
Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & 
Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles 
kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek: 
http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data: 
www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. 
Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan 
du frit downloade og anvende PDF-filen.

Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det 
vigtigt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig, 
privat brug.

http://bibliotek.dis-danmark.dk
http://www.slaegtogdata.dk




> >><!.
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d^ aar der er Tale om DanmarkS skjsnne Egne, glemmer ikkr let Nogen at 
omlale Veileegnen, dette DanmarkS Schweitz, hvor hoie, bratte, stovklcedte Bjerge 
og dybe, gronnende Dale, smilende Kornrnarker og bnrne Lyngfletter kappeS om 
at frembringe Astexlinger, og den herlige Fjord, paa begge Sider irrdesirrttet as 
hole Skovbakker, füldellgen boder paa det Savn, man elterS saa oste stler i 
vore smukkeste Egne, VandmeS blanke Flade, sonl stenmier Sindet til Alvor og 
Estertarrke, medenS den opliver ja sorklarer Landskabet. —  Eet af de stjonneste 
Partier i denne med Rette saa beromte Egn og som de Reisende ikke let und- 
lade al besoge er Herregaarden TirSbak i Hatting Herred Engom Sog«, en 
M iil Dst for Beile, ved FjordenS nordre Bred. De stovklcedte Bakker sncrvre sig 
her sammen til cn Dal paa omtrent 1500 AlenS Lcrngde, hvor den ene Eide, 
imod Syd , er aaben, medenS de tre andre tilsynelavende flutleS af meer end 
200 Fod hoie Skovbakker, tildeels med afrevne Skromter; her ligger den smukke, 
med anselige Grave omgivne garnle Bygning med sine hvide M ure, sine trende 
Taame og sine udvendigen blaae, imod Borgegaarden rode Tage, som sete sta 
de omgivende Bakker danne et yderst maleriskt Prospect. —  Hovedbygningen be
staaer af tre Floie, hver paa to Etager; paa den mellemste eller nordre Floi er der 
udvendigen, imod Ladegaarden, to Taarne eller Karnapper, af samme Heide som 
Bygningerck Tag, og eet noget hsiere Taarn inde i Gaarden for samme Floiö 
vestlige Ende, medenS det tilsvarende i det ostlige Hjome for omtrent 60 Aar 
siden er brudt ned; imod Syd er StotSgaarden aaben, og den omtrent 1000 
Alen lange Stroekning indtil den blanke Fjord begrcendseS paa begge Sider af 
flovkladte Bakker, som alter siutte Udstgten paa den anden Eide as den noget 
over j  M iil brede Fjord, der snarere seer ud som en stör Flod eller Indio, 
men saa oste barer iilsomme Seilere forbi, at dens rette Natur snart falder L 
Oinene. —  Udstgten sta HavestuenS Altan er eneste i sit SlagS: lige foran en 
meget hoi skovbegroet Bakke, paa hvilken fteS en smal Udhugning heelt op indtil 
Toppen; til Denstre en endnu hoiere, hvis overste Flade er bar, men barer 
en litte Pavillon; til Hstre et smnkt og venligt HuuS, »som netop titter nd af 
Skoven, og derefter igjen Skov indtil den smukke Eng , den blanke Fjord og 
denneS Baggrnnd, den stovklcedte Dankerad, ved hvtS Fod adffillige Huse dog netop 
blive synlige. —  Haven er temmelig stör, anlagl i Midren af sorrige Aarhundreoe

med stör Bekostning af N ielS Linde og trindtom indesiuttet af et fire Alen hoit 
Steendige, udvendigen betagt med Jord, saa at det paa det Smallcste er 10 
Alert bredt. Da JordSmonnet imidlertid ikke var jcrvnt, har man paa nogle 
Steder maattet stlde dette Jorvdige op, paa andre ffjcere sig igjennem en Banke- 
ryg, saa at der i en OmkredS af flere hundrede Alen aabnedes et dybt Svalg, som 
adsiilte den Deel af Balten, der blev i Havert, sta det Vorige i Skoven, hvor- 
efter den endnu blev forhsiet omtrent 50 Fod, saa at man sta denS Top af 
fik Udsigt til Fyerr. I  HavenS nordvestlige Hjsrne omdarrnedeS en anden Bake 
til et Vttnbjerg med fire steensatte TerraSser og saa narr ved Ladegaarden, at 
at man med Hcmderne kan käste Stene ind i samme. Det smukkeste Prospeck 
nyder man imidlertid sta den alt omtalte Pavillon, der stal ligge 250 Fod lodret 
Horde over Fjorden, og sta en Banke i Skoven tatt derved, hvorsta man strrer 
langS hen over FjordenS takkede Kyster og steile Skrmtter heelt indtil Bogense, 
Gyldensteen og HarridSlevgaard, i en Afstand af 5 M lle, hvor man deSuagtet, 
i meget klart Beir, kan see de rode Tage. —  Fra disse Banker af lededeS Bandet 
hen til Plainen foran Brnduerne, hvor et prcrgtigt Springvarrd beständigen spil- 
lede, men nu alt lcrnge er forsvnudet. A ll dette er Vst for Gaarden, men Best 
for samme ligge fern regelmcrSstgt anlagte Fisteparke, sonl ved Slrrser stode i 
Forblndelse med Gravene, der overalt ere steensatte, saavelsom med den for- 
bllobende Bcek, der har givet Stedet Navn, og drev to Kornmoller og en 
Saugmolle, sta hvilken sidste en Rende künde lede Bandet ind i Fisteparkene og 
Gravene.

Naar Gaarden er opfort videS ikke. Den celdsteFloi, den ostlige, bestaaer 
tndtll Vinduerne i anden Etage af raae, ntllhugne Kanrpestcne, hvikke blot ere 
stablede ovenpaa hinanden som i et Steendige, men saa vel forbundne med Hirn 
TidS beromte Kalk, at man nu ikke faaer dein sta hinanden nden ved Krudt. 
Mermuren bestaaer af en dobhelt Skat af denne' solide Beskaffenhed, medenS 
Mellemrummet som strdvanligt er opfyldt med Muursteen og Kalk. Jndermuren 
til Gaarden er af brcendte Steen, men t hsieste Grad raat og »rregelmcrSsigt 
opfort, hvilket i endnu hoiere Grad var Tilstrldet forinden man i Slutnkngen af 
sorrige Aarhundrede udvidede de smaa, spidsbuede Binduer, der neppe lode Lysot 
komme Lnv igjennem de tvkke Mure. —  Denne Floi er uden for al Tvivl den
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crldste og vistnok fra dct 14de Aarhundrede. Dev nordre Flor er yngre, maastee 
cndogsaa fta Degyndelsen af dct 16de Aarhundrede; den var, som fortalt, for- 
synek med fire Taarne af samme Hside som Taget, af hvilke det ene er Port- 
taarn, saa at tidligere Vindebroen, naar den blev optrukket, fluttcde umiddelbart 
til samme. Den vestligc Floi er den yngste, opfsrt 1577 —  maastee tilligemed Hegge 
Taarnene inde i Gaarden —  a fZve r Lunge; ovcr Dorren til Taarntrappcn er 
der indmuret en blaa Steen med Hans og begge Hans FruerS Navn og Baabe» 
samt folgende Jndstrist: „E rlig  og velbirdig Mand Zffvcr Longe Her Ove 
„Lvngis San til TirSbeck og hade Jfver Longe hanö tvind Gifthermol: den 
„forste Fm  Maren BiornS Dater H r Iahan Borns Daker til Nilstmp og 
„Fm  Karin Brise (Dryske) Gert BriscS Dater til Dalum. i>,,i 1577*

Gaardens Oprindelse maa udcn al Tvivl forcS tilbage til den fjemcste 
O ldtid , -khi den stylder sit Navn til Enden Tv eller T ir , Gen. T is , Hvorfor 
AlmuenS Udtalc af Navuct endnn den Dag i  Dag, Tisbeek, ganste sikkett er den 
rigtigste. E t Tempel cller Hof for dem» tapprc KrigSM>, har uden al Tvivl 
staaet her, og maastee horte alt i Hedenflabet til dette D ^ M l den ncrrliggende 
Dondrby Breballe, i det Mindste stgeS der alleredc IM c^ rgtt alt thett godtz 
thrr liggcr ij breballe oc tyrSbeck Haffuer veritt sriitt godtz aff HddLnstab" Om 
dette Tempel senere af den bersnrte Dronning Tpre, som Sagnet v il forteelle, 
er hieven indrettet til et S lo t, hvor hun jcrvnligen opholvt sig, vover jeg ei at 
afgjore; rinielkgviiS er dette Sag» dog blevet til som en Forklaring af Navnet.—  
I  Historien frcmtrceder Gaarden forst ved det omtalte Thingsvtdne af 1401 og 
havde da alleredc sit eget Birkething, udr» al Tvivl det tidligste hidtil bekjendte 
private Dirk. Gaarden med tilliggende Breballe Dp tilhsrte da Brsdrene Jens 
og N ie ls  Lavesen af den «ldgamle Fam ilie Dpre, altsaa for dem derrS 
Fader, Lave eller Lauge D p rr, som har levet i valdemar Arrerdags og 
Dronning Margrethes T id , eiet GodS paa begge Sider af Veile Fjord og 
maastee alleredc opfert den crldste eller sstlige Floi. A f hanS Sonner forekommer 
den Sidste knn een Gtzng, k Aaret 1413, den Forste derimod hyppigt fra 
I40 l— 32 og havde ligesom Hans Efterkommere mangfoldige Stridigheder med 
KronenS Lehnsmcend paa Hsnneborg S lot ved Snoghoi, der vildr drage Bre
balle Dy ind under der Kronen tilhsrende Roms B ilk  ved Veile, til hvilket den 
grceiidscde. —  Hans Son H r. Zver Zeusen t D prel, Ridder, var i sin Tid en 
nnegtig og anseet Mand, besvogret med LandctS rigeste Familker, og fore- 
kommer fra 1433 —  62; Hans Ssster Meere Zvers Datier (D p rc) var 
den kjcrkke og mandhaftige Enkefme i Norge, som ester sin SEgteherres 
den beromte Ridder Rnud LtlfsenS Mord i Aaret 1302 greb til Baabe» imod 
den Oldenborgste Kongestamme og ved sit senere Gistermaal med Sver- 
rigS Rigsforstander, Svanre Nielsen S ture, fik endnn bedre Leilighcd 
til <n spille en virksom Rolle i de flandinavtste Nigers Historie. —  Der var

en urolig Tid i Norden! Et imrgligt Aristocrati greb rfter den iredobbelte 
Krone, der kunS sad lost hos de Oldenborgste Grevers Wikinger, og det er 
hoist sandsynlig» at den kjcrkke og myndkge Dame, som spillede en saa vigtig 
Rolle i diSse Kampe og selv var mrr nok ved at see i det Mindste Sverrigs 
Kongckronc paa sit stolte Hoved, er fod i den gamle, ostre Floi paa TirSbcck, 
og at de Mure endnn ere t il, inden for hvilke HendeS Vugge gik.

Hr. Zver Zensens Son vincenrs Zversen (Dpre) forekommer fra 
1469 -  87, var LchnSmand paa Stcgchuus og giftcdc sig med den sidste Spirc 
af en beromt Slcrgt, nemlig Fm  Lirstine Lunge, ester hvem HendeS Bom 
senere optoge dette crldgamle Navn, udcn at de dog forandrede deres Familie- 

. vaaben. —  A f disse arvede H r. <Ove Lunge, Nidder og RigSraad, TirSbeek, 
hvilken Etendom hail betydclige» foroged«, navnligcn ved at lcrgge to Selveier- 
bondergaarde ind under Hovedgaarden samt desudm at udstifte det Hrle af 
FcrllcdSstabct med de ovrige Sognemcrnd, hvorved diSse ester hiin Tids in l - 
strcrnkede Anstuelser ansaae sig for bctydeligt fomrettcde, omendstjondt dereS 
Samtykke iforveieli var indhentet, hvorfor Sagnet ogsaa foraller at det kunS 
var ved en Pagt med Djcrvlen, at S lig t lvkkedes RigSraadeir, og at Han den Dag 
i Dag maa jage paa Gaardens Marker. (Ove Lunge spillede en meget vigtig 
Rolle i Christian den Anden«, Frederik den Forstes og Christian den Tredies 
T id, istrr i hiin Tids Borgerkrige, og forstod — som en «egte Aristokrat —  deels ved 
Gistermaal deels ved Kjob at foroge sine Eiendvmme anseligt, saa at Han ved 
sin Dod 1542 foruden TirSbcck eiede Odden i Bendsyssel, Stolviggaard i det 
Slcövigste og Andrel i Rastedgaard paa Lolland. —  A f Hans Gönner arvede 
den Wldste, Zver, Tirsbcrk, hvis Bygninger Han betydeligt forogede og endnn 
mere det tilhorcnde GodS, chi Han gik ikke i  Statens Tjeneste og ofstede stt 
hele Liv paa at bcstyre sine Eiendomme og ved fordcelagtige Magcstifter at 
arwndere dem tilborligt. Foruden TirSbcck kom Han i Besiddelsc 'a f Dftrup- 
gaard og Melstrup i Fyeu og dode 1587. — En ivrig S ind  mev Veile om 
Grcondserne mellem dette og Breballe Byes Marker begyndte allerede under 
Ham og udartede under Hans Soi« Vve Lunge til en formelig kille K rig , i 
hvilken een af (Ove LuugeS Fistere blev fcengstel i Veile, men Hans Herrc 
kjcrkt opbrod Fcrngflet og med vcrbnct Haand beftiede drnne sin Tjener; Bor« 
geme Mode sig lignendc Doldsomheder og Sagen forligtes endelig i Aaret 
1 60 l, ved hvilken Leilighed det Offentlige cftergav begge Patter sin Tiltale 
for Bold. (Ove Lunge arvede Dstrupgaarv ester Faderen og havde deSuden 
Andeel i Froslevgaard paa MorS; Han forekommer endnn 1608, men var dod 
1611 uden Bom , hvorester TirSbcck ved Gistermaal gik over til en ny Familie, 
ester at den i over 200 Aar var gaaet i  Arv fra Fader til Son i Fami
lien Dpre eller de npe Lunger. —  Ester Hans Dod beholdt Enken, Fr» 
Sirche B ille , Gaarden indtil 1611, da ogsaa hun dode og OveS Ssster,
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Fm  Gjertrud Lunge, bragte dm til sin M an-, E ile r Bryske til Dallimd, 
som med hende estrrhaanven fik Tirsbcek, Nielstmp og Dstrupgaard. De dode 
begge 1614, hvorefter Tirsbcek tilsaldt deres Datier, Fm Lisbech Bryske, 
saa beromt for sine genealogiste og heraldifle Arbeider, af hvilke HendeS Slceg- 
rebog og Baabenbog i endeel Afstrifter ere komne til Csterverdenen; hun blev 
forst gist 1605 med Mogens Lrabbe til Beegholm i Skaane, —  der ligesom 
HendeS Forceldre dode 1614, —  anden Gang med Henrik B ille  til Billestov i Fym, 
Skjerrildgaard og Smmgaard i Jylland, begge i Tirsbaks Ncrrhed; i bisse 
to Wgtestaber fik hun 13 Born og mistede sin'anden Man- 1655 paa TirS- 
bcrk. Jylland og tlldeels hele Landet leed i HendeS Tid forstrrdeligt ved sjendt- 
lige Jndfald, nemlig 1627— 29, 1644 og 1657— 59 , af hvilke det sidste gav 
Anledning til at Fm Lisbech Bryske af noglo ode Bondergaarve i Daugaard 
B y , j  M iil fta Tirsbcek, oprettede Avlsgaarden Dchstersborg, der siden blev 
til et bechdeligt GodS; 1666— 67 stiftede hun for sin SltberdomS og SvaghedS 
Schld med sine Born og dode 1674 i Veile i  den hsie Alder af 89 Aar som 
den Sidste af sin Stcegt i Danmark. —  A f Bornene fik Sreen B ille  TirSbcrk 
og forenede dermed Sobo i Fym ved stt Mgtestab med den ulykkelige Marst 
2tnders B ille s  Datier Laren , der dode 1671 paa TirSbcrk; Manden over- 
lcvede hende i 15 Aar. —  A f dereS to Born brachte Sonnen Henrik B ille  i 
Paris sin Modstander i en Duel og blev dersor hcnrcttet; Datieren Sophie B ille  
arvede Tirsbcek med Bchstersborg og Sobo, hvilke Gaarde hun medbragte sin 
M and, 2lnders Losenkrands til Gttmrriinge i Skaane, Demmestmp i Hal- 
land samt Landting og KjcvrgaardSholm i Jy lla lld , hepdes kjovelige Fcetier, der 
saaledes kom L Besiddelse af 7 Godser. Han opholdt sig gjerne paa TirSbcrk, 
overlevede alle sine Born paa Sonnen Holger ncer, — som efter Hans Dod arvede 
de svenste Godser, —  giftede sin eneste Datter Laren bort til en nvbagt AdelS- 
mand, N ie ls  Linde til Bustrup, Tandemp, Moltrup og det halve Sml^ 
Lerganrd, mm overlevede hende og astraadte flere Aar for sin Dod TirSbcrk til 
Svigersonnen, hos hvem Han siden opholdt sig og dode 1742 i den hsie Alder af 
88 Aar.

N ie ls  Linde er af en mcerkvcrrdig Familie og selv en i mange Hm- 
seender udmcerket Bland. Hans Fader var BiSsekrcvrnmer og stal engang ved 
Besterhavet have fturdet en massiv Dobefont af Guld eller en anden stör Skat. 
Skatten laae sandsynligvtis i Ham selv, i Hans störe Driftighed og Virksomhed; 
vist er det at Han dode som Eier af m stör Mcrngdc Jordcgodser, og da HanS Somrer 
for m Deel arvede FaderenS F lid , Strcebsomhed og Virkelyst kom diSse, Bisse- 
krcemmerens Ssnner, eftechaanden i Besiddelse af 22— 23 complette Godser i 
Rtngkjobing, Beile og Biborg Ämter, med henved 7000 Td» Hartkorn Jor- 
degods og 1100 Td. Hartk. matr. Tiender. HanS Esterkommere paa MandS- 
linien leve endnu og eie saa godt som Intet; i mindre end 100 Aar er al dmne

Herlighed forsvundm, og mcrrkeligt not ere alle Visse Godser nn udparcellerede, 
eller L alt Fald Dsndergodset som Selveiendom t Beboernes Hcrnder. — A f Son- 
neme var N ie ls Linde efter sin SvigerfaderS Dod i Besiddelse af 8 Godser L 
Jylland paa over 2300 Td. Hartkorn Jordegods og 500 Td., Hartkorn malr. 
Tiender; Han var en udmcerket dygtig Mand, som paa sine Godser forbedrede 
og forstjonnede efter yderste Evne, opforte uye Bygninger og AvlSgaarde, 
anlagte Haver, plantede Alleer, udtsrrcde Soer og Moser, opdyrkede Jorder, 
forbedrede og forstjonnede de forssnrte Kirker, kort sagt, i Forening med sine 
Brsdre, fine Svogre Geert Lichrenberg og Daniel 8riedenreich samt Etatsraad 
LaSson til BjornSholm udgjorde en Heist agtvcerdig Sämling ak jydste GodS- 
eiere, som for deres Eimdommes Cultnr og Forstjonnelse samt hele LandetS 
Frennne gjorde mere end ncrsten alle Andre tilsammentaget, dog deSvcrrre ifolge 
hine Tibers Anstuelser tillige fremmede Hoveriet, saaledes at bette farlige 
weceggede Baaben sidm i mindre retsindige og forstandige EiereS Hcrnder blev 
et Middel til LandetS ncrsten fuldkomne Ruin. —  Ester et yderst virksomt 
Liv dode N ie ls  Linde 1746, 10 Aar efter sin Frue og 4 Aar efter fin 
Svigerfader; Han modtog aldrlg nogen Rang eller Titel af Rcgjeringen, 
m crgte, stolt og uafhcrngig Jorddrot, saa at Han efter gammel i Jy l
land endnu ikke forglemt Skik altid blot kaldeS Junker.

A f sin eneste Sou Christen Linde havde Han stör Sorg, idet denne ganffe var 
hvad man kalder fjollet eller fjottet, i Jylland taabelig, hvorfor hau i Almtndelighed 
af Mmnen ansaaeS for en Skiftning, som var forbyttet i Vuggen; „Han var 
„saadan," fortcrlleö der, „at Han tidt gik ud i et Kjcer eller en Modding indlll 
„Armene udm at vtde det, saa at Karlene maatte hen og trcrkkc Ham op." I  
HanS rolige Planteliv greb nu Lidenstaben med fortcrrende Magt, Lidenstab til en 
Fee, som havde ifsrt sig mennesteltg Skikkelse, nasten stulde man troe blot for 
at fordcrrve Ham. Dette var en fattig, forcrldreloS Äomagerdatter fta Hor- 
senS ved Rävn M aren Löss, der tjente som Honsepige paa Brystersborg, 
stden som Malkepige paa TirSbcrk, og tidligen udmcerkede sig ved sin usird- 
vanlige Skjonhed og ved en Unde, som man ellerS tKe let trcrffer r 
denne Stilling . N ie ls  Linde antog hende t il fin HuSholverste paa TirSbcrk 
og stod i sine sidste Levedage i et endnu ncrrnrere Forhold til hende, men desuag- 
tet satte Sonnen sig for at gifte sig med hende og udforte dette, hvorvel HanS 
Formyndere og Slcrgtninge i en skandalös ProceS for Tainperretten beviste det 
her Fortalte og Han dsmteS til aldrlg at maatte crgte hende. —  Straffen fulgte 
efter. —  HendeS Letfcrrdighed gjorde Ham fortvivlet, og da Han for at rmdgaae 
de unge Ofstcerer i Beile og Fredencia reiste til Kjcrrgaardöholm, traf Han her 
paa HendeS tidligere Elster, Forvalter Jörgen Hvas, en ung, smuk og rast 
Mand, som antog sig for at nedstamme fta en gammel adelig Familie og som 
hun ved stt Giftermaal bevcrgede til at fjerne stg fta TirSbcrk. T ll Folgerne
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kan manlet stuttesig. — Den ulvkkclige Christen Linde, som allerede paa TirSboek 
imod sin smukke B iv  hävde anvendt baade Prygl og gode Ord forgjcrvrs, blev 
nu grrbet af Rasert, laasede Dorren, iog hende i Halsen og forsogte at qvcele 
hend«; Elsteren llede paa hendrS Skrig lil,  spnrngte Dorren, kastrde sin Herre 
hen i en Krog og bar den Afincrgttge nd; Herren lod sadlc e» Hest, reed til 
TirSbcek, lagde sig tll SengS og dode et halvt Aar efter, den 19 April 1756, 
kunS 27 Aar gammel. FaderenS og SonnenS Forholv til den forforeriste Qvinde 
straffcde sig forfcrrdeligt, men ogsaa hende naaeve Straffen!

Fru Maren Lass cegtede sin Elster og bragte Ham 7 complette Godser. Han 
lod sig adle med Navnrt Lindenpakm og gjore til Jnstitsraad, men forte et vildt og 
ryggeSlost Levnet, mishandlcde Konen, satte hele Formuen overstyr og dode paa en 
lille Dondegaard 1781, saa ftuttg, at den D iin , som blev drnkkct ved Hans Begra- 
velse, «ndnu ikke er betalt den Dag i Dag ; Fruen var dsd 3 Aar iforveien. 
SEgteparretS «nesie Datier, Christine Lindenpalm, blev endnu i FaderenS bedre 
Lage gist med en unrrkelig Eventyrer, Brigadeer W illiam  Z a llin g , Direktem 
ved det asiattste Compagni, Ridder ( i:  Storkors) af Dannebrog, som kom til 
Daamark fta Ostindien, hvor Han nnder Lord L live havde erhvervet sig betyde- 
lige Rigdomme, men forrestrn havde et meget siet Rpgte; selv udgav Han sig for 
en Engländer af god Familie, efter det almindclige Sagn var Han en Pmstefon 
fta Lolland. Han kjobte 1775 TirSboek og BrysterSborg af sin Svigerfader, 
ombyggede det Sidste og opkaldtc det efter sig, hvorimod Han Aaret efter folgte 
det Förste til Generallieut. Grev Moltke ttl Miiggeöfelde, Ridder (s: StorkorS) 
og Kammerherrc, sonz 1779 afhsndede Gaard og Gods for 85000 Rdl. til 
Kammerherre Christian Benzon til Christiansdal, Ridder O : Storkors) og 
Oberstlieutmant, der oprettede det til StamhuuS, men allerede 1792 fik kongelig Be- 
vUing paa at maatt« udstykkc ogbortscelge det; det udgjorde da: privil. Hartkorn 
42 Td. 5 Skp. 3 Fdk. Ager og Eng, 13 Td. 6 Skp. 2 Fdk. Skovstyld, 6 Td. 3 Skp. 
Mollestyld , BondergodS 304 Tdr. Hartkom, —  som svarede 589 Rdl. i Land
gilde og gjorde ftildt Hoveri, —  Konge- og Kirkettenden af Engom og Hedensted 
Sogne samt Kirkettenden af Hornstrup Sogn, ialt matr. Tirnder 150 Td. Hart- 
orn; deSuden nogl« Enge ved Belle og Engelsholm. Afolge denne Devilling

bortsolgte Han 150 Tdr. Hartkorn BondergodS for 58,970 Rdl. — fik alksaa 
nasten 400 Rdl. Courant for en Td. Hartkorn, hvilket end ikke nu vildt kunne erholdes 
i Iylland, —  Resten tilligemed Gaarden, Tiendeme og Eugene 1797 for 27,030 
Rdl. ttl sin Son, Aainmerhcrre p . U . 5r. Benzon, der fremdeles bortsolgte Tienderne 
af Hedensted og Hornstrup Sogne, 170 Td. Land af Hovedgaardens Marker, 95 
Td. Hartkorn BondergodS samt Eugene ved Veile; Gaarden selv med 59 Td. 
6 Skp. Hartkorn BondergodS samt Konge- og Kirketienden af Engom Sogn af- 
handede Han 1804 ttl sin Brodcr, Kammerjunker Jacob Benzon, og Venne 2 
Aar efter ttl et JntereSsentstab, bestaaende af 4 Mcend, som bortsolgte Tienderne 
og det ovrige BondergodS paa rndecl Huse ncer, og derefter Gaarden selv 1810 
for 185,000 Rdl. Courant og 200 Ducater til Hofagent Becker t Altona; 
denne 1812 for 36,000 Rdl. SpecieS til sin S sn , GeneralkrtgscommiSsair 
Becker, som eiede den i 28 Aar, längere end Nogen stden Anders Bosenkrands 
eller i de sidste 100 Aar; Han folgte den 1840 for 71,200 Rbd. Solv ttl Kam- 
merraad Christensen til Rode M olle, Steenderdrputeret, Dirkedommer i Doller 
B irk, og denne Aaret efter for 89,000 Rbd. Solv ttl Baron Brockdorf, Gaar
dens nuvoerende Eier. —  Maerkeligt nok er det, at denne samme Gaard, som i 
de 200 Aar fra 1403— 1600 kunS havde 6 Eiere og alle Ssn efter Fader, i de 
ncrste 240 Aar ikke havde mindre end 17 Eiere og at aldrig mere end to Led i 
samme Familie ftttgte efter hinanden. — T il Gaarden horte 1837: privilegeret 
Hartkorn efter gl. Matr. 31 Td. 4 Skp. 1 Fdk. 1-r Alb. Ager og Eng, 6 Td. 
3 Skp. Mollestyld, 13 Td. 4 Ssp. 2 j Alb. Skovsttsid samt contrib. Hartkorn 
6 Td. 6 Skp. 1 Fdk. Ager og Eng, 6 Skp. Skovstyld; Hovedgaardens Areal 
udgjorde 714 Td. Land, nemlig 325 Td. Land Ager og Eng, 389 Tdr. Land 
Skov; endvidere 2 Vandmoller, som aarligen indbragte 400 Rbd., 20 Huse og 
et Hospital i  Engom Sogn, 8 Huse og en Skole i  Hornstrup Sogn, hvilke 
Huse aarligen svarede 254 Rbd. 4 M k. i Landgilde og gjorde 1966 Ugedagr. 
De 1802 bortsolgte 170 Td. Land af Hovedgaardens Marker vare styldsatte for 
11 Td. 1 Skp. 2 Fdk. Iß Alb. Hartkorn; derpaa blev opbygget en Parcelgaard 
ved Navn Julianeilberg.




