
Amtmand Frederik Rostgaard og 
landevejenes forbedring i Flakkebjerg herred 

Af Erling Petersen 

Amtmanden over Antvorskov og Korsør amter, generalmajor Simon 
Henrik von Donop, døde den 14. oktober 1727 på Antvorskov slot, og 
allerede 15 dage senere, den 29. oktober, udnævnte kong Frederik den 
Fjerde ejeren af Krogerup i Nordsjælland, Frederik Rostgaard, til 
hans efterfølger. 

Rostgaard var søn af ridefoged Hans Rostgaard, der under krigen 
mod svenskerne 1658-60 havde indlagt sig så store fortjenester, men 
som døde, inden sønnen nåede til skelsår og alder, og han var i året 
1700 blevet udnævnt til kongelig geheimearkivar. I de:nne stilling vi
ste han sig som en særdeles brugbar embedsmand og fik som følge 
heraf mange betydningsfulde hverv i de kommende år. I 1712 blev 
han direktør i det vestindiske-guinesiske kompagni, 1714 i Køben
havns brand- og vandvæsen og 1720 justitiarius i Højesteret, hvor 
han siden 1709 havde haft sæde. Han fratrådte dog dette embede 
allerede 1721, da han udnævntes til oversekretær i Danske kancelli. 

Trods det, at han i 1721 var kommet i et slags svogerskabsforhold 
til kongen, idet hans hustru, Conradine Revenfeld, var halvsøster til 
dronning Anna Sophie, mistede Rostgaard i 1725 samtlige sine em
beder og blev forvist fra København og fra hoffet. Han vendte der
efter hjem til Krogerup og helligede sig helt drifte:n af sine godser, 
der foruden Krogerup også omfattede øerne Anholt, Sejerø og 
Nekselø. 
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Caspar W essets kort over Sydvest
sjælland fra 1772 viser, at Næs
tved-Korsør landevej på det tids
punkt havde samme forløb som i 
1730, da Rostgaards 1 epartition 
blev udarbejdet. Først i 1840'erne 
blev vejen ført igennem Fugle
bjerg. 
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Efter et par års forløb begyndte den kongelige nådes soJ imidlertid 
atter at skinne på Rostgaard. Ha:n havde ret hurtigt fået tilladelse til 
at opholde sig i hovedstaden, og i juni måned 1727 fik han igen lov 
til at komme til hove, men samtidig modtog han det råd at benytte 
denne tilladelse med forsigtighed. Sidst i oktober samme år kom så 
udnævnelsen til amtmand, et embede, han vistnok fik på dronningens 
forbøn, og som han tog imod trods sin hustrus modstand. Hun var 
nemlig i høj grad misfornøjet med, at hendes mand igen ville træde 
i staitens tjeneste. Hun havde ønsket at leve i fred på Krogerup og var 
ængstelig for, a,t hendes mand ikke kunne tåle de besværrlige rejser 
i embeds medfør, og at det skulle blive for kostbart at leve på Antvor
skov. Derfor modsatte hun sig på det bestemteste at forlade Krogerup, 
og da Rostgaard den 24·. november ankom til Antvorskov, var han 
alene. Hans familie blev boende på Krogerup. 

Embedet som amtmand over Antvorskov og Korsør amter gav 
800 rdl. i fast løn, frit hus og brændsel, frit foder for tre heste og 
seks køer, fri jagt på fælleden uden for kongens vildtbane samt fersk 
fisk fra de kongelige fiskedamme i forhold til, hvor mange sættefisk 
( småfisk) amtmanden lod sætte ud i disse damme. 

Da Rostgaard kom til Antvorskov, var han endnu i sin fulde kraft, 
og han kunne som den praktiske mand, han var, tage fat på sin em
bedsgern~ng, hvor han skulle beskæftige sig med mange sager, der var 
helt forskellige fra dem, han tidligere havde haft med at gøre, men der 
er næppe tviv:l om, at det i flere af de forretninger, han skulle vare
tage, kom ham tilgode, at han fra sin ungdom havde været land
ejendomsbesidder. 

I de år, han var amtmand, tog han sig især meget af langevejenes 
forbedring og sørgede for vedligeholdelse og opbygning af de broer, 
der var gamle og forfaldne. Efter vejforordningen af 1690 påhvilede 
det amtmændene at sørge for, at der blev foretaget en opdeling af 
alle veje, en såkaldt repartition, "efter hvilken Deling hvert Herred, 
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Sogn og By sine Veje og Vejparter forsvarlig skal udvises, og hver 
Gaard sin andel efter Vejenes Beskaffenhed, Ondhed og Godhed, rig
tig ved Alenmaal tilmaa:les". Det hv~lede også på amtmændene som 
en pligt, at de alvorligt tilholdt bønderne uden forskel, at de straks 
skulle sætte deres vejparter i stand og år for år holde dem i forsvarlig 
stand. 

De bønder, der boede langs landevejene, havde dermed fået en ny 
arbejdsbyrde lagt på deres skuldre, og da de med god grund mente, 
at de i forvejen havde tunge byrder at bære, gik de kun med største 
ulyst i gang med vejarbejdet og søgte så længe som muligt at skubbe 
det fra sig, og lykkedes det endelig at få istandsat den tildelte vejpart, 
så kneb det så meget mere med vedligeholdelsen. Der er ingen tvivl 
om, at Rostgaard på sine embedsrejser rundt omkring i de to amter 
ved selvsyn har kunnet overbevise sig om den mådelige tilstand, flere 
af landevejene i hans embedsområde befandtes at være i, og han for
anstaltede da også en grundig gennemgang af amtshusets embeds
papirer for at finde de repartitioner, der i henhold til forordningen af 
4. ma11ts 1690 skulle være udarbejdet for hvert af de herreder, som 
lå under Antvorskov og Korsør amter. 

Det viste sig imidlertid for Flakkebjerg herreds vedkommende kom
plet umuligt at finde nogen inddeling af landevejene, og ingen vidste, 
hvor dem var blevet af. Formodentlig var den enten bortkommet "i 
den forrige Herredsfoged sal. Bertel Christophersens Betjenings Tid el
ler ved hans dødelige Afgang bleven forlagt", men hvordan det nu 
end forholdt sig, så havde det hidtil været meJget besværligt at få "be
mcldte Herreders Landeveje flyede og reparerede", fordi der havde 
været visse vejstykker, som ingen havde villet vedkende sig. 

Det stod rent gaJ.t tiil adskillige steder, men især på landevejen mel
lem Korsør og Næstved, hvor stenbroerme både på mairkerne, på 
den såkaldte Lyngbygade ved Lyngbygård og på flere andre byers 
gader, efter at der ikke i mainge år var gjort noget ved dem, "var be-
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fundne saa onde og opkørte, at de Rejsende ikke uden med den stør
ste Besværlighed derpå har kunnet køre og fortkomme". Der var alle
rede i generalmajor v. Donops første embedsår i 1723 indkommet 
mange klagemål vedrørende denne vej, der de fleste steder var så 
farlig og slet, at "de Rejsende derpå ej forsvarlig kunne vorde beford
ret og fremkomme", og den 23. marts 1724 bad v. Donop Flakkebjerg 
herredsret udmelde 8 upartiske mænd til at foretage syn over lande
vejen mellem Næstved og Korsør. Det blev pålagt disse 8 mænd "nøje 
at syne og besigtige, hvad Tilstand Vejen paa ethvert Skifte især fin
des udi, med derhos nøje Overslag, hvad uomgængelig til Vejens Re
paration udkræves, det være sig til Tømmer, Stene og Truntebroer, 
Fyldning og andet deslige, samt Arbejdsløn med videre, som maatte 
udfordres". Desuden skulle de skaffe sig underretning om, hvem der 
havde fået tildelt de forskellige vejstykker, og undersøge, hvornår der 
sidst var foretaget reparationer af vejen, og "i Særdeleshed gøre nøje 
Syn paa Eggeslevmagle Bro, om de kunne skønne, at samme Bro 
forsvarlig var repareret efter forrige Aars tagne Syn". 

Otte dage senere, den 30. marts 1724, blev der på tinge udmeldt 
4 synsmænd til at besigtige vejen mellem Korsør og Flakkebjerg her
heds tinghus, to fra Gryderup og to fra Frølunde med Ole Hansen 
fra Gryderup som formand, og samme dag udmeldtes 4 mænd fra 
Stenbæksholm i Fodby sogn med Peder Mortensen som formand, 
der skulle efterse vejen fra tinghuset til Næstved. To mænd fra Fran
kerup fik påbud om at bringe amtmandens ordre til Stenbæksholm, 
mens Lars Bertelsen, Boeslunde, og Hans Jensen, Neble, skulle levere 
ordren til Ole Hansen i Gryderup. Synsmændene skulle meddele amt
manden, hvad dag de agtede at foretage besigtigelsen af landevejen, 
og tre uger senere gøre deres skriftlige afsigt på tinge "med udførlig 
Forklaring om Vejens Brøstfældighed, og hvad paa hvert Sted kunne 
koste at reparere, alt under vedbørlig Straf efter Loven, ifald de noget 
af alt foreskrevne forsømte. De skulle og forklare udførEg hvert Sogns 
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Anpart Veje, hvor de paa hvad Sted begyndes og endes, som Sogne
fogederne for hvert Sogn skulle gøre dem bekendt". 

Allerede den 15. april begav mændene fra Gryderup og Frølunde 
sig ud til tinghuset, hvor de begyndte deres synsforretning. De fandt 
her et "slemt moradsigt Sted" på 8 favne, der behøvede ny stenbro, 
og lidt derfra et andet dårligt vejstykke på 4 favne, men fandt ellers 
intet at udsætte på vejen, før de kom til Eggeslevmagle åbro, som efter 
deres skøn ikke var forsvarlig repareret, og som næppe ville kunne 
holde mere end et års tid. Der var heller ikke ved ista;ndsættelsen an
vendt "de Materialer, som den forgangne Aar blev sat i Fæld for, men 
aleneste et Stykke Egetræ til Bjælke og tvende til Hamre, og var den 
beklædt med Træsparrer, paaslagen med Trænagler". Stenbroerne fra 
åbroen til Boeslunde var ikke blevet omlagt, som forrige års syn 
ha;vde bestemt, at da der hverken var sten eller grus nok i nærheden, 
ville arbejdet koste 3 mk. pr. favn imod 1 mk. 8 sk. året i forvejen. 

Der var heller ikke nogetsteds anlagt truntebroer; kun ved Søborg
huset var "paalagt tvende Sparretræer, som var alt for korte". Ved 
vildtbanepælen mellem Gryderup og Hulby behøvedes også en trunte
bro, hvortil der viHe medgå 4 stykker træ a 1 mk. 8 sk. Det samme 
var tilfældet ved Tøstebæk på Hulby mark, mens en anden trunte
bro på samme mark kun manglede to stykker træ. 

Den kostbareste del af vejarbejdet var dog de mange stykker sten
bro, der skulle omlægges. Hvor der var sten og grus for hånden, ko
stede det 2 eller 3 mk. pr. favn, ellers en rdl. De samlede udgifter til 
istandsættelse af vej og broer mellem Korsør og tinghuset blev af 
synsmændene anslået til ialt 170 rdl. 3 mk., men der gik et par måne
der, inden de kunne fremlægge deres afsigt for herredstinget, fordi de 
4 synsmænd fra Stenbæksholm ventede helt til den 14. juni med at 
foretage deres del af vejsynet, skønt de skulle fremlægge deres afsigt 
på tinge den 15. juni. 

De 4 Stenbæksholm bønder havde med sig sognefogederne Chri-
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stian Adamsen af Gumperup og Morten Laursen af Menstrup, og de 
påbegyndte synsforrebningen ved Storebro, i hvis umiddelbare nær
hed de fandt 2 favne vej, der kunne repareres for en sletdaler, 2 hul
ler i Klosterskoven ville koste samme beløb, og det samme gjaldt en 
truntebro på Ladby mark. Et lidet hul og nogle favne vej på samme 
mark ville koste 4 mk" mens en liden fjællebro, også på Ladby mark, 
ville koste en rdl. at reparere. Ved fjællebroen var 16 favne stenbro 
så hrøstf æikLig, a:t det v1lle koste lige så mange mark at istandsæbte 
den. Yderligere 4 favne vej, deraf de to på Fodbygaards mark, blev 
ansait til en mark pr. favn, hvorimod de 20 favne vej fra Kyse bro 
til Kyse by ville komme til at koste en rdl. pr. favn. Mellem Lerbæks
huset og Kyse by var der et slemt sted, 10 favne langt, som skulle 
fyldes op med grus og sten, og vest for Lerbækshuset var der yder
ligere 4 favne brøstfældig vej, hvortil kom 4 favne på Harrested hov
mark, 2 ved Flæskholmhuset og 4 ved kobbelledet i Førslev mark. 
På den vejstrækning, der skulle vedligeholdes af Marvede sogn, var 
brøstfældigheden stor, idet 38 favne vej skulle istandsættes, mens 
Hyllinge slap med at reparere 10 favne på Fuglebjerg mark. Krum
merup bro var brøstfa'lldig på to steder, og desuden skulle der indlæg
ges en egeplanke i broen. Endelig var der på Krummerup mark 7 
favne slet vej og to huller på Ting J ellinge mark, der skulle reparnres. 

De samlede udgifter til istandsættelsen af landevejen fra Storebro 
ved Næstved til det gamle tinghus blev anslået til ialt 52 rdl. 3 mk" 
hvilket vil sige, at denne strækning var i betydelig bedre stand end 
den vestlige del af landevejen, der vistnok lå næsten uskøttet hen og
så i de følgende 6 år og først blev istandsat og vedligeholdt på Rost
gaards foranledning. 

Da Rostgaard omsider tog sagen op, fandt han det først og frem
mest nødvendigt, at der så hurtigt som muligt blev foretaget en ny 
indde1ing af herredets langeveje, og sammen med herredsfogeden 
Eskild Bruun indkaldte han to mænd fra hver by samt sognefogedenne 
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for de omliggende sogne til at give møde ved Flakkebjerg herreds 
gamle tinghus på Sønder Jellinge mark onsdag den 27. september 
1730. Det blev her pålagt de indkaldte mænd at gå vejen igennem 
hen imod Korsør og udvise deres egne vejparter efter den gamle ind
deling samt foretage ny inddeling af de vejstykker, som ingen ville 
kendes ved, og lægge dem til de byer, der lå bedst for at vedligeholde 
dem. 

Rostgaard lod sig imidlertid ikke nøje med at give ordrer, men tog 
selv turen med ud ad landevejen. I sin bekendtgørelse af synsforret
ningen oplyste han, at han og herredsfogeden havde "paataget sig at 
udrejse paa fornævnte Flakkebjerg Herreds Landeveje for at efterse 
merbemeldte Veje og faa dem inddelte paa ny til de omliggende Sog
nes og Byers Bønder, at de af dem kunne blive reparerede og siden 
vedligehold te". 

Vejen mellem Næstved og Korsør løb dengang som nu sammen 
med vejen til SlageJse vestpå, men kun til Førslev, hvorfra Slagelse 
landevej drejede i nord-nordvestlig retning over Fuglebjerg, Hald
agergaarde, Halelagennagle og Raidagerlille gennem Ravnebjerg, 
Sørbymagle og Rosted, mens Korsør landevej fortsatte imod vest og 
strakte sig over "Krummerup og Eggeslevmagle Aa-Broer og stødte 
med den vestre Ende til den store almincldige Landevej fra Korsør 
til København". På strækningen fra F ørslev til Sønder J ellinge var 
landevejen i god stand, så den nye fordeling af vejarbejdet begyndte 
først ved tinghuset. 

Det første stykke vej, der trængte til istandsættelse, begyndte ved 
den vilcltbanepæl, der stod nærmest vesten for tinghuset, og fortsatte 
ud til Flekkende led mellem Høve og Flakkebjerg, og reparationen og 
vedligeholdelsen af denne vejpart blev henlagt til de 9 gårde i Fran
kerup by, Eggeslevmagle sogn. Fra Flekkende led gennem Højstrup 
led til den nordre side af Eggeslevmagle fjællebro skulle vejen holdes 
i behørig stand af Venslev sogns 35 bønder, der fik påbud om at om-
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lægge stenbroen senest det følgende år. Fra fjællebroens søndre side, 
forbi Eggeslevmagle by, og ned over marken til midt på Tranagers 
bro skulle arbejdet forestås af de 25 gårdes beboere i Sønder Bjerge 
sogn, og det blev her nødvendigt straks at omlægge stenbroen på en 
strækning af 100 favne. Derimod var selve fjællebroen i særdeles god 
stand, eftersom den året i forvejen var blevet fornyet helt. Dens ved
ligeholdelse havde fra gammel tid været tillagt Hyllested og Venslev 
sogne, og heri skete der ingen ændring. 

Hyllested sogn fik iøvrigt også tildelt den næste vejpart, der gik fra 
Tranagers stenbro ud forbi Lyngbygaard, så langt Lyngby gade 
strakte sig, til "det vestre Led, hvor der fandtes en stor blaa Sten i 
Stendiget ved den nordre Sides Ledstolper". - Lyngby gades stenbro 
var i god og forsvarlig stand, da den var blevet lagt om i sommeren 
1730, hvorimod 8 favne af Tranagers bro var så ringe, at stenene 
skulle lægges om senest den følgende sommer. Et stykke stenbro vest 
for Søborghuset, 8 favne langt, skulle omlægges straks, og det samme 
gjaldt grøften på begge sider af ledet og Fuglebæks bro, hvori der 
var lavet en ny stenkiste eller sluse, og hvor 32 favne skulle lægges om. 

Det femte vejstykke, der var tillagt Ørslev sogns 38 gårde, strakte 
sig fra det vestre led, hvor Lyngby gade endte, til Boeslunde østre 
vangeled ved præstens havegærde. Her skulle 62 favne stenbro, fra 
Lyngby vestre led og gennem det gamle ledsted op til en stor sten 
nordvest for vejen, straks lægges om. Desuden skulle der graves en 
grøft ved begge sider af vejen, så vandet kunne få fald og løbe hen i 
grøfterne ved stendiget, og "de onde Huller" og opkørsler skulle fyl
des med sten og grus og stenbroen på begge sider af ledet forbedres 
på en strækning af 25 favne. 

Vejen fra det østre vangled gennem Boeslunde by og ud til Gryde
rup bys vangeled mod nordvest skulle istandsættes og vedligeholdes af 
beboerne i Tjæreby sogns 73 gårde. I begge byer skulle stenbroen re
pareres, hvor der var huller, og nog,le nye stykker brolægges, særlig 
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Boeslunde stræde inden for det østre led mellem kirkemuren, præste
gården og havegærdet, hvor broen skulle forhøjes så meget, at den 
kunne "skyde Vandet fra sig ned til Siden paa Gaden", og endelig 
skulle der ud for præstens port lægges en stenrende. Disse arbejder 
skulle udføres med det samme, men senere skulle der hvert år omlæg
ges nogle stykker stenbro, hvor det var mest t11trængt. 

Fra Gryderup vestre vangeled "til og forbi Garbuen (?) imellem 
Gryderup og Hulby Byer" skulle vejen holdes vcdlige af bønderne i 
Høve sogn. Dette vejstykke bestod af en gammel og meget forfalden 
stenbro, der var i så elendig en forfatning, at 120 favne straks måtte 
lægges om, og det stykke, der lå tæt ved gærdet, og som kaldtes Gryde
højs bro, skulle gøres bredere og lægges 3 alen ud fra bemeldte gærde. 

Med undtagelse af "Synderop Synder", "Bøgebiere Øster" og Gry
derup byer var det Boeslunde sogns 92 gårde, der skulle stå for istand
sættelsen og vedligeholdelsen af det sidste stykke af Næstved-Korsør 
landevej. Det strakte sig "fra bemeldte Garbue uden for Gryderup 
igennem Hulby og ud til Enden af den Vej, der den støder paa den 
store Landevej fra Korsør til København". 

På denne strækning var der 24 favne stenbro over Grydehøjs rende 
på Gryderup mark, som straks skulle omlægges "med en Stenrende 
eller Sluse midt i". Hertil kom 110 favne på Hu1by gade fra østre led 
til Peder Jensens havegærde, hvor stenbroen også skulle lægges om. 
Endelig skulle der .lægges ialt 30 favne ny bro over nogle lergrave 
forbi Hans Madsens hus til en anden gammel stenbro, og det blev 
pålagt de Hulby bønder i god tid a;t få fyldt disse le11grave op. Derfra 
og til byens vestre led var der 190 favne gammel og opkørt stenbro 
og vest for vangeledet yderligere 110 favne gammel stenbro, som med 
det første skulle fornyes eller helt lægges om. 

Dermed var fordelingen af vejarbejdet fra tinghuset ved Sønder 
Jellinge og ud til hovedlandevejen tværs over Sjælla:nd tilendebragt. 
Det var gjort grundigt ag nøjagtigt, og for at hindre, at der i frem-
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tiden skulle opstå stridigheder om, hvem der skulle vedligeholde de 
forskellige vejparter, havde man undervejs hamret pæle i jorden, for
synede med bogstaver, der markerede, hvilke byer eller sogne de for
skellige ve jskifter var henlagt til. 

Rostgaard og hans talstærke følge var imidlertid ikke helt færdige 
med besigtigelsen af Flakkebjerg herreds landeveje. Der var endnu 
to veje at syne, og den ene var den landevej, "som gik fra Sorø og an
dre Steder længere hen i Landet" til Skælskør. Da den i det hele og 
store faldt sammen med Næstved-Korsør landevejen, blev kun et for
holdsvis kort stykke af vejen nævnt i repartitionen, nemlig stræknin
gen fra Eggeslevmagle nordre vangeled gennem Eggeslevmagle ind 
til Skælskør by. Af denne vej var der sønden for byen en strækning 
med stenbro, hvoraf der hvert år skulle omlægges et stykke, og dette 
arbejde blev henlagt til de 65 gårde i Eggeslevmagle sogn, Frankerup 
by dog undtaget. 

Den tredje vej, der skulle synes og inddeles, var landevejen fra 
Skælskør til Slagelse, men kun den part, der hørte ind under Flakke
bjerg herreds jurisdiktion. Det første stykke af denne landevej strakte 
sig fra Skælskør by gennem Dyrehaven til Sønderupsønders søndre 
vangeled og skulle holdes vedlige af Magleby sogn, der på det tids
punkt havde 79 gårde. Der skulle dog med det samme foretages nogen 
istandsættelse med at fylde nogle huller på Tranderup mark, i Dyre
haven og ved ledet ind til Dyrehaven. Desuden skulle vandet ledes 
fra de steder, hvor det stod på vejen, og hulvejen i stubberne neden 
for Sønderupsønder skulle udhugges og slettes. 

Sønderup bymænd fik det nemt, eftersom de fik tildelt vejen fra 
byens søndre vangeled gennem selve byen ud til Skrubbestens bro. Det 
var navnlig i byens sydlige del nødvendigt, at stenbroen blev lagt 
helt om og samtidig forhøjet noget. Desuden skulle nogle lergrave, 
der lå alt for nær ved vejen, fyldes op, da de ellers kunne være far
lige for de vejfarende. 
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Erling Petersen 
·------~--·----

Ved Skrubbestens bro, der var i meget slet stand, var vejen helt 
oppløjet, og de fire bønder i Øster Bøgebjerg fik pålæg om at reparere 
og vedligeholde broen og v~se vejen af, som den var lagt fra gammel 
tid. Det sidste stykke vej fra den nordre ende af Skrubbestens bro til 
den søndre side af Erdrup fjællebro skulle ordnes og vedligeholdes af 
bymændene i Erdrup. 

Da man nu omsider havde tilendebragt gennemvandringen af de 
misligholdte landeveje, blev det på delt alvorligste indskærpet de til
stedeværende sognefogeder og bymænd, at de istandsættelser, som 
ifølge repartitionen straks og uden ophold skulle udføres, "nu i denne 
Tid, førend Rugsæden sig paatrænger, forsvarligen vorder fuldbragt, 
ligesom hvad herefter dl Vejenes Vedligeholdolse maatte udkræves, i 
rette Tider bliver forrettet, saa at Vejene, det meste muligt er, kunne 
vorde istandholdne". 

Godt og vel h jernkommen til Antvorskov satte Rostgaard sin skriver 
til at renskrive repartitionen, og den følgende dag, den 28. september, 
stadfæstede han den med sin underskrift, hvorefter den blev tilstillert: 
"Den kongelige Herredsfoged til Flakkebjerg Herred, seigneur Eskild 
Bruun, til den Ende, at han straks og ved første holdende Flakkebjerg 
Herreds Ting lader samme læse, paaskrive og i Protokollen Ord til 
andet indføre". Denne ordre fra amtmanden til herredsfogeden blev 
efterkommet på tingdagen torsdag den 5. oktober 1730. 

Den omhyggelige udarbejdelse med påfølgende stadfæstelse af re
parationen over Flakkebjerg herreds landeveje blev ved et tilfælde 
Frederik Rostgaairds sidste betydningsfulde embedshandling som 
amtmand over Antvorskov og Korsør amter. - Han havde ikke søgt 
bort fra Antvorskov og heller ikke ventet nogen forflyttelse, men 12 
dage efter, at repartitionen var blevet læst på herredstinget, fik Rost
gaard underretning om, at hans embede var givet til kammerjunker 
C. H. v. W arnstedt, der havde været i tjeneste hos prins Carl, og at 
han selv var udnævnt til translatør ved Øresunds toldkammer i Hel-
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Amtmand Frederik Rostgaard og landevejenes forbedring i Flakkebjerg herred 

singør, et embede, der var mere indbringende end stillingen som amt
mand over Antvorskov og Korsør amter. 

Rostgaard forlod nu Antvorskov og slog sig ned på sin gård Kro
gerup, hvorfra han med lethed kunne passe sit nye embede, som han 
dog kun beiholdt et års tid. Hans ældste daitter, Konradine Sophie, 
vedblev dog at have nogen tilknytning til Sydvestsjælland. Hun var i 
1720 blevet gift med den daværende ejer af Førslevgaard, Frederik 
von der Maase, der døde 1728, og boede som enke nogle år på Ty
bjerggaard. Her antog hun i 1733 en ny huslærer for sine børn, Oluf 
Bruun, der i 1736 fik titel af kanceUiassessor. Disse to, den nådige frue 
og hm,læreren, fattede ret snart tilbøjelighed for hinanden, og den 2. 
marts 1736 holdt de bryllup på Ødemarksgaard, der ejedes af brud
gommens farbroder, justitsråd Urban Bruun. 

Dette giftermål bevirkede, at Rostgaard og hans kone helt slog 
hånden af deres datter. De gjorde hende arveløs og fik ydermere til
kendt formynderskabert for hendes børn med von der Maase. Men 
Konradine Sophie Rostgaards andet ægteskab blev om muligt endnu 
lykkelige end det første. Det varede i 22 år, og de boede indtil 1750 
på deres gårdGerdrupi Eggeslevmagle sogn, i umiddelbar nærhed af 
de landeveje, som hendes fader så nidkært havde søgt at få istandsat 
og vedligeholdt. 

Kilder: Chr. Bruun: Frederik Rostgaards liv og levned. 1870. Side 400-03 og 
420-25. - Flakkebjerg herreds tingbog 1723-42. Folio 19a-20a, 31b-
32b og 366a-367b. 
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