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Estvadgård og dets Gods i det 18de 
Århundrede.

Ved J. Kinch.

Hensigten ved denne Afhandling er fornemmelig at frem
stille Forholdene på et Bøndergods i det vestlige Jylland, i 
forrige Århundrede; men nogle Bidrag til Stiftelsen Estvad- 
gårds Historie i det samme Tidsrum ville dog blive medtagne. 
Skildringen af Godsforholdene vil give et stærkt Indtryk af, 
hvor ussel Fæstebondens Stilling var på den Tid i den Egn, 
og hvor ringe og usikre Godsejernes Indtægter af deres 
Bøndergods vare. Ved Århundredets Begyndelse var, som det 
synes, det allerlaveste Standpunkt endnu ikke nåt, idetmindste 
på dette Gods. Det synes først at være sket under Frederik 
den Fjerdes langvarige Krig med S verrig. Ved Århundre
dets Midte synes Forholdet dog at være on Smule forbedret, 
skjont det endnu må kaldes meget dårligt. Omtrent 1784 
bliver Tilstanden kjendelig bedre; men først ved Århundredets 
Slutning spores der væsentlige Fremskridt. — En så langsom 
Fremgang i en så lang, næsten uafbrudt, Fredstid er det 
vanskeligt at forklare tilfalde. Jorderne ere ikke usædvanlig 
slette, hvorimod Hoveriet vistnok har været temmelig tryk
kende for den Del af Bønderne, som ydede det fuldstændigt, 
medens andre kun gjorde halvt Hoveri.

Vi ville nu betragte Forholdene noget nærmere i de for- 
skjelligo Perioder, i hvilke Århundredet passende kan inddeles.

En af Hovedkilderne til Kundskab om Godsets Tilstand 
er Estvadgårds Fæsteprotokol, indrettet 1719 af Gårdens
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daværende Ejer, Anders Pedersen Brønsdorf, hvis fulde Navn 
tilligemed hans Hustrus, Sophia Holst, findes på en Lysekrone, 
som han 1711 skjænkøde til Estvad Kirke. Han var en 
större Herregårdsejer, som foruden Estvadgård ejede Nørre- 
Elhjær i Tversted Sogn og Linderumgård og Egeherg i Ugilt 
Sogn, alle i Vendsyssel. I Ugilt Kirke blev han begravet1). 
— I den ovennævnte Fæsteprotokol har han ladet indføre de 
af ham, jdetmindste siden U10, udstedte Fæstebreve såvelsom 
flere,/ der vare> udgivne af hans Formand i Besiddelsen af 
Estvadgård, Oberstløjtnant Fred. Chr. Rantzau, vistnok med 
den Bestemmelse, at Bogen skulde indeholde alle de da gjæl- 
dende Fæstebreve. Fremdeles indeholder den de efter 1719 
tilkommepde Fæstebreve, ikke blot i Brønsdorfs Tid, men lige 
indtil Århundredets Slutning. — Det sidste af Brønsdorf 
udstedte Fæstebrev er dateret d. 23de Juni 1725. Et Par 
af dem ere på Faderens Vegne udfærdigede af Sönnen »H. S. 
Br ansdørph« eller »Henrik Brønsdorff Andersen«, som måske 
er den Samme.

Vi . vilje nu se, hvad vi kunne lære af Fæstebrevene fra 
Santzaus og Brønsdorfs Tid. De ere i denne Periode temme
lig kortfattede, men give dog tilstrækkelig Oplysning Qm 
Godsets og Befolkningens sørgelige Tilstand. Af det store 
Antal Fæstebreve er der kun 3, alle fra den tidligere Del af 
Perioden (1700 og 1710), i hvilke det har været Godsejeren 
muligt at opnå Stedsmål eller Indfæstning af den nye Fæster, 
i det første Tilfælde 18, i de 2 sidste 10 si. Dr., og selv uden 
Indfæstning har det været vanskeligt at få Stederne bortfæstede. 
Ved en stor Del af de bortfæstede Steder siges det, at de 
forrige Fæstere vare bortrömte eller fraflyttede eller at de 
havde »kvitteret« dem på Grund af Fattigdom eller på Grund 
af. Mishandling af Gården. Flere af de nye Fæstere gives 
for nogen Tid frie for Hoveri og Landgilde, nogle forsynes 'af 
Godsejeren med Kreaturer og Såsæd. Derimod må de forpligte 
sig til at istandsætte de forfaldne, i et Tilfælde »næsten øde« 
Bygninger. En Gård på 15 Td. Hartkorn bortfæstes på den 
Betingelse, at Fæsteren skal have Hjælp til Dyrkningen af de 
øvrige Fæstere i Sognet

' Men endogså på så billige Vilkår var dot vanskeligt at

. -1) Alt..efter I)a. Atlas.
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ft Stederne besatte med Fæstere. Der synes at have været 
ligefrem Menneskemangel på Godset og i Omegnen. I den 
Henseende havde Brønsdorf en stor Hjælp af sit Gods i Vend
syssel, navnlig Nørre-Elkjær, hvorfra han fik temmelig mange 
Fæstere ned til Estvadgård. Andre fik han fra Fly Sogn, 
hvor han havde kjøbt noget forhenværende Ryttergods ligesom 
i Agerbæk (Sal Sogn).

Ikke liden Oplysning om Bøndernes FormuésforhoH fa 
vi af Godsets Skifteprotokol for Årene 1719—25. Af det 
ikke ringe Antal Boer, som behandles i denne Tid, er der 
kun 2, i hvilke der er et ubetydeligt Overskud. Den hojeste 
Vurdering i en Gårdmands eller Gårdkones Bo findes i en 
Gård i Øxenvad i Dølby Sogn på 7 l/t Td. Hartkorn, og den 
beløber sig dog kun til 187 Rdl. og giver ikke engang et 
Overskud. Efter Forordn, af 15. Januar 1701 ansættes næm- 
lig det Antal Heste, som skal findes ved Gårdeh, til 8, hver 
beregnet til 11 Rdl.; men heraf fandtes kun 6; tilsammen 
vurderede til 51 Rdl. Herpå bliver altså Boat skyldigt til 
Godsejeren 37 Rdl. Fremdeles mangle nogle Avlsredskaber, 
og Bygningernes Brøstfældighed anslås til 92 Rdl. 1 
Gjæld til andre Personer findes ikke; men alligevel bliver der 
Underskud.

Sølv findes ikke anført i noget Bo; men måske kan lidt 
være stukket tilside. Af Kobber, Tin og Messing findes ogéå 
kun Ubetydeligt, som i den ovennævnte Gård i ØXenvdd én 
Kobber-Grukjedel, et Messing-Bækken og en Lysestage (af 
Træ?) med Messing-Pibe. I et af de 2 Boer, der have'Over- 
skud, men som dog kun vurderes til 120 Rdl., findes ét 
Tinfad til 2 $ og en Tinflaske til 1 — I en Gård findes
i Almindelighed Sængklæder til 3 Sænge, hver med Over- 
og Under-Dyne, 1 el. 2 Hovedpuder og i Reglen 2 »Hyfekéiner« 
(Hylsklæder). En nogenlunde velstående Mands Gangklæder 
bestå af: et Par sorte Vadmels Buxer, et Par Skindbuxef, en 
Skindtroje med gråt Vadmels Dræt og Messingknapper, en 
hvid Vadmels Troje med Hægter, en gammel rød Do: med 
Messingknapper, 2 Par StrOmper, et Par gamle Sko*, en 
Klædeshue med Ræveskind om, en Hat og et Par grå Vanter.

Den 1. Maj 1725 holdtes den første Samling i Stérvboet 
efter en Gårdmand. Dette Bo, som dog var et af dem, i 
hvilke der var Overskud, afgiver et interessant Exempel pi,
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hvor ussel Foderstanden kunde være ved Forårets Begyndelse. 
Enken bad næmlig om, at Registreringen måtte blive udsat, 
da Kreaturerne formedelst den store Fodertrang, der var dette 
Forår, vare »meget forarmede« og nu ikke kunde vurderes til 
Nogenting. Den 26. Maj fik hun atter Udsættelse af samme 
Grund, hvorfor Vurderingen først foregik d. 13. Juni; Kvæget 
vurderedes da omtrent til de sædvanlige Priser.

Efter Hofmans »Fundationer«, IV, S. 629 fl. var det på 
Grund af Konkurs, at Estvadgård gik ud af Brønsdorfernes 
Besiddelse, og efter »Da. Atlas< skal Sekretær Johan Severin 
Benzon allerede 1719 have kjøbt Gården. Dette er dog, som 
vi have set, ikke rigtigt, da Brønsdorf endnu i 1725 udsteder 
Fæstebi'eve, hvorimod det næste, som er dateret 20. Febr. 
1727, er underskrevet af Benzon. En Del af Bøndergodset 
skal ifølge Hofman ved Konkursen være bleven fraskilt 
Gården. — Benzon var en Sön af Hans Benzon til Skjersø 
og Kirsten Glud. Han opbyggede Borgegården af Grundmur 
og gjenippførte Ladegården efter en Ildebrand. Han døde 
1741, og hans Enke, Friderica Lovise Glud, en Broderdatter 
af sin Svigermoder, 1745. I begges Tid er Fæstebogen meget 
ufuldstændig ført, ligesom der overhovedet var Uorden i 
Godsbestyrelsen. En Mængde Fæstebreve må være bievne 
udstedte uden at blive indførte i Fæstebogen. Herom og om 
anden Uorden vil der findes Vidnesbyrd i det Følgende.

Den 7. Marts 1745; kort for sin Død, havde Fru F. L. 
Glud, sal. Sekretær Benzons, ved sit Testamente oprettet af 
Estvadgård en Stiftelse, i hvilken 6 Fruer og 6 Jomfruer af 
adelig Stand (både hun selv og hendes Mand hørte til den 
helt nybagte Adel) skulde nyde frit Ophold og en Hæving i 
Penge af 40 eller, om muligt, 50 Rdl. Desuden ejede hun i 
Viborg tæt ved Domkirken en Gård, som hendes Mand havde 
opfort på en Grund, som han 1727 havde kjøbt af Iver Rosen- 
krantz til Rosenholm. Den bestemte hun til Fribolig for 7 
Præsteenker eller andre Enker, som tillige skulde have hver 
10 Rdl. årlig af Estvadgård. For ikke at tale om nogle 
mindre Legater, skulde Fruens Søsterson, Löjtnant Joh. Mart. 
Heim Ted 1ste bergenhusiske Regiment, og hans ægte Descen
denter, af hvilke han dog ved sin Død ingen synes at have 
efterladt sig, årlig nyde 200 Rdl. af Stiftelsen, en betydelig 
Byrde for denne. Foruden Estvadgård og dets Gods tillige-
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med Estvad Sogns Konge* og Kirke-Tiende ejiøde Stiftelsen 
Kønge-Korntienden af Hvidbjerg Sogn i Salling og af Brøn- 
dutn Sogn, rimeligvis også det i Salling; fremdeles var den 
for 1000 Rdl. Aktionær i Banken i Kjøbenhavn, hvilke Penge 
gave et meget godt Udbytte.

Fru Benzon havde bestemt, at Bestyrelsen af Stiftelsen 
skulde overtages af 2 af Enkefruerne og 2 af Jomfruerne. 
Denne Bestemmelse var heppe ganske praktisk, dg ved Stlfter- 
indens Død vat der tillige den Vanskelighed, at de 6 Frue- 
pladser endnu ikke var besatte, hvorimod hun i srt Testamente 
havde udnævnt de 6 Jomfruer. Ifølge eh Forespørgsel fra 
vedkommende Amtmand, Justitsråd Chr. Teilraann til Endrup- 
holm, Aihtmand over Lundenæs og Bøvling' Amter, pålagdes 
det derfor ved en kongelig Resolution af 9. Septbr. 1745 denhe 
at’indstille det fornødne Antal Ehkefruer’ til a# nyde Det i 
Stiftelseti, hvorhoe det pålagdes ham at varetage Klosterets 
Administration, indtil det var kommet' i tilbøtlig Sttfhd. 
Fruerne bleve nu udnævnte, og en af dem, Frh AnnaKierulf> 
bestemtes til Priorinde med forhojet Hæving, skjttht Stiftér- 
inden i sit Testamente ikke taler om noget sådant Fortrin i 
TiteLog Indtægt. Fru Anna Kjerulf var Enke efter Justits
råd Severin Benzon til Visborggård og Havnø; efter Mandens 
Død havde hun måttet gjtjre Opbud, og hendes Ejendomme 
vare bleVne solgte 1730. Såvidt jeg véd, havde hehdeø Mahd 
iklie Været! beslægtet med Sekretær Benzon til Estvad^ård, 
men begge hørte til fbrskjellige, nyadlede Familier af samme 
Navn. Fru Kristine Valkendorf, sal. Kapitain Scharffehbergs, 
udnævntes til >adjungeret Frue«, i hvilken Egéh&kab hutl 
skuldeJ déltage med Priorinden i Klosterets Bestyrelse,

Ordningen af Boet og < Indrettelsen af Stiftelsen* hår rime
ligvis krævet en Del Tid og Bekostninger; thi ved Teilm&nhs 
Død d. 2. Januar 1749 havde de udnævnte Fruer'og Jomfruer 
endnu ingen Fordel nydt af Stiftelsen, hverken Underhold 
eller Penge. De 2 ovennævnte Enkefruer klagede derfor til 
Kéngen herover og over, at Teilmann intet Regtifckab • havde 
aflagt fQr sin Død; de meddelte tillige, at de havde Anmodet 
Etatsråd, Amtmand over Duehohn, Ørum og Vestervig Amfor, 
Verner' Rosenkrantø til Kråbhesholm, om at påtage * sig Kloste
rets Administration, og bøde Kongen om at stadfæste' dette 
Valg? Detfe sker, og det1 pålægges Rosbnkmnfo at kttevé
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Regnskab af Teilmanns Arvinger. Da Regnskabet nu bier 
aflagt, havde Rosenkrantz adskillige Udsættelser at gjöre mod 
detfo til et Beløb af 1630 Rdl, som formentlig med Urette 
vare førte Klosteret til Udgift eller førte for lidt til Indtægt. 
Striden skulde påkjendes 1750 i Viborg af en Kommission, 
hvis Medlemmer vare Grev Chr. Friis og Landsdommer, 
Etatsråd Peder Marsvin til Trudsholm. Det kom til et Forlig, 
hvorefter Arvingerne næste År udbetalte 1050 Rdl. foruden 
de 1200 Rdl., som de tidligere havde udlagt. Dog var Sagen 
ikke uden Fortræd og Pengespilde for Klosteret, sohi Rosen
krantz ytrer i sin Besvarelse på en Klage fra Löjtnant Heim 
af 1751 over, at han endnu kun har fået 700 Rdl. af Stiftelsen 
istedetfor de 200 Rdl., som han skulde haft årlig siden 1745. 
Rosenkrantz erklærer, at det ikke var muligt at udrede alle 
Legater strax, men at det skulde ske, såsnart det kunde ske 
uden Klosterets store Inkommoditet. — Først 1753 synes den 
fælles Husholdning på Stiftelsen at være trådt i Kraft; idet- 
mindste begynder de årlige Regnskaber for den først med 
dette År.

Klosterets Hovedindtægt bestod i Forpagtningsafgifterne 
af Hovedgården og af Avlsgården Nørkjær. I de første År 
havde en Landsdommer Schinkel begge i Forpagtning; 1749 
havde han en Strid med Bestyrelsen om, hvor megen Jord 
der behøvedes til de 40 og 12 Td. Bygsæd, som han efter 
Kontrakten måtte så, henholdsvis til Estvadgård og til Nør
kjær. Hvorlænge han beholdt Forpagtningen, kan jeg ikke 
se; men 1754 udgjorde Afgiften henholdsvis 1100 og 400 Rdl.; 
for Nørkjær gik den dog snart ned til 370 Rdl. Under disse 
Forpagtningssummer var tillige Indtægten af Stiftelsens Tiender 
indbefattede, idet Estvad Sogns Tiender oppebares i Kjærven 
til Éstvadgård, og Hvidbjerg og Brøndum Tiender til Nørkjær.

Vi ville nu vende tilbage til vor Hovedgjenstand for at 
se, hvilkp Oplysninger de bevarede Kilder give om Bønder
godsets Tilstand omtrent ved Midten af Århundredet. Det 
vil da være passende at give en kortfattet Oversigt over 
EstVadgård Gods efter Jordebogen, som følger med Foged- 
Regnskabet for 1748—49:

Estvadgård Hovedgård.
Fløndersø Mølle hørte under Hovedgårdstaxten. Afgiften 

opferes med 44 Td. Mel og 2 Td. Smör. 1758 bortfæstin
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døn påny mod -Afgift af 45 Td., Rugmel, føruden 2 Rdl.af 
npg^t tilliggende Jord.

e ^tampemøllen.. Afgift: 13 Rdl. 2 1754 udlejes den
tilret Par Mænd j Skiye for 13 Rdl. årlig og Tilberedelsen 
af.2. Deger Skind.

, Rrårup Mark i Skive Sogn tilhører, som det synes) Estvad 
Kirke. Skive Borgere give årlig af den 1 Td. Rug og, l1/* 
T?#. By# efter Kapitelstaxten.

,,fJ, JEstvad Sogns Konge- og Kirke-Tiende. Den første ,ud- 
gj$r 12 Td. 7 Skj. « Fjk. 22/fi Alb. Hartkorn, den; sidste

22/5.
, Brøudum Kongetiende, Hartkorn: 9—1—1—1.

Hvidbjerg <Do, Haytkprn: 13—2—2—2.
Nørkjær. Bortfprpagtet.

,, 4. Sexpl S°gn: 2 Gårde i Sevel Ry, Hjelm Mølgård, 2 Gårde 
og. 2 Roliger i Mogenstrup, Krejlgård, 6 G. i Sepstrup*

Estvad Sogn : Damgård, 6 G. og. 2 Bol i Biers, Nikfcel- 
boyg, (har i flere År været øde), 1 G. i Smollerup, 1 G.i 
Toftum (den anden henlagt under Fløndersø Mølle), 8. G., ,3 
Bol pg 5'Øjise (som hver gjore en Ugedag) i Esty ad By. 4 
G,.; i JJesselberg, 16 G. i Kisum og 10 Huse sammesteds, 
hypraf de 8 kun gjore en Ugedag, de 2 tillige give en lille 
Landgilde.

Ronbjerg Sogn: Bisgårdssted (et Bol), 2 G. i Sønderby* 
Pj?imdal, 6 G^rde og 4 H. (det ene Natmandeas, spm hplder 
Slugtenene rene) i Rpnbjerg, Neder Vejlgård (2 G.)j Vester- 
ligår$ tø. G.).,

PøUjy Sogn. 2 G. i Trustrup, hvoraf 1 øde., l G. i 
Ø^eny^d-

, ;Rly,Sogn: 8 G., 2 Bol og 4 Huse.,
l9bRopenkrantz forøgpde Godset, idet: ha» 176? kjøbte.de»

dobbelte Gård Rarsførfit i Sevel S. på over 8 Td. Htk. af 
Jqst Rtøeg på kvalholpa for 1264 Rdl., 1764 Birkholm i 
Sføtøad S. (omtr. ll1/^ Td. fik,) før 1400,Rdl., og 1772 Svapø 
if§kive S., før-700 Rdl. Det er ubegribelig hoje Priser, som 
Ej^dopmppe fideles ikke have kunnet forrente. Efter »Dansk 
Atlas« (1769) udgjorde Bøndergodset 269- Td. 3 Skj. « Fjkf 
2l/5 Alb. Hk., Hovedgårdstaxten 74—6— «-^2, Mølle^kylden 
1^^^—^.Tiencder^e pver,26 Td, — 17*80 kjøbteS’øndnnGår- 

i Revel gi. af Grev A, Fr. Tramp til Krabbeshpljp,
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Efter Jordebogen for 1748^49 skulde Indtægten af Bøn
dergodset være: 313 Rdl. 1 # 12 /? i Penge, 71 Td. 41 /a Skj. 
Rug, 17 Td. 4 Skj. Byg, 37 Lfl> >8 Ä Smör, 22 Får, 11 Gjæs 
og »22 Höns.

. ,Hofman giver dette Gods 1759 i sine Fundationer (IV, 
S. 630) det Skudsmål, at det var dels ringe^ dels opsætsigt. 
Tilstanden var tilvisse meget dårlig; den havde langtfra for- 
bedretjsig således, som man kunde have væntet efter.30 til 
40, Fredsår. En Forbedring mærkes dog måske deri, at der 
med on enkelt Undtagelse 1754 ikke mere tales om Steder, 
hvis tidligere Fæstere ere bortrömte ; men der nævnes rigtignok: 
flere, som de har måttet forlade af Armod. Kvægsygen er 
nu kommen til som en ny*Årsag til Forarmelse; nøjagtigere 
Oplysninger om døns Ødelæggelser findes dog ikke. Det 
er4 endnu et meget almindeligt Tilfælde, at Herskabet - må 
forsyne, den nye Fæster med Besætning og Sædekorn sumt’ 
Fødøkqrn for, den tførste Sommer og dertil eftergive Skatter 
og landgilde for enkelte År. Som oftest vare Bygningerne 
forfaldne, så at Herskabet må give Tømmer til deres Istand
sættelse eller til helt nye Huse (f. Ex. 1 el. 2 Stykker til en 
Ås; thi Åshuse vare vistnok almindelige). Under sådanne 
Omstændigheder er det naturligt, at Indfæstningør ere næsten 
ukjendte. De eneste Undtagelser gjöre en Gård på 6 Td. 
Hartkorn, som kun gjorde halvt Hoveri, og som 1753 gav en 
Indfæptning, af 8 Rdl., og så Flyndersø Mølle, som 1756 bort- 
fæstedes mod en lignende af 80 Rdl. De Tilfælde, i hvilke 
Herskabet slipper billigst, i Almindelighed uden Opofrelser, 
ere,»når den tidligere Fæster eller hans Enke afstår Stødet 
til en Anden, f. Ex. en yngre Slægtning; det anføres da Under
tiden i Fæstebrevet, at Indfæstningen eftergiv es imod, at den 
nye Fæster påtager sig den eller de Gamles Underholdning 
lige med sin, egen eller sin Hustrus såvelsom deres Begravelse; 
men sådanne Afståelser ere ikke hyppige.

Landgilden ansættes snart i Penge, snart i Kom.. I første 
Tilfælde U.dgjör den ved Gårde; som gjöre fuldt Hoveri, i 
Gjennemsnit 1 Rdl. pr. Td. Hartkofn, og ved Gårde, som 
gjöre halvt Hoveri, næmlig Høbjergning og lidt andet Arbejde, 
omfrent det Dobbelte. I Kom er. Landgilden gjeme mindre 
end Hartkornet, og undertiden må det i ved nye Bortfæstelser 
yderligere, nedsættes.
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Som Exempler på Bortfæstninger fra denne Tid kan 
anføres:

D. 1. Novbr. 1754 bortfæstes Neder-Vejlgård, som den 
tidligere Fæstér var romt fra. Hartkornet er 2 Td. 3 Sk}.
* fjk. 2 Alb. På Grund af Stedets Ringhed og Brøstfældig- 
bed gives der den nye Fæster 26 Rdl. (til Kreaturer og 
Inventar), og han forsynes med det Fornødne indtil næste 
Sommer. Herskabet istandsætter Husene. Fæsteren far Frihed 
før Skatter indtil næste Forår og for Landgilden i 3 År, efter 
hvilken Tid den skal ydes med 1 Rdl. 4 årlig. Fuldt 
Hoveri.

Samtidig bortfæstes en Gård i Fly, hvis forrige Fæster 
for Armod er domt fra Gården. Hartkorn 4 Td. 7 Skj. Den 
nye Fæster får 40 Rdl. til Bæster og Andet og 10 Rdl. til 
Tømmer, hvorhos Herskabet selv har ladet opsætte 16 Bin
dinger Hus. Til Fødekorn er leveret ham 4 Td. Rug og 3 
Td. Byg. Landgilden nedsættes fra 9 Rdl. 2 jf til 7 Rdl. 
2 men han får Frihed for den og Skatterne for samtne 
Tidsrum som Forrige. Fuldt Hoveri.

Den 4. Juli 1755 bortfæstes en Gård i Estvad, som 
ligeledes på Grund af Armod er fradomt den tidligere Fæster. 
Hartkorn 3 Td. 1 Skj. Den nye Fæster får 36 Rdl. til For
øgelse af Besætningen og Frihed for Landgilden (3 Td. Rug 
og 4 Skj. Byg) i 3 År. Herskabet istandsætter Bygningerne 
og forsyner Fæsteren med Fødekorn indtil Høsten. Fuldt 
Hoveri.

Den 21. Oktbr. 1756 bortfæstes en Gård i Fly, som den 
forrige Fæster på Grund af Alder og Skrøbelighed har afstået 
til en Fremmed. Hartkorn 3 Td. 7 Skj. Klosteret vil opføre 
et nyt Indhus og give Tømmer til Istandsættelsen af Lade- 
htoset. Fæsteren far Frihed for Landgilde og Skatter dette 
og næste År, 10 Rdl. til Besætningens Forbedring, og 2 Td. 
Havre til Udsæd i Foråret. Han skal give den forrige Fæster 
og hans Hustru Ophold og Føde.

Den 11. Décbr. samme År bortfæstedes Primdal (næsten 
7 Td. Hk.) til en >fri< Karl, som dels af denne Grund, dels 
fordi han vil ægte Enken, fritages for Indfæstning. Dog er 
dette ikke nok: han får Frihed for dette og næste Års Land
gilde og Skatter, Tømmer og Tag til Husenes Istandsættelse 
og fremdeles 4 Td. Byg og ligeså mange Td. Havre, rime-
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ligvis til Udsted. Derimod skal * han rigtignok overtage Om
kostningerne ved den forrige Ftesters Begravelse og lidt Gjæld. 
Den fremtidige Landgilde er 16 Rdl. Intet Hoveri undtågøn 
Høbjergnitig som af en halv Gård.

Man Skulde tro, at det var fordelagtige Betingelser for 
Overtagelsen af en større Gård; men inden et År var den 
nye Fæster død/ og der måtte større Opofrelser til for at få 
en i hans Sted. En sådan overtog Gården med dens Ind- og 
Ud-Bo samt Besætning, bestående af 5 Heste, 5 Kjør, 2 Kvier, 
5'Stader 2 Studekalve, Får og 2 Svin. Han skaFbaVé 100 
Rdl. til Forøgelse af Besætningen; Herskabet skal bygge ét 
nyt Indhus på 12 Fag og har leveret Ftesteren 8 Td. Rug, 
1 Td. Malt og 4 Skj. Byg. Tillige nedsættes Landgilden til 
12 Rdl., og Fæsteren fritages endda for den i dette og næste 
År. Som Godsets øvrige »frie« Bønder fritages han for 
Hoveri med Undtagelse af Høbjergningen. — Hvis vi blot 
anslå de Indrømmelser, som der måtte gj&res den nye'Ftester, 
tit 200Kel; 260 Rdl.,’ og ansætte den årlige Landgilde i For
ening med det ringe Hoveri til 25 Rdl., vilde der altså, selv 
udto at héregne nogen Rente, hengå 8 el; 10 År, inden 
Klosteret kunde få nogen Indtægt af Gården udover sit Udlæg, 
og så blev det endda tvivlsomt, om Ftesteren til den Tid 
kunde udrede sin Landgilde.

Den 3. April 1756 bortfæstes Vesterligård i Renbjerg 
Søgn, af Hartkorn 37» Td. Gården er i forholdsvis god Stand. 
Den nye Fæster modtager den med den tilstedeværende Be
sætning: 4 Heste og 1 Føl, 8 store Fæhøveder og 2 Kalve, 
9«Fårehoveder og 1 Svin, 2 Vogne, hvoraf 1 beslagen, og 
andre* Avlsredskaber, fremdeles med Indbo: Bord, Bænke, 
Sængesteder med nogle Sengeklæder, Kjedel, Kat m. m. 
Han får* 10 Rdl. og Korn til Forårssæd og Sommerføde, men 
skat udrede enkelte Restancer og Omkostningerne ved For
mandens Begravelse, »som af Stedet burde udredes«. Han 
får Frihed for Landgilden (4 Rdl. 2 /£) og tildels for Skatter 
for indeværende År. Sædvanligt Hoveri, dels til Estvadgård, 
dels til Nørkjær.

Dén 16. April 1756 bortftestes en Gård i Kisum på 
omtrent 37» Td. Hk., som var ledig ved Dødsfald. Dér 
medfølger øn ret god Besætning; dog får Fæsteren 10 Rdl. 
td ea Hest og 8 Rdl. til en Ko; fremdeles Sædebyg, Sæde-
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havre og Fødekørn.. Herskabet skal opsætte 10 Fag Hus. 
Landgilden for indeværende År eftergives; for Fremtiden er 
don 1 Td. Rug og 1 Td. Byg.

Vi se af disse temmelig i Flæng udtagne Exempler, hvor 
store Opofrelser Herskabet måtte gjore for at bolde Godset 
besat, dels ligefremme Udgifter, dels Opgivelser af Landgilde 
og Skatter for længere eller kortere Tid. Når det så endda 
havde været gjort med disse forbigående Opofrelser; men her*, 
til kom, som allerede antydet, nye, store Tab derved, øt 
Fæsterne så ofte ikke kunde opfylde deres Forpligtelser. Især 
i de forste År e ?ter Fru Benzons Død og Klosterets Oprettelse 
træffe vi stadig en Mængde Restancer og de dermed følgende 
Skridt til disse Restancers Inddrivelse. Noget bidrog dog 
vistnok hertil den Uorden, som der i Fruens Tid havde været 
i Godsbestyrelsen.

Allerede 1746 måtte Ridefogden, Jens Madsen Neergaard, 
stævne 10 Bønder i Fly for Fjends og Nørlyngs Herreders 
Ret for resterende Skatter og Landgilde. Bønderne benægtede 
for storste Delen Restancerne. De må ikke have fået Fæste
breve på deres Steder; tbi de påstå, at deres Landgilde ikke 
er så stor, som der nu fordres af dem. De påstå også, at dø 
ingen Kvitteringer have kunnet fa af den afdøde Frue for de 
Penge, som de have betalt hende. Neergaard havde vel d. 
30te April haft Bønderne for sig og ladet dem dels erklære, 
dels underskrive, at de erkjendte Restancernes Rigtigbed; »ea 
det oplystes, at han ved den Lejlighed havde sagt tål dem, at 
denne Afregning ikke skulde komme dem »til Nfeg og Skade« 
i nogen Måde, idet han kun vilde have den for sin egen 
Rigtigheds Skyld. Herom ytrer Herredsfogden i sin Dom af 
d. 30te Avgust uden Omsvøb, at man »lettelig kunde slutte, 
»at Afregningen kun var gjort for at fange de enfoldige 
»Bønder og derved tvinge dem til htijere Afgift end sædvanligt«. 
De frifandtes derfor, eftersom der ikke var holdt de befriede 
Afregningsbøger, for at betale Mere, end de selv tilstode, at 
de skyldte, og denne Dom blev under 6. Decbr. 1747 fuld
stændig stadfæstet af Landstinget.

1746 vare fremdeles nogle Restanter indstævnede for 
Salling Herreders Ting. De undskyldte sig ligeledes med, 
at de ikke havde kunnet få Kvitteringer af Fruen, og lUp 
vistnok dermed. Derimod fik Neergaard d. 10de JubL tømme
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År Døm over 34 Restanter i Ginding Herred, og Herreds
fogeden indfandt sig d. Ilte og 12te Januar 1747 for at gjote 
Udlæg hos 7 Bønder i Kisura. Hos de 5 af dem udlagdes 
Krøg, som de dog fik Tilladelse til at beholde hos sig selv 
i 4 Uger, hvis de til den Tid kunde indløfee det. De fleste 
andre af die 34 havde dog heller ikke betalt, hvorfor Neér- 
gaard under 5te Marts 1748 tager ny Dom over 22 Fæstere 
i samme Herred. Af disse 22 høre de fleste til dé tidligere 
34, dg af Re&tanceberegningeme for hver enkelt sees, at der 
kan tar indfriet Lidt af den gamle Gjæld, men kommen ny 
til, så at adskillige af dem havde Restancer for flere År.

Den 6te Juni 1749 tager Neergaard atter Dom ved Gin
ding Herreds Ret over ikke mindre end 42 Fæstere (af ialt 
89), tilsammen for 749 Rdl. 12 resterende Landgilde og 
Skatter. De dommes til at betale inden 14 Dage eller have 
deres Fæste forbrudt. Den 1ste Decbr. gjores Udlfceg, dog 
kun hos 5 af disse Mænd; det sker også her i Kjør, som dbg 
blive stående i 14 Dage hos dem til Indløsning. — Det var 
egentlig ét dårligt Middel, Herskabet havde i en sådan Ud
pantning: tager det Kjøerne, og Fæsteren ingen nye kan 
anskaffe, vil han endnu mindre kunne betale sine Skatter og 
Afgifter næste År eller vedligeholde Bygningerne. Tages så 
Fæstet fra ham, hvilket skulde være det ydérste Middel, må 
Herskabet, som vi have set, forsyne den nye Fæster, hvis det 
da lykkes det at få en sådan, med den manglende Besætning 
og selv istandsætte Husene. Udlæget synes i Virkeligheden 
også mest kun at være anvendt som en Trusel; thi efter 
Regnskaberne kom der aldrig noget Synderligt ind af de ældre 
Restancer.

Den 16de Marts 1750 havde Neergaard dernæst 7 Bønder
1 Fly (af 14) på Fjends Nørlyngs Herreders Ting pi Grund
af Restancer og den ene, Peder Jensen, tillige for uforsvarlig 
Omgang med Gården. Sidstnævntes hele Bo var kun vurderet 
til 39 Rdl. 4 y 12 medens Gårdens Byggefæld alene var 
93 Rdl. 4 2 hvorhos de 4 Heste, som skulde være ved
Gårdén, anslås til 40 Rdl., og Vogn, Plov og Harve til 11 Rdl.
2 (ingen af Delene synes at have været tilstede) Frem- 
deleé var Restancen på Landgilden 5 Rdl. 2 #*, de forestående 
Skatter 3 Rdl. 2 # 3 /?, og Bondens Skyld for eh Hest, som 
var bleven leveret ham 1747, 12 Rdl. Hertil kom endnu
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Sæde- og Føde-Korn og Folkelön for Foraret øg Sommeren. 
Pastanden går for hans Vedkommende ud på, at han. akal 
have sit Fæste forbrudt og i Mangel af mindelig Beføling 
arbejde i Viborg Tugthus, indtil han bar afbetajt sin GjæW.
•— Peder Jensen klager over, at ban er en svag og skrøbelig 
Mand, som ikke bar Kræfter til at drive sin Jord; af den 
Grund er. det gået tilbage for barn, og ban kan ikke længere 
blive ved Stedet. — Under Sagen fremlægges hans Fæstebrev 
af 10. Febr. 1§17, altså kun 3 År gammelt; Gården stod for 
4 Td. 2 Alb. Hk.; Landgilden var i Jordebogen ansat til 4 
Td. Bug, 1 Ltf 4 tf Smör og 1 Får; men da dette var for 
Meget, og fæsteren ikke vilde gå ind derpå, havde Amtmand 
Teilmann med de tilstedeværende Fruers og Jomfruers Sam
tykke modereret den til 5 Kdl. 2 tf foruden Hoveriet. — Af 
de tiltalte Fæstere havde de 4 under Sagens Gang befølt 
deres Restance; de 3 øvrige dömmes til at betalo inden 15 
Dage eller lide Exekution, Peder Jensen tillige til at have 
sit Fæstebrev forbrudt.

Heldigvis ere Fogedregnskabeme for de 4 År 1747—1751 
bevarede. Man ser af dem med Sikkerhed, hvor Meget Land
gilden efter Jordebogen skulde udgjöre (a), hvor Meget der 
var kommet ind (b), , hvor Meget der bortfaldt på Grund af 
Eftergivelser eller, fordi Stederne vare øde (c), og hvor store 
Restancerne vare (d).

1748—49.
Penge. Rug. Byg- Smör. Får. Gjæs. Höns.

a. 313.1.12. 71*/» Td. 17*/« Td. 37»/« LÄ. 22. 11. 22.
b. 204. «12. 5 — « — 4 - 1. 1. <.
c. 31.1. «. 6’/« — « — 3*/e — 2*/». 2. 4.
d? 68. «. «. 00 — 17l/s — 30*/« — 18*/» 8. ' 18,
hvorved bemærkes, at af de Penge, der vare opførte som, ind
komne, vare de 50 Rdl. dog ikke virkelig indbetalte, hvorfor 
de føres til Udgift igjen.

For de følgende År er Landgilden kun ansat i Penge pg 
Bug således:

Skulde udgjöre.
1749-50.

439 Rdl. 5 £ 6 # og 12*/« Td. Rug,
frigivet eUer øde 50 — 1 - « - 4 '
Restance , 74 — « - « t. og 2 - -r
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Skulde udgjore
1750—51.

434 Rdl. 1 £ 10 og 12»/. Td. Ri«,
frigivet eller øde 33 — 5 - < - og 2 — —
Restance 29 — 4 - « - og « — —• -

Dette År er i det Hele temmelig gunstigt; af ældre Re
stancer indkom 33 Rdl. 3 men, såvidt man kan se, intet 
Kom.

Når vi fra det Overskud, som Jordebogs-Indtægterae g^ve, 
drage Understøttelser, som vare ydede Fæsterne, Tabet på 
Skatterne og Lønningen til Ridefogden (Godsforvalteren), først 
70, senere 40 Rdl. (de sidste rimeligvis med fri Kost), så bliver 
Netto-Udbyttet af hele Bøndergodset hojst ubetydeligt. Dertil 
kern rigtignok Hoveriet, som bevirkede, at Hovedgården og 
Nørkjær kunde drives billigt og give så god en Indtægt, som 
er omtalt S. 87; men af det Gods, som gjorde fuldt Hoveri, 
var dette, idetmindste ved Estvadgård, også omtrent den eneste 
reelle Fordel.

Blandt Indtægterne på Fogedregnskaberne vil jeg endnu 
nævne en, som ikke er ganske ubetydelig, næmlig den Afgift, 
som Bønderne gave for Tilladelsen til at grave Tørv eller 
slå Lyng på Heden, hvilken Afgift i Regnskabsåret 1749— 
udgjorde 73 Rdl. 3 12 /?; men denne Hede hørte upåtviv-
lelig til Herregården. Fortiden har denne noget Skov, og dpt 
er vel rimeligt, at Skoven ikke har været mindre eller ringede 
i forrige Århundrede; men hverken findes i Regnskaberne 
Spor af nogen Indtægt af denne Skov eller af Benyttelsen af 
Bygningstømmer fra den. Det Brændsel, som leveres For
pagterne, er kun Tørv og Lyng. Mulig har man dog på 
selve Stiftelsen benyttet Brændsel fra Skoven. — Blandt Ud
gifterne kan måske fortjene at anføres, at der hver Uge 
uddeltes 24 jl til de Fattige i Estvad og Ronbjerg Sogne, Qg 
at der efter Regnskabet for 1750—51 betaltes Fru Scharfføn- 
bergs, Ridefogdens og Kudskens Offer »med Natmandens Barn 
i Ronbjerg, da han ingenlunde kunde få nogen til at bære 
det eller stå Fadder til det, med mindre Begyndelsen gjordes 
her fra Gården«. De 3 Personers Offer udgjorde henholdsvis 
P/i Rdl., 3 £ 1 # og 12 #.

Til yderligere Skildring af Fæstebondens Stilling på den 
Tid meddeles følgende Historie:
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Bonden Jens Hansen haydé allerede i 10 År bebot Krejle
gård i Sevel Sogn og i den Tid svaret Landgilde og Skatter 
ordentlig ogk i enhver Henseende opført sig tilbørligt j men 
han havde ifølge den i Benzons og hans Enkes Tid herskende 
Uorden aldrig faet noget Fæstebrev. Heraf vilde Fruen 
benytte sig, da der 1743 blev en Gård ledig i Kisum, som 
hun ikke kunde få bortfæstet på anden Måde. Hun lod derfor 
den 2. Septbr. sin daværende Ridefoged, Kristofer Schyum, 
foreslå Bonden at flytte hen til denne Gård; men det vilde 
Bonden ikke. Krejlegård var rigtignok kun på l1/« Td. Hk., 
men nu i god Drift, medens Gården i Kisum vel havde noget 
störte Hartkorn, men var halv øde, og Bygningerne forfaldne.

Da Ridefogden meldte Fruen Bondens Vægring ved at 
flytte, befalede hun ham, at han uden videre skulde lade Bon
dens Säger føre hen til Gården i Kisum. Han sagde'hertil, 
at »det kunde han ikke forsvare«, og »afskedigede sig fra 
Fruen«. Han forlod virkelig næste Mikkelsdag sin TjenéSte, 
og den ovennævnte, mindre samvittighedsfulde Néergaård kom 
i hans Sted1).

Næste Dag sendte nu Fruen sin Tjener, Kristofer Larsen, 
kun 18 År gammel, og sin Ladegårdskarl med 6 tilsagte 
Bøndertogne af Godset til Krejlegård med Ordre til at føre 
Alting bort. De traf Jens Hansen udenfor i Gården. Han 
vægrede sig endnu ved at flytte og bad om Tilladelse til først 
at tale med Fruen, hvilket Tjeneren tilstod ham, og han begav 
sig da med 2 andre Mænd på Vejen til hende; men Tjeneren 
var reden forud for at anmelde dem og fik det Svar, at hun 
ikke vilde tale med dem; det skulde blive ved Bestemmelseti.

Jens Hansen havde lukket Salshusdören; men i den ene 
(nordre) Ende af samme Hus var Fårestien, hvortil Dor’én 
stod åben. Igjennem den gik da Tjeneren ind dg optødredé 
indenfra Salshusdören. Derefter lod han Indbo og Avltfed- 
skaber pakke på de 6l Vogne. Selv Mandens og Konens Sæng- 
klæder vilde han have taget med, men lod dem dog paa de 
Tilstedeværendes Bön blive tilbage. Det Øvrige blev kjørt til 
Gården i Kisum og indsat der. Sammestedshen blev Besøét-

Det er rimeligvis degneSchyums Kone , hvem Fru .Berøm i sit 
Testamente skjænkede 200 Bdl. (se fiofman: Fundat.), si at Fruen 
ikke synes at have taget ham hans Selvstaéridighed altfof ilde* op.
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ningen, 4 Kjør, 1 Kvie, 2 Kalve og 28Får, dreven. Dé 2 
Heste bleve derimod drevne til Estradgård og kom derfra/til
bage til Krejiegård for at anvendes ved’ Jordens Dyrkning. 
En ny Mand blev næmlig snart indsat i Gården, dog udenat 
få Fæste; men Jens Hansen blev også boende der. Over det 
bortflyttOde Indbo optog Tjeneren en Forteghelse; men der 
sketr ingen Vurdering af det* og Sæden tilligemed Høet blev 
ikke engang ?>tält eller målt«. Begge Dele bleVe efterladte 
tiLBrttg foruden nye Fæster, skjont 3 Læs af Høet Vare kjøbte 
afr jens r Hansen andenstedsfra. — Årsagen tfl hele denne 
nlovlige Fremgangsmåde synes virkelig ikke at have været noget 

-Uvenskab hos Fruen mod Jens Hansen, men kun det Ønske 
at slippe ud af Forlegenheden med den Gård iKieum, som 
frun ikke på anden Måde kunde få bortfæstet, og den Mening, 
at Jens Hansen ingen Ret havde til Fæstet, når- han intet 
Fæstebrev havde.

.< «Jens Hansen vilde dog ikke finde sig i denne Behandling. 
Dem 10de Septbr. sendte han Fruen en skriftlig Rekvisition, 
hvori han erklærede, at han vilde være tilfreds, hvis hun vilde 
tilbagelevere ham hans Bo og give ham Fæstebrev på de samme 
Betingelser, på hvilke han hidtil havde besiddet Stedet. Fruen 
Lod herpå kun tegne, at der var et Sted tillavet for ham i 
Kisum, til hvilket han forderligst havde at forföje sig med den 
Lydighed, som en Bonde var sin Husbond pligtig. — Jöns 
Hansen skrev da til døn ovennævnte Justitsråd Teilmann, 
Amtmand over Lundenæs og Bøvling Amter, og anmoctøde 
ham som den, »der af Kongen var beskikket til at forsvare 
Bonden«, om at bemyndige Kammerråd Voigt i Holstebro, 
som han havde formåt til at påtage sig hans Sag, til at føre 
denne for Retten. Det er åbenlyst også Kammerråden, som 

<har skravet såvel Rekvisitionen til Fru Benton som sidstnævnte 
Bret.— Amtmanden talte med Fruen om Sagen og fik hende 
til;at love, : at hUn vilde levere Bonden hans forrige Gård 
tilligemed hans Bo tilbage, dog kun af Godhed, da han, som 
intet Fæstebrev havde, formentlig ingen Ret havde til Gården. 
Bonden vilde dog ikke nöjes hermed, men fordrede en ikke 
ubillig Erstatning af 44 Rdl., dels fqr den Skade, Avlingen 
havde lidt, dels for hans Omkostninger ved Familiens Under
hold og ved Forfølgelsen af hansRet. Da Fruen ikke vilde 
ihidlftde sig herpå,, gjentog Bonden under 17de Decbr. sin

7
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Begjæring til Amtmanden om Bemyndigelse for Kammerråd 
Voigt til at føre hans Sag, og truede med, hvis den ikke 
opfyldtes, da at henvende sig til Kongen. Amtmanden gav 
da, om end noget tvært, under 31te Deobr. Kammerråden den 
forlangte Bemyndigelse som Prokurator i denne Sag.

Voigt lod derpå d. 21de Februar og 6te Marts 1744 oplage 
et Tingsvidne over det, som var passeret ved Boets Bortførelse, 
hvorved Fru Benzons egne Folk og de Bønder, som efter 
hendes Tilsigelse vare mødte med deres Vogne, enstemmigt 
vidnede i Overensstemmelse med den af mig givne Frem
stilling. Derefter lod han ved By- og Herredsskriver Jak. 
Senius som Notarius publicus d. 3die Juni forelæse for Fruen 
en ny Rekvisition, hvori han fordrede hendes Erklæring, om 
hun vilde afgjore Sagen ved at udbetale Jens Hansen 294 
Rdl. 4 , hvorved de fratagne Kreaturer og Avlsredskaber
samt Sæden beregnedes til 109 Rdl. 4 #*, hans, Konens og 4 
Bérns Underholdning i 42 Uger å 1 £ 8 S for hver Person 
til 63 Rdl. og Omkostningerne ved Sagens Behandling med 
lange Rejser til Amtmanden med Andet til 120 Rdl. Desuden 
skulde hun tilbagelevere det bortførte Indbo ubeskadiget og 
endelig enten lade ham få Krejlegård igjen på samme Vilkår 
som tidligere og give ham Fæstebrev på Gården eller også 
give ham og hans Familie Fripas, så at de kunde søge deres 
Brød, hvor de vilde.

Fruen lovede at svare næste Formiddag, til hvilken Tid 
Byskriveren med hans Vidner atter indfandt sig, og Fnlen da 
dikterede dem sit Svar, som gik ud på, at hun kun kunde 
betragte dette Forslag som gjort pro forma, hvorfor hun Op
fordrede Kammerråd Voigt til enten selv eller ved en Anden 
at indfinde sig og forhandle med hende.

Hertil har Kammerråden ikke fundet sig foranlediget. 
Den 7ende Avgust lod han derfor udtage Stævning over Fruén, 
hendes Tjener, hendes Ladekarl og de 6 Bønder til at møde 
i Retten d. 14de s. M. De Første lode hverken møde den 
Dag eller de 2 senere Retsdage, til hvilke Sagen udsattes, 
hvorimod Bønderne mødte og undskyldte sig med, at Alt, hvad de 
havde gjort, havde de gjort eftei' deres Herskabs Befaling. Voigts 
Irettesættelse går ud på det Samme, som indeholdtes i den sidate 
Rekvisition, han havde sendt Fruen; kun sættes Pengeerstatnin
gen nu til 349 Rdl. 3 10 hvoraf han beregner sig selv 30 Rdl.
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Dommen afsagdes d. 16de Qktbr. af By- og Herreds-Foged 
Cordt Jacobsen. Bøndernes Undskyldning tages for gyldig. 
Fruen dommes til at tilbagelevere eller erstatte Jens Hansen, 
hvad der var frataget barn, og derhos enten gjenindsætte ham 
i Erejlegård og give ham et Fæstebrev på den, lydende på 
den tidligere af ham ydede Landgilde af 4 Bdl., — eller også 
give ham og hans Familie Fripas. Desuden skal hun erstatte 
ham Tab < og Omkostninger, som dog nedsættes meget betydeligt 
fra Kammerrådens opskruede Fordringer, næmlig til 30 Bdl. 
Tjeneren nævnes ikke i Dommen, rimeligvis på Grund af sin 
Ungdom, og fordi han »endnu ikke havde nydt den hellige 
Nadvere«; men Ladekarlen dtimmes som Hovedmand under 
Voldsgjeraingen i en Bøde af 3 Gange 40 Mark Sølv, at 
udbetale med 60 Bdl., for hvis Udredelse i Tilfælde af hans 
Uformuenhed Fruen ifølge Lovens 3—19—2 skal hæfte.

Jens Hansen indstævnede denne Dom for Landstinget »til 
Stadfæstelse og Skjærpelse«. Han vil have Erstatningen til 
sig forhøjet og alle Deltagerne straffede. Sagen gjordes an- 
hængig d. 2den April 1745. Fru Benzon var død kort efter 
Stævningen, som er dateret d. 27de Februar, hvorfor Amtmand 
Teilmann indtræder på Stervboets Vegne i hendes Sted. — 
Dommen, som afsagdes d. 23de Februar 1746, lyder på, at 
Erstatningen til Bonden sættes op til 100 Bdl., men hendes 
Tjenere og Bønder fritages for Tiltale.

Denne Sag såvelsom den tidligere (S. 92) fremstillede mod 
Bønderne i Fly vise os, at Bonden kunde finde tilbørlig Værn 
såvel hos Øvrigheden som hos Domstolene. Det var Amtmandens 
Pligt at tage dem under sin særlige Beskyttelse, og Domstolene 
vare ikke utilbøjelige til at give dem deres fulde Bet.

Vi have ovenfor set, at Fæsterne på Estvadgårds Gods af 
Hofman beskyldes for at være »opsætsige«. Ved denne Be
skyldning, som udentvivl skriver sig fra Herskabet, sigtes vel 
tildels til de her anførte Sager, i hvilke dog Betten var på 
Fæstemes Side. Af andre Stridigheder mellem Herskabet og 
Bønderne kjender jeg kun, at de Sidste 1753 vægrede sig ved 
at bjerge Høet på nogle Engstykker ved Estvadgård og Nør- 
kjær, som ikke tidligere vare høstede af dem. Udfaldet af 
denne Sag kjender jeg ikke.
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Omtrent ffa 1760 af begynder Bøndernes Stilling foreåvidt 
atvise sig gunstigere, som det nu kun er undtagelsesvisr at et 
Fæstested Uiver ledigt på anden Måde end ved Døds&ld. 
Sanserne få oftere Exspektance-Breve på Fædrenes Gårde, så 
at det viser sig, at et Fæste anses for et Gode, som man søger 
at bevare i Slægten: I sådanne Tilfælde ydes der Intet fra 
Herskabets Side; men Indfæstning forlanges og gives endnu ikke, 
Ved andre Bortfæstelser er det derimod endnu det Almindelige, 
at den nye Fæster får Eftergivelse af 1 eller 2 Års Landgilde, 
og at han må understøttes med Sæde- og Æde-Korn og med 
Bygningshjælp. Omtrent fra 1784 af bortfalder dog 'denne 
Understøttelse i Regelen, og nu begynder der snart efter lang 
Tids Forløb påny at blive Tale om Indfæstning, som slet ikke 
er forekommen i omtrent SO År. Mærkeligt nok/ forekommer 
den førstegang 1787 ved et Hus på 2 Fjerd. Hk., som den 
forrigeiFæster har forladt på Grund af Fattigdom. Denudgjör 
10 Rdl. Samme År bortfæstes en Gård på 7 Td. Hk.; Fæste* 
ren skal erstatte, hvad Mangler der måtte findes ved Over
leveringen, men »fritages til Erstatning for Indfæstning«^

Endnu er Indfæstning langtfra almindelig. Allerede næste 
År (1788) forekommer den dog 3 Gange, men er rigtignok kun 
lille: fou en Gård med 4 Td. Hk. gives 10 Rdl., for en anden 
med 6* Td. Hk. 16 Rdl., for en tredie med næsten 5 Td. Hk. 
20 Rdl. 1789 gives for et Smédested i Estvad 16 Rdl.; men 
saUune År må en tiltrædende Gårdfæster have Hjælp til' et 
Plovhæst og til Sommerføde, en anden må også have Under- 
støtteJae, øg i sådanne Tilfælde er . der naturligvis ingen Tale 
om Indfæstning. 1792 giver derimod en Sön, hvem* Faderen 
afstår sin Gård, 80 Rdl. Fæstebrevet indeholder,' at han til- 
bøtlig skal underholde, føde og klæde Faderen^ og hvis' denne 
helst vil være for sig selv, give tam sömmelig Bolig Mød 
Brændsel. Han skal fremdeles give ham Foder og Græs til 
1 Ko og 2 Får, som Faderen selv kan udtage >af Gårdens 
Besætning, Sæng Kiste, Sssng- og Gang-Klæder,- hvilket alt
sammen ved Faderens Død tilfalder Fæsteren eller Gården.

Sanune År gives 40 Rdl. r Indfæstning for en Gård på 
7 Td, Hk,; men endnu i de følgende År er det hyppigere, 
at Herskabet må levere både Sæde- og Føde-Kom og give 
Hjælp til Anskaffelse af Kreaturer, end at det kan få Indfæst
ning. Forøgelse af Landgilden er der aldrig Tale om. Først
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1800 uås en Indfæstning af 100 Udi., og dot i 3 Tilfælde, af 
en Gård i Mogenstrup og en anden (halv) Gård i Karstoft, hver 
på omtrent 4l/s Td> Hk., og af en trødie, »halve Bersholm«, med 
5 Td. Hk.; de ere alle frie for almindeligt Hoveri, eg Landgilden 
er for den ene 16, for den anden 20, og for den tredie 19 Udi.

1793 var Hoveriet blevet bestemt ved en Hoveriforening, 
som blev iridgået i Dagene fra d. 4de til d. 7de Pebr. i Amt
mandens ‘Nærværelse; men allerede 1808 blev det fuldstændig 
afløst^ i Régelén med 26 Rdl. for fuldt Hoveri af en Halvgård. 
—v 1797 var Udskiftningen foregået og havde foranlediget nagle 
mindre Forandringer i Fæstestedernes Hartkorn og Landgilde.

Med Gårdene fulgte hyppigt et Inventarium, ikke blot af 
Besætning og Avlsredskaber, men også af Indbo, undertiden 
mere ufuldstændigt, men undertiden i al sin Fuldstændighed. 
Da f. Ex. Primdal på 7 Td. Hk. (s. S. 88) bortfæstedes 1781, 
tiltrådtes det med Ind* og Udbo efter en vedhæftet Inventarie- 
liste^ hvoraf man ser, at i Virkeligheden alt Indbo medfulgte, 
og dette Indbo var ikke ganske ringe. Der fandtes blandt 
Andet 6 Sølvskeer (14 Lod), et Sølvbæger (6 Lod), 7 Tin
tallerkenen 4 Tinfade, 1 Par Tinstager, en Messingstage og 
en Messing*Lysesax, et gammelt Urværk, en Jærnkakkelovn, 
enAlkovesteng med Over- og Under-Dyne, 3 Puder, et gammelt 
Lagen og et Hølsklæde, af Bøger en Bibel og en Huspostil,’ 
fremdeles den afdøde Fæsters Klæder: en gammel Lædervest 
med i Dusin Sølvknapper, en blå Klædes Rejsekjole, en Do. 
Kjole og Vest, en sort Klædes Kjole og Vest foruden Vadmels 
Klæder, 2 Par Læder-Buxer, hvoraf det ene var sort, 4 Hals
klude, 2 Kraver og 2 Halværmer og 2 Flojels-Huer. I Øster
stuen fandtes ligeledes Jærnkakkelovn og en Alkove med 2 
Dyner, 2 Hovedpuder og Blårgarnslagener, en anden Alkove 
mød iførgarnslagener , men i hvilken Underdynen manglede. 
Foruden de *2 Stuer nævnes 3 Kamre, Fræmmers (som det 
synes, Kjekken), Bryggers, 6 gamle og unge Heste, 4 Kjør, 
2 Kvier, 4 Stude, 32 Får og 2 Svin. — Efter en meget lig
nende Inventarieliste bortfæs tes næste År Nikkelborg; men 
def oplyses ikke, hvorledes et så fuldstændigt Indbo i nogle 
Tilfælde konf til at følge med Fæstet.

’ J776 var et uheldigt År for Bønderne: Ikke mindre end 
29. af fistvadgåuds Fæstere i Ginding Herred bleve domte til 
en r.Bøde af $Q Rdl. hver for, at have brændt og falholdt 
Brændevin. Mølleren i Flyndersø Mølle havde gjort sig skyldig
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i den samme Forseelse; men han skulde, fordi han var udenfor 
Bondestanden, betale 40 Rdl.

Uagtet Tilstanden på Godset åbenlyst blev bedre og bedre, 
pådrog Fæsterne sig dog også i Slutningen af Århundredet 
undertiden store Restancer, som det var vanskeligt eller umuligt 
at inddrive. 1797 erhvervedes således Dom over 41 Fæstere 
i Ginding Herred. Forvalteren, Homstrupx), indstillede derefter 
til Klosterets Bestyrelse, at der gjordes Udlæg hos 14 af Fæsterne^ 
dog kun for en Del af Restancerne. Resten, mener han, ikke 
kan inddrives, uden at Klosteret vil lide for meget derved og 
få en Del øde Gårde. — Under 15. Septbr. 1800 indkaldes 
igjen 52 Fæstere i Ginding Herred, meget over Halvdelen af 
det hele Antal, for resterende Skatter, Landgilde og (for 8s 
Vedkommende) for gjorte Forstrækninger. Restanoeme udgjdre 
da i det Hele 853 Rdl » # 7l/a ff i Skatter — 250 Rdl. 
5 # 5l%t ff, 90 Td. 4 Skj. Rug og 58 Td. 2 Skj. Byg i 
Landgilde — og 83 Rdl. 3 /C, 6 Td. Rug, 1 Td. Byg og 
14 Td. 3 Skj. Havre i Forstrækninger.

BortrOmninger forekomme endnu. 1777 vare endog et Par 
Fæstere løbne bort, måske tildels på Grund af de store Beder 
for Brændevinsbrænding, som vare idomte det foregående År. 
I de nærmest påfølgende År findes 4 Exempler på bortrOmte 
Bønderkarle fra Godset. Der lyses først 3 Gange efter dem 
fra Prædikestolen, dernæst 3 Gange til Tinge.

Det var således ikke forunderligt, atGeneral-Krigskommiasær 
Fønss som Stiftelsens daværende Eforus af Hensyn til Bønder
godsets såvelsom Hovedgårdens dårlige Tilstand (1801?) ind
stillede, at Stiftelsens samtlige Ejendomme bortsolgtes ved offent
lig Avktion, og at Kancelliet bifaldt dette Forslag ved Skrivelse 
af 6. Februar 1802; men da det gjorte Bud forkastedes, bestemte 
Kancelliet under 29. Avgust s. År, at Herregården skulde 
udparcelleres, og Godset sælges til Beboerne. Udførelsen af 
Arbejdet hermed overdroges til Landinspektør Ludv.Wessenberg. 
Fra den Tid af findes heller ingen nye Fæstebreve udstedte; 
men naturligvis varede det endnu nogle År, førend Godset var 
solgt. — I Maj 1805 solgtes Stiftelsens Indbo ved Auktion og 
udbragtes til 2020 Rdl. Om Damernes fælles Husholdning 
varede fuldt så iæuge, ved jeg ikke. Jeg har ikke fundet 
Husholdnings-Regnskaber længere end til 1793. — Den 28.

&) Han var 1795 konusen i Otto Marsvin Laurbergs Sted, som igjen
1756 havde aflest Jens Madsen Neergaard.
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Avgust 1801 bevilligedes det, at Gården i Viborg (»Benzens
gård«) må sælges til Bygmester Stilling for de 2070 Rdl., 
som han havde budt ved den afholdte Avktion; Stiftelsen 
skulde give Enkerne 20 Rdl. årlig istedetfor den frie Bolig.

Med Hensyn til Klosterets indre Historie i denne Periode 
vil jeg meddele, at Fru Anna Kjærulf døde d. 20de Februar 
1759 og efterfulgtes som Priorinde af Rebeca Anna Weiss, 
afg, Löjtnant Sehesteds. Fru Sehested levede kun til d. 26de 
Febr. 1763, og i hendes Sted trådte da Mette Marie Moldrup, 
afg. Kancelliråd Kruses. — Verner Rosenkrantz døde 1776, 
og hans Sön, Baron J. Rosenkrantz til Villestrup, indtrådte 
da som Eforus i hans Plads. — Efter Fru Kruses Død blev 
Majorinde W. Stagemeier d’Archenschock 1779 Priorinde, men 
efterfulgtes allerede 3 År senere af Fru M. C. Hauch, født 
Schrader. Denne resignerede til 1ste Avgust 1792 som Prior
inde til Fordel for en Fru Bibow, skjönt denne ikke var 
Konventualinde, hvorfor Fru Hauch også idetmindste indtil 
det Regnskabsårs Slutning oppebærer Hævingen som sådan.

Da Stiftelsen trådte i Virksomhed, bestemtes Hævingen til 
60 Rdl. årlig for Priorinden og 40 Rdl. for de øvrige Damer; men 
1756 blev det nødvendigt at nedsætte den med en Fjerdedel. 
Efter nogen Vaklen sattes den 1769 igjen op til det Oprindelige.

Enkelte Damer indtingede sig i den første Tid på Stiftelsen 
mod en årlig Betaling for Kost og Logis, således 1754 en 
Majorinde Rosenkrantz (Eforus’s Svigerinde) for 80 Rdl. årlig. 
En Fru Mette Arenfeldt, som 1757 var bleven indskreven i 
Klosteret mod de almindelige Indskrivningspenge, 100 Rdl., 
indtoges samtidigt i Klosteret for 50 Rdl. årlig for Kost og 
Logis, hvilken Betaling naturligvis faldt bort, da hun 1759 blev 
Konventualinde. For Regnskabsåret 1776—77 betaler en Kon- 
ferentsrådinde Trappaud 90 Rdl. i Kostpenge, næste År 60 Rdl.; 
derefter bliver også hun Konventualinde. — 1774, d. 29de Decbr., 
tillodes det ved en kongelig Bevilling, at Generalkrigskommissær 
og Generalauditør J. E. E. Schmidts Datter, Jomfru Catharina 
Frederica Schmidt, måtte optages som overtallig (»sumumerær«) 
Konventualinde mod en Indbetaling af 2000 Rdl. — Ved en 
kongelig Resolution af 7. Septbr. 1775 var det fremdeles tilladt 
gifte Rangspersoner at lade deres Hustruer indskrive i Kloste
ret, for i sin Tid som Enker at nyde godt af det.

Regjeringen viste Stiftrisen den Velvilje at eftergive den 
pr. O* Skatten for de År, i hvilke den intet Overskud havde.
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Således tilbagebetaltes i Regnskabsåret 1782—83 denne Skat 
for fire År med 348 Rdl. 2 ft, og ligeledes tilbagebetaltes 
ifølge Rentekammerets Skrivelse af 29. Juli 1797, »som sæd
vanligt«, 89 Rdl. 4 /}, fordi det foregående Års Indtægt ikke 
havde kunnet dække Udgiften.

Forpagtningsafgiften af Estvadgård, som tidligere havde 
været 1100 Rdl., var 1763 stegen til 1200 Rdl., 1769 til 1300 
Rdl. og 1789 til 1400 Rdl. 1795 skulde Gården bortforpagtes 
påny på følgende Betingelser: Estvad Sogns 2 Tiender hørte, 
ligesom tidligere, ind under Forpagtningen; men den store Hede 
var udenfor den. Forpagteren skulde fodre og græsse 7 Heste, 
14 Kjør og 30 Får for Klosteret. Det fornødne Brændsel 
anvises Forpagteren i Lyng, Lyngtørv og Skodtørv. Rimeligvis 
ere disse Betingelser de samme, som de tidligere havde været. 
Hvor stor Forpagtningssummen blev 1795, kan jeg ikke oplyse.

Nørkjær bortforpagtedes 1756 (?) til O. M. Laurberg for 
18 År. Hvidbjerg og Bryndum Tiender ere indbefattede under 
Forpagtningen. Laurberg vedbliver tillige at være Klbsterets 
Fuldmægtig (Ridefoged), sålænge han opfører sig tro og vind- 
skibelig. Der anvises ham Brændsel af samme Slags*som 
anført ved Estvadgård. Afgiften er nu igjen 400 Rdl. — 
Denne Kontrakt fornys på samme Vilkår 1774 og 1789.

Indtægten af Forpagtningerne er således stegen noget, 
mén egentlig ikke meget, i Løbet af Århundredet.

Meddelelse fra Bestyrelsen.
Om Valget paa Selskabets Embedsmænd for Aarene 

1886—90 er udstedt følgende Erklæring:
Ved Optællingen af de indkomne Stemmesedler til Valg 

af det jydske historisk-topografiske Selskabs Embedsmænd for 
A arene 1886—90 fandtes, at de fleste Stemmer faldt paa den 
hidtilværende Bestyrelse, som saaledes blev gj en valgt, hvorefter 
Pastor V. Bang i Bækbølling og Dr. phil. O. Nielsen i Kjø- 
benhavn havde de fleste Stemmer og saaledes bleve Suppleanter.

Til Revisor gjenvalgtes Justitsraad Juel med Apotheker 
Strøyberg til Suppleant og til Decisor Kjøbmand L. K. Kier 
med Kæmner Godskesen til Suppleant.

‘ Aalborg d. 12te Januar 1886.
A H. Nielsen. V Winde. D. H.Wulff.




