 1818-19 og vist heller ikke i de to mel
lemliggende Aar. Fra de 3 Aar 1819-21 til 1821-22 vides intet, 
da Regnskaberne mangler, men 1822-23 og følgende Aar er der 

igen altid blevet spundet. 
Det er Mistilliden til Pengenes Værdi, der har grebet Folk. Sed

lerne blev fra den ene Dag til den anden mindre værd. I 1811 var 
Kursen 550-900, i 1812 700-1760, saa det er forstaaeligt, at 
Spinderne vilde have reelle Ting for deres Arbejde. 

I 1812 autoriserede Kollegiet et Fabrikmærke eller Stempel, som 
Schroll havde indsent, og hvormed han agtede at stemple den Hør, 
han avlede og heglede. Hvorledes dette har set ud, vides der intet 
om.7G) 

Schrolls ældste Sønner var nu voksne. Deres Fremtid maatte op
tage ham en Del, og han maatte ogsaa begynde at tænke paa en Af
løser, som kunde lede Instituttet, naar han selv faldt fra. Den æld
ste, Johan Georg, var i 1817 20 Aar. Han havde fra Barn af vist stor 
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Lyst til Høravlen og siden sit 14. Aar arbejdet dermed. Ham vilde 
Schroll gerne efter sin Død have ansat ved Høranlægget Men der
til krævedes ogsaa, at han rejste udenlands og udvidede sine Kund

skaber. Schroll ansøgte derfor mellem Jul og Nytaar 1817 Statsmini
ster Grev Schimmelmann om en Understøttelse til sin Søn, for at 
han kunde opholde sig l eller 2 Aar i Nederlandene og l eller Yz 
Aar i England. Han har lært baade det tyske og engelske Sprog og 
besidder de nødvendige Forudsætninger for en saadan Rejse. Skønt 
han skal rejse som simpel Arbejdsmand og som Daglejer fortjene 
sit Ophold paa de Steder, han kommer, vil han til Rejseomkostnin
ger og andet behøve 200-300 Rdr. Da Schroll har 8 Børn at 
opdrage og i denne Tid har mistet det meste af sin liden sammen

sparede Formue ved uredelige Debitorer, ser han sig ikke i Stand 
til at bekoste Rejsen. Han ansøger derfor om en Understøtetlse 
paa 100 Rdr. Hans Søn agter da til førstkommende Foraar at til
træde Rejsen til Holland.77) 

Hvorledes det senere gik, om Schroll opnaaede den ønskede 
Understøttelse, og om hans Søn kom ud paa Rejsen, kendes der intet 

til. Det blev dog ikke ham, men en yngre Broder, Gustav Scht"oll, 

der kom til at lede Instituttet efter Faderens Død. Johan Georg 

kom siden til Slagelseegnen, og en Tid var han Forpagter af En
drupholm ved V ard e. Begge disse Steder avlede han Hør. Han døde 
183 5 paa Lykkenssæde. 

Schrolls Folkehold var som hidtil, i 1815-16 3 Karle og l Dreng 

for en samlet Aarsløn af 380 Rbdr., og 3 Piger for 120 Rbdr., og til 
Daglejere blev betalt 238 Rbdr. 4. Mk., men disse høje Tal bliver 
mindre efter nogle Aars Forløb, da Pengeforholdene er blevet mere 
stabile. 

Fra 1809 dyrkede Schroll 30 Td. Land med Hør nogle Aar, siden 
et noget mindre Areal, men fra 1824 og saa længe han levede, var 

han igen oppe paa 30 Tdr. Land. 
I 1820'erne gaar Arbejdet paa Lykkenssæde sin jævne, rolige 
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Gang. Spindingen er fra 1822 atter i Gang. Af Hamp dyrkes der 
ligesom tidligere 2 Skp. Land indtil 1829, hvorefter denne Avl blev 
opgivet. Hjemme ved Gaarden dyrkes siden 1824 10 Tdr. Land 
med Hør, med Undtagelse af et enkelt Aar 1826, da det kun var 
7 Tdr. Land. 

For første Gang gav Høravlen i 1821 Underskud, paa 81 Rbdr. 
5 Mk. 8 Sk., ligeledes i 1822 paa 265 Rbdr. l Mk., og igen i 1826 

paa 159 Rbdr. 3 Mk. 8 Sk., ellers er der de fleste af Aarene et 
godt Overskud. Paa det samlede Regnskab veksler Overskud og 
Underskud; 1832-33 var Beholdningen dog paa 672 Rbdr. 2 Sk., 
og Lykkenssæde var for længe siden blevet Schrolls Arvefæsteejen
dom, hvori der kun stod det rente- og afdragsfri Laan paa 4000 Rdr., 
som skyldtes til Kommerce Fonden. Paa en Forespørgsel fra Kolle
giet 1832 angaaende Debitorerne til Fonden svarede Amtet, at man 

ansaa Schroll, som Forstander for Høravlingsinstituttet Lykkens
sæde, for at være i en god Næringsvej. 

I 1826 havde han ladet udføre en Del Jordforbedringsarbejder. 
Der var lagt 729 Al . Faskiner (Dræning med Ris i Stedet for Rør

ledning), ryddet gamle Eske- og Ellestubbe samt planeret, grøftet 
og jævnet en Humlehave til 5 54 Stænger og ryddet, grøftet og fyldt 
et Engstykke til 6 Skp. Land. Disse Arbejder havde kostet omtrent 
100 Rbdr. 

Folkeholdet er blevet noget mindre i Schrolls sidste Aar. I 1831 

-32 2 Karle og l Dreng til 84 Rbdr. aarlig og 4 Piger til 96 Rbdr. 
1832-33 l Karl og l Dreng til 70 Rbdr. og 4 Piger til 104 Rbdr. 78) 

I sine sidste Aar udarbejdede Schroll en tabellarisk Oversigt over 
Produktionen, Udgifter og Indtægter af Høravlen paa Lykkens
sæde og Tralleborg for hvert enkelt Aar fra 1794 til 1828 til Brug 
for Landhusholdningsselskabets Beskrivelse af Svendborg Amt, som 
udkom 1837. I disse Aar var der 

Besaaet . .. .. .. ... . . .. . . . .. .. ..... . . . .. . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . .. . 730 Tdr. 3 S kp. Land 
med . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 543 - 7 V2 - Hørfrø 

Fynske Årbøger 1953



Jens Pilegaard: Horavlingsinstituttet paa Lykkenssæde 123 

Udgifteme var for: 
Sædefrøet ...................................................... . 
Sædens Lægning og Jordens Rensning ................. . 
Lugning ........................................................ . 
Ruskning .. ..................................................... . 
Rødning og Indbjærgning ...... ............. ....... ... ... . 
B r agning og Svingling ..... ...................... .... ...... .. 
Jordafgift ...................... .. .................. . .......... . 
Frøets Tærskning og Rensning og adskillige Udgifter 

Samlede Udgifter ...... ......... ..... .. ............ .. ........ . 

Udbytt et blev af: 
Hør (renskaget) ....................... .................... ,. 
Hørrens V ær di .................................... ... ....... . 
Svingleblaar .............. . .. .... ............. . .... ..... ...... . 
Biaarenes V ær di ............................................. . 
Hørfrø ... .. ... ............. ... . . . . .. .. ............ .... ........ . . 
Hørfrøets V ær di ........................................... . 

IOI49 Rdr. 4 Mk. 8 Sk. 

945 5 I3 

4043 - 2 4 
460I 3 I4 

7355 - I II 

28677 2 - I2 

I393I o - I -
5705 - I 8 

75304 Rdr. 3 Mk. 6 Sk. 

9320 Lispund 3 Pund 
70496 Rdr. 4 Mk. 6 Sk. 

823 Lispund 5 Pund 
895 Rdr. 5 Mk. I2 Sk. 

I975 Tdr. I Skp. 3 Fdk. 
32674 Rdr. 5 Mk. 8 Sk. 

Samlede Indtægter ............................ ..... ......... I04I58 Rdr. 3 Mk. IO Sk. 
Ren Fordel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29263 Rdr. o Mk. 4 S k. 

I de første 14 Aar er Beregningerne anstillede i Dansk Kourant, 

siden i Rigsbankpenge uden Hensyn til Kursen, hvilket bevirker, 
at Tallene for Værdien bliver noget højere, end de ellers vilde 
blive. 

Gennemsnitlig er der paa l Tdr. Land saaet ikke fuldt 6 Skp. 
Frø og avlet 12% Lispund skættet Hør, l ~8 Lispund Svingleblaar 
og 2 Tdr. 5% Skp. Hørfrø. Det højeste, der har været avlet paa 

l Td. Land er 31 Lispund Hør, i 1797, og 6 Tdr. Frø i 1798. Det 
mindste 2 Lispund 10 Pund Hør i 1822 og l Td. 2Ys Skp. Hørfrø 

i 1826. "Af Tabellen udgaar endvidere", hedder det i Amtsbeskri
velsen, "at Summen af Udgifterne ikke lidet har overskredet Hør
tavens V ær di, og at den rene Fordel har indskrænket sig til det 
frembragte Frø, hvoraf igen udgaar, at ingen ren Indtægt udkom
mer af Høravlen, naar man kun driver samme for Tavens Skyld, 
og ikke lader Hørren bære Frø. Ligeledes viser Tabellen, at den rene 
Fordel ofte, især i tørre Aar, har været saare ringe, ja at der flere 

Gange har været Tab ved Høravlen. Anstilles en Sammenligning 
imellem Totalsummen af Udgifterne og Totalsummen af Indtæg-
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terne, vil man finde, at første forholder sig til sidste som 100 til 
138, og at følgeligen Totalsummen af Udgifterne forholder sig til 
den rene Indtægt som 100 til 38; eller med andre Ord at Drifts

kapitalen ved Høravlen forrenter sig med 38 Procent.*) Spørges 
endelig, hvor stor ren Indtægt l Td. Land, dyrket med Hør, har 
afkastet, da viser Tabellen, at dette beløber sig til 39 Rbd. Men da 

i Tabellen er optaget de mange Aar, i hvilke Pengerepræsenta
tiverne stod i en høj nominel V ær di, er dette Resultat aldeles uden 

Værd. Nøjes vi derimod med at tage et Gennemsnit af de sidste 9 
Aar paa Tabellen, udkommer 17Yz Rbd., hvilke ogsaa bedre stem
mer med Værdien af 2Yz Td. Hørfrø som Overskud ved Høravlen 
paa Lykkenssæde og Trolleborg. (Disse 9 Aar synes uheldigt valgte, 
da 3 af Aarene var dem, der gav Underskud). Herved er dog at 
bemærke, at Markerne ved Tralleborg Hovedgaard er magre, at 

der sidder endnu mange Sten i Jorden, som tilligemed de mange sure 
Ender optage et betydeligt Rum, og at Jorden efter Fallehavre 
( Grønlandshavre) ikke kan være beqvem til Hør. Ofte har man 
derfor kun haft Yz Gang flere Knipper Hør ved Tralleborg end 
paa Lykkenssæde, uagtet det dobbelte Antal besaas. Sjældent er 
ogsaa Hørren saa lang, og aldrig saa tavrig. De fleste Gange, der 
har været Tab ved Høravlen, har det hidrørt fra Trolleborg, og 

uden saa fortrinlig og omhyggelig en Behandling, som den, Hørren 
underkastes paa Lykkenssæde, vilde Tabet være blevet endnu bety
deligere. Salig Schroll lagde derfor slet ingen Dølgsmaal paa, at 
han som Privatmand ikke vilde have dyrket mere end 10 Tdr. Land 
paa hans egen Gaard med Hør. Imidlertid vil Fordelen ved Hør

avlen formodentlig være langt større paa bedre Jorder. I de første 
7 Aar af Instituttets Tilværelse er der sandsynligvis anvendt mere 
Omhu paa Valget af Jorden, da Høravlen endnu ikke var saa betyde
lig. Gennemsnitsresultatet af disse 7 Aar angiver omtrent 30 Rdl. 
D. Ct. som Overskud af l Td. Land. Vel hører disse 7 Aar til en 

*) Egentlig noget mere, da Landrenten er indbefattet i Udgiftsposten. 
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Periode, hvor Produkterne var i høj Pris, men omskrives Courantet 

til Rigsbank, Daler for Daler, turde man maaske saa temmelig 

nærme sig Virkeligheden. Vi tror derfor, at Høravlen fortjener vore 

Landmænds Opmærksomhed. Hør udgør en af Landets første For

nødenhedsartikler. Vanskeligheden at afsætte andre Produkter til

tager med hver Dag. Hermed altsaa Vanskeligheden at tilvejebringe 

Balance i Indtægt og Udgift. Lig al fornuftig Oeconomi, kan Hør

avlen betragtes, ikke som et Middel til at berige sig paa een Gang, 

men som et sikkert Middel til at naa Velstand. Nederiændernes 

Erfaring viser det noksom. Med den tiltagende Folkemængde vil 

Høravlen desuden blive uundværlig, for at skaffe Beskæftigelse i 

vore lange Vintre. Det maa derfor glæde Enhver, der føler for 

Fødelandet, at Hørinstituttet paa Lykkenssæde er overdraget den 

brave Schrolls Enke, der ved 2 Sønner fortsætter hendes afdøde 

Mands virksomme Færd, og man tør maaske haabe, at Instituttet, 

selv efter Enkens Død, vil blive vedligeholdt, dog uden at samme 

just indrømmes alle de Fordele, salig Schroll har haft, eller Hør

avlen drives videre end paa Lykkenssæde, thi dette behøves ikke." 

"!øvrigt har det vist sig, at den Hør, som frembringes paa Insti
tuttet, fuldkommen kan sættes ved Siden af den bedste hollandske. 

Sædvanlig giver l Ldp. renskaget Hør 10 a 101!2 Pd. heglet Hør, 

fuldkommen fri for Skæver eller Blaar; og 1832 er betalt 3 Mk. a 
3 Mk. 4 Sk. for Pundet af saadan heglet Hør, og 14 a 18 Sk. for 

l Pd. Blaar. Desuden kan udsorteres finere Sorter til endnu højere 

Priser, hvilket sjældnere sker med den russiske. Al den paa Institut

tet frembragte Hør afsættes i Omegnen baade paa Landet og i 
Kjøbstæderne, men intet udføres". 

Lærlingene. 

Instituttet paa Lykkenssæde var efterhaanden blevet kendt over 

hele Landet. Fra alle Egne sendte man unge Mænd dertil, for at de 

efter udstaaet Læretid kunde vende tilbage til deres Hjemstavn eller 
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slaa sig ned andetsteds og lære Kunsten videre. Flere af dem kom 

ogsaa paa egen Haand. De af dem, som selv havde Jord, dyrkede 

siden Hør paa deres eget, mange af de andre tog Plads paa større 
Gaarde eller Godser, hvor der kunde drives Høravl i større Stil. 

Fra Brahe-Trolleborg Gods kom flere af egen Drift, men Grev 

Reventlow sendte ogsaa nogle af sine unge Mænd, og fra Peder

strup Gods sendte hans Broder ligeledes et Par Stykker. Andre blev 
sendt af Grev Moltke paa Glorup, Grev Schimmelmann, Etatsraad 

Pram, Konferensraad Classen, Konferensraad Schultz, Amtmæn

dene Arentz og Faye, Sognepræst, Konsistorialassessor Krarup og 

mange flere. 

Enkelte af Lærlingene forblev i længere Tid ved Instituttet som 

Svende. Af de andre kom en til Køng Fabrik i Sjælland, en blev 

Forvalter paa Borreby og avlede Hør der, en kom til Bistrup, en til 

Tranekær, en til Corselitze paa Falster, en til Holsteinsborg, en blev 

Forpagter af Nedergaard paa Langeland, en blev Ejer af Snertinge 

Gaard og Gods i Sjælland, en kom til Marselisborg o. s. v. Alle 

dyrkede de Hør og tilskyndede ved deres Eksempel andre til at 

gøre det. Inden Schrolls Død udgik der henved 100 Lærlinge fra 

Instituttet. 79 ) 

Sognepræsten, Konsistorialassessor og Ridder Christian Nielsen 

Krarup i Vivild og Vejlby ved Randers var ivrig optaget af Schrolls 

Virksomhed. I hans Annekssogn Vejlby laa Gaarden Julielund, hvis 

Ejer var nødsaget til at sælge den for ikke at blive helt ruineret, 

men hertil maatte han paa Grund af testamentariske Bestemmelser 

have kongelig Bevilling. Krarup, som ønskede at se Gaarden i gode 

Hænder, haabede, at en dygtig ung Mand kunde faa den som For

pagtning eller Ejendom, og i den Hensigt havde han 8. December 

1829 henvendt sig til Schroll for at faa hans Søn Gustav Schroll og 

dennes Fætter Niels Juul Ehrenreich til at komme til Julielund. 

Herpaa svarede Schroll: 

"Deres Højærværdigheds overmaade ærede og mig overmaade 
kærkomne Skrivelse i Henseende at være mig, min Søn Gustav og 
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Yngling Niels Juul Ehrenreich behjælpelig i at forskaffe disse unge 
Begyndere i den forbedrede Høravl en fordelagtig Plads som For

pagtning er jeg Dem overmaade meget forbunden og vilde, naar 
det havde været mig muligt at undvære min Søn Gustav, have ladet 
ham komme til Dem for at bese Lejligheden og det lokale. Men da 
jeg stunder til at blive 70 Aar gammel, svag og ikke kan være over
alt ved Arbejdet, vil De indse, at jeg ved min store og temmelig 
vidtløftige Bedrift ikke kan undvære Gustav, i hvor fordelagtigt et 
Tilbud ham et andet Sted end maatte gøres. 

Forrige Sommer var et af de vanskeligste Aar, jeg har belevet 

i Henseende til at faa Hørren af forrige Aar bjærget og rødet, min 
mangeaarige pragtie (Praksis, praktisk Erfaring?) og Paapassen
hed har hjulpet mig, at baade min Hør og Frø er overmaade vel 

kommen i Hus, og at mit forrige Aars avlede Hør sælges til 4Yz 
Rbdr. pr. Lispund, da de østersøiske kan faas for 3 Rdbr. 20 Mk. 
pr. Lispund. Frøet, som er ægt til Sædefrø, vil formodentlig blive 
dyrt til Foraaret og saa meget mere, naar Søfarten i god Tid aabnes. 

Her i Landet er næsten [ingen J Hør og slet intet Frø blevet kon
serveret formedelst den vedvarende Regn. 

Jeg anbefaler mig i Deres HØjærværdigheds vedvarende Bevaa

genhed og Yndest. 
Lykkenssæde 16. Februar 1830. Ærbødigst 

Højærværdige 
Hr. Konsistorialassessor Krarup a V ivildt 

Ridder p. p." 

H. Schroll. 

Efter Modtagelsen af dette Brev indsendte Krarup til 3. Departe

ment en Redegørelse for sit Syn paa Julielund og sluttede med føl
gende Bemærkninger: 

"Under 16. dennes indløb nu fra Fyn hoshæftede Originalbrev 
betræffende arnmeldte haabede Forpagter, en vakker Fynbo, en 
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udmærket duelig Søn af Dannebrogsmand, Hørbereder Schroll. 
Efter Modtagelse af Brev herfra under 8. December 1829, betræf

fende Forpagtning af Julielund f: hvorved Jylland kunde - ved 
Gaardens østre Mark og nogen Eng samt og gode Jorder hos villige 
længselsfulde Naboer - faa et godt Hørværksted, som her i Jyl
land og in specie i Randers Amt - Aarhus Amt og V ej le Amt er 
heri forved Randers Amt- dog intet af dem med saa gode, nemme, 
virksomme og gavnrige Indretninger, som af Schroll kan ventes 
her - er stor Trang til og inderlig Længsel efter :f blev besluttet 
Hidrejse for at bese, efter Faderens Ord i Brevet, Beliggenhed og 
det lokale. Paafulgte Vinters Beskaffenhed, Bæltis og Isbaadsfart 
voldte Udsætninger, saa .... Da nu imidlertid Tiden lakker frem 

vel nær ved Foraar .... har man valgt, i Brevet, at give efter for 
den Betænkelighed, i sin Alder at ville ikke saa vel undvære Sønnen 

fra mangeaarige Bestyrelse hjemme. 
Imidlertid viser Brevet tillige tydeligt nok faderlig naturlig og 

billig Opmærksomhed for Vink til egen selvstændigen Virkekreds 
for en vakker Søn: desaarsag anses ikke straks tabt et saa kært og 
vigtigt Haab: kært, til Konservation og Restavration af Ønsker 

betræffende Julielund: vigtigt, til Gavn for hele Jylland ved et 
rart Hørværk, til mangfoldig fremdeles Formering i alle de mulige 

Jyllands Egne- analogt Skotlands- alle herefter højst længsels
fulde .... 

Foranstaaende maatte afbrydes og henlægges ved en voldsom 
Gigt med svær Feber, som indskrænker mig til allerunderdanigst 
:;.t bede allernaadigst tilladt følgende korte Bemærkninger: 

Under Vilkaar, allernaadigst bevilgede, næppe uventelige, giver 
jeg nødig Slip paa bemeldte kære Haab at se, under velbemeldte 
Hr. Gustav Schroll, formodentlig helst som Ejer, Julielund forvand
let fra nu Kummers, Jammers og truende Mangels Bolig til et af de 
mest velsignede Steder og Anlæg for hele Jylland. 

Den gamle vakre Schroll vil udentvivl finde sig vel tjent og til-
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freds med Assistance af indbenævnte flinke Yngling N. J. Ehren
reich, som 3 Aar har været hos ham, og som er en Brodersøn af 
afdøde Justitsraad Ehrenreich paa Hardenberg, og af Madame 
Schroll selv, et vistnok meget brugbart Menneske ..... 

Vivild pr. Randers d. 21. Marts 1830. 

allerunderdanigst 

Cht"istian Nielsen Krarup 
Sognepræst for Vivild og V ej l by 
Ridder, Consistorial Assessor. 80) 

Konsistorialassessor Krarup maatte opgive sit kære Haab om at 
se Gustav Schroll paa Julielund, og Gaarden blev 1830 solgt til 
en anden. 

Han faar i Wibergs Præstehistorie det Skudsmaal, at han var 

"velvillig og christeligsindet, men i høj Grad aandsfraværende, saa 
han allevegne vakte Opsigt; velanskreven hos kong Frederik VI paa 

Grund af hans mange Planer og Forsøg til at fremme Havevæsen, 
Landbrug og anden nyttig Bedrift." 

Hjemme paa Lykkenssæde kom Gustav Schroll til at gøre god 

Fyldest ikke alene ved Høravlingen, men ogsaa som Lærer ved 
Aftenskolen om Vinteren. Herom afgav Pastor Svitzer den 16. Juni 
1831 denne Erklæring: "At der paa Høravlings-Instituttet Lykkens
sæde holdes en duelig Lærer, Gustav Schroll, der med heldig Frem
gang underviser dets Lærlinge i Skrivning og Regning, bliver efter 
anstillet Undersøgelse bevidnet af Stedets Præst." Næste Aar siger 
Erklæringen, at han i sidst afvigte som i forrige Aaringer har under

vist i Skrivning, Regning m. m. Dette kunde tyde paa, at Gustav 
Schroll ikke alene har undervist de to forløbne Vintre, men ogsaa i 

tidligere Aar. I 1833 skriver Svitzer, at Undervisningen fandt Sted 
paa de Søgnedags Aftener. Lignende Erklæringer er afgivet de to 
næste Aar, efter at Henning Schroll var død.S1 ) 

9 
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Understøttelseme. 

Schroll kunde i sine sidste Aar se tilbage paa en lang og travl 
Arbejdsdag, hvor det var lykkedes for ham at naa det Maal, han 
havde sat sig i de unge Aar. Rækken af Lærlinge, som var udgaaet 
fra hans Institut, var blevet lang, de aarlig indsendte Lister over 
dem overbeviste Kollegiet om den store Betydning, Instituttet havde 
for Høravlen rundt omkring i Landet. Det havde derfor ikke været 
karrigt med at tilstaa ham de Understøttelser, han i Tidens Løb 
ansøgte om for at faa Virksomheden til at gaa. 

Ialt beløb Understøttelserne fra 1793 til Slutningen af Regn
skabsaaret 1832-33 sig til 27755 Rdr. Heri er indbefattet den aar
lige Gratifikation (Understøttelse) af 200 og senere 300 Rdr., 20 

Rdr. Godtgørelse for hver af Lærlingene, som han maatte give 
Løn, og 10 Rdr. for hver etableret Lærling, 50 Rdr. aarlig til Regn
skabsførelse fra 1810, 80 Rdr. som Løn til en Lærer og 10 Rdr. 
til Skrivematerialer og Lys fra 1804. For 3 Aar er Antallet af etable

rede Lærlinge ikke opgivet, og for 3 andre Aar findes der ingen 
Regnskaber og heller ingen Angivelse af Lærlinge ved Instituttet 
og etablerede. I disse Tilfælde er der valgt et Middeltal mellem de 
nærmeste foregaaende og efterfølgende. 

I de første Aar indtil 1805 er Gratifikationen opført som Udgift 
paa Regnskabet, og i 1816-17 og 1817-18 er Underskuddet ble
vet dækket af Gratifikationen, men ellers er Understøttelserne holdt 
helt udenfor det samlede Regnskab, og de 200 og siden 300 Rdr.'s 
Gratifikation er blevet betragtet som en Understøttelse til Schrolls 
og hans Families personlige Forbrug for det Arbejde, han udførte 
ved Ledelsen af Instituttet. Regnskaberne indeholder derfor intet 
om Udgifter til Klæder, Børnenes Uddannelse og lignende, men 
kun hvad der angaar Gaardens Drift og den Husholdning, som stod 
i Forbindelse dermed. Det kan da heller ikke af disse Regnskaber 
ses, hvad Schroll kan have opsparetiAarenes Løb, hvad han f. Eks. 
kan have faaet som Medgift, i Arv eller lignende, men i Betragt-
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ning af, at han var en god og sparsommelig Husholder, kan han 
anses for at have været en velstillet Mand. Han ejede jo Gaarden, 

hvori der kun stod 4000 Rdr. rente- og afdragsfri og uopsigelige, 
saa længe Instituttet bestod. Da han døde i Januar 1833, var Bedrif
ten i bedste Orden og let at fortsætte for hans efterladte. 

De omtrent 40 Aar, Henning Schroll forestod Instituttet paa 

Lykkenssæde, maa have sat sit Præg paa den nærmeste Omegn. Den 
travle Virksomhed og de mange Mennesker, der færdedes her, har 
vakt Opmærksomhed. I enkelte Aaringer har der været over 30 
Personer paa Gaarden til daglig, næsten udelukkende unge Menne
sker, hvis Munterhed og Livsglæde har givet sig mange Udslag 

under Arbejdet i Gaard og Mark og efter endt Arbejde, naar Afte
nens Stilhed sænkede sig over Egnen. Og midt i al denne Ungdom 
den rolige og besindige Schroll, hvis Opgave det var at lære dem 
at blive dygtige Mennesker. Overalt var han tilstede med Raad og 

Daad, ingen, der selv vilde og kunde, rejste bort fra ham uden at 
have lært saa meget, at de kunde fortsætte paa egen Haand. Schroll 

selv var pligtopfyldende og nøjeregnende. Alting var forud gennem
tænkt og tilrettelagt efter en bestemt Plan, hvori der ikke var Plads 

for Fantasterier. Det usikre og uvisse indlod han sig ikke paa, han 
maatte forud have Vished for, at det kunde svare sig. Men hans 
Forsigtighed kunde ogsaa være for stor og hindre ham i at tage mod 
Tilbud, som siden viste sig meget fordelagtige, som da han ved 
Salget af Fjellebro Bøndergods undlod at tage mod et Tilbud om 

Køb ~f Højlandet bag Tingskoven paa saa billige Vilkaar, at han 
siden ved Salg deraf rigeligt kunde have faaet sine Penge ind igen. 
Det daglige slidsomme Arbejde var mere hans Sag, det respekterede 
han, og det var ved et saadant Arbejde og ved sin Tro paa, at han 
skulde lære sine Landsmænd Høravlen til Fuldkommenhed, at han 

paa Lykkenssæde ~ik skabt en Virksomhed af saa stor Betydning. 82 ) 
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Henning Schrolls Familie. 

Paa Brahe-Trolleborgs Gods fandt Henning Schroll ikke alene 
sin fremtidige Virkeplads, men her fandt han ogsaa sin Hustru, 

Adolphine Frederikke Gustavsdatter Ehrenreich, som var eneste 
Datter af Godsets Skovrider Hans Gustav Ehrenreich paa Ditlevs

lyst. Deres Bryllup stod i Brahe-Trolleborg Kirke den 10. Oktober 
1794, ved den Tid da det nye Stuehus paa Lykkenssæde var blevet 
færdigbygget og istandsat til at modtage dets fremtidige Beboere. 
De to Ægtefæller var meget forskellige. Selv om Schroll forstod at 
omgaas Standspersoner, vilde han være Bonde og afskyede alt, hvad 
der var fint. Det var hans Lyst at passe sit Arbejde, som han gik 
helt op i, det andet brød han sig ikke om. Hans Hustru derimod 
"satte Pris paa Civilisation og god Tone og en mere forfinet Leve
vis"; derfor stod der en stadig Kamp i Hjemmet om Børnenes 

Opdragelse. "Faderen kunde ikke faa dem simple nok, Moderen 
ikke fine nok." 

Af deres 8 Børn blev den ældste Datter gift med en af Faderens 

Lærlinge. Johan Georg Schroll er tidligere blevet omtalt. En Søn 
af ham var den senere Generalløjtnant Johannes Zeuthen Schroll, 
der døde 1916. Ditlev Schroll tog 1817 juridisk Eksamen og havde 
derefter flere Stillinger, men døde allerede 1842. Datteren Chri
stiane Schroll blev gift ind i den fra Øster-Hæsinge Præstegaard 
kendte Slægt Svitzer. Gustav Schroll blev Ejer af Lykkenssæde et 
Par Aar efter Faderens Død og vil senere blive nærmere omtalt. 

Sophie Schroll blev gift med Kirkesanger og Skolelærer Hahn i 

Espe, hvis Fader havde været Lærer ved det Brahe-Trolleborgske 

Seminarium paa Bernstorffsminde. Ludvig Schroll, der ligesom 
Faderen vilde være Bonde, købte 1836 Møllemosegaard i Nybølle 
i Hillerslev Sogn. Den yngste af Børnene, Christian Schroll, var 
1833-43 Bestyrer af Køng Hørfabrik og foretog flere Rejser i 
Udlandet for at sætte sig ind i Fabriksvæsen. 1848-49 var han 
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Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling og 1849-79 af 
Folketinget. 83) 

Henning Schroll skriver selv i 1829, at han var svag og kunde 
ikke være overalt ved Arbejdet. Og senere at han ikke kan forlade 
Instituttet uden Forsømmelse, og desuden var han en gammel Mand 
med et Træben, han kunde derfor ikke gøre Rejser rundt i Landet 
for at undersøge Tilstanden paa de Steder, hvor man ønskede hans 

Bistand. 8 4) 

Torsdagen den 17. Januar 1833 døde han i sin Alders 73. Aar, 
efter 2 Dages Sygeleje. Hans Hustru overlevede ham i omtrent 9 

Aar og døde Nytaarsdag 1842. 

1833-37. 

Efter Henning Schrolls Død videreførtes Høravlingsinstituttet og 
Gaardens Drift af hans Enke bistaaet af hendes to Sønner, Gustav 

og Ludvig. Gustav bestyrede Hørfabrikken, og den to Aar yngre 
Ludvig Gaarden. Ifølge Folketællingen l. Februar 1834 er paa det 

Tidspunkt ingen andre af Børnene hjemme, men der er 17 Lær
linge, l Karl og 4 Piger paa Gaarden. 

Fra denne Tid findes der Indberetninger om de etablerede Lær

linges Virksomhed paa de Steder, hvor de har siaaet sig ned. Det 
viser, hvilken Interesse der rundt omkring var vakt for Høravlen, 

og hvilken Gang der var i den. "Rasmus Johansen i Sønder Broby", 
skriver Gustav Schroll for Aaret 1832-33, "som bor en Mil herfra, 
kommer undertiden her i Huset. - Han driver en ikke ubetydelig 

Høravl, hvortil han lejer Jord, og som udelukkende beskæftiger 
ham og 4 a 5 faste Arbejdere, mest Husmænd foruden Daglejere. 
Flere saadanne Arbejdere hos Hørberedere beskæftiger sig, naar de 

tror at have erhvervet sig Kyndighed og Færdighed i Hørbered
ningen, med at bearbejde Hørren for Bønder, som derved faar 
bedre V ar er med mindre Bekostning og uden at risikere at faa 
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Hørren bedærvet ved Tørring eller sligt". Næste Aar har Rasmus 
Johansen saaet 10 Tdr. Hørfrø med godt Udbytte, men i den for
gangne Vinter brændte hans Hus, hvorved han mistede Hør og 
Hørfrø for 8 a 900 Rigsbankdaler. 

"Søren Nielsen i Højrup, som bor i samme By, som Instituttet 
ligger, ejer et Hus med 6 Tdr. Land, hvoraf han aarlig besaar noget. 
Desuden har han i de forløbne Aar lejet 3 Tdr. Land, hvorpaa 
Hørren dog ikke ganske vilde lykkes, endskønt det fordelagtige 
V ej r, fordi en Mængde Larver fortærede den, saa den atter maatte 
omsaas. I det nu indtrædende Aar har han besaaet et endnu større 
Areal." 

De 3 følgende, hvorom der indberettes i 1834-35, har tidligere 
været nævnt. Jørgen Nielsen ved Køng Fabrik i Sjælland har i 28 
Aar, til1832, været Hørmester her og har uddannet de Hørberedere 
og Heglere, som er udgaaet fra dette Institut. Henrik Holsten ved 

Aabenraa er Gaardejer og har stedse dyrket Hør til Forhandling. 
Rasmus Madsen ved Bistrupgaard blev af Regeringen ansat her 
som Hørbereder, senere overtog han Anlægget, han bestyrede, som 
Forpagter paa egen Regning. Han vedbliver at drive dette med 
Held. 

Jeppe Johansen, Corselitze, blev 1811 af det Classenske Fidei
kommis ansat som Hørbereder for at vejlede Bonden ved Hørrens 
Behandling, mod fast Løn. Han driver tillige Høravl paa egen 
Regning. Frederik Chr. Frederiksen, Espe, er Gaardejer og Hør
bereder; han bestyrede paa Fjellebro Grev Holcks Hørsvingeri i 
flere Aar fra 1809. Fra ham er adskillige Lærlinge udgaaet og der
iblandt hans 3 Sønner. Gunner Hansen paa Nedergaard, Langeland, 
blev 1807 ansat ved Grev Moltkes Hørsvingeri paa Glorup, som 
han bestyrede i flere Aar, og har senere som Forpagter drevet bety
delig HøravL Fra ham er i disse Stillinger udgaaet flere Hørberedere 

og Heglere, hvoraf nogle skal være duelige og driftige. 85 ) 

Som det var at vente, fandtes der mange Lærlinge og Lærlinges 
Lærlinge paa Fyn og især i de nærmeste Sogne omkring Lykkens-
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sæde. Flere af dem gik omkring, ligesom i Holland, og skagede og 
heglede for Folk og saa til Røden. Derved var det egentlig, mente 
Henning Schroll, at Høravlen skulde have Fremgang, naar der var 
kraftige Mandfolkehænder i Stedet for Fruentimmerhænder til at 
behandle den. 86) 

Den Gavn, Instituttet har haft, er vitterlig, siges det i Amts
beskrivelsen. Bonden røder sin Hør bedre, tørrer den mindre, saar 
ikke saa tykt og gør sig i det Hele mere Umage for at behandle 
sin Hør godt. Han saar ogsaa mere, thi der udføres nu en Del Frø 
til Salg, hvilket før ikke var Tilfældet. Den forrige Brage eller 
Brøde er næsten helt forsvundet, og i Stedet er den hollandske ind
ført. Enhver bestræber sig ogsaa for at saa rent Frø, hvilket er 
blevet meget lettere, siden man efter Instituttets Eksempel renser 
Knævlerne. Ligeledes erkendes Fordelen af at forny Hørfrøet. 

Henning Schrolls Død medførte enkelte Forandringer for Hør
instituttet. Lejen af Jorden paa Brahe-Trolleborg Hovmarker op

hørte med Aaret 1833, og i 1834 er der i Stedet lejet Jord i Hillers
lev Sogn, og som det synes ogsaa i Øster-Hæsinge, da Sognepræsten 
bevidner, at der er "lejet til Hørsæd og besaaet her i Sognene".87 ) 

Understøttelsen for de etablerede Lærlinge bortfaldt med Regn

skabsaaret 1833-34 ligesom de 50 Rdr. for Høravlens Udvidelse 
eller til Regnskabsførelse, og for Lærlingene ved Instituttet blev 
Understøttelsen kun udbetalt for de 2 første Aar af deres Ophold. 

For at opnaa en højere Godtgørelse indsendte Birkedommer Blom 

i Sallinge i Juni Maaned 183 5 en Skrivelse til Amtmand Sporon, 
hvori han meddelte, at Schrolls Enke til ham havde indleveret Regn

skabet for Høravlingsinstituttets Virksomhed fra l. Maj 1834 til 
l. Maj 1835 ledsaget af en Skrivelse til Rentekammeret, hvori hun 
anholder om, at Beløbet af en medfulgt Regning saavelsom af en 
tidligere for næstforegaaende Aar indgiven maatte blive hende 
anvist, hvilke Dokumenter hun har anmodet Blom om at tilstille 
Amtmanden ledsaget af Bloms Erklæring. Birkedommeren erklæ
rede da, at da Hørinstituttet i fornævnte Regnskabsaar har været 
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drevet som i afdøde Schrolls Tid, og da samme Forpligtelser er 
opfyldt, maa det antages, at det samme Gavn er stiftet. Det synes 

derfor billigt, at Enken faar Beløbet udbetalt, saa meget mere som 
de paa hendes Regning anførte Godtgørelser er langt færre end 

de, der tilkom afdøde Schroll. 88) 

Om der opnaaedes noget ved denne Henvendelse, vides ikke, men 
det er mest sandsynligt, at der intet kom ud deraf i Betragtning af, 
hvad der Aaret efter tilstodes Instituttet, efter at Gustav Schroll 

havde overtaget Lykkenssæde. 

GUSTAV SCHROLL 

1837-63. 

I December 1836 havde Ludvig Schroll købt Møllemosegaard i 
Nybølle for 4000 Rigsbankdaler Sølv og skulde overtage den l. Maj 

1837. Forinden var det blevet bestemt, at Gustav Schroll skulde 
overtage Lykkenssæde. Han var født 6. April 1803, og hans to 
ældre Brødre Johan Georg og Ditlev havde ifølge Arvefæstebrevet 
Fortrinsret til Gaarden forud for ham. Denne Ret fraskrev de sig 

begge, Johan Georg ved Deklaration af 5. December 1833 og Ditlev 
af 12. Januar 1835, og med de andre Børn blev der truffet Bestem
melse om deres Arv. Da alt dette var bragt i Orden, udstedtes der 
2. Maj 183 7 Arvefæsteskøde til Gustav Schroll paa Lykkenssæde 
for 5250 Rigsbankdaler Sedler. I Købet medfulgte Besætning, 8 

Heste, 20 Køer, Redskaber m. m. Af Købesummen skulde Gustav 
Schroll til Rentekammeret udrede 4000 Rigsbankdaler, som ifølge 
den kgl. Resolution af 5. Marts 1800 indestod rentefrit i Gaarden, 
Resten, 1250 Rigsbankdaler Sedler, skulde udbetales Moderen til 
11. Juni Termin samme Aar. Endvidere skulde Moderen i aarlig 
Aftægt have 150 Rigsbankdaler Sølv, som skulde være prioriteret 
i Gaarden næst efter de 4000 Rigsbankdaler.89 ) 

To Aar tidligere havde Gustav Schroll den 31. Marts 1835 faaet 
Skøde paa et Afbyggested fra Nabogaarden Skelbo, som kaldtes 

Fynske Årbøger 1953



J ens Pilegaard: H orat'lingsinstituttet paa Lykkemsæde 

Fig. 6. Guslav Schmll og Hus/ru Amalie f. Bonde. 

Egebjerggaard, hvis Jorder var paa ca. 32 Tdr. Land med et Hart
korn af 3 Tdr. 4 Skp. l Fdk. 2Yz Alb., for 1000 Rigsbankdaler 
Sedler.90) Jorderne stødte op til den østlige Del af Lykkenssædes 
Jorder og blev nu sammenlagt hermed. A visbygningerne blev siden 
afbrudt, og kun Stuehuset blev staaende tilbage og anvendtes til 

Beboelse for Lejefolk under Navn af Egebjerghus eller "Stedet". 
Lykkenssæde havde nu 159 Tdr. Land og et Hartkorn af 21 Tdr. 
3 Skp. 2Yz Alb., som ved den nye Matrikel af 1848 nedsattes til 

16 Tdr. 7 Skp. % Alb.*) 
Af alle Arvefæsteejendomme skulde der aarligt svares en Penge

afgift til Godtgørelse for Udskiftningsomkostningerne og Vederlag 

for Gaardsbygningerne med Besætning. Denne Afgift beløb sig for 
Egebjerggaards Vedkommende til 11 Rbdr. 81Yz Sk. Sølv og blev 
1845 ifølge Reskript af 25. Oktober 1793 indfriet med en Købesum 
af 296 Rbdr. 21Yz Sk. Samtidig blev den tilsvarende Afgift for 
Lykkenssæde og Bækkelund, 60 Rbdr. Sølv, indfriet med 1500 

Rbdr.s9 9o) 

*) Møllemosen ikke iberegnet 
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H øravlingsinstituttet. 

Ved Indkøbet af Egebjerggaard blev Gustav Schroll istand til paa 
Gaarden aarligt at dyrke 15 Tdr. Land med Hør, og indtil 1848 

anvendtes Ys Del af Agerjorden hertil. Ligesom tidligere dyrkedes 
der indtil 1840 ialt aarligt 30 Tdr. Land med Hør, hvoraf Halv

delen maatte lejes paa Bøndergaarde. Fra 1840 findes der ingen 
nærmere Angivelse af Arealet. 

For at Høravlingsinstituttet skulde vedblive paa Lykkenssæde, 

tilstodes der Gustav Schroll ved kongelig Re~olution af 4. Maj 1836 
i 12 Aar fra l. Maj 1836 at regne i aarlig Understøttelse 300 Rbdr. 
Sølv, og for hver Lærling i de 2 første Aar af Læretiden i Godt
gørelse 20 Rbdr. Sølv aarlig under den Forpligtelse, at han under
viste og underholdt 10 Lærlinge samt aarlig dyrkede 12 til 20 Tdr. 
Land med Hør. Desuden tillodes det, i Overensstemmelse med kgl. 
Resolution af 5. Marts 1800, at de 4000 Rdr., som af offentlige 
Midler var prioriterede i Gaarden, fremdeles maatte blive staaende 

i den uden Renter og Afdrag, saalænge Gaarden anvendtes som 
Høravlingsinstitut. Den ved kgl. Resolution af 21. August 1816 

givne Bestemmelse om, at 3 til 4 værnepligtige Reserver aarlig 
maatte fritages for Udskrivning for ved Instituttet at oplæres i den 
forbedrede Høravl, vedblev at være gældende.91 ) 

Hermed var Instituttet sikret til 1848, og Arbejdet gik fremdeles 
sin rolige Gang uden Indskrænkninger. I Aaret 1840 gives i Han
dels- og Industri-Tidende følgende Beskrivelse af Forholdene og 
Arbejdet: 

"Lærlingene har fri Kost og Logi samt 24 Rdr. aarlig i Løn; de 
udfører hele Vinterarbejdet ved Hørren med Undtagelse af een 
Bryder og Ejeren, som stedse er hos dem. De deltager i Arbejdet 
ved Agerbruget, som fordeles saaledes, at Hørarbejdet afveksler 
med eller afløser Markarbejdet, hvilket er aldeles nødvendigt om 
Efteraaret, for Hestekraftens Skyld, og hvorved det nu bliver muligt 
med Fordel at drive Høravl i det Store, da der ellers ofte vilde ind-
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træffe Kollision mellem begge Slags Arbejder, hvilket vilde have 
til Følge i vanskeligt Vejr, at en Del af Høsten bedærvedes. Paa 
denne Maade vinder Lærlingen ogsaa, ved det han bliver bekendt 

med et velordnet Agerbrug, i Almindelighed forskelligt fra det 
hvori han er oplært. 

For Øjeblikket (Sommeren 1840) er paa Instituttet 15 Lærlinge, 
l fast Bryder, l A vlskarl, l Dreng, l Røgter; om Vinteren desuden 

2 Tærskere og. om Sommeren Daglejere til Grøftning og Mergling. 
Gaarden drives med 8 Heste, i Almindelighed om Sommeren 

endnu 2 gamle Mergelheste, som tillige bestrider den ikke ubetyde
lige Kørsel med Hørren, især med Rødningen om Efteraaret. 

Hørrens Lugning begynder i Juni Maaned. Til Hjælp til dette 
Arbejde lejes Koner og Børn. En Kone erholder 16 til 18 Sk. daglig 
paa egen Kost, et Barn 12 til 14 Sk. Andre Daglejere, som ikke 
har Akkord, erholder i Almindelighed om Sommeren l Mk. og 
Kosten, om Vinteren 12 Sk. med denne, paa egen Kost 28 Sk. a 
2 Mk. Lærlingens Arbejde beregnes til 24 Sk. daglig. - Efter 
Lugning kommer Høslet, Gødningens Udkørsel og straks efter 
Rughøsten. Paa samme Tid ruskes Hørren, hvortillejes og til samme 
Pris saa mange Koner og Børn som muligt. Lærlingene maa nu 

binde, passe og oprejse Hørren, hvorpaa det øvrige Høstarbejde 
udføres, indtil Hørren er tjenlig til Indkørsel, da den knævies og 
opstuves J: sammenbindes i smaa saakaldte Stuver til Rødning. 
l a 2 Børn opstuver efter 2 River, l Kone binder i Knipper efter 
6 River. Knævlerne kastes og renses af en Mand. - Naar en Del 
af Hørren er knævlet, begynder 4 til 6 Lærlinge med at lægge den 

i Røde, indtil Grøfterne er fyldte. Rivernes og Opstuvernes Antal 
aftager i samme Forhold. Dette Arbejde varer i 3 a 4 Uger. Til 
Spredning eller til det øvrige Hørarbejde bruges ugerne lejede Folk, 
da det er af megen Vigtighed, at Arbejderne er øvede og ordent
lige. - Naar Hørren om Efteraaret er indbjerget, begynder Bryd
ning, Skætning og Svingling m. m. som vedvarende Arbejde." 

"Instituttets Hør har en rivende Afsætning, og Frøet sælges stedse 
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i Provinsen som Sædefrø. Flere af de Høravlere, som er udgaaede 

fra Instituttet, afsætter med Lethed deres Varer, som endog søges 

til København og Holsten. Alt hvad de producerer, kan afsættes 

til Priser, som er højere end de russiske og ofte kan maale sig med 
de nederlandske, naar Hørren er behandlet som paa Lykkenssæde." 

Den lange Række af Lærlinge, som udgik fra Lykkenssæde, var 

til Maj 1840 naaet et Antal af 120, hvoraf 

37 havde opholdt sig i Fyn, 
33 i forskellige Egne af Jylland, 
23 i Sjælland, 
I4 i det slesvigske, 
6 paa Lolland, 
3 paa Langeland, 
I paa Falster, 
3 paa Bornholm. 

Med Treaarskrigens Begyndelse i 1848 bortfaldt Fritagelsen for 

Værnepligten for Lærlingene. Dermed svækkedes Interessen for at 

lære den forbedrede Hørdyrkningsmaade, og Lærlingene blev borte. 

Hørarealet maatte derfor indskrænkes, og efter 1848 indtil 1863 

saaedes kun l Td. Land med Hør.92 ) 

Gaat·dens Drift. 

Lige fra Aarhundredets Begyndelse havde Lykkenssæde som gam

mel Hørfabrik været i god Kultur. I 1830' erne blev Jorderne ud

grøftet, og især i 1840'erne blev der udført store Merglingsarbejder, 

saaledes at al Marken var merglet inden 1855. Ved samme Tid 

blev der gjort et stort Arbejde for at faa Vandet ledet bort fra de 

lave og sure Steder og faa mere Pløjeland, ligesom der kørtes en 

Mængde Fyld for at faa Mosejorden til at give Korn. Ved Jordens 

Tilberedning til Hørdyrkningen, og derved at den omhyggeligt 
renbrakkedes hvert ottende Aar, blev den holdt temmelig ren, og 

da Gødningsproduktionen var stor, og Gødningen blev godt be-
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handlet, var de vigtigste Betingelser efter den Tids Anskuelse til

stede for, at Agerjorden kunde give et godt Udbytte. Der findes 
ingen Opgivelse af Avlen i Gustav Schrolls Tid, men der avledes 
før hans Bortgang vistnok mere pr. Tønde Land end i de første 10 
Aar efter. 

Agerjorden har siden 183D-40 væsentligt været drevet i 8 Mar
ker, hvoraf indtil 1848 l Mark var i Brak, l med Hør, 3 med Korn 
og 3 med Græs. Efter 1848 indtil 1863, da der kun dyrkedes l Td. 
Land med Hør, var der 4Yz Mark med Korn, l med Brak og 2Yz 
med Græs. 

I 1830'eri:le og 1840'erne omgaves alle Markerne med levende 
Hegn.93) 

Omtrent 1848 blev der anskaffet en Tærskemaskine fra Allerup 

i Odense, og i 1850'erne anskaffedes en Kastemaskine til Rensning 
af Sæden. 

Folkeholdet var efter Folketællingen l. Februar 1845 l Land
væsenselev, l Avlskarl, l Røgter, 2 Karle og 5 Piger; 1850, efter 
Indskrænkningen af Hørarealet, 10 Karle, l Husjomfru og 5 Piger; 

1855 l Avlskarl, 5 Karle og 5 Piger, og i 1860 et lignende Antal. 
I 1848 byggedes en ny Lade mod Syd. Den var ved en Portgen

nemkørsel delt i 2 Dele og kunde rumme omtrent 120 Læs Korn. 
Af en Brandforsikring fra 1843 ses det, hvilke Bygninger der paa 

det Tidspunkt fandtes:94) 

Stuehuset i Øst og V es t (forsikret for 2020 Rdr.), Heste- og 
Kostald m. m. i Syd og Nord (940 Rdr.), et Hus til Hø- og Korn
lade m. m. i Syd og Nord (900 Rdr.), et dito til Lo, Port m. m. i 

Øst og Vest (320 Rdr.), et Brygge- og Bagehus med Kedel (530 
Rdr.), et Hørhus i Øst og Vest (50 Rdr.), et Tørvehus i Syd og 
Nord ( 100 Rdr.), et Stakitværk ( 40 Rdr.), Tilbygning til Brygge
og Bagehuset (630 Rdr.), et Tørvehus østen for Gaarden (110 
Rdr.), en Kornhjelm (40 Rdr.). 

I en Vurdering 1855 angives Tørvehuset (6 Fag) at ligge Øst 
for Gaarden, og af Nybygninger er der en Tilbygning fra Stue-
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Fig. 7· Gru11dplan af LykkenuædeJ Bygninger. 

Stuehus. ('794) 8. Pigekammer. D. Staldbygning. (I867) 
Mælkeribygning. (1869) 9- Hønse- og Andehus. I. Huggehus. 

I. Forstue med Trappe IO. Avnerum. 2. Materlalkammer. 
til Loftet. II. Hakkelserum. 3· RetiradeL 

2. Ostekammer. I2. Svinehus. 4· Hestestald. 

3- Mælkestue. I3- Kumme. 5· Rum til Følhoppe. 

4· Bryggers. '4· Tørve- og Brænde- 6. Røgterkammer. 

5- Mejerskens Kammer. rum. 7· Karlekammer. 
6. Bageovn med Malt- b. Jordmødding. 8. Kalvehus. 

kølle over. c. Lade.*) (I848) 9· Kostald. 
c. Brønd. I. Indkørselsport til IO. Brønd. 
d. Vallekumme. Gaarden. E. Mødding. 

7· Kærnerum. 2. Hestegang. F. Vognskur og Redskabshus . 
a. Hestegang. H. Hjælm til Korn. 

*) Paa Planen er Langloen ved en Fejltagelse lagt imod Nord, i Stedet for at den i Virkelig
heden vender imod Syd , og Gulvene imod Nord. Derved er Hestegangshusets Stilling ogsaa blevet 
lidt forrykket, idet det danner en lige Linie med Ladens ~ydlige og ikke, som paa Tegningen, med 
dens nordli2e Side. 
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husets Østende mod Nord (5 Fag), en Vognport Syd for Gaarden 

i Nord og Syd (9 Fag), et Hestegangshus, der er bygget til Tærske
laden mod Vest (5 Fag), en Tilbygning til hele Kornhjelmens 

søndre Side (13 Fag). 
Stuehusets Indre er saaledes indrettet: fra Øst 2 Fag Pigekammer 

og Fadebur hvorunder Kælder, 4 Fag Køkken og 2 Kamre, 3 Fag 
Dagligstue og Havestue, 4 Fag Sovekammer, Gang og Skolestue, 
2 Fag til Børnekammer og Værelse, Fjællegulv over det hele und
tagen i 5 Fag, hvor der er brændt Stengulv. - Hele Gaarden for
sikredes for 10330 Rdr.95) 

Gustav Schwlls politiske Virksomhed. 

I Begyndelsen af 1830' erne indførtes raadgivende Provinsialstæn

der i Danmark, og efter at Gustav Schroll ved Overtagelsen af 
Lykkenssæde i 183 7 var blevet valgbar, valgtes han til Stænder
suppleant for Østifternes 15. Landdistrikt 8. Januar 1841. Stæn
derne samledes hvert andet Aar, saaledes at 2 af Rigets 4 Stænder

forsamlinger mødte samtidig, og i 1844 og 1846 mødte Schroll da i 
Stænderforsamlingen i Roskilde, hvortil der var valgt 12 Medlem
mer for København, 11 for Købstæderne, 17 Sædegaardsejere, 20 

Bønder og desuden nogle kongevalgte. 
Her fik Schroll Lejlighed til at lære flere betydelige Personlig

heder at kende, især blandt de for København valgte Medlemmer, 

hvilket sikkert har været af stor Betydning for ham. 
Stænderforsamlingerne var ganske vist kun raadgivende og kunde 

ikke vedtage Love, men gennem Sagernes Behandling og Indstillin
ger til Kongen fik de en ikke ringe Indflydelse paa Lovgivningen 
og bidrog i høj Grad til at vække den politiske Interesse blandt 
Befolkningen. Det var noget helt nyt og ikke uden Betydning, at 
hver Egn havde sin Repræsentant i Forsamlingen til at varetage sin 
Egns Interesser og til at deltage i Forhandlingen og Afstemningen, 
naar det drejede sig om Sager af større Rækkevidde. 
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I de Forsamlinger, hvori Schroll deltog, fik han det Hverv at 
fremsætte nogle Andragender fra sit V algdistrikt. I Efteraaret 1844 

indbragte han et Andragende fra 67 Landboere i Vester-Aaby og 

Aastrup Sogne angaaende Selvejendoms Fremme, som efter hans 

Begæring og med Forsamlingens Samtykke blev afleveret til den 

nedsatte Landbokommission, og senere paa Aaret et Andragende 

fra en Del Bønder paa Lykkesholm Gods om Natmalhoveriets Af
løsning. 

I 1846 indbragte han et Andragende fra Sognefoged Rasmus 
Hansen i Vantinge angaaende Lovbestemmelse om Godtgørelse for 

Anlæggelse af Skolestier over dennes Jord. Schroll oplæste Andra

gendet og foreslog, at der syntes at mangle et Lovbud angaaende 
Skolestier, at der udarbejdedes et Lovforslag derom, selv om Sagen 

ikke var af nogen større Betydning. Der nedsattes en Komite bestaa

ende af Proprietær Langkilde, Schroll og Kammerherre Schøller. 

V ed den endelige Behandling af Sagen forkastedes Forslaget om 

at yde Rasmus Hansen Godtgørelse, medens det vedtoges, at der 
burde gives Erstatning for nye Stier. 

Det blev ikke nogen større politisk Virksomhed, Schroll kom til 

at udøve i disse Aar. Hvilken Indflydelse han kan have haft paa 

Forhandlingernes Gang gennem sine Samtaler med de øvrige Med
lemmer vides ikke, men det er rimeligt, at han som den praktiske 

Mand jævnligt er blevet spurgt til Raads i Sager, som han havde 
særligt Kendskab til. løvrigt har disse Aar vel mere været hans 

politiske Læreaar, i hvilke han dygtiggjorde sig til sin senere Del
tagelse i Politik, og at han ikke mistede sin Landsdels Tillid, viste 

sig ved det første V al g til Rigsdagen efter Indførelsen af den frie 

Forfatning. 

Ved Landstingsvalget 1849 i 6. Landstingskreds, Odense og 

Svendborg Amter, var han opstillet tilligemed 18 andre Kandidater, 
hvoraf 6 skulde vælges. Schroll valgtes med det næsthøjeste Stemme

tal og blev Kredsens 2. Landstingsmand. Ved de to følgende Valg 

1853 og 1855 blev han Kredsens 3. Landstingsmand, men afgik 
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20. Juni 1859, ifølge Lodtrækning 22. December 1858. Ved Valget 
1855 opnaaede han at faa 300 af Kredsens 306 Valgmænds Stem

mer. 2. Landstingsmand fik 301 Stemmer, og l. 306. 

I disse Aar mødte han i de 10 første ordentlige Rigsdagssamlin

ger, i den torenede Rigsdag 1852-53 og i den overordentlige Rigs

dagssamling 1855. 

Mange vigtige Spørgsmaal stod paa Dagsordenen i disse Juni
grundlovens Aar, og mange af Tidens betydeligste Mænd mødte 
paa Rigsdagen og deltog i Forhandlingerne. For Schroll maa det 
have været en Lykke at leve med i, hvad der foregik derinde, og 
selv om han ikke kom til at holde mange Taler, og hans Indlæg 
mest angik Sager af mindre Betydning, kan man gaa ud fra, at 
han med levende Interesse har fulgt Forhandlingerne. 

Da der i den første Rigsdagssamling blev forelagt Lovforslag 

om Afstaaelse af Jord til Opførelse af Fattighuse og Boliger for 
husvilde Personer paa Landet og om en Indskrænkning i Forbudet 
for Fæstere og Lejere mod at tage Indsiddere tilhuse, tog Schroll 

til Orde og gjorde opmærksom paa, hvad det vilde betyde, om der 
til saadanne Huse ogsaa blev afsat Jord til en Have, saaledes at 
de fattige Mennesker kunde dyrke Havesager til deres Hushold
ning. Med Hensyn til det andet Spørgsmaal paaviste han det uhel

dige i, at ingen Indsidder kunde faa Lov til at opholde sig paa 
Fæstegodset, naar Godsejeren forbød det. Følgen deraf vilde blive, 
at mange fattige Folk maatte søge til Selvejersogne, hvor der var 
Lejlighed til at bosætte sig, og derved vilde de falde disse til Byrde. 
Endvidere medførte det en uligelig Fordeling af Arbejderklassen 
og en Overbefolkning af enkelte Steder. Forholdet var ikke alene 
en Uret, men det bevirkede en høj Grad af Misfornøjelse mod hele 

Godsvæsenet og bidrog til at øge den Agitation, som fandt Sted 
mod Fæstevæsenet. Derfor var det i Godsejerens egen Interesse at 
faa Forholdet indskrænket. 

Senere havde Schroll den Tilfredsstillelse, at hans Andragende 
fra Stænderforsamlingstiden om Godtgørelse for Anlægget af Skole-

IO 
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stier gav Anledning til, at Ministeriet nu forelagde et Lovudkast 
om Gangstier i offentligt Øjemed. Ved Behandlingen heraf frem
satte han et Ændringsforslag efter Opfordring fra sin egen Kom
mune og foranlediget af Passagen over Aaen mellem Højrup og 
Øster-Hæsinge, som Konfirmanderne skulde benytte, naar de skulde 
gaa til Øster-Hæsinge Præstegaard. 

Ved Fremsættelsen af andre Lovforslag søgte han at faa indført 
Ændringer eller Tilføjelser, som han ansaa for gavnlige. De Syns

punkter, han gjorde gældende, var altid præget af, hvad Erfaringen 
i det praktiske Liv havde lært ham.96) 

ForudenRigsdagsarbejdet havde Schroll enkelte andre offentlige 
Hverv. 1851 blev han valgt til Formand for Husmands-Hoveriafløs
ningen i Svendborg Amt og blev genvalgt 1858 og 1862. En Tid 
var han Sogneraadsformand, og for sine Fortjenester blev han 
l. Januar 1856 udnævnt til virkelig Kammerraad. 

Gustav Schrolls Familie. 

Gustav Frederik Schroll var født paa Lykkenssæde 6. April 1803 
og døde sammesteds af Lungebetændelse 7. Oktober 1863. 1836 
blev han gift med Johanne Amalie Frederikke Bonde, som var født 
13. Januar 1815 i Brahe-Trolleborg Mølle, som hendes Forældre, 
Lærer ved Brahe-Trolleborg Seminarium Jørgen Bonde og Hustru 
Charlotte Marie Muller, bestyrede siden 1813. Efter sin Mands 
Død boede hun i en længere Aarrække paa Bækkelund i Højrup, 
som hun havde bygget i 1865 til Enkesæde. I 1890 flyttede hun til 
Odense og siden til København, hvor hun døde i 1902. 

Af deres 6 Børn blev den ældste, Henning Schroll, Ejer af 
Lykkenssæde. Thorvald Schroll blev cand. jur. og Birkedommer i 
Wedellsborg Birk. Ditlev Christian Ernst Schroll blev Læge og 
praktiserede først i Højrup og siden i en længere Aarrække i Brahe
Trolleborg. Carl Adolf Schroll gik Officersvejen og endte som 
Generalmajor. Gustav Frederik Gottlieb Schroll blev en af Fyns 
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mest ansete Landmænd. I en Aarrække var han Forpagter af Holluf

gaard og døde i en meget høj Alder paa Bækkelund i Højrup. Char
lotte Marie Schroll blev gift med Læge, senere Dr. med. og Pro
fessor Frederik August Berlime-Nix.97 ) 

Børnene fik en omhyggelig Undervisning i Hjemmet først af 
Lærerinder, og da de blev ældre af Lærere, hvoraf nogle var teolo

giske Kandidater. 

Aar 

I79I. .. 
1794 · .. 
1795 .. . 
1796 .. . 
I797 .. . 
I798 .. . 
I799 · •. 
r8oo .•. 
I8or. .. 
I802 ... 

Summa 

Beregning o t'er Høravlen i 10 Aar paa Lykkens sæde. 

(Efter "Veiledning for Bonden til at dyrke Hør .... ", udgivet af 
C. J. Rafn. 1806). 

Avlet paa hver Tønde Land 

Hør Blaar Frø 

~ l 
Indtægt 

Udgift 
paa hver 

Tønde Land 

Fordel 
paa hver 

Tønde Land 

23 142/a 4 71/9 4 - IIOI I 124/9 l s& 2 94/9 42 5 3 
13 7 I IO l 2 4 S5 - 2 2/ 3 39 I 12 2/3 I5 4 6 
29 5 2 IO l 4 I IOj 5 2 1/7 62 - 14 4/7 43 4 3 4/7 
2.6 I 2 3 J 4 I 99 4 - 62 5 15 3/7 36 4 4/7 
29 I2 2 6 2 5 ro 7 2- 65 2 4/ 25 4 r 5 rs21J25 
IS 7 3 5 1 5 7 88 2 3 5/ 9 67 2 ro 2/ 9 20 5 9 1/3 
I8 8 8 /23 I I4 14/aa 2 S 15/2.3 72 - - 44 5 I0 16/aa 27 - 5 7/23 

5 9 7/9 - I2 4/9 I 3 13hs JO 5 I4 2/s 25 5 I4 2/9 5 - -
I3 8 4/5 I 8 1 3 2 2/ 5 72 I 3 116 44 r 3 1/ 5 28 - -
I5I5 14/25~I~ 8"/25 1.....:.__ 7~1 /oo~_:_~ Æ....±_ 6

3
/a5 __1.?_ _3_ 9 24

/25 

r9r 9oH~ 22 4~H~ 33 5HH 8I9 - 6r!H 5I9 3 H~~ 299 3 5HH 

Middeltal af det avlede paa hver Tønde Land i IO Aar: Hør 19 Lpd. 21jz Pd., 
Blaar 2 Lpd. 3l%o Pd., Hørfrø 3 Tdr. 22%5 Skpr. 

Middeltal af Udgift for hver Tønde Land i 10 Aar: 51 Rdr. 5 Mk. nlJ.i Sk. 
Middeltal af Indtægt for hver Tønde Land i ro Aar: 81 Rdr. 5 Mk. 7 Sk. 
Middeltal af Fordel for hver Tønde Land i 10 Aar: 29 Rdr. 5 Mk. n% Sk. 

IO* 
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Areal dyrket med Hør og Hamp. 

Hør Hamp 
ved 

Aar samlet Areal l deraf ved Lykkenssæde 

1 

Lykkens-

Anmærkning sæde 

Tdr. l S kp. Tdr. l Skp. S kp. 

179r. • · · · · · · 9 

i 1794· .... .. . J Misvækst 
1795 •...... . 7 
1796 . ....•.. 5 2 5 2 Tørke 
1797 . ... . ... 6 6 2 
1798 ...... . . 5 5 4 4 Tørke 
1799 .. . ..• . . Il 4 IO 
r8oo . . ...... 9 
r8oi ........ 20 7 4 
I802 ........ 25 7 4 
r8oJ ..... • . . 26 6 
r8o4 ...... .. 26 6 
r 8os .. ••.. .. I8 J J 
r8o6 . .. . . ... '9 3 
r8o7 ........ 20 Misvækst 
1808 . ....... 22 + Maadeligt 4 
1809 . . . .... . JO 5 4 
r8ro .. .. . .. . JO 7 4 
!Sil .. . .. . . . JO IO 4 
r8rz ...... .. JO IO 2 
r8q ........ 25 IO 2 
t814 ........ 25 5 2 
t8rs ........ 25 9 2 
r8 r6 .... . .. . 20 4 2 
r817 ........ 20 4 2 

t8 J8 ...... .. 24 8 2 
r8I9 ...... .. 20 l 
r8zo .... . ... 21 

r82r ........ 24 
r8zz . . •••• .. 2I 5 
1823 ........ 22 4 6 4 2 
1824- . ...... JO IO 2 
1825 ...•.•.. JO IO 2 

1826 .. . .... . JO 7 2 
r827 . ... . .. . 30 IO 2 
1828 ....•.. . JO IO 2 
1829 .....•.. JO IO 2 
I8JO .. . . .... JO IO 
r83r. ..... .. JO IO 
1832 .. . ..... JO IO 
I83J· .... ... JO IO 
1834 · . .•.•. . 29 4 IO 
1835 ...... .. JO I4 
I8j6 .. ... ... JO IS 
18J7 · ....... JO 12 
18j8 . . ...... JO 15 
1839· .. •. ... :JO l) 
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Aar 

1 79I. .... 
1794/95 .. 
1795/96 .. 
I 796/97 • • 
'797/98 .. 
'798/99 .. 
'799/r8oo 
r8oofor .. 
r8orfoz .. 
r8oz/o3 .. 
r80J/04 .. 
r8o4Jo5 .. 
r8o5Jo6 . . 
r8o6Jo7 .. 
r8o7jo8 .. 
r8o8Jo9 .. 
r8o9Jro .. 
r8ro/II .. 
rSrrfrz .. 
1812/'3. ' 
!813/14 , . 
1814/15 . • 
r8r5/r6 .. 
r8r6fr7. , 
r8r7/r8, . 
r8r8/r9 .. 
r8 r9/zo .. 
r82oj2r,, 
1821/22 . • 

1822/23 .. 
r823/24 .. 
1824/25· · 
r8z5/26 . • , 
r826j27 .. 
r8z7jz8 •. 
r828j29 .. 
r829/3o .. 
1830/31 .. 
I8JI/J2,. 
r8p/33 . . 
I8JJ/34 .. 
!834/35.' 

Jordafgift Udgift 

37 
'5 
35 
31 
32 
34 

"5 
54 

200 
2)0 
260 
273 
1 95 
201 
200 
220 
J30 
420 

1012 
1500 
975 
975 

ros o 

JI5 
337 
495 
375 
JOO 
375 
J60 
J60 
360 
450 
J60 
j60 

354 

~ l 
:l 

435 
330 
408 
JOJ 
516 
233 
884 

1218 

5 

4 
2 

5 
5 

I J 56 l J 
1546 -
II6J 4 

4 1209 
86r 
988 

2267 
24J8 
5520 

- I JO I 7 
- 4779 
- sor6 
- 5298 

3 
943 

!642 
2157 
1988 
1235 
20J6 
2260 
2JOI 
2348 
I 56 I 
2337 
'973 
1409 

I 

4 

5 

4 
5 

4 

5 
I 

3 
2 

2 

2 · 

3 
5 
4 
2 

Hm·aden. 

Indtægt 

5 
6 
4 
5 

'4 
3 

9 
4 
5 
4 

911 
r6s 
740 
523 
670 
397 
828 
278 

1444 
2158 
2281 
2222 

- '942 
IO IIJ8 

8 !847 
- J026 

12 4007 
- 8097 
- r8 95 8 

8 5993 
s 6584 
8 6766 

- l 
l 

- ! 

2JJ8 

678 
2262 
2976 
2651 
1075 
2710 
J028 
2692 
2826 
rSrz 
3799 
3245 
2 12 8 

4 
I 

5 
I 

5 
4 

5 

2 

4 

4 
5 

2 

3 
4 
4 

2 

4 
5 
2 

3 

8 

'5 
8 

2 

8 

Fordel 

J85 4 II 

53 4 4 
JOS 5 II 
192 3 3 
262 2 r 5 

J!! l ~ l I~ 
s6o 
940 
92 4 
676 

l 3 

5 

9 
4 

II 

12 

(47-I-2) 

545 
732 
277 
859 
759 

2 

2 

I 

- (778-I-12) 

I2 

'5 
IS68 
2 577 
5940 

2 

5 
I 2 I 3 I 

1567 -
1467 s 
1460 5 

658 4 
no 2 

- -;-265 

6 2 

8 

619 
819 
663 

8 7 I 59 1 3 
- 67J 4 
- 768 -

5 
391 
478 

3 

250 3 
1461 4 
127 I J 

7 r8 2 

6 

4 
'5 
4 

8 
8 
8 

8 

6 
8 
8 

8 
IO 

8 

9 
6 

pr64 - ,- 3 
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Det samlede Regnskab. 

Indtægt Udgift Beholdning Underskud 
Aar 

..: 
l ~ l .. 

l ~ l ..: l~ l .. 
l~ l -o .>i -o .>i -o 

l 
.>i -o .>i ~ til ~ til ~ til ~ til 

I 794/9S · · · • • • • S077 s 8 4SS7 4 3 
l S20 I 5 - - -

I 79Sf96 • • • • · · · I089 4 I3 !284 I 3t - - - I94 2 6 
I 796/97 • • • • • • • I4IO - IO I330 s ro! 79 - IS! - - -
I797/98 ....... 9S7 4 si III7 s 2 - - - I6o - rzl 
I 798/99 · · · · · • · I662 I IS IS42 4 I3 II9 3 2 - - -

I799/I8oo .•..• I488 4 IO II IO 3 I3 378 - IO - - -
I8oofoi .... ... - - - - - - II8 - 2 - - -
I8oifo2 .. .. . •. II4S 4 6 1222 - I3 - - - I23 3 9 
I 802/03 ..... .. IS97 I 9 IS30 I 2 67 - 7 - - -

I803/04··· · ·· · I480 I I I I293 I IO I87 - I - - -
I8o4/0S··· · ·· · I49S - I2 I642 I 8 - - - I47 - I2 
I8osfo6 ...... . 2282 3 9 2S09 - - - - - 226 2 7 
I 8o6fo7 ... ...• I6I4 I I2 I40I s 3 2I2 2 9 - - -
I8o7/o8 ... .... I020 s 9 1212 2 I - - - I9I 2 8 
I8o8fo9 . ... . •. I6IJ 2 3 I377 - s 236 I I4 - - -
I809/Io .... ... I952 3 I I7IS 4 9 236 4 8 - - -
I8ro/rr ....... 2993 2 I2 24IS 3 - S77 s I2 - - -

I8II/I2 ... . .•. 6I37 4 8 SS2I s I3 6IS 4 II - - -
I8I2/IJ ....... I4729 3 II I043I s 7 4297 4 4 - - -
I8I3/I4 .. ..... 40S3 I - 37I2 3 r z! 340 3 4 - - -
I8I4/IS .... . . . 393I I I2 3698 - 8 233 I 4 - - -
I8IS/I6 ..•.... 3820 s I2 3760 I 9 so 4 3 - - -
r8I6/I7 . .. . . . . 3379 3 3 3683 2 2 - - - 303 4 I) 
I8I7/r8 ... , ... 2486 3 IS 26S8 2 4 - - - I7I 4 5 
r8I8/I9 ••... ,. 224S 2 s I866 4 2 378 4 3 - - -
I8I9/2o •...... - - - - - - - - - - - -
I820/2I ... . . . . - - - - - - - - - - - -
I82I/22 ....•.. - - - - - - - - - I84 s 3 
!822/23 .•..... 743 2 - I547 I s - - - 803 s 5 
r823/24 ....... ISS2 s - r889 - I2 - - - 336 I I2 
I824/2S .. .. . . . I7SO 2 4 1389 I II 36I - 9 - - -
r82s/26 ...•... I7S7 s I I6IJ I - I44 4 I - - -
I826/27 ....... I02S 2 I I704 3 I2 - - - 679 I I I 
I827/28 .. . .. . . IS37 3 8 2I36 s 4 - - - S99 I I2 
!828/29 ....... I6oo 2 4 I9S4 4 I2 - - - 3S4 2 8 
r829/3o ....... II7I - I4 I744 I II - - - S73 - 3 
r830/3I .. , . . . , I479 I IO I998 - s - - - SI8 4 I I 
!831/32 .. . .... I403 s - 200I s I3 - - - S98 - I3 
I8j :!./33 •. • • • • • 2769 4 8 2097 4 6 672 - 2 - - -
I83J/34 . . . ... . r887 3 9 I609 I 6 278 2 3 - - -
I834/35 . . , •... ' IJ:J9 2 6 I303 2 I2 35 s IO - - -

Det samlede Regnskab for Aarene I 794/9 s til I 8 34/3 5 har saaledes ialt givet et 
Overskud af 3S Rdr. s Mk. IO Sk. 
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Aar 

1794/95 .... .. . . . . ·l 
1795/96 ...... . .. . . 
l 796/97 · • • · • • · · · · · 
1797/98 ....... . . . . . 
1798/99 ..... . . . ... l 
•799/1800 . . ... . ... l 
r8oofor . .. . .. . ... . 
I8orfo2 ...... . .. . . 
r8o2/03 ... ..• . . . . . 
I80J/04,,,, ... .. . . 
r8o4/05 .. .... .. . . . 
r8o5/o6 ... . . . .. .. . 
r8o6fo7 . . . ... . . .. . 
r8o7Jo8 ..... . .. .. . 
r8o8fo9 ... . . . .. . .. 1 

1809/10 . . . . ...... . 
t8rofu ...... ... .. 
1811/12 .. . . . , ,,,, , 
1812/IJ . .. . . , •, .. . 
I81J/I4 • • • • • • •• · .. 
I8I4/I5- ·· · · · •·· · • 
I815/r6 ..... • .. . .. 
I8r6/r7 . . . . . . . . .. . 
r8I7/I8 .... ... .. . . 
r8I8/I9 .. . .. . . . . . . 
I819/20 .... . . .... . 
I820/2I . . ..•.•.. . . 
I821J22 . . . . ... .. . - ~ 
1822/23 . . . . ..... . . 
r82J/24 . .... . ..•. • 
I824/25 ... .. .. . .. . 
I825/z6 . ... .. . . . . · 
1826/27 .. .. . .. . . . . 
I827/28 .... ...... · 
I828/29 . . .. ... . .. . 
I829/30 .. .. . . . . .. . 
I8JO/JI . .. . .. , , . . , 
I83 I/32 . · · · · • · ... , 
I832/33 . .. . . . .... . 
1833/34 .... ..... . . 
I8J4/J5 ... .•... . .. 
I8J9/40 . .. ...... . . 
I845 • •. • • • • • • • • • • • 

Lærlinge. 

Ved Instituttet 

4 
4 
4 
5 
3 
2 
5 
6 

5 
IO 
9 

13 
I6 

8 
9 

II (9) 
I3 (9) 
13 
17 
r6 og 2 faste Arbejdere 
16 do. 
14 do. 
12 og 3 faste Arbejdere 
IO do. 
Il og 2 faste Arbejdere 

? 

9 og J faste Arbejdere 
I I og 3 Svende 
14 do . 
I I (I4) do. 
I 7 og 2 Svende eller faste Arbejdere 
17 (14) do. 
I 5 og 5 Svende og faste Arbejdere 
IJ do. 
II do. 
13 og 4 Svende 
I 7 og 3 Svende 
I7 
I6 
I5 
13 

Tallene i Parentes skyldes, at der er to forskellige Angivelser. 

I5I 

Etablerede 

2 

2 

2 

4 

IO 
II 
r6 
I6 
I6 
21 

24 
23 
22 
2I 
22 

2I 
21 

22 
24 
25 
24 
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KILDER 

Forkortelser, 

Resol. = Kommerce Kollegiets Kongelige Resolutioner ang. Hørsagerne. 
1793-1816. 

K KResol. = Kommerce Kollegiets danske Forestillinger med kgl. Resolu
tioner. 

Sager = Kommerce Kollegiet. Sager vedkommende Hør- og Hampeavlen. 
179o--1794· 

Schimmelmann = Kommerce Kollegiet. Schimmelmannske Papirer Troile
borgs Linnedmanufaktur vedkommende. c. 1792-1823. 

Regnskab = Kommerce Kollegiet. Regnskaber for Høravlingsinstituttet Lyk
kenssæde paa Brahetrolleborg. 1796-1835. 

Journalsager = Kommerce Kollegiet. Journalsager vedkommende Hørbereder 
Schroll og Instituttet paa Brahetrolleborg. 1797-1818. 

K K D J = Kommerce Kollegiets Danske Journal. 
K K D K = Kommerce Kollegiets Danske Kopibøger. 
I. Journal, Kopibog = Industrifagets Journal, Kopibog. 
P. Journal, Kopibog = Produktionsfagets Journal, Kopibog. 
Krarup = J. B. Krarup : Beskrivelse af Landbrugets Udvikling i Danmark 

fra 1835 indtil Nutiden. IV. Fyn med omliggende Øer. 1901. 
Seidelin = Mogens Seidelin: Stamtavle over Slægten Schroll. 1935 . 

1 ) Kaptajn Schroll's Optegnelser. Seidelin. - 2 ) K K Resol. 8/12 1790. Sager 
23/ o 1790.- 3 ) Sager 23/o 1790. - 4 ) K K D J Febr. 1790 Litr. I. l . Nr. 157. -
5 ) Sager 23/o 1790. - 6 ) do. 22/o 1790. - 7) K K D K 28/o 1790 Nr. 555 . Sager 
2/to 1790.- 8 ) K K D J 10/to 1790 Litr. K. K. Nr. 722. K K D K 12/10 Nr. 559 
og 560. - 9 ) K K D J Nov. 1790 Litr. K. K. Nr. 756 og 780. - 10) K K Resol. 
8itz 1790. - 11) K K D K 11ft2 1790. Nr. 646. - 12 ) Sager so~s, 31/s 1792. -
1~) Sager 31/a 1792. Kommerce Kollegiet. Sager vedk. Linnedmanufakturerne, 
Spindeskolerne m. m. (1735-97), l 0/2 1792. - 14) Schimmelmann Maj 1793. 

- 15 ) K K D K 14h 1792 Nr. 349· - 16 ) Do. 6/u 1792 Nr. 531. - 17 ) K K D J 
Dec. 1792 Nr. 718. Sager Dec. 1792. - 1B) Sager Dec., 1"!t2 1792. Schimmel
mann 15/u 1792, 3 Lft 1793. K K D J ApriL 1792 Litr. N. N . Nr. 259. K K D K 
~ /o 1792 Nr. 435. - 19 ) K K Resol. 23/t 1793. - 20 ) K K D J Okt. 1793 Litr. 
P. P. Nr. 551. Journalsagen. Pro Memoria 3°/3 1802 Litr. C-F. Extract af Bi
Lagene til Regnskabet over de tiL mit H øranlæg indkjøbte 2de Arvefæstegaarde 
fra May 94 til May 1795.- 21 ) Sager 15/ 2 1794.- 22 ) Regnskab 1794-95.-
23) JournaLsagen. Pro Memoria 30f3 1802. - 24) Extract af Bielagene til Regn
skabet .. . May 94 til May 1795 (stemmer ikke helt med Regnskabet 1794-95. 
- 25 ) Schimmelmann 13/o 1794. Pro Memoria 15/7 1796 (ved Regnskaberne 
r794-96).- 26) SchimmeLmann 13/ 9 1794. - 27 ) Do. 20/a 1795.- 28 ) Schrolls 
Brev af 4/11 1794, er hos D r. Bobe. - 29) Sager 28/2 1795 . - 30) Schimmelmann 
30/4 1795. - 31 ) Grevens Svar af 29ft 1796, ved Regnskaberne 1794-96. -
32 ) Pro Memoria 15/7 1796, ved Regnskaberne 1794-96. - 33) Pro Memoria 
17/o 1796, ved Regnskaberne 1794-96.- 34) Pro Memoria 8 /a 1797, ved Regn· 
skabet 1794- 95. - 35 ) P. Journal 22/s 1797· Journalsager 22/8 1797 Nr. 85 . -
~6 ) Journalsager 25ft o 1797. - 37) Journalsager 13f t 1798 Nr. 15 . P . Kopibog 13ft 

Fynske Årbøger 1953



Jens Pilegaard: Hørat'lingsimtituttet paa Lykkenssæde I 53 

1798 Nr .15. P. Journal 2/1 1798 Nr. 159. - 38 ) Journalsager 20!1 1798. -
39) Pro Memoria 31f1 1798, ved Regnskabet 1796--97. - 4°) Journalsager 8/s 
1799. - 41) Schimmelmann Juli 1799. - 42 ) Beregning, ved Regnskaberne 1806 
-09. - 43) Resol. 5/s r8oo. Journalsager 2/10 1799. P. Journal 16/12 1799 Litr. 
B. Nr. 218. - 44) Pro Memoria 9/s 18oo, ved Regnskaberne 1798-1800. Jour
nalsager 18/10 18oo. - 45) P. Journal 5/4 18oo Litr. B. Nr. 322; 10/s, 4/10 18oo; 
1012, 2j6 r8oi. - 46) Jfr. Regnskab. - 47) Ved Regnskaberne 1798-1800. -
48) P . Kopibog 23/5 1801 Nr. 76. Modellerne eksisterer sikkert ikke mere, da 
de hverken er at finde i Landbohøjskolens Modelsamling eller i Landbrugs
museet i Lyngby. - 49) P. Journal 15/o 1801 Nr. 123; 2317 Nr. 140. P. Kopibog 
1/12 1801 Nr. 171. - 50) Regnskab 1801-02. -51) Fortalen til C. G. Rafn: 
Om Høravlens Vigtighed for Danmark, ... 1803. - 52) Schimmelmann 15/7 

1796, 10/3 18or. -53) Sager 3°/s 1802. - 54) Journalsager 30fs 1802. General
Extract, ved Pro Memoria 30fs 1802. P. Journal 10/4 1802 Nr. 357.- 55) l . Kopi
bog 13fu 1802 Nr. 776. - 56) P . Kopibog 19/4 1803 Nr. 138. - 57) P. Journal 
29/o, Silo 1803 Litr. D. Nr. 288 og 295. - 58) Schimmelmann 1/to 1803. -
59) Resol. 25/5 1804. - 60) Journalsagen 19/8, 10112 1804. - 61) Resol. 19/12 1804. 
- 62 ) Journalsager 28/10 1804. P. Journal 6/u 1804 Litr. D. Nr. 696. I. Journal 
tuj4 1805 Litr. I. Nr. 313. Pro Memoria 16/3 1805, ved Regnskaberne 1802--04. 
Fabriksfagets Forestillinger med kongelige Resolution 8/s 1805. - 63) Brahe
trolleborg Birks Tingbog 21h 1801, Bl. 459 a. - 64) Skatteregulerings Kommis
sionen 1/10 1802. Svendborg Amt, K-prot. II. B-C. - 65) Pro Memoria 31/s 

1809, ved Regnskaberne 18o6-o9. - 66) Resol. 3/2 1810. - 67 ) Efterladte Pa
pirer fra den Reventlowske Familiekreds ved L. Bobe, 9· Bd. (1902), S. 214, 
218. - 68) H . Bertel: Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Historie I 
(1920), S. 147.- 69) P. Kopibog 17/4 1807 Nr. 102.- 70) Schimmelmann 22/u 

r8u; 14!1, 1Bf1, 2512, 2112, 30fa, 13/6 1812; 214 1816. P. Kopibog Litr. I. 1/~. 3/3 

1812 Nr. 266, 335. Litr. K. 13/o 1812 Nr. 612. P. Journal Litr. K. 10/3, xh 1812 
Nr. 245, 669. - 71) P. Journal Li tr. I. 12/9 18II Nr. 1422. - 72 ) Do. Li tr. M. 
16f1 1814 Nr. 475. Schimmelmann 30/o 1816. - 73) Resol. 21/s 1816. - 74) 

Schimmelmann 2~11 1816. Kancelliets Svar ~~ 1817. - 75) Ved Resol. - 76) 

I. Kopibog 2. Halvdel 10/10, 31/10 1812 Nr. II03, 1195. - 77 ) Schimmelmann 
27!12 1817.- 78) Jfr. Regnskaberne. I . Journal Litr. K. K. 2/o 1832 Nr. 622.-
79) Gustav Schrolls Fortegnelse ved Regnskabet 1834-35. Handels- og Industri
Tidende 1840. - BO) 3· Departement 1830 Journalsag Nr. 1668. - Bl) Ved 
Regnskaberne 183o--31 f. f. - 82) Seidelin. - SS) Do. - 84) C. Dalgas: 
Svendborg Amt. 1837 S. 243. - 85) Ved Regnskaberne 1832-33 f. f. - 86) 

Handels- og Industri-Tidende 1840. - 87) Ved Regnskabet 1834-35. - BB) 

Do. - SD) Baroniet Brahetrolleborgs Arvefæsteres Afstaaelses- og Forenings
Protocol 2f5 1837. - 90) Do. 31/s 1835. - 91) Krarup S. 382. Handels- og 
Industrie-Tidende 1840. - 92 ) Ugeskrift for Landmænd 1875, II, S. 671- 2. 
Krarup S. 385. - 93) Krarup S. 381-2, 384-7. - 94) Brahetrolleborg Gods
arkiv. Diverse Sager vedr. Brandforsikringsvæsenet, II, 1797-1893. - 95) 

Branddirektoratet i Faaborg. Alm. Vurderingsprotokol ro (H) S. 521-2. -
06) Stændertidende og Rigsdagstidende. ]. P. Jensen: Valgene til Rigsdagen i 
So Aar. 1929. A. Lauesgaard: Fortegnelse over Rigsdagsvalgene, ... 1848-
1916. 1916. - 97) Seidelin. 
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