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Optegnelser om  

Rønnede Mølle 

Selv om jeg i en menneskealder har boet i nærheden af Rønnede, så har jeg først for et par si-

den fundet ud af, at der i 1800-tallet har ligget en ret stor mølle i Rønnede. 

Af nysgerrighed har jeg eftersøgt oplysninger om denne mølle i tilgængelige kilder. 

Resultatet er blevet dette notat, som - sikkert med fejl og mangler - beskriver en ikke helt  

udramatisk historie om møllen/møllerne i Rønnede. 

Flere oplysninger vil sikkert kunne findes, når/hvis de gamle fæsteprotokoller mm. fra Gisselfeld 

på et tidspunkt bliver offentligt tilgængelige. 

Notatet op opdelt i disse afsnit: 

o Forhistorie i Kongsted-Borup - Indtil 1804 

o Rudolph Mølle i Rønnede 1806-1837 

o Rønnede Mølle 1837-1875 

o Storbrand i Rønnede 1875 

o Christianshøj bygges 1875 

o Christianshøj som selvejergård fra 1908 

o Bilag: Biografier om 3 ejere/forpagtere af møllen. 

o Historisk tidslinje 

o Kilder 

 

 

Rønnede Mølle var en såkaldt Hollandsk Vejr-

mølle, der - med en forhistorie i Kongsted-Borup 

- eksisterede i Rønnede fra 1806 til 1875. 

Møllen og Møllegaarden var ejet af Gisselfeld 

Kloster, men det var skiftende forpagtere, der 

stod for driften af både møllen og Møllegaarden. 

Geografisk har møllen ligget 2 forskellige steder 

i Gl. Rønnede - og med 2 forskellige kalde-

navne. 

Det har p.t. ikke været muligt at finde et foto af 

møllerne eller den oprindelige møllegård i Røn-

nede. 

Illustrationen til højre viser et eksempel på en 

Hollandsk Vejrmølle. 
 

Med en højde på næsten 30 m målt til vingespids - og højt beliggende - må Rønnede Mølle 
have været endog meget synlig i landskabet. 
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Forhistorie i Kongsted-Borup - Indtil 1804 

I sin bog 'Optegnelser om Gisselfeld' beretter O. F. C. Rasmussen1, at der 31. oktober 1798 

blev givet bevilling til opførelse af en vejrmølle i Rønnede - men at møllen i første omgang blev 

opført i Kongsted-Borup på matr.nr. 4-b - sandsynligvis under navnet 'Piile Mølle'. 

Hvis denne oplysning er rigtig, så har møllen ligget helt mod øst på Borup Mark grænsende op 

til Grunderup bys jorder. 

Flere oplysninger tyder på, at ejendommen, der gik under navnet 'Piile Mølle', omfattede både 

vejrmøllen og den tilhørende Møllegaard (matr.nr. 4 i Borup) - og at Gisselfeld Kloster ved arve-

fæsteskøde af 20. november 1798 solgte denne ejendom til Forpagter på Hesede og Godsfor-

valter på Gisselfeld Johan Neergaard - se biografi. 

Neergaard boede på Hesede Hovedgaard, så møllen og gården i Borup blevet drevet af en be-

styrer og nogle tjenestefolk. Ved folketællingen i 1801 boede der 5 personer på gården, hvor Ni-

colas Bille (28 år) var angivet som 'Har opsigt med en Bondegaard og en Mølle'. Herudover var 

der 1 møllersvend, 1 møllerdreng, 1 tjenestekarl og 1 tjenestepige. 

Møllebrand 1 - 1804 

Natten mellem den 28. og 29. august 1804 nedbrændte møllen i Borup. 

Møllen, der var brandforsikret for 4.500 Rd., blev ikke genopført i Borup. 

 

 

Rudolph Mølle i Rønnede 1806-1837 

Møllen bygges 

Det ser ud til, at Gisselfeld og Johan Neergaard har brugt et års tid til at planlægge bygningen 

af en ny mølle - og måske især dens placering i et lokalområde, hvor Gisselfeld Kloster ejede 

stort set alle gårdene. Måske kan Gisselfeld Klosters tilbagekøb af møllen og gården (i 1810) 

have været under overvejelse allerede i 1805? 

Overvejelserne førte til, at en ny vejr-

mølle i 1806 blev bygget i den sydøst-

lige udkant af Rønnede by på matr.nr. 

23 (udskilt fra gård nr. 5) og angivet 

som beliggende 'omtrent 100 Alens 

Afstand fra Gaden, syd for denne'. 

Møllens placering er vist på kortet til 

højre, og det er tæt på at være det hø-

jest beliggende sted i nærområdet (ca. 

60 m over havets overflade).  

Landsbyen Rønnede bestod på det tidspunkt af 6 gårde og ca. 10 huse beliggende samlet i 
den lokalitet, der i dag kaldes 'Gammel Rønnede'. Der var da stort set ingen bebyggelse mod 
øst ved den senere hovedvej 2. Rønnede Kro blev først bygget ca. 1825. 

                                                
1 Otto Frederik Christian Rasmussen var Godsforvalter på Gisselfeld 1844-1888 - Bogen skrevet i 1868 
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Selv om den nye mølle blev bygget i Rønnede, så hørte den stadigvæk til møllegården på 

matr.nr. 4 i Kongsted-Borup. 

Mens møllen var under opførelse blev den da også benævnt som 'Borup Mølle, Kammerraad 

Neergaard tilhørende', da der blev tegnet en foreløbig brandforsikring i juli måned1806. 

Ved den endelige taksation til brandforsikring (19. marts 1807) blev møllen forsikret for 12.500 

Rd., og den var nu benævnt som 'Forhen Borup Mølle, nu Rudolph Mølle kaldet, Hr. Kammer-

raad Neergaard tilhørende'. 

Taksationsprotokollen giver en ret udførlig beskrivelse af møllen. 

Der var tale om 'En ny Hollandsk Vejrmølle af forsvarligt Ege- og Fyrretømmer, forneden be-

klædt med Fyrrebrædder og Møllekappen ligesaa'. 

Møllens 'Giennemkørsel' var 17½ alen lang og 12 alen bred (dvs. ca. 11 x 7,5 m). I denne etage 

var bl.a. et 'Kammer til Folkene' med 2 sengesteder. - Herover var der 4 lofter plus 'Kappeloftet'. 

Møllens vinger havde et 'Vindfang' på 37 alen (23 m). 

Møllens højde er ikke oplyst, men ud fra oplysninger om møllens indretning og vingernes stør-

relse må det antages, at møllen må have været næsten 30 m høj målt til toppen af vingerne. 

At der var tale om en mølle af en anseelig størrelse kan måske bedre vurderes ved en sam-

menligning med andre 'kendte' møller.  

Blaabæk Mølle ved Fakse havde således kun 4 lofter, og et vingefang på 32 alen (og vingefan-

get på Dybbøl Mølle fra 1864 var på 36 alen). 

I 1809 blev opført et nyt stuehus ved Rudolph Mølle beliggende 'Østen og Vesten mod Lande-

vejen'. - Huset havde 11 Fag og var 12¾ alen dyb, opført i bindingsværk med murede vægge 

og stråtag. Det indeholdt 6 værelser og 1 køkken mm. og blev til brandforsikring takseret til 

1.320 Rd. 

Ejerskifte og større møllegård med nyt navn. 

Da Gisselfeld Kloster i 1798 solgte møllegården i Borup til Johan Neergaard, var der indføjet en 

tilbagekøbsret i skødet. - Denne ret blev benyttet i 1810, hvor møllen og gården blev tilbageskø-

det til Gisselfeld Kloster for 27.500 Rd. Et aftægtshus og en plads i Borup med 2 huse fulgte 

med i handelen. 

Der skete samtidig en sammenlægning 2 Gisselfeld-gårde: 

o Møllegården matr.nr. 4 i Kongsted Borup, Kongsted sogn, som kort tid efter i flere kilder an-

gives med navnet Borupgaard. 

o Gården matr.nr. 5 i Rønnede, Vester Egede sogn, som på det tidspunkt var fæstet af Jens 

Pedersen. Denne gårds bygninger lå lidt øst for Rudolph Mølle. 

Borupgaard havde et jordtilliggende på 901.590 Alen2 (ca. 65 td. land), og gården i Rønnede 

var på 676.660 Alen2 (ca. 48 td. land) - altså tilsammen ca. 113 td. land. 

De 2 gårdes jorder var adskilt af et vandløb (Susåens udspring), som også dannede grænse 

mellem Kongsted og Vester Egede sogne. 

Til de sammenlagte gårde hørte også den Hollandsk Vejrmølle - 'Rudolph Mølle' - som var ble-

vet bygget i Rønnede i 1805, efter at møllen 'Piile Mølle' ved Borup var nedbrændt i 1804. 
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Bygningerne til gården i Borup har med stor sandsynlighed ligget i selve landsbyen Borup indtil 

udskiftningen sidst i 1700-tallet, men da den i starten af 1800-tallet er benævnt som 'en udflyttet 

Gaard', må det antages, at der er blevet bygget en ny gård på jorden øst for Borup by. 

Bygningernes præcise placering er desværre ikke indtegnet på det gamle matrikelkort. 

Gamle matrikelkort fra starten af 1800-tallet viser de 2 gårdes beliggenhed adskilt af Susaaen. 

 

 

Ny forpagter. 

Den første forpagter på møllen og den sammenlagte gård hed Christopher Wædele, som sand-

synligvis forinden havde været forvalter på Gisselfeld - se biografi. 

I de fleste kilder blev han benævnt som 'Møller Wædele, Borupgaard'. 

Christopher Aschanius Wædele blev født 3. januar 1784 i Tystrup Præstegaard som søn af sog-

nepræst Søren Wædele og hustru Ottine Schack, og han blev gift 22. april 1811 i Braaby kirke 

med Jomfru Dorthea Ravnholdt, begge da angivet som opholdende sig på Gisselfeld. 

Efter brylluppet flyttede ægteparret ind på Borupgård, hvor de blev forældre til 2 døtre. 
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Ved taksation til brandforsikring i 1818 var gården angivet således 

Kongsted Sogn - Borup By - Borup Gaard kaldet 

Gisselfeld Kloster tilhørende - Forpagter: Møller Wædele 

Af forsikringsprotokollen fremgår, at der var tale om en 4-længet gård med et Stuehus i Nord 

(13 fag), Det Vestre Hus (14 fag) med bryggerhus og karlekamre, Det Østre Hus (20 fag) til lo 

og lade, samt Det Søndre Hus med gennemkørsel, kvægstald og lade.  

Gården blev i 1818 takseret til 4.100 Rd. i Sølv - nedsat til 2.750 Rd. ved om-taksation i 1828. 

Det omtales senere, at gården i Borup blev 'nedtaget' i 1849. 

I september 1813 skete en tragisk ulykke på møllen. 

En 12-årig dreng - Lars Sørensen fra Borup - blev 'Ihjelslagen af Møllevingen paa Rudolph 

Mølle ved uforsigtigt at gaa ud paa Omgangen'. 

Ved folketællingen i 1834 boede familien Wædele med 6 tjenestefolk på Borupgaard i Kongsted 

sogn. Christopher Wædele angivet som 'Forpagter af Borupgaard og Rønnede Mølle' 

Herudover boede 3 'Betjente ved Møllen' i et hus ved møllen i Rønnede. 

Møllebrand 2 - 1837 

Onsdag den 3. maj 1837 opstod en brand i Møllehuset ved Rudolph Mølle i Rønnede, hvorved 

både Møllehuset og den Hollandske Vejrmølle nedbrændte til grunden. 

Efter fradrag af 'Værdi af forbrændt Gods paa Pladsen' blev branderstatningen for møllen op-

gjort til 9.989 Rd. og for huset 392 Rd. 

Samme dag nedbrændte den nærliggende gård matr.nr. 4, Rønnede, som var fæstet af Jonas 

Pedersen. - Mon ikke der har været en sammenhæng mellem disse 2 brande?.  

Efter branden blev denne gård udflyttet fra landsbyen og genopført et godt stykke syd for byen, 

hvor den fik navnet 'Rønnedegaard'. 

Møllen og møllehuset blev hurtigt genopført efter branden - men nu med en placering vest for 

landsbyen. 
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Rønnede Mølle 1838-1875 

Ny mølle og nyt møllehus bygges 

Det ser ud til, at der ret hurtigt blev 

bygget en ny vejrmølle i Rønnede - 

med navnet Rønnede Mølle - men 

med en placering længere mod vest. 

Den gamle og den nye mølles place-

ring er indtegnet på kortet til højre. 

Det nye Møllehus i Rønnede blev 

bygget tæt ved den nye mølle mod 

øst.  

 

Den ny mølle og det nye møllehus blev takseret til brandforsikring den 15. oktober 1838 af 

Brandirecteur Lund og Taxationsmændene Murermester Pedersen og Tømmermand Sølle-

gaard af Næstved. Møllen var angivet således: 

Vester Egede Sogn - Rønnede Hollandske Mølle 

Forhen Rudolph Mølle, totalt afbrændt 3. Maj 1837 

Hans Excellence Greve Danneskjold-Samsøe tilhørende 

Af beskrivelsen ser det ud til, at den nye mølle i størrelse ikke var mindre end den brændte. 

Møllen beskrives som en 8-kantet Hollandsk Vejrmølle opført på en grund af kalksten. 

Grunden var 18 alen (11,3 m) dyb og 18 alen bred med en 'Giennemkiørsel' i 4 alens bredde. 

Over grunden havde møllen 4 lofter (Meel-loftet, 2. loft med 'Omgangen', 3. loft og Hatteloftet 

med det store Kamhjul). - Møllen var tækket med Egespaan og vingerne var af 38 alens Vind-

fang. 

Tømmermaterialerne var usædvanlig gode, og murer- og tømmerarbejdet var i alle henseender 

forsvarlig. I 'den her gode Stand' blev møllen takseret til 11.000 Rd. i Sølv. 

Møllehuset - 'Et Stuehus lige over for Møllen i Nord' - var på 16 fag og 14 alen dyb. 

Grundmur til alle sider med 2 gavle, stråtag og 2 skorstene og med kælder under 2 fag. 

Indrettet til værelser, kamre og køkken - Takseret til 1.600 Rd. i sølv. 

Med sine 16 fag var der tale om et ret stort hus (omkring 25 m langt og 9 m i dybden). 

Møller Wædele og hans familie flyttede nok fra Borupgaard til det nye møllehus i Rønnede, da 

det var færdigbygget i 1838 - selv om familien ved folketællingen i 1840 blev opført som boende 

på Borupgaard. - I folketællingsskemaet er tilføjet denne bemærkning: 'Møller Wædele i Mølle-

huset var optaget i Borup Skoledistrikt. Det må hertil bemærkes, at Møller Wædele tillige er For-

pagter paa Borupgaard i Kongsted Sogn, og Familien bor derfor i Vester Egede Sogn, men er 

ført i Kongsted Sogn'. 

Husstanden(e) bestod i 1840 af Christoffer A. Wædele (56 år), hans hustru Dorthea Ravnholdt 

(56 år), deres 2 voksne døtre Henriette og Ottine Wædele, 3 tjenestekarle, 3 tjenestepiger, 1 

mestersvend ved møllen, 1 andensvend og 1 lærling - (den ældste datter - Henriette Christiane 

Conradine Wædele - døde 27 år gl. den 22. marts 1840). 
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† - Christopher Ascanius Wædele døde 58 år gl. den 27. september 1842 i Rønnede Mølle-

gaard, V. Egede sogn - angivet som Forpagter af Rønnede Mølle og Borupgaarden. 

Ved det efterfølgende skifte fik hans enke - Ane Dorthea Ravnholt - Kongelig Bevilling til at 

sidde i uskiftet bo med datteren Ottine Cecilie Wædele. 

Oplysninger i folketællingen i 1845 tyder på, at enkefru Wædele fortsatte forpagtningen af både 

møllen og gården i Borup i 6-7 år efter mandens død - dog nu med en bestyrer på gården. 

Ane Dorthea Wædele (nu 65 år gl.) - angivet som 'Møller Wedeles Enke, Forpagter af Rønnede 

Mølle' - og den ugifte datter Ottine (34 år gl.) flyttede den 1. maj 1849 til Næstved, hvor de ved 

folketællingen i 1850 boede på adressen Østergade 17. 

Ny møllegård i Rønnede - og ny forpagter. 

I 1849 blev mølle og møllegård samlet i Rønnede. 

Det skete på den måde, at der Syd for 'Møllehuset' 

og øst for møllen fra 1838 blev bygget en ny avls-

gård med 3 længer: 

Vestre Hus - med bryggers, pigekamre, borgerstue, 

huggehus og brændehus (900 Rd.) * 

Søndre Hus - ko- og hestestald (2.340 Rd.) * 

Østre Hus - lade m.m. (3.750 Rd.) * 

Med møllerens stuehus mod nord fremstod gården 

nu som en 4-længet gård. 

Der blev senere tilbygget en svinestald mm. i syd, 

og med flere andre tilbygninger blev gården en 'luk-

ket' gård med en port. 

*) Taksationer til brandforsikring. 

 

I bogen 'Optegnelser om Gisselfeld' er det oplyst, at bygningerne i Borup samtidig 'nedtoges'.  

Måske blev materialer fra Borupgaard genanvendt ved bygningen af den nye gård i Rønnede? 

Ved Kgl. Bevilling af 9. november 1850 skete den formelle godkendelse af den sammenlægning 

af de 2 gårde i hhv. Borup og Rønnede, som Gisselfeld reelt havde foretaget allerede i 1810. 

Godkendelsen var betinget af, at der inden 2 år blev indrettet et hus med mindst 1½ td. land i 

Borup. 

Forpagtningen af møllen og den nye møllegård blev i 1849 - efter møller Wædeles enke - over-

taget af J. F. Smidth. 

Jens Frederik Julius Beck Smidth - se biografi - blev født 7. oktober 1815 i Sønder Alslev sogn 

på Falster, som søn af Cancelliraad og Godsinspecteur Thomas Smidth og hustru Margrethe 

Elisabeth Friedlieb paa Corselitze. 

J. F. Smidth blev i 1839 privatsekretær for Greve Frederik Christian Danneskjold-Samsøe på 

Gisselfeld, og det er vel tænkeligt, at han så i 1849 blev tilbudt den attraktive forpagtning i Røn-

nede som en slags belønning for 10 års tro tjeneste hos greven. 
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Han var 35 år gammel og ugift, da han overtog forpagtningen, men den 18. januar 1850 blev 

han gift i Vester Egede kirke med Jomfru Anna Henriette Høyer, som kun var 18 år gammel og 

datter af afdøde gæstgiver, prokurator og postekspeditør Niels Høyer på Rønnede Kro. 

Ægteparret fik 7 børn i perioden 1850-1861: 

Ved valget i januar 1851 blev J. F. Smidth indvalgt som medlem af Sogneforstanderskabet for 

Vester Egede sogn. 

Udvidelser og tilbygninger. 

I 1859 blev møllevirksomheden suppleret med en ny vandmølle, som blev bygget ved et vand-

løb mod sydøst på matr.nr. 4-a i Kongsted-Borup. Man blev derved mindre afhængig af vejr og 

vind (Rønnede Mølle var jo en vejrmølle). 

Møllens præcise placering er ikke indtegnet på de gamle matrikelkort, men på matr.nr. 4-a i Bo-

rup findes stadig en lille skovsø, der kaldes Mølledammen. Det er sandsynligt, at vandmøllen 

har ligget på dette sted. 

Vandmøllehuset lå i retningen sydvest/nordøst opført af kampestens grundmur og gavle af 

brændte sten med tegltag og fyr oventømmer. Opført i 2 etager. 

7 fag, 16 alen (10 m) langt, 12 alen bredt (7,5 m) og i gennemsnit 12 alen (7,5 m) højt. 

Der var 6 fag vinduer med jernstænger og 1 fag 'foruden'.  

Mølleværket havde et vandhjul med en diameter på 17½ alen (11 m), samt 2 kværne, 1 skal-

kværn og 1 grynkværn. Vandhjulet blev drevet med overfaldsvand, og der var 2-3 mølledamme. 

Møllen, der var af nyt opført og ikke forhen forsikret, blev til brandforsikringen takseret til i alt 

3.472 Rd. 

Det vides ikke med sikkerhed, hvornår vandmøllen blev nedrevet. 

I årene 1854-1866 blev der opført flere tilbygninger til møllegården - bl.a. et vognskur, et fåre- 

og følhus, et svinehus, et porthus, nyt køkken mm. samt roehus og hønsehus. 

I 1870 blev lige nord for møllen bygget et bageri med beboelse. 

Det var et pænt stort hus med 11 fag, 27½ alen (17 m) langt og 11¾ alen (7,3 m) dybt med mu-

rede vægge og gavle af brændte sten og tækket med egespaan og med 2 skorstene. 

2 af de 11 fag blev indrettet til køkken, spisekammer og pigekammer, 3 fag til stue og sovekam-

mer, 3 fag til bageri, og de 3 sidste fag til brødkammer, stald og lade. 

Til brandforsikringen blev huset takseret til 1.320 Rd. 

Som det fremgår herunder, fik huset ikke nogen lang levetid. 

Af folketællingerne 1855, 1860 og 1870 kan udledes, at Rønnede Mølle og Møllegaard var en af 

sognets største arbejdspladser med mellem 15 og 20 tjenestefolk - heraf 2-3 møllersvende. 

Rønnede Mølle, bageriet og møllegården var nu brandforsikret for i alt 23.900 Rd. 

Til sammenligning var sognets næststørste gård kun forsikret for 10.200 Rd. Det var Justitsraad 

Bruns gård i Vester Egede, 'Birkedommergaarden'. 

I 1870 besluttede J. F. Smidth at bortforpagte møllen for selv at koncentrere sig om landbruget. 

Dette skulle vise sig at være en mindre god beslutning. I sine erindringer2 skriver Smidt bl.a. 

'Den første Forpagter var en dygtig Mand, den anden et Fæ, der foranledigede Møllens Brand 

og megen Ulykke'. 

                                                
2 Justitsraad Smidths Livserindringer af 1886' - Håndskrift på Nationalmuseet 
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Storbrand i Rønnede 1875 

I 1875, hvor J. F. Smidth var 60 år gammel og beæret med titler som Landvæsenscommis-

saire, Kammerraad og Justitsraad, skete en begivenhed, som på dramatisk vis ændrede frem-

tidsplanerne for møllen, det nye bageri og møllegården. 

Møllebrand 3 - 1875 

Onsdag den 12. maj 1875 om aftenen opstod der en brand i Rønnede Mølle, og branden udvik-

lede sig så voldsomt, at både møllen, bageriet, møllegården, 2 andre gårde og 4 huse i Røn-

nede nedbrændte til jorden. 

Det må have været en sand katastrofe for det lille lokalsamfund - næsten halvdelen af lands-

byen forsvandt på en enkelt nat. 

I den lokale avis - Faxe Avis - blev branden den 14. maj omtalt således: 

I Onsdags Aftes mellem Kl. 10 og 11 allarmeredes 

Egnens Beboere ved et stærkt Lysskjær i Retning 

ad Rønnede Kro og som hidrørte fra en voldsom 

Brand, der begyndte i Rønnede Mølle og ved den 

stærke Blæst førte Ilden videre, saa at ikke alene 

Møllen og Bageriet nedbrændte, men ogsaa Kam-

merraad Schmidts overfor liggende ikke ubetyde-

lige Ejendom blev et Rov for Luerne. 

Ligeledes nedbrændte Lars Jørgensens og Sogne-

foged Lars Sørensens Gaarde i Rønnede, foruden 

flere Huse. En del Kreaturer og Fjerkræ er brændt, 

og tillige næsten Alt, hvad der fandtes i Gaardene, 

hvorfra der ikke kunde reddes meget, da Ilden 

greb hurtigt om sig. 

Beboerne havde efter Sigende Alle assurerede, 

men Flere lide vist alligevel et større eller mindre 

Tab. Endnu ved Bladets Slutning igaar var Ilden 

ikke slukket i Grunden, og man ængstedes for, at 

den stærke Blæst skulde føre Ilden til videre Øde-

læggelse.  

De 7 ejendomme, der nedbrændte, er indtegnet på kortet herunder: 
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Ved den efterfølgende vurdering af brandskaderne, blev de i forsikringsprotokollen beskrevet 

således: Brandskaderne på de her anførte Bygninger var saa totale som vel muligt - der var 

ikke Spor af hverken Vinduer eller Døre. 

Der blev udbetalt følgende erstatninger fra brandforsikringen: 

o Rønnede Mølle og Møllegaard - Matr.nr. 5 - Kammerraad Smidth = 43.217 kr. 

o Fæstehus - Matr.nr. 17 - Ole Olsen = 725 kr. 

o Fæstegaard - Matr.nr. 6-a - Lars Jørgensen = 3.415 kr. 

o Fæstegaard - Matr.nr. 3-a - Rasmus Sørensen = 10.144 kr. 

o Fæstehus - Matr.nr. 18 - Christopher Larsen = 991 kr. 

o Fæstehus - Matr.nr. 16 - Hans Christiansen = 725 kr.  

o Fæstehus - Matr.nr. 19 - Ole Nielsen = 691 kr. 

Det bemærkes, at beløbene nu er angivet i kroner mod hidtil i Rigsdaler. 

De 2 brændte gårde - matr.nr. 3-a og 6-a - blev ikke genopført i selve landsbyen. 

Matr.nr. 3-a blev genopbygget lidt nordøst for byen og fik navnet 'Skjoldgaard'.  

Matr.nr. 6-a flyttede udenfor byen mod vest, hvor den senere blev kendt som 'Sognefoged- 

gaarden'. 

Derimod blev branden et farvel til Rønnede Mølle og til bageriet, der ikke blev genopført. 

Vandmøllen på matr.nr. 4 i Borup har sandsynligvis fungeret nogle år efter branden, men ved 

folketællingen i 1880 var ikke ansat personer som 'møllersvend' eller lignende hos forpagter 

Smidth. 

 

 

Christianshøj bygges i 1875 

På stedet, hvor møllegården lå før branden, 

blev i 1875 hurtigt bygget en ny 4-længet gård - 

dog nu med stuehuset i sydvest. 

Gården fik navnet 'Christianshøj', og med få 

ændringer er den samme gård, der i dag findes 

på adressen Højen 1, Rønnede. 

Gården havde dog mistet sin status som Mølle-

gaard, men det var stadig J. F. Smidth, der var 

forpagter, ligesom det fortsat var Gisselfeld Klo-

ster, der ejede gården. 

 
Gårdens bygninger iflg. forsikringsprotokollen 

Ud fra oplysninger i ejendomsvurderingen i 1878 kan det formodes, at gården i årenes løb 

havde fået tillagt nogle yderlige landbrugsarealer. 

Gården bestod nu af matrikelnumrene 5-a, 6-b, 6-c, 19-b, 20-a, 23, 24-f, Rønnede, 4-a og 4-b i 

Kongsted-Borup og 1-c i Grunderup. 

Ved folketællingen i 1880 omfattede husstanden på Christianhøj Kammerraad, Forpagter Jens 

Julius Bech Smidth (64 år), hans hustru Anna Henriette født Høyer (47 år), 2 hjemmeboende 

døtre (hhv. 22 og 18 år) samt 13 tjenestefolk. 
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Om den økonomiske situation efter møllebranden skriver J. F. Smidth i sine erindringer bl.a. 

'Landbruget betalte sig ikke, uagtet jeg havde en Aarlig Ekstra Indtægt af mindst 1.000 kr.',  

og i 1885 afstod han forpagtningen 'efter forgæves at have søgt Afgifterne nedsat'. 

Efter forpagtningens ophør rejste ægteparret Smidth til København. 

† - Her døde Jens Frederik Julius Beck Smith 74 år gammel den 29. september 1890, angivet 

som 'Gift, Justitsraad' på adressen Frederiksholm Kanal 1 i Helligaands Sogn. 

Nye forpagtere. 

I 1885 blev forpagtningen af Christianshøj overtaget af Jens Valdemar Hansen Friis, der var 

født i 1859 som søn af forpagter Carl Frederik Friis på Holmegaard Hovedgaard. 

Her arbejdede han som forvalter hos sin fader, indtil han overtog forpagtningen i Rønnede. 

J. V. H. Friis blev samme år (1885) gift med Jomfru Dorthea Bertha Jessen, født 1860, datter af 

proprietær Jessen, Christiansminde i Systofte sogn, Maribo amt. 

Ved folketællingen i 1901 boede ægteparret Friis med 3 børn på Christianshøj. Til husstanden 

hørte 1 lærerinde, 1 forvalter, 1 fodermester, 4 tjenestepiger, 4 tjenestekarle og 1 landvæsens-

elev. 

Ved ejendomsvurderingen i 1903 var det stadig Gisselfeld Kloster, der ejede Christianshøj. 

Gården var her vurderet til 95.000 kr. med et jordtilliggende på 175 td. land på disse matrikel-

numre: 5-a, 6-b, 6-c, 10, 19-b, 20-a, 23, 24-f, Rønnede By, Vester Egede sogn, og 4-a, 4-b, Bo-

rup samt 1-c, Grunderup i Kongsted Sogn. 

Omkring 1904 blev forpagtningen overtaget af Axel Valentiner, født 1868 i Køng sogn, søn af 

proprietær H. N. Valentiner på Sallerupgaard - Han var gift med Rosine Emmy Tvermoes (f. 

1870), datter af Nationalbankdirektør Rudolph Tvermoes. 

Valentiner blev den sidste forpagter på Christianshøj. 

 

 

Christianshøj som selvejergård fra 1908 

I 1908 blev forpagter Valentiner ejer af Christianshøj, da han ved skøde af 20. juli 1908 købte 

gården af Gisselfeld Kloster for 86.485 kr. 

Ved ejendomsvurderingen i 1909 var gården vurderet som landbrug med 178 td. land med en 

vurdering på 110.000 kr. og hartkorn = 18 Td., 4 Skp., 3 Fjk. og ¾ Alb. 

Gården bestod af disse matr.nr.: 

5-a, 6-b, 6-c, 19-b, 20-a, 23, 24-f, Rønnede, Vester Egede sogn, 4-a, 4-b, 16-b i Kongsted-Bo-

rup og 1-c i Grunderup, Kongsted sogn. 

Fra 1910 til i dag har Christianshøj haft disse ejere: 

o 1910 Greve Ulrik Scheel - Købspris = 100.000 kr. 

o 1912 Michael Rasmussen - Købspris = 140.000 kr. 

o 1917 Lauritz Johs. Larsen - Købspris = 200.000 kr. 

o 1918 Hans Peder Laurits Quade - Købspris = 305.000 kr. 

 Ved vurderingen i 1926 havde gården et areal på 240 td. land - Var udvidet med 

 matr.nr. 8-a og 24-s, Rønnede 
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o 1929 Raul Carl Julius Niels Wulff - Købspris = 200.500 kr. (fogedudlægsskøde) 

o 1932 Niels Chr. Christiansen - Købspris = 162.843 Kr. (fogedudlægsskøde) 

o 1939 Johannes J. N. Thorsen (Dalbygaard ved Stubbekøbing) - Købspris = 170.000 kr. 

o 1954 Frits Thorsen (søn af Johs. Thorsen) 

 I 1956 var gården vurderet til 403.000 kr. med et areal på 120,7 ha 

o 1977 Svend Thorsen (søn af Frits Thorsen) 

 

Efter frasalg af et areal på ca. 63 ha til Rønnede Golfklub, har gården Christianshøj i dag et 

jordtilliggende på ca. 76 ha iflg. BBR-registeret. 

 

Gården 'Christianshøj' - Angiveligt ca. 1935 

Kilde: Svend Thorsen - Nuværende ejer af gården 

 

 

 

Dette notat er skrevet i 2013. 

Fejlrettelser og supplerende oplysninger samt fotos modtages meget gerne. 

Vagn Mørkeberg Christiansen 

E-mail: vagnc@mail.dk  

  

mailto:vagnc@mail.dk
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Biografier 

 

Johan Neergaard 

Ejer af møllegården matr.nr. 4 i Kongsted Borup fra 1798 til 1810 

Johan Neergaard blev født 28-10-1748 i København(?) som søn af Johan Neergaard og hustru 

Elisabeth Clausen Kamp. Faderen var ved sin død i 1774 forpagter på Sorø Store Ladegaard i 

Slaglille sogn, Sorø amt. 

Johan Neergaard var 29 år gammel, da han i 1777 blev ansat som godsforvalter på Gisselfeld 

Kloster, og året efter døde godsets overdirektør, Grev Frederik Christian Danneskjold-Samsøe. 

Den nye overdirektør - Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe - var kun var 3½ år gam-

mel, så det var Enkegrevinde Friderica Lovise von Kleist af Danneskiold Samsøe, der på sin 

umyndige søns vegne fik den formelle ledelse af godset (men det er vel sandsynligt, at godsfor-

valteren fik en betydelig magtposition). 

Da forpagteren på Hesede Gaard, Eskild Michelsen, døde i 1778, giftede Johan Neergaard sig 

året efter med hans enke, Hylleborg Møller, og han overtog samtidig forpagtningen af Hesede. 

I kirkebogen var Neergaard her angivet som 'Birkedommer og Forvalter' på Gisselfeld. 

I bogen 'Optegnelser om Gisselfeld' angives Johan Neergaard som 'en Mand med megen Dyg-

tighed, men han har næppe taget Bønderne på en lempelig Maade' - han var 'en farlig streng 

Mand'. 

Neergaard må have haft nok at se til: 

o Han var godsforvalter på Gisselfeld Kloster fra 1778 til 1800. Her har han sidst i 1700-tallet 

sikkert haft stor indflydelse på udskiftningen og udflytningen af godsets mange fæstegårde i 

de omkringliggende landsbyer. 

o Hans var forpagter af gården Hesede (på dengang over 500 tdr. land) fra 1779 til sin død i 

1813. Ved folketællingen i 1801 var der mere 20 tjenestefolk på gården. 

o Han ejede og drev gårdene 'Henriettelund' i Teestrup sogn og 'Borupgaard' samt Piile Mølle' 

i Kongsted sogn. Disse ejendomme havde han ved 'Arvefæsteskøde' købt af Gisselfeld sidst 

i 1700-tallet. 

o Han havde også titler som Birkedommer, Landvæsenscommissaire og Kammerraad. 

 

Privat synes Johan Neergaard imidlertid at have haft mange sorger. 

Som nævnt blev han i 1779 gift med enke Hylleborg Møller på Hesede, men hun døde allerede i 

april 1783 (33 år gl.). Dette ægteskab var barnløst. 

Derefter blev han i 1784 gift med Pauline Andrea Kirstine Rogert, som i 1783 var blevet enke 

efter Provst Valdemar Christian Herbst i Kongsted. Pauline Rogert døde i 1793 (46 år gl.). 

I dette ægteskab blev født 1 søn og en datter, men de døde hhv. 2½ år og 1 dag gamle. 

I kirkebogen for Bråby sogn er oplyst, at der på kirkegården lige efter kirkedøren blev nedlagt en 

sten med følgende 4 indskrifter: 
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Johannes Johansen Neergaard - Døde paa Hesede 1813 

Var Forvalter ved Gisselfeldt Kloster 

I hvilken Tid han forestod Godsets separate Udskiftning 

Var Landvæsens Commissaire med Kammerraads Rang 

Hans Aar var 66ne 

Hans Foresatte samt hans Wandel æreværdig 

Hans Venner og de Fattige hyldede 

hans Dyd og Godgjørenhed og Begge Deele fortjente det. 

 

Herunder hviler det jordiske af forhen Velædle og Velbyrdige Frue 

Pauline Andrea Christine Rogert - Fød den 22. Maj 1747 

Indgik i Ægteskab med Provst Herbst i Kongsted den 26. Juli 1770 

Blev Enke den 11. October 1783 

Indlod sig i andet Ægteskab den 2. November 1784 

med Forvalter Hr. Johan Neergaard paa Hesede Siden Kongelig Cammerraad 

og blev velsignet med 1 Søn og 1 Datter 

som til vor Hjertesorg indgik i Evigheden før Moderen, som døde den 6. Juli 1793 

Salige ere de som dø i Herren - De skulle vile fra deres Arbeyde. 

 

Herunder hviler 

Johan Waldemar Christian Neergaard - En Søn af  

Cammerraad, Birkedommer og Klosterforvalter Johan Neergaard 

og Frue Pauline Rogert Neergaard 

Han blev født paa Hesede den 27. December 1785 

og døde paa samme Sted den 11. Februar 1788 

Ach Søn du var Forældres ? - Du var og Wenners Glæde 

Vort Tab ved dig og denne Steen - en følsom ? den skulde selv begræde 

 

Herunder hviler en Datter af 

Cammerraad, Birkedommer og Klosterforvalter Johan Neergaard 

og Frue Pauline Rogert Neergaard - Boede paa Hesede 

Hun begyndte og endte sit Liv den 24. August 1787 

I Braaby kirke på 'Fruentimmersiden og imod Vest hænger en Tavle hvorpaa staar' 

Mindet 

om mit første lykkelige Egteskab 

med min ærlige meget Kjære Hustru - nu Salige Hylleborg Møller 

som er fød paa Langeland Anno 1749 den 10. August 

og døde paa Gisselfeldt Anno 1783 den 14. April 

Salige ere de Rene af Hjertet - Thi de skulde see Gud  

Johan Neergaard 

 

http://www.menighedsbladet.dk/stamtavle/macfamilytree/persons/person573.html 

  

http://www.menighedsbladet.dk/stamtavle/macfamilytree/persons/person573.html
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Christopher Aschanius Wædele og hustru 

Forpagter af 'Borupgaard' / 'Rudolph Mølle' / Rønnede Mølle 

fra 1811 til 1849 

Christopher Aschanius Wædele blev født 3. januar 1784 i Tystrup Præstegaard som søn af sog-

nepræst Søren Wædele og hustru Ottine Schack. 

Han blev gift 22-4-1811 i Braaby kirke med Jomfru Dorthea Ravnholdt, begge angivet som op-

holdende sig på Gisselfeld. 

Ane Dorthea Ravnholdt (født ca. 1784) var datter af værtshusholder Niels Ravnholdt i Næstved. 

Det er sandsynligt, at Christopher Wædele samme år (1811) blev forpagter af møllegården 'Bo-

rupgaard' i Kongsted-Borup i Kongsted sogn. 

Borupgaard tilhørte Gisselfeld Kloster, som i 1810 havde tilbagekøbt gården af Kammerraad Jo-

han Neergaard på Hesede. Samme år blev Borupgaard sammenlagt med en anden af Gissel-

felds gårde, matr.nr. 5-a i Rønnede i V. Egede sogn. 

Borupgaard havde et jordtilliggende på 901.590 Alen2 (ca. 65 td. land), og gården i Rønnede 

var på 676.660 Alen2 (ca. 48 td. land) - altså tilsammen ca. 113 td. land. 

Gården i Borup har med stor sandsynlighed ligget i selve landsbyen Borup indtil udskiftningen 

sidst i 1700-tallet, men da den i starten af 1800-tallet er benævnt som 'en udflyttet Gaard', må 

det antages, at der er blevet bygget en ny gård på jorden øst for Borup by. 

Bygningernes præcise placering er desværre ikke indtegnet på det gamle matrikelkort.  

Til de sammenlagte gårde hørte også en Hollandsk Vejrmølle - 'Rudolph Mølle' - som var blevet 

bygget i Rønnede i 1805, efter at møllen 'Piile Mølle' ved Borup var nedbrændt i 1804. 

På Borupgaard blev møllerparret forældre til 2 piger: 

o Henriette Christiane Conradine Wædele - Født 13-3-1813 - Død 22-3-1840, 27 år gammel. 

o Ottine Cecilie Wædele - Født 29-6-1815 

Ved folketællingen i 1834 boede familien med 6 tjenestefolk på Borupgaard i Kongsted sogn. 

Christopher Wædele angivet som 'Forpagter af Borupgaard og Rønnede Mølle' 

Herudover boede 3 'Betjente ved Møllen' i et hus ved møllen i Rønnede. 

I 1837 nedbrændte 'Rudolph Mølle' og møllehuset i den østlige del Rønnede. 

Under navnet 'Rønnede Mølle' blev en ny Hollandsk Vejrmølle opført straks efter branden- men 

nu med en placering i den vestlige udkant af landsbyen. I umiddelbar nærhed af møllen (mod 

nordøst) blev samtidig opført et helt nyt møllehus med beboelse. 

Det er sandsynligt, at Møller Wædele med familie flyttede ind i det nye og større møllehus i 

Rønnede, selv om han stadig var forpagter på Borupgaard. 

† Christopher Aschanius Vædele - Forpagter af Rønnede Mølle og Borup Gaard - 

døde 58 år gl. d. 27. sept. 1842 - boende i Rønnede Møllegaard i V. Egede Sogn. 

Ved det efterfølgende skifte fik hans enke - Ane Dorthea Ravnholdt - ret til at hensidde i uskiftet 

bo med datteren Ottine Cecilie Wædele. 

Oplysninger i folketællingen i 1845 tyder på, at enkefru Wædele fortsatte forpagtningen af både 

møllen og gården i Borup i 6-7 år efter mandens død - dog nu med en bestyrer på gården. 
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Med 'Møllehuset' som stuehus blev omkring 1849 bygget en ny, stor møllegård i Rønnede - be-

liggende lige øst for møllen. 

Forpagtningen af Rønnede Mølle og Rønnede mølle blev i 1849 overtaget af en ny forpagter - 

Jens Frederik Julius Smidth. 

Ane Dorthea Wædele (nu 65 år gl.) - angivet som 'Møller Wedelees Enke, Forpagter af Rønnede 

Mølle' - og den ugifte datter Ottine (34 år gl.) flyttede den 1. maj 1849 til Næstved, hvor de ved 

folketællingen i 1850 boede på adressen Østergade 17 

 

 

Jens Frederik Julius Beck Smidth 

Forpagter af Rønnede Mølle / Christianshøj fra 1849 til 1885 

Jens Frederik Julius Beck Smidth blev født 7. oktober 1815 i Sønder Alslev sogn på Falster, 

som søn af Godsassessor Thomas Smidth og hustru Margrethe Elisabeth Friedlieb paa Corse-

litze 

Ved folketællingen i 1834 var J. F. Smidth (18 år) Discipel på Cathedralskolen i Nykøbing F. - 

angivet som 'Søn af Cancelliraad og Godsinspecteur Smidth'. 

Efter at være blevet student og have taget juridisk eksamen havde J. F. Smidth nogle kortvarige 

jobs, indtil han i 1839 kom til Gisselfeld Hovedgaard som sekretær for godsets overdirektør, 

Greve Frederik Christian Danneskjold-Samsøe. 

I sine erindringer3 omtaler J. F. Smidth greven, der var ugift, som lidt af en særling og en svage-

lig mand, der rystede over hele kroppen. Trods sin unge alder, manglende erfaring og mang-

lende vejledning fra greven, måtte J. F. Smidth på egen hånd tage stilling til mange vigtige 

spørgsmål og opgaver i forbindelse med godsets drift. 

Han må sikkert have været en habil rytter. I erindringerne omtales således, at han red fra Gis-

selfeld til Nakskov og tilbage igen for at klare nogle problemer med kornsalg fra grevens godser 

til en købmand i Nakskov. Det var en ridetur på over 200 km på datidens dårlige veje. 

Det er sandsynligt, at J. F. Smidth på Gisselfeld har truffet eventyrdigteren H. C. Andersen, som 

besøgte stedet flere gange omkring 1840. I et brev fra 1842 nævner digteren således, at en 'Hr. 

Schmidt' har befordret et af hans breve til byen. 

Det siges, at digteren på Gisselfeld fandt inspiration til bl.a. eventyret 'Den grimme Ælling'. 

Måske som belønning for 10 års tro tjeneste fik J. F. Smidth i 1849 tilbudt og overtog forpagtnin-

gen af Rønnede Mølle og den tilhørende møllegård efter møller Wædeles enke. 

Forpagtningen af denne ejendom - som var ejet af Gisselfeld Kloster - var attraktiv af flere 

grunde: 

o Møllegården var en ret stor gård med et jordtilliggende på over 100 td. land. 

Denne størrelse var opnået ved en sammenlægning i 1810 af Gisselfelds 2 gårde matr.nr. 4 

i Kongsted-Borup (Borupgaard) og matr.nr. 5 i Rønnede. 

o Bygningerne til Rønnede Mølle og det tilhørende Møllehus var forholdsvis nye (var bygget i 

1837 efter at den hidtidige mølle - 'Rudolph Mølle' - var nedbrændt samme år. 

                                                
3 'Justitsraad Smidths Livserindringer af 1886' - Håndskrift på Nationalmuseet 
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o I 1849, hvor J. F. Smidth overtog forpagtningen - blev der bygget en helt ny møllegård tæt 

ved Rønnede Mølle i den vestlige udkant af Rønnede by. 

Den gamle møllegård i Borup blev samtidig nedtaget.  (nedrevet?). 

o Den nye Rønnede Møllegaard fremstod nu som en stor 4-længet gård med Møllehuset som 

et efter tiden stort stuehus. 

J. F. Smidth var 34 år gammel og ugift, da han overtog forpagtningen i Rønnede. 

 Året efter - den 18. januar 1850 - blev han med Kongebrev gift i Vester Egede kirke med Jom-

fru Anna Henriette Høyer, som kun var 18 år gammel (født 15-4-1831) og datter af afdøde 

gæstgiver, prokurator og postekspeditør Niels Høyer på Rønnede Kro. 

Forlovere: Kaptajnløjtnant Smidth og Forpagter R. Høyer. 

I ægteskabet blev født disse børn i perioden 1850 til 1861: 

1. Frederik Christian Boye Smidth - Født 16-11-1850 - Død 17-11-1850 

2. Christiane Elisabeth Smidth - Født 24-12-1851 - Død 8-6-1852 

3. Gustav Carl Fangel Smidth - Født 28-5-1853 - Senere fabrikant og Consul - Død 1921 

4. Henrik Philip Smidth - Født 3-5-1855 - Senere kendt arkitekt i København - Død 1938 

5. Henriette Christiane Caroline Smidth - Født 9-11-1857 - Død ugift i 1899 

6. Anna Smidth - Født 5-4-1861 - Senere anerkendt porcelænsmaler - Død ugift i 1953 

7. Marie Smidth - Født 5-4-1861 - Gift 1888 med Edvard Emil Carlsen - Død 1932 

Ved valget i januar 1851 blev J. F. Smidth indvalgt som medlem af Sogneforstanderskabet for 

Vester Egede sogn. 2 medlemmer afgik, og 2 nye skulle vælges. 

Efter de da gældende regler, var der kun 18 stemmeberettigede vælgere i sognet - nemlig 

1 birkedommer, 1 skovrider og 16 gaardmænd. Af disse mødte 10 op, og da der skulle vælges 

2 nye medlemmer, så havde de fremmødte hver 2 stemmer. 

Valgt blev Møller Smidth i Rønnede (med 10 stemmer) og Gmd. Lars Hansen i Vester Egede 

(med 8 stemmer). 

Forstanderskabet bestod herefter af sognepræst Joachim M. H. F. Funch, møller Smidth og 

gårdmand Hans Pedersen, Rønnede, gårdmændene Lars Hansen og Lars Pedersen, Vester 

Egede, samt godsforvalter O. F. C. Rasmussen (for Gisselfeld gods). 

I 1859 blev møllevirksomheden suppleret med en ny vandmølle, som blev bygget ved et mindre 

vandløb mod sydøst på matr.nr. 4-a i Kongsted-Borup. Herved blev man mindre afhængig af 

vejr og vind (Rønnede Mølle var jo en vejrmølle). 

Det fremgår af folketællingerne 1855, 1860 og 1870, at Rønnede Mølle og Møllegaard var en af 

sognets største arbejdspladser med mellem 15 og 20 tjenestefolk - heraf 2-3 møllersvende. 

J. F. Smidth havde stor interesse for heste og hesteavl. Han virkede i mange år som dommer 

ved hingsteskuerne i bl.a. Flensborg, Haderslev, Aalborg, Odense og København samt hos de 

nystiftede landboforeninger på Sjælland. Han rejste en del i udlandet (Mecklenburg, Hannover 

og Oldenburg), hvor han opkøbte ædle heste og føl, bl.a. for 'Foreningen til den Ædle Hesteavls 

Fremme'. 

I 1868 blev J. F. Smidth udpeget som 1 af 4 medlemmer til en Overlandvæsenskommission, der 

skulle afgøre en årelang strid mellem nogle lodsejere ved Susaaen fra Tystrup-Bavelse søerne 

til Næstved. Under navnet 'Den Danneskjoldske Kanal' var denne kanal blevet indviet i 1812, og 

i mange år havde denne vandvej været benyttet af store pramme til fragt af forskelligt gods. 
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Pramfarten havde nu ikke længere så stor betydning, men især vandmølleejerne langs vandlø-

bet havde stadig stor interesse i betingelserne for vandløbets drift og vedligeholdelse. 

Smidths udnævnelse som medlem af kommission kan nok anses som en anerkendelse af hans 

almindelige agtelse og hans fagkundskab på området. Der var da heller ingen protester mod 

hans udnævnelse, selvom han måske ikke kunne siges at være helt upartisk. Hans svoger - Ru-

dolph Høyer - var nemlig ejer og bruger af Holløse Mølle, og han var en af parterne i den lange 

strid. Overlandvæsenskommissionen var næsten 4 år om at komme med en afgørelse. 

Onsdag den 12. maj 1875 mellem kl. 10 og 11 om aftenen opstod der en brand i Rønnede 

Mølle. Branden udviklede sig så voldsomt, at både møllen, møllegården, 2 andre gårde og 4 

huse i Rønnede nedbrændte til jorden. 

Branden blev et punktum for Rønnede Mølle, der ikke blev genopført. 

På stedet, hvor møllegården lå, blev samme år bygget en ny 4-længet avlsgård, som nu fik nav-

net 'Christianshøj'. Med enkelte ændringer er det den gård, der i dag ligger på adressen Højen 

1, Rønnede. 

Ved folketællingen i 1880 omfattede husstanden på Christianhøj Kammerraad, Forpagter Jens 

Julius Bech Smidth (64 år), hans hustru Anna Henriette født Høyer (47 år), 2 hjemmeboende 

døtre (hhv. 22 og 18 år) samt 13 tjenestefolk. 

I sine erindringer nævner J. F. Smidth lidt om økonomien efter møllebranden - bl.a. 'Landbruget 

betalte sig ikke, uagtet jeg havde en Aarlig Ekstra Indtægt af mindst 1.000 kr.', og i 1885 afstod 

han forpagtningen 'efter forgæves at have søgt Afgifterne nedsat'. 

Forpagtningen blev overtaget af Jens Valdemar Hansen Friis, og ægteparret Smidth rejste her-

efter til København. 

Her døde Jens Frederik Julius Beck Smith 74 år gammel den 29. september 1890, angivet som 

'Gift, Justitsraad' og boende på adressen Frederiksholm Kanal 1 i Helligaands Sogn.  

Anna Henriette Smidth født Høyer døde 67 år gammel den 27. juli 1898 på 'Sølyst' i Vording-

borg Landsogn - angivet som 'Klasselotterikollektrice i København' på adressen Gl. Kongevej 

29A, Enke efter Justitsraad, Landmand Vilhelm(?) Smidth, Forpagter af Christianshøj i Røn-

nede. 

Begge blev angiveligt begravet på Frederiksberg Kirkegaard. 

Fotos fra Det Kgl. Biblioteks portrætsamling 

  

Jens Frederik Julius Beck Smidth 

1815-1890 

Anna Henriette Smidth f. Høyer 

1831-1898 
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Historisk tidslinje 

 

1766-1808 Christian VII - Konge i Danmark og Norge 1766-1808 

1788 Stavnsbåndet ophævet - en dansk lovgivning af 1733, som bandt alle mandlige bønder mellem 
14 og 36, senere mellem 4 og 40 år, til at forblive under deres fødegods. 

1789 Født: Bernhard Severin Ingemann - Bliver en kendt dansk salmedigter og forfatter  
af historiske romaner. 

1789 Den franske revolution indledes 14. juli 1789 med 'Stormen mod Bastillen'. 

1790 Første dampmaskine i Danmark blev sat i gang i en smedie på Holmen i København 

1795 Københavns brand 1795 - Varede fra fredag den 5. juni til søndag den 7. juni. 
Branden fortærede 941 huse og gjorde knap 6.000 af hovedstadens indbyggere hjemløse. 

1796 Vaccine mod kopper opfindes af englænderen Edward Jenner 

1799-1815 Napoleonskrigene - Række af krige mellem Frankrig på den ene side og en række forskellige 
alliancer på den anden side (bl.a. Storbritannien, Østrig, Preussen og Rusland) 

1801 Slaget på Reden - Den danske flåde besejres af briterne under Nelsons ledelse 

1804 Piile Mølle i Borup nedbrænder 

1805 Født: Hans Christian Andersen - Bliver en verdenskendt eventyrdigter og forfatter. 

1806 Rudolph Mølle bygges i Rønnede 

1807 Københavns Bombardement - Englænderne bombarderer København i 5 dage og tager den 
danske flåde. 

1808-1839 Frederik VI - Konge i Danmark 1808-1839 og i Norge 1808-1814 

1810 Vaccination mod kopper bliver gjort obligatorisk.  

1813 Statsbankerot i Danmark - Følgevirkning af deltagelse i Napoleonskrigene 

1814 Folkeskolen indføres - Alle børn får ret og pligt til 7 års undervisning. 
Landsby-degnen i sin sorte kjole blev overflødig, og undervisningen af børn blev overtaget af 
seminarieuddannede lærere. 
I byerne er der skolegang hver dag, men på landet kun hver anden. 
Analfabetismen afskaffes efterhånden 

1814 Ved 'Freden i Kiel' afsluttes Napoleonskrigene for Danmarks vedkommende. 
For sin deltagelse på Napoleons side må Danmark afstå Norge til Sverige 

1818 Nationalbanken i København blev oprettet d. 1. august 

1818-1829 Den store landbrugskrise - Følgevirkning af Napoleonskrigene. 
Mange landmænd måtte gå fra hus og hjem - Gårdene blev solgt for en slik. 

1820 H. C. Ørsted opdager magnetismen 

1826 Død: Ludwig van Beethoven dør 55 år gl. 

1831 Kgl. anordning om oprettelse af 4 rådgivende stænderforsamlinger. Selv om stænderforsamlin-
gerne ikke nogen formel magt, så fik de dog stor indflydelse på udviklingen i årene 1834 til 
1849, hvor de bortfald med den nye grundlov. 

1837-1838 Rudolph Mølle nedbrændt - Ny 'Rønnede Mølle' bygges. 

1839-1848 Christian VIII - Konge i Danmark 1839-1848 

1841 Sogneforstanderskaber indføres på landet (fra 1842) 

1843 Tivoli åbner i København 

http://www.netleksikon.dk/f/fr/frankrig.html
http://www.netleksikon.dk/s/st/storbritannien.html
http://www.netleksikon.dk/o/os/ostrig.html
http://www.netleksikon.dk/p/pr/preussen.html
http://www.netleksikon.dk/r/ru/rusland.html
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1844 Død: Bertel Thorvaldsen - 74 år gammel - Han var en berømt dansk billedhugger, der tilbragte 
ca. 40 år af sit liv i Rom, hvor han udførte han en række berømte statuer. 

1847 Den første jernbane i Danmark indvies (mellem København og Roskilde) 

1847 Carlsberg-bryggeriet grundlægges i 1847 af J. C. Jacobsen 

 

1848-1850 'Treårskrigen' 1848-1850 - Var en dansk-tysk fejde, der havde sin årsag i den Slesvig-Holsten-
ske bevægelses krav om løsrivelse fra Danmark. 
Der var sejre og nederlag for begge parter, og en varig fred kom der ikke. 
(se 2. Slesvigske Krig i 1864). 

1848-1863 Frederik VII - Konge i Danmark 1848-1863 

1848 Død: Digteren Steen Steensen Blicher - 66 år gl. 

1849 Værnepligt i hele landet indføres. 
Gennemsnitshøjden for en værnepligtig var 165,4 cm. - I 2000 var den 180,7 cm. 

1849 Danmarks første egentlige grundlov - 'Danmarks Riges Grundlov' - blev underskrevet af Frede-
rik d. 7. den 5. juni 1849. 
Denne dato markerede overgangen fra enevælde til konstitutionelt monarki. 
 Hermed overførtes den virkelige lovgivende magt fra kongen til den folkevalgte rigsdags to 
kamre, Folketinget og Landstinget. 

1850 Død: Digteren Adam Oehlenschläger - 71 år gl. 

1851 Det første danske frimærke blev udgivet 1. april 1851. 
Mærket var uden takker og havde værdien '4 Rigsbankskilling'. 

1853 Koleraepidemi i København - Omkring 4.800 døde af sygdommen. 
Årsag: Overbefolkede bydele, mangel på rent drikkevand, ingen kloakker mm. 

1862 Død: Salmedigteren B. S. Ingemann - 73 år gl. 

1863 Danske bordeller bliver gjort offentlige og underlægges læge- og politikontrol 

1863-1906 Christian IX - Konge i Danmark 1863-1906 

1864 '2. Slesvigske Krig' - startede 1. februar - Danmark var totalt uforberedt på krig, og efter hårde 
kampe (bl.a. ved Dybbøl) sluttedes våbenstilstand den 20. juli. 
Ved en fredskonference i Wien den 30. oktober må Danmark afstå Holsten og  
både Nord- og Sydslesvig, så grænsen rykker helt op til Kongeåen. 
Det danske tabstal blev opgjort til 2.144 faldne og 683 døde af sygdom. 

1865 Født: Carl Nielsen (senere en kendt dansk komponist)  
Han dør 66 år gammel i 1931. 

1866 Født: Jeppe Aakjær (født Jeppe Jensen i Aakjær ved Skive). 
Senere dansk forfatter af romaner, noveller, digte og, skuespil. 
Han dør 64 år gammel i 1930. 

1869 Suez-kanalen i mellem Middelhavet og Rødehavet indvies den 17. november. 
Det er verdens længste skibskanal, som er farbar for store skibe. Den er 162,2 kilometer lang 
og mellem 300 og 365 meter bred - Byggeriet af kanalen tog ti år. 

1872 Død: Salmedigteren N.F.S. Grundtvig - 89 år gl. 

1875 Død: Digteren H. C. Andersen - 70 år gl. 

1875 Kronemønten tages i brug 1. januar (til afløsning af 'Rigsbankdaleren'). 
1 daler sættes til 2 kroner, 1 mark til 33 1/3 øre og 1 skilling til 2 øre 

1875 Storbrand i Rønnede - Rønnede mølle + 3 gårde + 4 huse nedbrændt 

1879 'Østsjællandske Jernbaneselskab' anlægger en jernbane fra Køge til Fakse Ladeplads med en 
sidebane over Store Heddinge til Rødvig. 

1876 Telefonen opfindes (af Graham Bell i USA) 

1877 Familiejournalen (dansk ugeblad) udkommer første gang d. 7. januar 1877 

1880 DSB - De Danske Statsbaner - oprettes 

1881 Den første telefoncentral åbner i København med 22 abonnenter 

http://www.netleksikon.dk/1/18/1850.html
http://www.netleksikon.dk/d/da/danmark.html
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1882 I Hjeding ved Varde oprettes Danmarks første andelsmejeri 

1884 Dagbladet Politiken grundlægges af Viggo Hørup 

1890 Købehavn har nu 312.900 indbyggere. I forbindelse med industrialiseringen er næsten 80.000 
mennesker flyttet til inden for de sidste 10 år. 

1892 Sygekasseloven vedtages 

1892 Den 30-årige Jens Nielsen bliver henrettet med økse i Horsens. 
Han var dømt for drabsforsøg på en fængselsbetjent, og klokken 7:15 den 7. nov. 1892 blev 
hans hals skåret over af bødlen, Hr. Sejstrups økse. 
Han blev den sidste i Danmark, der blev henrettet med 'hovedet på blokken'. 

1896 De første 'moderne' Olympiske lege starter 6. april 1896 i Athen i Grækenland. 

1896 Dansk Arbejdsgiverforening grundlægges 

1898 De Samvirkende Fagforbund oprettes (det senere 'LO') 
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o Bogen 'Optegnelser om Gisselfeld' af O. F. C. Rasmussen (1868) 

o Bogen 'Susaaen og Den Danneskjoldske Kanal' af J. Ingemann Pedersen (1986) 

o Justitsraad Smidths Livserindringer af 1886 - I håndskrift på Nationalmuseet 

o Kirkebøger 

o Folketællinger 

o Brandforsikringsprotokoller 

o Skifteprotokoller 

o Tingbøger 

o BBR-registeret 

o Historiske matrikelkort (KMS) 

o Historisk Atlas (KMS) 

o Faxe Kommunes Arkiver 

o Oplysninger fundet på Internettet 

 

Desværre har det p.t. ikke været muligt at få adgang til oplysninger i fæsteprotokoller for Gissel-

feld Kloster. 

I de anvendte kilder er konsekvent anvendt betegnelsen 'Hollandsk Vejrmølle'. - I anden littera-

tur er denne type mølle også betegnet som en 'Hollandsk Vindmølle'. 


