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A f  Navmt Voer, Vorgaard, Vordgaard, Bordegaard, P a a r ,  Vaargaard, 
Vardegaard og Vargciard findes ikke mindre end fire Hovedgaarde, hvoraf een 
laae i Slesvig, tat ved Kolbing, to i  Aalborg Amt og den fjerde, som der her 
bliver Tale om, i Vor Sogn, Dronninglund Hcrred i Hjorring Amt: Navnene 
forverleö let, da de findes i Fleng for alle fire Gaarde. Vorgaard i Dronning- 
lund Herred ligger ret smukt paa den Slette, som Vst og Nord for Dronning- 
lund Storstov og den dermed i Forbindelse staaende Bakkerad —  den saakaldte 
Jydste Aas —  strcekker sig indtil Kattegat og gjennemstrommes af flere Aaer 
og Boekke end noget Terrain af lignende Stsrrelse i Danmark, hvorfor den har 
rige og frugtbare Enge, der dog ere mcget udsatte for Oversvommelser, tsoer om 
Vinteren og ved Tobrud om Foraaret, da en saa stör Vandmcrngde strommer 
ned fra Aasen at man troer sig henflyttet til et Djergland og hele Egnen vfte 
staaer under Band. M id t imellcm disse Enge og Moradser ligger Vorgaard, 
gjennem hvts Have lsber en A a , der driver en Molle strar uden for Gaarden 
og ved de brede G rave, som danne Gaardens Befcestning, staaer i Forbindelse 
med en anden Aa, der ligesom den forste falder i den störe Vorsaa. Om V in 
teren trcrnger Vandet ofte ned i Gaardens dybe Kjeldere, og Haven er for en 
stör Deel et M orad s, hvilket dog vilde künde afhjelpes naar M ollen, som 
alligevcl ikke har stört at betyde, blev nedlagt og den Doemning gjennembrudt, 
der stal holde paa Vandet. Hovedbygningen forbindes med Ladegaarden ved 
en muret B ro  uden Rcrkvcrrk og bestaaer af tre grundmurede Bygninger af

forstjellig ZElde, af hvtlke den midterste vender i Nord og Syd  og er opfort 
1588— 9 l af Fru Ingeborg Skeel og for hver Ende forsynet udvendigen med 
et serkantet Taarn , af samme Hoide som Bygningen, og et ligesaadant mindre 
inde i Gaarden, hvilke sidste danne Opgangen til Husets tvende Dele, thi den 
uscedvanlig hoie Po rt gjor en Forbindelse mellem Voerelserne i forste Etage 
umulig. Alle Vinduer i dettc Huus ere forsynede med meget fmukke Forsiringer 
af gullandst Sandsteen, forestillende deels mennestelige Ansigter og Figurer, 
deels Blade og Frugter; det samme Materiale er t rigeste M aa l og med megen 
Smag anvendt paa Muurpitterne, Portalet over Porten og overalt, hvor den 
mindste fremspringende P lads dertil giver Anledning. Mennestcansigter ere 
anbragte i tusindeviis iblandt disse Forsiringer, og dog trceffer man ikke let to, 
som ligne Hinanden. Paa  Porttaarnet til Hoire inde i  Gaarden, hvor Hoved- 
opgangen er, sidder en Steen med Jndskristen: SErlig Wvlbsrdig Frv Ingeorg  
Scheil Ther Hvn En Bedrovit Enke W ar Lod Boge Thette H vs I  Thet 1591 
Aar Gvd Thet Wnd Then T il l  Hende Gvd W il Frocthe Thy Fatige Ich For- 
trscke. P aa  Muren over Porten har tidligere stbdet en nu nedtagen Sandstcen 
med fire P ille r  og udhuggede Hoveder samt Jndskristen: Sa lig  Otte Banner 
til Asdal 1590 Frv Ingeborg Scheel til Woergaard. Vinduerne sidde ligesom 
paa Börsen omtrent 1 Alen inde i Muren, der her er 14 Alen tyk, i de hvcelvede 
Kjeldere 2 Alen. Porten er noget af det Skjsnneste i sit S lagS, man kan fee, rigt 
prydet med Englehoveder, Mennestcansigter, Djoevlefigurer og Havfruer, alt
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ordnet med megen Smag, saa at Fru Ingeborg har stör SEre af sit Vcerk, om 
hvilket man blot ikke begriber, hvor hun har havt Raad til at gjsre dct saa 
koftbart. Sagnet, der ikke v il hende vel, fortcrller at hun havde forbrugt en 
Skibsladning Sandsteen og forfirevet en anden, som hun imidlertid ikke havde 
Penge til at betale, da den ankom. H un vidste imidlertid at hjelpe sig og lod 
en N a t, da der blceste en stcrrk Paa landsvind, SkibetS Ankertove stjcrre over, 
hvorpaa dette drev i Land og hun ifslge sin Forstrandsret bemcegtigede sig Ladningen. 
D a  Bygningen var fcerdig, stulde Bygmesteren betales, men Pengene vare 
flupne op: Fruen fandt da atter paa Raad og gik med Bygmesteren ud paa 
Broen, for ret at tage Vcrrket i O iesyn; her benyttede hun Leiligheden, medens 
Han i  sin Jver for ret at vise sit saa heldigen udfsrte Arbeide gik for ncer til 
Kanten: hun gav Ham et S ts d , saa at Han faldt i  Bandet og drukncdc, hvor- 
med den Regning var afgjort.

Den nordre F ls i bestaaer af to Dele, hvoraf den ene er samtidig med 
Midterflsien, den anden endeel celdre; i Skillerummet er der L den tykke M uu r 
anbragt en berygtet Fcrngselskjelder, som kaldes R o s e d o n te n  og er uden 
noget Vindue eller andet Lufthul end den lange smalle Gang, hvorigjennem man 
kryber ind og som lukkes med en Luge: her sp§ger Fruen stcerkt, som billigt er, 
og da den berygtede Dronninggaardste Undersogelse fyldte alle Gaardens Kjel- 
dere med MiStcrnkte i Vinteren 1841— 42 stal end ikke den meeft forhcrrdede Forbryder 
have sivdet her lcengere end een Nat uden at bekjende. I  en anden Kjelder, 
strar til Venstre for Porten, findes et Talersr, der fsrer op-i-Hovedbygningen, 
saa at man her kan hvidste med E n , der staaer i Kjelderen, samt belure San i
täter, der fsres i samme. En anden Mcerkelighed er et H u l i  den celdste Byg- 
nings nordre M uur, der ender sig ubemcerket paa Lostet imellem Bjelkehovederne, 
hvorfra M ad  kan hidses derned: rimeligviis har det vceret bestemt til et hem- 
meligt Skjulested, som de Bsrglumste Bistopper havde anbragt for muligt ms- 
dende Tilfcelde, thi dem styldes den Deel af Bygningen. —  Den syndre F lo i 
er af BindingSvcrrk og ny Oprindelse; den er Bygningen til stör Vatksilr og 
burde nedbrydes.

Vorgaard omtales uden T v iv l* ) fsrst i det 15de Aarhundrede som til
g e n d e  en M ogens Ra lde , rimeligviis af den kuns lidet bekjendte Vendelbo 
Familie L a l l ,  af hvilken Henrik L a l l  forekommer 1475 og i sit Vaaben 
f§rer to Kalve. M ogens Ra lde folgte Vorgaard til H r. Anders Jacobsen

*) Dct kan dog ikke med Bestrmthed paaviseS at her ikke er Tale om Borgaard i  Hellum Herred.

(B js n i)  til Steenalt og Vorgaard i Hellum Herred, Aalborg Amt, Nidder, der 
stjcenkede uscedvanlig störe Gaver til Kirker og Klosterc, hvortil Han vistnok 
havde sin gode G rund , da Sennen, Jacob Andersen, i  Aaret 1505 blev 
demt til at have alle sine Forlehninger forbrudte, fordi Faderen havde 
taget Jord og Eiendom fra Krvnens Bender L sit Lehn Hellum Herred og 
svigeligen ladet samme svcerge til sin Gaard Vorgaard, hvilket var Sennen be- 
kjendt, men Han beholdt det alligevel, og havde ogsaa selv ladet KronenS og 
Benders Eie reb? til sig til Vorgaard, bygget Huse paa saadan Bondejord og 
og desuden tramgt, stokket og blöktet Bsnderne, hvorfor Jorden og Husene fra- 
demtes Ham og Han maatte betale Faldsmaalsbeder. Foruden Vorgaard i
Hellum Herred havde Han efter sin Fader arvet de to Dele af Vorgaard i 
Vendsyssel, hvitke Han i  Aaret 1510 folgte til den berygtede Bistop N ie ls  
S rygge i Berglum , der rimeligviis ligeledes afkjobte de evrigc Arvinger deres 
Lod og saaledes lagde denne Gaard under Bispestolen og forsynede den med 
Bendergods og anscligere Bygninger, da den hidtil neppe havde vceret andet 
end en stör Bondegaard. Bistoppen opholdt sig udentvi.vl selv oste paa Vor
gaard, da Han lod Archivet fra Marieftedkloster i Scrby bringe derhcn, hvorved 
Han imidlertid var Aarsag i at det blev odclagt, dengang Skipper Clement i 
Aaret 1534 med sine Tilhcengere afbrcendte Gaarden og drev Bistoppen, S tygge 
L rum pen , og Hans Maitresse, Elsebeth Gyldenstjerne, op af deres gode Ro, 
saa at Bistoppen „krob vdi mwsse hw l:" Han stjulte sig dog egcntlig i en Bagerovn.

P aa  Vorgaard maa endeel af Huset have overstaact Branden, og Uvbyg- 
ningerne bleve opfsrte igjen. Ved de geistlige Godsers Jnddragclse 1536 kom 
Gaard og Gods under Kronen og blev gjort til et Lehn, hvilket J v e r  Lykke 
til Budderupholm havde i P ant 1543— 53, derefter indlsste L n u d  Gyldenstjerne 
til Aagaard og Gammel-Estrnp det med kgt. Devilling og forhsiede 1554 Pantet 
til 500 rhinste Guldgylden og 1600 Jochimsdaler: Han svarede i aarlig Afgift 
80 rhinste Gylven, 60 M ark danste, 4 Td. Sm sr og 60 Sider Flest, gjorde 
Regnstab for Sagefald, Gaardfcestning og andre uvisse Jndtccgter, hvoraf Halv- 
deleu rilfaldt Ham, og gjorde Tjeneste med to harnistede Nyttere eller to Karle 
til S k ib s , naar paafordredcs. I  Aaret 1556 fik Han Tilladelse at indlsse 
§)rum S lo t og Lehn, og s. A . desuden Dkloster tilligemed V o M a rd  i Pan t 
for 500 rhinste Gylden og 9600 Jochimsdaler, saa at Dkloster alene stod for 
8000 Jochimsdaler: Afgiften af Vorgaard svaredeS som forhen. L n u d  Gylden
stjerne havde tidligere vceret Bistop i Odense og er bekjendt nok fra Christian 
den Andens Fangenstab, hvor Köngen og RigSraadet ncegtede at holde det
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frie Leide, Han havde tilsagt den afsatte Konge. 1559 bleve Dkloster og Vor- 
gaard med kgl. Bev illin^ -jH ^ - Ham, Dklostcr af E r ik  Lykke, Dorgaard af 
E rik  L u d  til Fuglsang, isH M sm ano  paa Niberhuus, hvilken sidste bcholdt Dor
gaard for den samme Pante,.^n>g omtrent den samme Afgift, nemlig 60 Jochims- 
daler (77^ rh. Gylden), 60 M ark danste Pcnge, 4 Td. Sm sr og 53 Sider 
Flest. 1573 vilve Köngen have bortbyttet Dorgaard imod Rygaard i Sjcelland 
til Lrands Banner til Kokkedal og stjccnkede i den Anledning Lehnömanden de 
Hopper og F s l ,  der sandtes paa Gaarden, samt alt dervcerende Bostab og 
Jnvenkarium; E r ik  L u d  fik Aalborghuus istedetfor, men af Handelcn blev der 
intet, og Dorgaard blev overdragct Axe l Gyldenstjerne til Lyngbygaard i  Pant. 
Denne klagede 1574 over at Gaardens Bygninger vare saa forfaldne, at endeel 
Huse i  Ladegaarden og andetsteds maatte nedtageS og ombygges, i hvilken An
ledning Köngen for de derpaa anvendte Omkostninger bevilligede Ham Ester- 
givelse af Godtgjsrelsen for dct Jnventarium paa Dkloster, Han ikke havde til- 
svaret vcd sin Fraflytning. 1576 fik Fru  L a ren  Lrabbe til Skovsgaard, sal. 
N ie ls  Skeels E ft., Bevilling at indlose Dorgaard fra Axel Gyldenstjerne, 
i hvilken Anledning hun lod Bygninger og Skove syne. Nu lykkcdes dct Köngen 
at bortbytte Gaarden, thi 1578 overdrog Han til F ru La ren  Lrabbe og hendes 
Svigerfsn, G tte Banner til ASLal, paa sin Frues, Ingeborg Skeels, Vegne, 
Dorgaard med tilliggende Gods for Nygaard i Brust Herred vcd Kolbing, 
hvilket laae t den Vildbane, Köngen var tfcerd med at oprette, hvorfor det var 
Ham om at gjsre at blive eneste Lodseier i denne Egn; saaledes kom Dorgaard 
alter i private Hcender, hvor det er forblevet siden, og det i Skjodet omtalte 
Gods maa sikkert antagcS for at have ndgjort hele Vorgaards Lehn, der altsaa 
bestod af folgende Dele:

1. Dorgaard Hovedgaard, 3 Lcrster Korn til 24 Td. Lasten, gjor Hart
korn ........................................................  72 Td. „  Skp. „  Fdk. „  Alb.

2. Vor Sogn, 17 Gaarde og 29 Bo l, sva-
rede i forstjellige A fg ifte r ................ 127 —  3 —  1 —  1 —

3. Skjceve Sogn 2 Gaarde, Kloffuen og
D y b v a d ..................................................  2 3 — 2 — 2 — 2 —

4. Albek Sogn 55s Gaarde 11 B o l og 10
Gadehuse............................................... 271 -  2 -  „  -  „  —

deöuden svarede Sognet i  Huspenge 5 Mk.
10 S k ., i Hoveripenge 32 Mk. 8 Sk.,

hvilke ikke ere regnede i Hartkorn som de 
vorige Afgifter; blandt Fcesterne ncevnes 
en adelig Dame, Fru Iohanne t D un
sted, der af sin Gaard samt 2 B o l t Fyuf- 
fletting svarede 7 D a l. og L Lob Smor.

5. Hellevad Sogn 1 B o l M osen ................ 1 Td. 1 Skp. „  Fdk. „  Alb.
6. K ja r  Herred Hvorup Sogn 2 Gaarde

i Utterup, ligeoverfor A a lb o rg ,......1 6 —  6 —  1 —- 1 —-
.7. Vorgaards, Vorsaa og Egestov M öller . 25 —  „  —  „  —  „  —
8. 39 Kirkegaarde og 6 Kirkehuse, der sva

rede deres Landgilde til Kirkerne, til 
Dorgaard blot Smaaredsel, Brcendsvin,
Ved, Limstcenscegt og Gjesteri, samt i
Huspenge 9 Sk. G r o t , ....................... 40 —  „  —  2 —  1 —

Summa 576 Td. 7 Skp. 3 Fdk. 2 Alb.
De nye Eiere künde imidlertid med storre Fordeel have noget mere af 

det omliggende Gods end fjernt Strvgods, saameget mere som der vel strar er 
bleven paatcenkt at bygge paa Dorgaard. De vare deöuden endnu i Besiddelse 
af noget G ods, Köngen snstede til sin Vildbane, og der kom saaledes Aarei 
efter et nyl Magestiste istand, hvorved Köngen fik Vinderslevgaard og Skovs
gaard Hovedgaarde med tilliggende Gods for 61 Gaarde 30 B o l 18 Huse, 
1 M slle , L Vendsyssel, hvoraf laae i  Vo r Sogn Agested B y  3 Gaarde 2 Huse 
samt nogle Enge, der fvr havde vcrret brugt til Dorstved og Vesterdorf; t A l
bek Sogn i  S sraa  1 Gaard og 9 Bo l, i LyngSaa 6 Gaarde 7 B o l, med mere 
i  Klitten og Porömose; deöuden i Skjceve Sogn 21 Gaarde 4 B o l 1 Huuö 
1 Molle , i Flade Sogn 7 Gaarde 1 B o l 11 Huse, hvoraf 10 Fisterhuse ved 
Bangöbo Strand; det vvrige spredt i 6 Sogne. Köngen afstod endvidere al 
Kronens Ret i  6 jordegne Gaarde, hvoraf dog iugen laae i Ncerheden af 
Dorgaard.

Fru La re n  Lrabbe dvde rimeligviis faa Aar efter, ög alt hendes Godö 
faldt til Fru Ingeborg Skee l, hendeS eneste levende Datter; hun va r, som 
sagt, gist med O tto  Banner til A sda l, med hvem hun efter det almindelige 
Sagn ikke stal have levet i den bedste Forstaaelse; Han dvde 1585 udcn at 
esterlade sig Born, og Fru Ingeborg begyndte nogle Aar efter paa den kostbare 
Hovedbygning, der ligemeget vidner om hendeS Smag og störe Rigdom. Hun
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var en driftig og virksom Kone, maastee ond, gjerrig og ncerig, om man ellers 
tsr tillcrgge Folkesagnet nogen Betydning, og derpaa kan man vel neppe betamke 
sig naar vet er saa conseqvent, som hvor Talen er om Fru Ingeborg, thi kun
faa Mennester i  Danmark have et saa stet Rygte. F ru  Ingeborg var saa
gjerrig og knap paa Tiden, fortcrlles der, at hun endog havde sin Nok i Vognen
hos sig, naar hun om Sondagen kjsrte i K irke, og uafladeligt plagede sine
Undergivne med Arbeide. —  D a  hun engang kjsrte i  Kirke, saae hun et Barn  
gaae i  een af Gaardens Marker og plukke Vtpperne af Arene; hun lod det 
grtbe og bringe hen til Vognen, hvor hun med sin störe S a r  klippede Fingrene 
af det, for at forebygge fligt for Fremtiden. —  Fra sit Kammer lod hun, uden 
at Nogen vidste det, indrette et Hsrersr ned til Borgestuen*), for at kunne 
hsre hvad Folkene takte, og blev saaledes Vidne til mange Lovtalcr over sig 
og sin salig M and , thi Han var ligesaa ond og tog blandt andet en Eng og 
nogen Agerjord fra nogle Mcend t Agersted B y ,  uden at godtgjsre dem den, 
ligesom Han ogsaa paa andre Maader plagede Dsnderne. Derfor kom Han ogsaa 
efter sin Dod til Helvede, og da Fruen engang igjennem sit R s r  havde Hort 
Kudsten prale af, at Han ikke var bange for at gjore en Reise til det evige Liv 
for at fee, hvordan det stod til med Naadig Herren, bsd hun Ham under haard 
S tra f at udfsre dette. Kudsten kom gjennem mange Gjenvordigheder lykkeligen 
ned under Jorden til en gron Eng med en stör Lindeallee, hvorigjcnnem (vtto 
B anne r kom kjsrende med ser sorte Heste for en fort Kareth og holdt stille, 
da Han saae sin Kudik, for at höre Hans SErinde. Kudsten meldte Ham hvor- 
ledes Naadig Fruen havde besalet Ham at spsrge hvor Herren var, „med Krop 
og Sjcelen sin;" denne gav Ham en R ing, som Tegn paa at Han havde udfsrt 
sit LErinde, og paalagde Ham at opfordre Fruen til at gjcngive de Forurettede 
deres Jo rd , Mose, Eng og for et Barnemord uretmcrssigen opbaarne Bsder, 
da Han leed meget derfor i Helvede, hvilket alt fremsagdeö paa Vers, hvorefter 
en Flok Djcrvle kom for at heute Ham, og Hestene forvandledeS til gloende 
ildsprudende Drager. D a  Fru Ingeborg fik Ringen, svarede hun, ligeledes 
paa V e rs , der flutte sig til Hcrrens:

' H icrtr M a n d , det ondt mig gjsr 
F o r  den gode Fjrrd ing  S m o r ,
O g  de R e d e r, F a a r  og G ris r 
D e m  jeg gav H r . P r - e r  B is t,
F o r  al staffe D i g  lidt L is t.

D o g  da Prcrsten ei er lcrrd,
Bsndrrne jeg gt'er .  .  .
Je g  kan brugc deres Penge,
Gaarden skal ha'e opredt' Senge 
Fanden med et B a rn e m o rU  
S k id t med M o g c n ö '  A arrjo rd !
Z r g  kan ei mig lade hcrnge 
F o r  de W flrrS  gronnr Acenge.
D e r , hvor Husbond min er Henne 
K a n  mig ogsaa Dsden sende!

M an  seer at Fru Ingeborg ingenlunde mangler Jovialitet, men Straffen 
udeblev naturligviis ikke, lhi aldrig saasnart var Fruen vsd og hcndeS Kiste vel 
kommen til V o r Kirke, for hun vendte tilbage og spsgede saa stcerkt at Proesten 
maatte henteS. Dette var imiblertid en heel K a r l,  der künde meer end sit 
Fadervor, og Han manede hende rigtigt ned i et Morads, der kaldeS P u ls e n ,  
hvor hun sidder den Dag i Dag, dog fik hun Lov til hver Nytaarsnat at gaae 
et Hanefjed henimod Gaarden, der stal synke, saasnart hun naaer den*). 
Forresten spoger hun endnu dygtigt, kommer kjsrende med ser Heste for Vognen 
ind i Gaarden, saa Jlven gnistrer, kjorer mellem Vorgaard og Bangsbo, som 
hun ogsaa eiede og uden T v iv l har oprettet til Hovedgaard, ligger om Natten 
i Rosevunten paa Vorgaard, samt i en stör Himmelseng med udstaaret Arbeide 
paa Bangsbo, hvorfor der begge Sieder maa vcrre Halm  til hende, da ellerS 
Ingen kan ncere sig for Spogeri.

Endeel af dette Had Lmod Fru  Ingeborg og hendes Mand kommer na
turligviis af at Vorgaard, tivligere en stet dreven og ubetydelig Gaard, altsaa 
med et ringe Hoveri, blev taget under god Cultur og altsaa BonderneS Arbeide 
meget forsget**). Bestyldningcn om Agersted M ark og Eng falber nok snarest 
Köngen til Last, thi det er rimeligviis de Enge, som Köngen udtrykkeligen soelger 
i Skjodet, og det gik da her, som saa oste ved befalede Nedbrydelser af Kirker, 
at Lehnsmanden fik Skyld for at have gjort paa egen H aand , hvad der stete 
ifolge kgl. Befaling , og derfor at lide tilborlig S t ra f , om ikke her paa Jorden 
saa dog i Helvede.

Hvorledes det nu end har sig med Fru Ingeborgs Sa lighed, saa dode

*) Da Pulsen er et Ustre, v il det vistnok have sin Rigtighed at Vorgaard synker, ifald det kommer den.
**) Hoveriet var dengang efter gammel Brug aldrleS ulovdestemt; der künde fordreS alt, hvad der be- 

h-vedeS, dog kunS af Bvnderne i samme Sogn, der fra NrildStid havde ligget t il Gaarden; di-se 
kaldteS UgedagStjenere.
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hun 1604 og blev begravet i Vo r K irke, hvor Arvillgerne satte hende et smukt 
Marmormonument, der dog nu seer maadeligt nok ud. D a  der tkke fandteS 
Dorn efter O tts  Banner og Fru Ingebsrg , arvede hendes og hanS Ssdstende- 
bsrn Vorgaard Hovedgaard og Godö, der imidlertid var blevet indrettet til et 
eget D irk , men ved dette Skifte splittedeS Gvdset aldeles. A f  de to arveberettigede 
Linier bleve Bannerne affundne med O tts  Banners eget ArvegodS tilligemed 
nogle Gaarde af Vorgaards B irk , saa at den storste Deel af dette blev tilbage 
til Deling imellem Fru Ingebsrg  Skeels Arvinger, nemlig hendes Faders 
Sssters, Anne Skee ls , Born med A re l Nielsen A rnfe ld  til Palsgaard, og 
hendes Morbroders, I v e r  Rrabbe til OstergaardS, tre Dsttre, Fru Dorete 
Lrabbe, gift med E r ik  Lykke til Estjcer, Fru A nna  Lrabbe til BaggcSvogn, 
Enke efter E rik  R a a s ,  og Fru L a ren  Lrabbe til Flintholm, Enke efter 8alk 
G ise  til Skjerss. Disse havde alt for Fru Ingebsrgs Skeels Dod indgaaet 
en Contract om Arven efter hende, hvorved af Axe l N ielsen A rn fe lds wende 
Born blot Sonnen, S a n s  Arelsen til Rugaard, stulde tage A rv , nemlig en 
Broderlod, Sssteren M argrethe derimod vcere udelukket, fordi hun havde fort 
et uscedeligt Levnet og var flakket Landet rundt, forst med en Skrcedder i Veile, 
hos hvem hun var i längere T id  og hvor Broderen lod hende gribe og fcengsle 
paa Viufgaard, derefter, da det var lykkedeS hende at undflippe, med en „S tn - 
denter" Sans M srtensen: efter hiin T id s Lovgivning siulde en saadan berygtet 
Dames Gods hjemfalde til ncrrmeste Slcegt, og hun selv Lndespcrrres, hvilket 
katdtes at indmures og har givet Anledning til mange urigtige Fortcellinger 
om indmurede Jemfruer. Broderen syneS imidlertid ikkc at have anseet det for 
muligt at gjore Fordringen paa hendes Arvelod gjeldende ved Arven efter Fru 
Ingebsrg, da Jomfruens Forseelscr vare begaaede for denne Lov kom ud, og 
hun nu var gift med Studenten, der var bleven Proest i Norge, hvorfor man 
valgte det P a rt i aldeles at forbigaae hende og at dele Arven i fem Dele, 
hvrraf S ans Arelsen tog to eller en Broderlod, de tre Sostre Lrabbe hver 
een: saaledes siiftedes Fru Ingebsrgs  Losore og Obligationer og efter dette 
Fochold betalte Zan s Arelsen sin Andeel i Begravelscöomkostningerne. Imidlertid 
kom Han til Kundstab om at Sssteren ligeledcS var dod i Aaret 1604, og for- 
lange nu hendes Arvelod i Fru Ingebsrgs Jordegods, hvilken dog frakjendtes 
Ham ved HerredagSdom i Overcensstemmelse med den tidligere Contract og det 
ved degravelsesomkostningerne iagttagne Forhold: om Margrethe Arelsdatter 
esierlcd Born omtales ikke og gjorde Heller ikke noget til Sagen, da hendes 
Arvent'efter Forceldre, Sodstende og svrige Slcegt var forbrudt.

Zan s Arelsen A rn fe ld  bencevneS i Almindelighed til Rugaard, fom han op- 
forte, estcrat have tilbyttet sig af. Köngen 1579 hele RosmuS Sogn og B irk 
for Viufgaard ved Kolding; paa Rugaard boede Han for det Meste, men eiede 
desuden Anpart i Palsgaard og Vorgaard, samt udentvivl tillige den lille Hoved- 
gaard LySholt ved Veile. T i! Vorgaard indkjsbte Han 1609 to Gaarde i Vor 
Sogn Vorgaards B irk , den ene i  Agested den anden i  Togaarde, af Is rg en  
R a a s  til Haufgaard, der havde faaet dem med sin Frue, Mette Banner. 
S a n s  Arelsen dsde 1611, Hans Frue Anna  M a rsv iin , 1610 paa Palsgaard. 
Deres celdste Son, Is rg en  Arnfe ld , arvede Vorgaard og bestrcebte sig for alter 
at samle det ved de sencre Stifter adsplittede Gods; saaledes kjsbte Han 1633 
— 1635 af 8alk G ise  til Skjerss dennes Msdrencarv i  Vorgaards Birk, 
28 Gaarde og Halvgaarde, 6 Bo l og 6 Hufe, 1634 af sin Softer E llin e  
Arnfeld Egestov Molle 10 Gaarde 3 Bo l samt Skov til 516 Sv iinS  Olden. 
Disse Erhvervelser afbrsdeS imidlertid ved Krigen med de Svenste 4643— 45, 
under hvilken Vorgaard blev besät af den vilde Oberst Zelm  V rangel, der be- 
nyttede Gaardens günstige Beliggenhed til at käste en Bescetning derind, for 
derfra at behcrste Landet. D a  imidlertid den keiserlige Armees Jndmarsch i 
Holsteen tvang de Svenste til at forlade Halvoen, bleve alle de smaa Bescrt- 
ninger, de havde ladet tilbage, angrebne og fangne af de Danste; samme Skjcebne 
traf Vorgaard, hvilket V sgn  vsgnsen til Stecnshede beleirede med Omegnens 
Bsnder og indtog endnu i Aaret 1644: de dervcerende Svenste maatte overgive 
sig. A t Gaarden har liidt stör Skade ved denne Bescettelse og Is rg en  A rn 
felds Dondergods ligesaalidt er bleven staanet kan man let begribe, naar man 
tcenker paa hiin T ids Krigsforelse, 'dog var det forst den anden svenste Kdig, 
1657— 59, der ganste odelagde Vorgaards Eiere. Is rg en  Arnfe ld  dsde 1658; 
Han var gift med Fru R ib srg  Lindensv. A f dercS Ssnner var ingen i  Live, 
hvorfor den celdste Datter, M argrethe A rn fe ld , fik Vorgaard, hvilket hun og 
hendes HuSbond, Tage ^sg, ikke künde bevare lange, da Creditorerne fra alle 
S ider gjorde Jndforsel. Hovedgaarden synes at vcere tilfalven den bekjendte 
rige Geheimeraad Je n s  Iu e l til Valdbygaard, Ridder af Elephanten, siden 
Friherre til Juellinge; allerede 1670 kjsbte Han Vor Sognö Kongetiende, har 
altsaa rimeligviis vcrret i Besiddelse af Gaarden; 1671 afkjsbte Han en anden 
Creditor 2 M slle r 18 Gaarde 8 B o l og Skov til 789 Sv in s  O lden, alt be
legende i Vorgaards B irk, hvoraf Han esterhaanden samlede det Meste. Blandt 
de Creditorer, der havde gjort Jndforsel, var ogsaa Cantsler peder Reeds 
til Palsgaard og Hundslund, der folgte den ovenncrvnte P a rt til Geheimeraaden,
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hviS forste Frue, Viveke Skeel, dode paa Vorgaard 1685, hvoraf man seer 
at Han af og til har boet her. Han dode Aar 1700 og esterlod sig kuns 
Dottre, af hvilke B irth e  R irstine Baronesse Iu e l arvede Vorgaard, der saa- 
ledes kom til hendes Husbond, Zo lger Reeds tll PalSgaard, Etatsraad og 
Amtmand, som allerede dode 1707, Baronessen fsrst 1732; derefter deresSsn, 
Oberst peder Reeds, og Frue, Zenrica Soph ie  Rosenkrands, hvis Fader, 
Capitain N ie ls  Rosenkrands, boede paa Kingelhede i B o r Sogn; formedelst 
denneö Fattigdom holdt Christian den S jettes beromte Minister Iv e r  Rosenkrands 
paa Navnets Vegne hendes B ryllup paa Rosenholm. Oberst Reeds dode 1780 
og Hans Son, Kammerherre Zo lger Reeds-Thorr, blev adopteret af den lcerde 
Statsminister Geheimeraad Grev O tto Thorr og arvede ved dennes Dod 1785 
Stamhuset Gauns, hvorester Han folgte Vorgaard med tilliggende Rugtved til B ro- 
drene Sreenild, dog forbeholdende sig eller sineEfterkommereForkjobsret til Gaarden, 
forste Gang den blev folgt. T i l Vorgaard horte da 96 Td. 2 Skp. 3 Fvk. 
frit Ager og Eng s, 1 Tv. 4 Skp. 3 Fdk. Molleskylds Hartkorn, Bondcrgods 
252 Td. 7 Skp. 1 Alb. Ager og Engs, 1 Tv. 7 Skp. 1 Fdk. 2 Alb. Skov- 
siylds og 27 Td. 2 Skp. Molleskylds Hartkorn, matr. Tiender 53 Td. 4 Skp. 
Hartkorn; til Rugtved 22 Td. 7 Skp. 2 Fdk. frit Ager og Eng s, 1 Skp. 
1 Fdk. 2 Alb. Skovstylds Hartkorn, Bondcrgods 201 Td. 7 Skp. 2 Fdk.

2 Alb. Ager og E n g s , 5 Td. 3 Skp. 1 Fdk. Skovstylds og 3 Td. 6 Skp.
3 Fdk. 1 Alb. Molleskylds Hartkorn.

Brodrene A n s  og N ie ls  S teen ild  vare fsdte i Gleerüp som Bsnderfolk, 
men havde ved F lld , Strcrbsomhed og Lykke, iscer i Studehandelen, erhvervet 
stg Formue til at kjsbe to anselige Godser; den yngre B roder, N ie ls ,  dode 
fsrst, nemlig 1819, hvorester Hans S o n ,  A nde rs Steenild , overtog Rugtved 
med ubetydeligt Gods til, medenö Jen s  S teen ild  beholdt Vorgaard med Gods 
og Tiender, men tillige overtog al Gjelden, der dog var afbetalt ved Hans D sd  
1825, da Gaard og Gods tilfalvt Hans enefte D a tie r, Bendine Catharine 
Margrethe Steenild , som Aaret efter blev gift med Lieutenant, siden Overkrigs- 
commissair Schu ltz, med hvem hun dog kuns levede indtil 1633, da Dsdcn 
bortrev hende i  en Alder af 26 Aar. Overkrigscommissair Schultz folgte 
Gaarden 1841 for 230,000 Rbd. foruden Bescerning og Forkjsbsret til Kammer
junker Rosensrn, Kammerjunker Zoppe og O nc i. —  siden Joegermester —  B loch, 
der maatte afkjsbe ReedserneS Arvinger ForkjobSretten. A f de nye Eiere dode 
de to sidste i Aarene 1846— 47, hvorester Kammerjunker Rosensrn i Forening 
med EtatSraad, Hsiesteretsassessor B ru u n  til Asmildkloster udloste Arvingerne, 
saa at disse to Herrer nu eie Gaarden i Forening.

1.

2.

Vorgaard bestod 1841 af folgende:
H o v e d g a a rd e n  med Areal 535 Td. Agerland, 416 Td. Land Eng 435 Td. Land Overdrev eller Gronning, Hartkorn

Msllestyld
T ie n d e r .  Kirke- Korn- og Qvcegtienden af Vor Sogn 21 Td. Hartk. „  Skp.

Konge-Korntienden af V o r S o g n .............. 1 6 —  —  „  —
Kirke- Korn- og Qvcegtkende af Albek Sogn 17 —  —  4 —

96 Td. 2 Skp. 3 Fdk „  Alb.
j  __ 4 _  3 -

tiendeydende Hartk. 798 Td., matr. Tiendehartkorn................ , ......................................... ...........................53 —  4 —  „  —  „  —
3. B o n d c r g o d s .  1. V o r Sogn 156 Td. 6 .Skp. 1 Fdk. 1 Alb. Msllestyld 1 Td. 4 Skp. 3 Fdk. Ager og Eng . . 445 -  1 —  3 —  2z -

2. Albek Sogn 2 8 1 — 3 —  2 —  i z  — ................„  3 —  1 —  Skov- og Mollest. 35 —  5 —  „  —  „  -
3. Skjceve Sogn 7  —  „  —  „  —  „  —  . . . . .  1 —  „  —  2 —

Hartkorn af alle S la g S .....................................  632 Td. 2 Skp. 1 Fdk. 24 Alb.

Heraf var indtil 1847 bortsolgt 30 Td. 3 Skp. 2 Fdk. 2 Alb. Hartkorn >1 1 Td. 4 Skp. 3 Fdk. Molleskylds Hartkorn under Hovedgaarden, de simme
i Vor Sogn, 122 Td. 6 Skp. 1 Fdk. Alb. i  Albek Sogn og 7 Td. i  Skjceve 53 Td. 4 Skp. matr. Tiender, og af Bondergods 366 Tv. 1 Skp. 1Z Alb.
Sogn samt 1 Td. 1 Skp. 2 Fdk. Hartkorn Msllestyld. Ester den nye M a -  ̂Ager og Engs, 1 Td. 7 Skp. Molleskylds Hartkorn; Skovskylden var nedsat
trikel-udgjorde Vorgaard 1847 86 Tv. 6 Skp. 1 Fdk. U  Alb. Ager og Engs, til 1 Td. 6 Skp. 2 Fdk. 1 Alb. Hartkorn; HovedgaardenS Areal var oroget
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med 6 Td. Agerland og 2 r  Alb. Hartkorn. JordebogSafgifterne udgjorde 1841: 
Landgilde- og Hoveripenge 1957 Rd l. 32 ; S k ., 83 Td. 2 Skp. Rüg, 45 Td. 
2 Skp. B yg , 82 Td. 6 Skp. Havre; desuden forrettedes endnu Hohssten,, 
endeel Reiser og 9295 Gangdage. 1847 svaredes i Landgildepenge 1390 Rbd. 
90 ; Sk., Hoveripenge 476 Rbd., 35 Td. Rüg, 25 Td. Byg, 42 Td. Havre, 
6317 Gangdage foruden Reiser og Hoveri L Hshosten, der dog er taget stcerk 
a f ved Sa lg  af Bondergodset.

Met interessant er det at sammenligne nogle af Gaardenes Afgister paa 
Vorgaard Gods for Aarene 1578 og 1841.

Alle Bonder i  Vo r Sogn, som horte under Vorgaard, vare i Aaret 1578 
Ugedagstjenere, det v il sige: de siulde gjsre alt det Hoveri, der behovedes til 
Gaardens A v l, og vare derimod fritagne for Skatter, der kuns i ganske usced- 
vanlige Tilfcelde knnde paalignes dem; i  V aa r og Hostarbeider deeltoge dog de 
andre Bonder med dem og hver havde sit Stykke Land, Han siulde gjsre fcerdigt. 
Hvorvel det Hoveri, der behovedes til en Gaards A v ling , siden blev langt be- 
tydeligere, da en stigende Cultur gjorde stsrrc Fordringer til Agerbruget, var 
det dog allerede dengang strcengt nok med „P lsyen , Saaen, Harffven, Slaaen, 
M eyen , Jnvhosten, Tcrrsien, Skouffven oc Veedhuggen eller Torfgraffven, 
Gjerden, Digen, Tcekken, Jagen, Fisien eller Vod at drage, oc alt andet, hvad 
det vcrre kand, saa at en god Mand (o: Adelsmand) til fligt Arbeed, sineHoff- 
vitgaardis An fl, eller noget des Gierning aldeelis ingen Haste, Plouge eller 
Folck haffver behoff at underholde eller leige.^ Ugedagstjenerne maatte altsaa 
ikke blot gjore deres P a rt med de Andre i Host og V aa r , men hele Aaret om 
vedligeholde Hovedgaardens daglige Arbeive, saa at der ikke gik nogen Uge, at 
der jo af en saadan Ugedags Bondegaard haves eet eller flere Bud „ t il Hoffve" 
paa Arbcide, een D ag , oste to til tre Dage efter Hinanden. Ugedagstjenerne 
paa de kongelige Gaarde betyngedes ikke gjerne saa Haardt med Arbeide, som 
Avelens, hvorfor de ogsaa svarede alle Skatter halvt imod andre Bonder, medenS 

. Adelens Ugedagstjenere ncesten altid vare heclt fritagne. M an  v il heraf fee at 
det ikke er saa underligt, naar Bsnderne klage over O tto  Banner og Fru 
Ingeborg Skee l, der gjerne kunne have vcrret et ligesaa milvt Hersiab som 
alle andre, og dog maatte fordre langt mere Arbeide, end Bsnderne vare vante 
til, fordi der behovedes mere Arbeide til Gaarden end forhen. —  Senere udvivedeS 
denne Byrde til alle Godsernes tilliggende Bonder og blev i  forrige Aarhundrede —  
ved Gaardeneö bedre D rift og den anselige Tilvcert, Hovedgaardene havde taget

siden 1660 i  Antal saavelsom i Areal, —  til en saa ulidelkg Byrde at den ncesten 
ganske odelagde den dansie Bondestand, der leed saameget hervcd at Lens Af- 
gifter aldeles ikke künde forhsies, hvorvel med den stigende Cultnr ogsaa deres 
Gaarde gave rigere Afgroder. Regjeringen greb da ind og befalede ved Forordn. 
6te M a i 1769 at alt Hoveri siulde vcrre lovbestemt, fra hvilken T iv  af For- 
holdene efterhaanden have ordnet sig indtil nn denne for Godseier og Bonde 
lige fordcervelige Skik Dag for Dag mere forsvtnder. P aa  Vorgaard var 
Hoveriet endnu for det Meste i fuld Gang 1841, da der af en Heelgaard for- 
dredes at dyrke og bearbeide 1 Td. Bygland, 2 Td. Rugland og 2 Td. Havrc- 
land, samt at hsste og hjemkjore Afgrsden; endvidere at flaae, bjerge og hjemkjore Af- 
grsden af 6 —  blot i to Tilfcelde 8 —  Td. England, sijcere og hjemfsre 1 Favn 
Brcende, samt forrette en kjorendc Reise til Soeby og een til Aalborg eller 
istedetfor den sidste, om paafordredes, tre til Stranden; dertil forrette 26 Gang
dage, hvilken sidste Byrde findes aflost ved 4 Rbd. aarlig Afgift. 1847 var 
Hoveriet aflost for 25 Rbd. pr. Heelgaard, dog med Forbehold af Hshssten af 
2— 3 Td. England samt Reiserne,' hvilke Gaarden vansieligt künde undvcere til 
sin Korntransport.

V o r  S o g n  V e s te r g a a r d s h o lt .
1578 1 Gaard, svarede 8 Td. Byg 1 Brcendsviin 1 O re at. fore 1 GaaS 

2 H o n s , Gjesteri og fuldt Hoveri; Landgilden udgjorde i Byg 9 Td.
1 Skp. i z  Fdk.

1841 2 Gaarde, svarede ialt 6 Td. Bvg 6 Td. Havre 4 Rbd. 80 Sk., Hoveri 
af 1H Gaard, hvilket 1847 var aflost med 38 R i'd. aarlig; Hartkorn 
7 Td.
D y s v a d .

1578 1 G aa rd , svarede 2 Td. Rüg 2 Pd . Sm sr 1 Brcendsviin 1 Fornsd 
' ' 1 Gaas 2 Hons, Gjesteri og Hoveri; Landgilden udgjorde i  Rug 4 Td. 4Skp. 

1841 2 Halvgaarde, svarede ialt 2 Td. Rüg 1 Td. Havre 3 Rbd. 54 Sk. 
og fuldt Hoveri, hvilket 1847 var aflost med 21 Rbd.; Hartkorn 3 Td. 7 Skp. 
A a b o l id ,  A a b o lt .

1576 1 Halvgaard, svarede 1 Lob Smor 1 Brcendsviin 1 Fornod 1 Gaas
2 Hons Gjesteri og Hoveri; Landgilden udgjorde 3 Td. 1 Skp. 1 Fdk. 
1 A lb. Korn, Rüg og Byg.

1841 1 Halvgaard, svarede for Landgilden og alt Hoveriet 21 Rbd. 4 M k.; 
Hartkorn 2 Td.
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F la v in d s k jo ld ,  F la u n s k jo ld .
1571 2 Bo l, svarede ialt 1 Lsb Sm sr, Hoveri, men intet Gjesteri; Landgilden 

udgjorde 2 Td. Korn, Rüg og Byg.
1671 1 B o l, svarede 3 P d .  Sm sr og Hoveri; Landgilden udgjorde 2 T d .  Korn. 
1841 1 Halvgaard svarede i  Landgilde og alt Hoveri 30 Rbd.; Hartkorn 

2 Td. 3 Skp. 3 Fdk. 2 Alb.
A lb e k  S o g n  D u n s te d .

1578 en Hovedgaard, svarede 7 D a l. eller 14 Td. K orn , Rüg og B y g , men 
hverken Hoveri eller Gjesteri; beboedes af Fru Johanne , hvis Fader 
eller Bedstefader maastee var den Is rg en  Nielsen i Dunsted, som fore- 
kommer 1510.

1634 1 Gaard, svarede 7 D a l. samt 1 M k. a f et Stykke Eng, der fsr laae til 
Falden, udgjorde 7 Td. 4 Skp. K o rn ; dertil Skov til 440 S v iin s  Olden 
samt Gjesteri og af Hoveri V aar og Hsstarbeide.

1811 4 Gaarde og 4 Hufe svarede 3 Td. 4 Sk. Rüg 3 Td. 4 Skp. Byg 
10 Td. Havre 43 Rbd. 60 Sk. samt Hoveri af 2 Heelgaarde; de 
24 Rbd. vare paalagde i  den seneste T id  ved Fcesteforandring; Skoven 
var underlagt Hovedgaarden; Hartkorn 19 Td. 1 Fdk.
A lb e k g a a rd .

1571 1 Gaard, svarede 4 Td. Rüg 4 Td. B yg 1 samlet Lob Sm sr 1 Broendsviin
1 O re at fore 1 Lam 1 Gaas 2 HsnS, udgjorde 12 Td. 2 Skp. 2 Fdk.
2 Alb. Ko rn , Rüg og B yg ; dertil Gjesteri og af Hoveri et Lcrö Kalk
steen at age, Vaar- og Hsstarbeide.

1671 1 G aa rd , fuldkommen med samme A fg ift, samt fuldt Hoveri; Gjesteriet 
svaredeS med 12 Td. Havre; Skov til 609 Sv iin S  Olden.

1841 3 Gaarde, svarede 4 T d . R u g 4 T d . Byg  12 Td. Havre 8 Rbd. 56 Sk., 
fuldt Hoveri af to Gaarde, hvilket 1847 var aflsst med 47 Rbd. for- 
uden Hshsst og Reiser; Hartkorn 11 Td. 2 Skp. Skoven var underlagt 
Hovedgaarden.

N e d e r  H o lb c k .
1576 1 G aa rd , svarede 1  ̂ samlet Lsb Sm sr 1 Broendsviin 1 O re at fore 

1 Lam 1 Gaas 2 H sns, Gjesteri, af Hoveri 1 LoeS Kalksteen at age, 
Vaar- og Hsstarbeide; Landgilden udgjorde 5 Td. 6 Skp. 2 Fdk. 2 Alb. 
K o rn , Rüg og Byg. ^

1841 2 Gaarde, svarede 6 Td. Havre 1 Rbd. 3 M k. og Hoveri a f en Heel- 
gaard, hvillct 1847 var aflsst for 28 Rbd. foruden Hshsst og Reiser, 
Hartkorn 4 Td.
O v e r  H o lb e k .

1576 1 Gaard, svarede 1H samlet Lsb Sm sr 1 Brcendsviin 1 O re  at fore 
1 Lam 1 Gaaö 2 H sn s , Gjesteri, af Hoveri 1 LoeS Kalksteen at age, 
Vaar- og Hsstarbeide; Landgilden udgjorde 5 Td. 6 Skp. 2 Fdk. 2 Alb. 
K o rn , Rüg og Byg.

1841 2 Gaarde, svarede 6 Td. Havre 1 Rbd. 3 M k .;  Hartkorn 5 Td. 7 Skp. 
1 Fdk. 1A lb .;  den ene Halvgaard gjorde Hoveri, den anden havde heelt 
borraccorderet sit for 12 Rbd. 68 Sk .

M an  v il see hvor lidet Landgilden i over 260 Aar er forhsiet paa de 
fleste Gaarde, medens Hoveriafgiften har naact en Stsrrelse, der lader Land
gilden staae langt tilbage: Gjesteriet er paa flere Steder forvandlet til en 
Havreafgift, hvis Stsrrelse Albekgaard viser at have vceret 6 Td. af en Heel- 
gaard, lidt mere eller mindre, efter Omstcendighederne; B o l svarede intet Gjesteri. 
De mindre Pengeafgifter vare Vederlag for Smaaredsel, Brcendsviin og Fodernsd, 
de betydeligere erc viftnok altid paalagte i den nyere T id . D isse faa Erempler 
vise et tydeligt Billede af vort Landvoesenö Historie med dct stedse tiltagende 
Hoveri og ftaaenve svrlge Afg ifter, samt derncest, efterat Hoveriet var blevct 
bestemt, atter Forhsielse af Landgilden, i Ovcreensstemmelse med den nyere Tidö 
bedre Jordcultur, og enbelig Hoveriets Aflssning.




