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En Adelsslægts sidste Dage.
Familien Blik paa Meltrup og Risgaard
Af
Chr. Villads Christensen.

I forrige Bind af dette Tidsskrift findes i en Artikel
om Nørbækgaard en Del Oplysninger om den adelige
Slægt Blik, der ejede og beboede Nørbækgaard fra Re
formationstiden til Aar 1657. Det bemærkes samme
steds, at med dette Aar er egentlig baade Gaardens og
Slægtens Historie til Ende: Nørbækgaard blev en inte
grerende Del af det store Tjele Gods. og Slægten Blik
stundede stærkt mod sin Undergang. Medens Slægten
endnu i 1657 repræsenteredes af tre voksne Mænd,
Brødrene Ove, Erik og Enevold, førtes Blikkernes Navn
og Vaaben et halvt Aarhundrede senere kun af tre
gamle ugifte Damer, for endelig at lægges i Graven med
den længstlevende af dem. Det er disse sidste Skud af
Slægten, som vi her ville skænke vor Opmærksomhed.
Det vil nok kunne have sin Interesse at se de Vilkaar,
under hvilke en gammel adelig Slægt sluttede sin Til
værelse.
Alle de nævnte tre Brødre vare gifte: men Erik
Bliks Ægteskab var barnløst, og Enevolds eneste Søn
døde som ung. Det blev da kun Ove Bliks Efterkom
mere, der førte Navnet endnu et Slægtled længere ned
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i Tiden. I sit Ægteskab med Anne Iversdatter Dyre
havde Ove Blik fire Døtre: Mette, Elsebet, Inger og
Birgitte. Af dem blev den førstnævnte gift med Lieutenant Movrids Ernst v. Rønnov til Lyngballegaard og
Torup, og efterlod sig flere Døtre. Men de tre andre
levede som ugifte, og med den sidste af dem stedtes
Navnet Blik til Hvile, da hun lukkede sine Øjne paa et
tarveligt Kvistkammer i en Fæstegaard langt ude i de
fattige Egne paa Grænsen af Hammerum og Ulfborg
Herreder, hvor hun og hendes Søstre havde levet i over
en Menneskealder, efter at den sidste mandlige Repræ
sentant for Slægten var død.
I det Skøde af 23de Januar 1657, hvorved Ove
Blik solgte sin Fædrenegaard til Erik Grubbe paa Tjele,

Oversigt over Slægtskabsforholdene.
Iver Dyre til Sø og Sørup.

Anne Dyre,
g. m. Ove Blik.
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kalder han sig allerede »til Møltrup« Dog var det først
d. 31. Januar samme Aar, at han fik Skøde paa Hovedgaarden Møltrup i Timring Sogn med det dertil
hørende Bøndergods i Ulfborg og Hammerum Herreder.
Som sædvanlig i Vestjylland bestod dette Bøndergods af
enlig liggende Gaarde, der hver førte et eget Navn.
Mellem disse træffe vi dog ikke Navnene paa de to
Gaarde, som skulde komme til at udgøre Familien Bliks
sidste Jordegods, nemlig Bisgaard i Timring Sogn og
Hulflod i Nøvling Sogn.
Risgaard skjuler sig dog i Skødet under et andet
Navn. Benævnelsen Risgaard synes nemlig ikke at have
haft nogen egentlig gammel Hævd. Undertiden kaldes
Gaarden blot »Ris«, til andre Tider »en Gaard i Ris«,
og i Skødet 1657 kaldes den Risvad. At de to Navne
betegne den samme Gaard fremgaar deraf, at »Risvad«
i 1670 pantsættes til Doktor Niels Bendsen i Aalborg
for 120 Rdlr. Men da dette Pantebrev nogle Aar senere
omtales i Anledning af et Skifte, kaldes den pantsatte
Gaard »Risgaard«. Da Ove Bliks Enke atter afhænder
Møltrup med tilliggende Gaarde i Aaret 1684, findes Ris
vad ikke nævnt blandt det solgte Gods. Denne Gaard
har Enken og Døtrene altsaa forbeholdt sig til deres
fremtidige Opholdssted, og det er muligvis i den Anled
ning, at Navnet Risgaard er forsøgt gennemført som
Gaardens officielle Benævnelse. Fru Anne Dyre skriver
sig ganske vist aldrig »til Risgaard«, men vedbliver til
sin Død at kalde sig »salig Ove Bliks til Møltrup«. Men
at hun dog har boet paa Risgaard fremgaar af, at hun
i 1688 fra den har dateret en Ansøgning til Kongen.
De øvrige Breve, hun har udstedt, ere rigtignok daterede
fra andre Hovedgaarde der i Egnen, saasom Ørnhoved
og Sindinggaard; men disse Gaarde vare i hendes Slægt
ninges Eje, og det er jo meget forstaaeligt, at Fru Anne
8*
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Dyre, naar det drejede sig om Panteforskrivninger og
Ejendomsoverdragelser, er rejst over til en af sine Slægt
ninge for at faa disse Sager ordnede. Efter hendes Død
træffe vi de tre ugifte Døtre uden Afbrydelse boende
paa Risgaard.
Foruden Risgaard, der saaledes var en Rest af Ove
Rliks Jordegods, ejede de tre Søstre senere hen Gaarden
Hulflod. Denne Gaard havde ikke hørt under Møltrup,
men maa være kommen til dem som Arv fra deres fjer
nere Slægtninge paa mødrene Side. I 1677 tilhørte den
nemlig deres Moster Fru Ellen Dyre til Ørnhoved, og i
Matriklen 1688 anføres deres Morbroder Klaus Dyre til
Sindinggaard som dens Ejer. Da Klaus Dyre døde 1693.
er rimeligvis Hulflod ved Skiftet tilfalden de tre Søstre.
Men forresten er det ikke mærkeligt, at deres Adkomst
til Gaardene ikke bestemt kan paavises: thi de gamle
Damer havde selv passet saa daarligt paa deres Ejen
domsbreve — om de overhovedet nogensinde har haft
saadanne — at de senere hen overfor Skifteretten ikke
kunde fremlægge nogetsomhelst Bevis for. at de to Gaarde
i det hele taget tilhørte dem. — Risgaard ansættes i Ma
triklen 1688 til c. 5r/2 Td. Hartkorn. Hulflod til c. 41/., Td.
Allerede paa Møltrup og i Ove Bliks Levetid var
Familien kendt med Pengesorger og trange Kaar. 1
1667 maatte Hovedgaarden tilligemed 4 Afbyggergaarde
pantsættes til Sivert Rathlou for 500 Rdlr.. og Ove Blik
forpligter desuden »sig eller sine Arvinger at holde Maning udi hvilken Købstad i Jylland, det dennem ansagt
vorder« i Tilfælde af, at Gælden ikke bliver betalt.1) I
1670 laante han 120 Rdlr. af »hæderlig og højlærd Mand
Doktor Niels Bendsen, residerende Medicus udi Aalborg.«
og satte derfor Risvad i Pant. Denne Obligation blev i
0 Viborg Landstings Skøde- og Pantebog Nr. 8, fol. 50.
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1691, muligvis i Anledning af Fru Anne Dyres Død. ind
løst af Jomfru Elsebe Dyre til Krogsdal og derpaa for
nyet til hende af de tre Søstre paa Risgaard i 1694.
Søstrene vedbleve at betale Renterne paa denne Obli
gation indtil 1709. Fra dette Aar, der ogsaa andetsteds
ses at have betegnet en Forværrelse af deres økono
miske Forhold, hørte Rentebetalingen op.
Fremdeles udstedte Ove Rlik i 1677 en Obligation
til fattige og husarme i Viborg paa 100 Rdlr. Specie,
»som jeg og mine Forfædre hidindtil have haft paa
Rente af dem. salig Malthe Jensen til fattige Skolebørn
og husarme her i Viborg kristeligen givet haver.« Til
Sikkerhed for Pengene stiller han ikke noget Pant —
maaske han ikke længer har haft noget at pantsætte —
men forpligter sig kun til at holde adeligt Indlager.
Men da dette vel ikke har været anset for tilstrækkelig
Sikkerhed, fortsættes Gældsbrevet paa følgende Maade:
»Men paa det endda de Residerende paa de fattiges og
husarmes Vegne desbedre kan være forsikrede, da haver
jeg hermed ombedet min kære Søster, den ædle og velb.
Frue, Fru Elle Dyre. sal. Erik Lunovs til Ørnhoved,
denne min Obligation som Forlover og Selvskyldner at
underskrive, og haver velbemeldte min kære Søster til
samme sin Forløfte at holde ubrødelig pantsat og her
med pantsætter sit frit og frelse Jordegods, liggende i
Lundenæs Len, i Hammerum Herred, en Gaard i Nøvling Sogn kaldet Hulflod.« Og sluttelig gentager Ove
Blik endnu en Gang sit Løfte om adeligt Indlager.
Den farligste af de Gældsposter, som Ove Blik efter
lod sig, var dog en Forskrivning paa 1600 Rdlr. til
Borgmester Klaus Christensen i Viborg, for hvilket Beløb
Møltrup Hovedgaard og Størstedelen af dens underlig) Skøde- og Pantebog 1677. fol. 84 b.
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gende Bøndergods var sat i Pant. Overfor denne For
skrivning vidste Enken ingen anden Udvej end at op
lade Gaard og Gods til Kreditorerne.
En lille Forøgelse paa Indtægtssiden er dog ogsaa
tilfalden Ove Blik i disse Aar. I Tiden efter 1667 be
gynder han nemlig at bortsælge og pantsætte en Del
Strøgods i Vendsyssel, som ikke tidligere findes nævnt
imellem hans Besiddelser. Da det fremgaar af Skøderne,
at han har ejet i hvert Fald en Del af dette Gods i
Forening med sin Hustrus Slægtning Fru Karen Dyre til
Knivholt, ligger det nær at antage, at han paa det
nævnte Tidspunkt har arvet dette Gods efter en af hans
Hustrus Slægtninge. Men nogen langvarig Glæde har
han ikke haft deraf. Slag i Slag vandre Gaarde og Bol
over til Mogens Skeel og Albert Bilde eller til forskellige
uadelige Godskøbere for saa godt som muligt at fylde
de mest gabende Huller i hans Budget. Og et Sted for
tæller Ove Blik selv med en Ligefremhed, som man ikke
er vant til at træffe i de formelle Skødebreve, at han
kun sælger af den haarde Nød og Trang. I et Brev af
26. Jan. 1668 vitterliggør nemlig han og Karen Dyre til
Knivholt, »at eftersom vi have været Tyge Andersen,
Forvalter paa Fuglsig en Summa Penge skyldig, og vi
hannem efter Løfte ej med rede Penge kan betale, som
vi gerne vilde, og vi ikke heller gerne med nogen Pro
ces, Lovmaal eller Bekostning derfor ville besværes,
haver derfor forne Tyge Andersen og hans Arvinger til
Betaling udlagt 1 Bol i Børglum Herred, Taars Sogn,
kaldet Rugholm.«1) Efter 1673 ophører dette Salg af
det vendsysselske Gods. Anledningen hertil har sikkert
været den, at der da ikke var mere tilbage.
Ove Blik nævnes endnu i 1680 som Vidne ved en
x) Skøde- og Pantebog Nr. 9, fol. 261.
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Panteforskrivning. *) Men ikke længe efter maa han
være død; thi den 19. April 1684 solgte hans Enke
Anne Dyre i Forening med sine fire Døtre Mette Blik,
sal. Movrids Ernst Rønnovs, Elsebe, Inger og Birgitte
Blik Møltrup Hovedgaard og det meste af Fæstegodset
til Borgmester Klaus Christensens Arvinger for de 1600
Rdlr., som Godset var pantsat for.2) — Samme Aar døde
Anne Dyres Søster Fru Ellen Dyre, Enke efter Erik
Lunov til Ørnhoved. Men da hun var lige saa forarmet
som alle de øvrige af Familien og efterlod sig »temmelig
Gæld og Besværing,« blev der intet at arve for de
fattige Slægtninge paa Risgaard. Anne Dyre og de øv
rige Arvinger fraskrev sig ethvert Krav og overlod Boet
til Klaus Dyre til Sindinggaard, der havde erklæret sig
villig til at overtage Arv og Gæld.3)
Var det smaat for Familien, saalænge Ove Blik
levede, blev det naturligvis endnu daarligere, da han var
død, og Godset var solgt. I Matriklen 1688 nævnes Fru
Anne Dyre endnu som Ejer af Møltrup og alle dens til
liggende Gaarde. Men dette beror jo paa en Fejltagelse,
og Listen kan altsaa ikke give os nogen Oplysning om,
hvormeget Gods hun i Virkeligheden har haft tilbage.
At hun dog har beholdt noget mere end Risgaard fremgaar af, at hun i 1688 solgte Dalgaard i Tjørring Sogn;
men da senere Risgaard nævnes som hendes Døtres
eneste Besiddelse af det fædrene Gods, har Dalgaard
formodentlig været det sidste Stykke, hun havde at
sælge. Hvor daarlige hendes Pengeforhold har været,
ses bedst af en Ansøgning, hun indgav til Kongen i
1688 om Eftergivelse af et Aars Skatter af Risgaard
samt nogle ældre Restancer af Møltrup fra Aar 1683,
J) Skøde- og Pantebog Nr. 19, fol. 263 b.
*) Do. Nr. 21, fol. 441.
3) Do. Nr. 22, fol. 101 b.
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som hun endnu ikke trods »idelig Eksekution« havde
kunnet betale. Ansøgningen lyder saaledes:
»Stormægtigste Konge,
Allernaadigste Arveherre!
Af største Nød og Trang foraarsages jeg højbedrøvede,
sal. Ove Bliches efterladte Enke, for Eders kongl. Mayt.
udi allerdvbeste Underdanighed at andrage den idelige
Execution, som mig af Eders kongl. Mayt.s Amtsskriver
over Ringkøbing Amt ansøges med, for nogle resterende
Skatter af Risgaard og Møltrup, som efter Amtsskriverens
derom meddelte Restans bedrager 29 Rdlr. 3
4 (1,
som mig er umuligt at betale. Og som Eders kongl.
Mayt. i saa Maade har læsket saa mangen ens Bedrø
velse, falder jeg fattig nødlidende i dybeste Ydmyghed
for Eders kongl. Mayt.s Naades Fødder med allerunder
danigste Bøn og Begæring, Eders kongl. Mayt. af højmedfød kongl. Clemens og Naade mig samme resterende
Skatter allernaadigst vilde efterlade; for slige Velger
ninger mod mig fattige, nødlidende og højbedrøvede vil
den Alsommægtigste Gud Eders kongl. Mayt. rigelig og
rundelig belønne, som idelig og altid skal sukkes om af
Eders kongl. Mayt.s
allerunderdanigste
Arve-Undersaat og Tjenerinde
Sal. Ove Bliches Efterleverske
Anne Dyre.
Riisgaard den 13de April 1688. <

Denne Ansøgning blev sendt til Kancelliets Erklæ
ring, der ikke faldt ud til Gunst for Anne Dyre. Den
lød paa, at »som den Naade, Eders kongl. Mayt. gjorde
de forarmede Proprietærer, ophørte 1ste Juli 1685, saa
kan ikke gaaes forbi at annamme den udi Eders kongl.
Mayt.s Jordebog efter Eksekutions Forordningen, om hun
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ej bringer Pengene tilveje ved Gaardens Pantsætning
eller i andre Maader, med mindre Eders kongl. Mayt.s
Naade anderledes skulde tilsige.«
Den kongelige Naade tilsagde virkelig noget ander
ledes end Kancelliets Indstilling, idet Kongen under 19.
Marts 1689 resolverede, at »saa vidt som af indmeldte
Restans haver været forfalden til 1. Januar 1687, da vi
de forarmede Proprietærer i Almindelighed sær kongl.
Naade udi Skatterne beviste, maa allernaadigst være
efterladt, men med det øvrige forholdes det efter For
ordningerne.« r)
Det er sidste Gang, vi høre Tale om Fru Anne
Dyre. Som før berørt var hun rimeligvis død inden
1691, i hvert Fald før 1694, da Døtrene alene fornyede
en ældre Obligation.
Efter Moderens Død begynder saa de tre Søstres
ensomme og ensformige Liv paa Risgaard. De har sik
kert holdt sig saa meget som muligt for sig selv, og med
Omverdenen kommer de kun i Berøring, hver Gang Døden
griber ind i deres lille Kreds og river den ene af dem
bort efter den anden. Saa kommer Skifteforvalteren og
skriver op og registrerer, og saa skal der gøres Rede og
Rigtighed, hvad de gamle Damer hver Gang have saa
vanskeligt ved. Men i de stille Tider har de levet for
sig selv og ikke søgt Omgang med nogen, saaledes som
man er henvist til, naar man har et adeligt Navn at
værne om og ingen Penge til at bestride Udgifterne
derved, naar man bor paa en Bondegaard, der helst
skal anses for at være en Hovedgaard, men som Amt
mandens Fuldmægtig ubarmhjertig vedbliver at kalde
en Gaard i Ris,« og som næppe har haft andet her) Rentekammerets originale Resolutioner, Resolutions Protokol
XVII, 151 og 495, Deliberations Protokol XIX, 97.
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skabeligt ved sig end den Kvist, paa hvilken den sidste
af Slægten Blik lukkede sine Øjne. En saadan Tilvæ
relse har ikke været noget ualmindeligt i hine Tider, da
de smaa Adelsslægter forarmedes og uddøde i saa ri
vende Fart, og Holberg har ikke manglet Forbilleder til
Don Ranudo og Donna Olympia, da han skrev sin
skaanselsløse Satire over de fattige, men dog selvfølende
Adelige. Men vor Tid, som forlængst har tabt Erin
dringen om de priviligerede Stænders Tryk paa de ufrie,
vil sikkert finde, at disse fattige Descendenter af en
gammel adelig Slægt fortjene mere Sympathi eller dog
en mildere Bedømmelse end den, som Datiden gennem
Holbergs Pen lader dem blive til Del. — At Søstrene
Blik har kendt baade Fattigdommen og Standsfølelsen,
ville vi faa at se i det følgende.
Hvor gamle de tre Søstre bleve, har vi ingen An
givelse af; men de har sikkert alle været langt ude over
Ungdommen paa den Tid, da deres Moder døde. Baade
Ove Blik og Anne Dyre bleve gamle Folk. Ove Blik
kan allerede i 1629 optræde som Vitterlighedsvidne ved
en Ejendomshandel og maa altsaa være født i Aarhundredets Begyndelse. I 1648 vides han at være gift.l)
Da der første Gang holdtes Skifte paa Risgaard, var den
gifte Søster og hendes Mand begge døde, og to af deres
Døtre vare gifte. Og inden Skiftet sluttes efter den
længstlevende af Søstrene, sade begge disse Døtre allerede
som Enker.2)
Den første af Søstrene døde 1714, den sidste 1726.
Da de levede i Formuefællesskab, og kun deres Gang*) Jydske Samlinger II R., 4. Bd. S. 270, 272.
2) Ifølge en Stamtavle i Pers. Tidsskrift 2. Bd. S. 361, hvis Paalidelighed dog ikke kan kontroleres, skulde den gifte Søster
Mette Blik være født c. 1640 eller tidligere, da det yngste af
hendes 5 eller 6 Børn angives at være født 1668.
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klæder vare Særeje, maatte hele Boet registreres, hver
Gang der holdtes Skifte.x) Gennem disse Registreringsforretninger lære vi ikke blot deres Formuesforhold at
kende, men vi kunne danne os et Billede af hele deres
daglige Levemaade; og Hovedsummen deraf bliver da
dette, at deres Kaar har været mer end tarvelige og
deres Levevis ganske som Bøndernes; og kun faa og
fattige Levninger fra deres Forfædres Velmagtsdage
minde os om, at vi dog befinde os i et adeligt Hus.
Saalænge de alle tre levede, drev de selv Avlingen
til Risgaard, medens Hulflod derimod var bortfæstet for
en aarlig Landgilde af 10 Rdlr. Tjenestetyendet paa
Risgaard bestod af en Avlskarl, et Par Drenge og to
Piger; men Besætningen var noget mindre, end man
skulde vente efter Gaardens Hartkorn. I 1714 bestod
den af 6 Heste, en halv Snes Kvæghøveder, en Snes
Faar og Lam og 3 Svin. I de magre Egne der vester
ude var en saadan Gaards Afgrøde ikke meget værd,
og den er maaske heller ikke blevet passet, saa godt
som den skulde. Da Boet skal gøres op i Høsten 1714,
oplyser Avlskarlen, at den indavlede Rug er saa slet,
»at ej Sæden deraf skal være at forvente,« og Skifte
retten foretrækker ganske at springe denne Indtægtspost
over, »eftersom det synes, Rugen ej skal ville tilstrække
til Husholdningen (hvortil ingen anden Forraad i Huset
fandtes), Sæd, Skattekorn og Tiender.« Avlsredskaberne
svare godt til den tarvelige Afgrøde, som de frem
skaflede: »en gammel Arbejdsvogn med gamle Haver og
Vognkurv, en gammel Bagplov med Hjul og Drelt samt
forslidt Skær og Langjern, en gammel Skærekiste med
forslidt Kniv,« og saaledes videre: alt sammen er det
') Skifterne lindes i Bøvling og Lundenæs Amters Skifteprotokol
I, 104 og 130 b, II, 260 (Provinsarkivet i Viborg).
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gammelt og forslidt. Skulde Jomfruerne ud at køre i
Stads, var den bedste Befordring paa Gaarden »en gam
mel Trævogn med en gammel Afsæt med Jerntrøj og
en Jernagestol foruden Drelt.«1) Hjemme ved Gaarden
stod Bistaderne, formodentlig i en lille Kaalgaard af den
sædvanlige vestjyske Slags, og inden Døre dyrkedes de
almindelige landlige Sysler. Der stod Brændevinskedlen
med sine to Kobberpiber, Haandkværnen med alt Tilbe
hør, Bryggerkedel og Drøftetrug, Spinderok, Garnvinde
og Haspetræ. Det er det samme Husgeraad, som findes
i enhver Bondegaard, og intet tyder paa, at Søstrene
har kendt anden Beskæftigelse — lidt Læsning fraregnet
— end det allergroveste Arbejde i Huset. Thi Registre
ringerne ere ikke blot oplysende ved det. der nævnes,
men lige saa meget ved det, der mangler. Naar man
til Sammenligning gennemløber nogle gejstlige Skifter
fra den Tid, vil man finde en Mængde Genstande op
regnede, hvis Fraværelse i Registreringerne fra Risgaard
ret gør Tarveligheden i de tre Søstres Husholdning
iøjnefaldende.
Sy- og Brodererammer, Vaffeljern og
Kageforme, Brædtspil og Tankeringe fandtes jævnligt i
jyske Landsbypræstegaarde paa den Tid; men alt sligt
er ukendt paa Risgaard. Dog havde hver af Søstrene
sit eget Kammer foruden den fælles Dagligstue, hvor
Kakkelovnen stod. Denne Kakkelovn — den eneste paa
Gaarden — var en gammel Bilæggerovn, der allerede i
1714 faar Tilføjelsen »meget gebrækkelig«, men som
ikke desto mindre vedbliver at gaa igen ved begge de
!) Have = Vognfjæl. Afsæt = Vognfading. Jerntrøj skal efter
Opgivelse fra Viborgegnen betegne den Jernstang langs Vogn
fjælens Overkant, paa hvilken Agestolen hviler. Om »Drelt«,
der findes baade paa Agestolen og Bagploven, har ingen Op
lysninger kunnet faaes.

125
følgende Skifter. Rundt omkring den var Familiens
bedste Bohave samlet, og blandt dette fandtes adskillige
Stykker, som man maaske næppe vilde finde i Datidens
almindelige Bøndergaarde. Det var Levninger fra for
dums bedre Tider, og gammelt og gammeldags var der
for ogsaa det hele: »En gammeldags Egekiste, et gam
meldags Slagværk, et gammeldags Spejl med forgyldt
Ramme, to mageløse Theskaaler« o. s. v. — Det Bohave,
der selv i Vestjylland kaldes for gammeldags i Aaret
1714, har sikkert set adskillige Generationer af Slægten
Blik komme og gaa. Men hvor betegnende er det ikke
for Adelskabet midt i al Fattigdommen, at der regelmæs
sig opføres blandt Indboet: »12 gamle adelige Kontra
fejer. «
1 Jomfruernes egne Værelser fandtes Seng, Senge
klæder. en Kiste med Gangklæder og en lille Samling
Bøger, som ikke synes at have været Fælleseje, da det
tildels er forskellige Bøger der nævnes ved hvert Skifte.
1 1714 bestod det registrerede Bibliothek af »en gammel
reven Huspostil, Forklaringer over Vor Herre Jesu
Christi ærefulde Opstandelses Historie, Davids Salmer
med Dr. Morten Luthers Fortale og korte Summarier, en
liden Bønnebog, hvoraf Titulen er afrevet.« samt fire Lig
prædikener. I 1726 fandtes: Den bedendes Kjæde, Sjæ
lenes Lyst Musik, den gudfrygtiges Alfabeth, Doctor
Lassenii Morgen- og Aftenbønner, Alle Bønners Kjærne,
en gammel Bønnebog og Ligprædikener over Hr. Otto
Skeel. Fru Berte Friis og Hr. Thomas Dyre. Til dette
Bibliothek maa vel ogsaa henregnes et gammelt Perga
mentsbind, som ved Avktionen i 1726 vurderedes
til 1 p.
Skifterne vise, at der aldeles intet Guld fandtes i
Huset. Under Overskriften »Sølv« nævnes derimod i
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1716 fire Sølvskeer og et Sølvbæger. Ti Aar efter er
denne Post svunden ind til to Sølvskeer, som derpaa
sælges ved Avktion. Af rede Penge fandtes ved de to
første Skifter aldeles intet. Ved den sidste Søsters Død
i 1726 indeholdt Boet derimod 8 Skilling.
Hvorledes de gamle Damer gik klædt, saavel til dag
lig Brug som naar de kom i Stadsen, faa vi udførlig
Besked om gennem Skifterne. Som Eksempel ville vi
tage Fortegnelsen over den først afdøde Søster Jfr.
Elsebes Garderobe, der havde sin Plads i hendes eget
Kammer i en stor, kuplet Egekiste med Laas og Nøgle
og med Jernbaand omkring.

1 brun stribet og blommet Silkeatlaskes Kjole med
blaa Kantning. Mer end halvt slidt.
1 sort Kreps do.
1 gulstribet Bastes Kjole, meget forslidt.
1 fiolblaa hjemmegjort Kjole med smaa Sølvlidser paa.
1 gammel brun forslidt hjemmegjort Kjole.
1 sort Silke Ferendins Skørt, underforet med Kattun.
1 blaa blommet gammelt Silkeskørt.
1 gammelt sort Sirtses Skørt.
1 blaa visteret hjemmegjort Skørt.
1 fiolblaa Halskaabe med gammelt For under.
1 broget Kattuns do.
I afstivet Snøreliv med en sort Brystsmække.
1 rød Klædes Rejsekjole underforet med Ry. (Den
har sikkert været et særligt Pragtstykke, thi Registre
ringen beretter her, at ifølge de to Søstres Udsagn havde
den sal. Jomfru givet den til Fru Klara Marie, velb.
Jakob Krabbes paa Strandbjerggaard, hvorfor den ej
denne Sinde blev vurderet).
1 sort Taftes stakket Forklæde med hvide Forbelader paa.
1 ringere do. af Skjellert.
1 Par gamle sorte Fløjls Haandvanter.
1 sort foret Muffe.
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2
3
1
1
6
1
1

Par Hørgarns Halværmer med Kniplinger for.
Halskraver, deraf et Par med Kniplinger.
stribet Netteldugs Handdug.
Linhat med Kniplinger om.
hvide Strimler med Kniplinger om.
sort Rejsehue af gammelt Bast.
Par Randers Handsker.

Hendes Garderobe har været den righoldigste af de
tre Søstres, men ellers er Indholdet af dem omtrent det
samme. Kun Jomfru Inger Blik har forud for sine
Søstre en Fontange og en Garnete,1) hvad enten det nu
var, fordi hun har trængt særlig til denne Prydelse, eller
fordi hun har været den mest forfængelige.
Det er smukt at se, hvorledes den øvrige fattige
Familie efter Evne støttede de tre Søstre i deres tarve
lige Kaar. Vi har tidligere nævnt, at en af Klavs Dyres
Døtre, Jomfru Elsebe Dyre tilKrogsdaL i 1691 havde ind
friet Obligationen til Dr. Niels Bendsen, og at der efter
1709 ingen Renter betaltes paa denne Obligation. Senere
er det især en anden af Klaus Dyres Døtre, Fru Anne
Dyre, Enke efter den i Ungarn døde Major Gabriel
Grubbe til Gudom Kloster, der traadte til, naar det kneb.
Skønt hun selv var meget daarlig stillet og intet efter
lod sig ved sin Død, havde hun dog Tid efter anden for
strakt Søstrene paa Risgaard »til deres højfornødentlige
Udgifter og efter deres indstændige Begæring,« med ret
betydelige Summer, for hvilke de i 1709 udstedte en
Obligation paa et samlet Beløb af 600 Rdlr.
Denne Gæld skulde de forrente med 5 p. Ct.; men i
Virkeligheden betalte de hverken Kapital eller Rente.
Det var nu heller ikke Meningen med Obligationen. De
L) Fontange: Baandsløjfe paa Haaret, Hovedtøj.
Haarpynt, forlorent Haar.

Garnete

128

Penge, som Søstrene Tid efter anden havde modtaget,
vare at betragte som Gaver, og naar Fru Anne i 1709
forlangte Bevis for disse Penge, var det kun for endnu
en Gang at vise sine Søskendebørn en Tjeneste. Ved
Hjælp af dette Papir kunde det nemlig til enhver Tid
bevises, at Søstrenes Bo var fallit, og at der ved Døds
fald imellem dem ikke var noget at udbetale til Arvin
gerne. Saaledes kunde Fællesboet paa Risgaard stadig
bevares ubeskaaret for de overlevende Søstre, og at
dette netop har været Hensigten med Obligationen fremgaar af. at den ved hvert Skifte fremlægges med al
mulig Højtidelighed, indtil Arvingerne have frasagt sig
Arv og Gæld: derpaa bliver Obligationen atter trukket
tilbage med den Bemærkning, at man ikke foreløbig vilde
gøre noget Krav gældende, og at Søstrenes Fællesbo
indtil videre kunde beholde, hvad der var. Naar Fru
Anne Dyre fik dette Arrangement truffet inden sin Død,
skete det maaske i Følelsen af, at de gamle Damers
yngre Slægtninge ikke vilde være saa hensynsfulde imod
dem, som hun selv havde været, og det følgende vil vise.
at hun deri fik Ret. Det var dog nærved, at denne
Fraus pia var strandet paa de juridiske Formaliteter,
som stadig var det svage Punkt i de tre Søstres Rets
handler. De arveberettigede udenfor Risgaard proteste
rede stadig imod Obligationens Gyldighed: men det lyk
kedes dem dog ikke at faa den underkendt.
Disse Slægtninge, som ved hvert Skifte gjorde For
dring paa en Del af Boet, vare den afdøde Søster Mette
Bliks tre Døtre. Paa den Tid, vi først gør Bekendtskab
med disse, var den ene af dem, Klara Marie Rønnov.
gift med Jakob Krabbe til Strandbjerggaard. Christence
Rønnov var gift med en tyskfødt Handelsmand Vincens
v. Mejens i København, og den tredie, Anne Rønnov,
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var ugift, og boede paa Gaarden Aasbjerg i Gudom
Sogn.
Den, som først gik ud af de tre Søstres lille Kreds,
var Elsebe Blik, der døde den 27de Juli 1714. Tredivtedagen efter var Skifteforvalteren og Vurderingsmænd tilstede paa Gaarden og registrerede Boet. Efter
at Løsøre og Besætning var vurderet til 168 Rdlr., kom
Turen til de to vigtigste Aktiver, Gaardene Risgaard og
Hulflod. Men her stødte Skifteretten paa den Vanske
lighed, at de to overlevende Søstre ikke kunde fremvise
nogen Adkomst til Gaardene, og nogen saadan blev
heller ikke funden i Boet. Det viste sig, at begge Gaar
dene vare inddragne under Sindinggaards Jordebog og
leverede deres Skatter til denne Gaard, og i Mangel af
bedre Bevis forlangte da Skifteforvalten en Attest fra
Sindinggaards Ejer Frants Rantzov om, at han intet
Krav havde paa de to Ejendomme.1) En saadan Attest
blev ogsaa senere skaffet tilveje, og med den og de
gamle Damers Ord lod saa Retten sig nøje. Risgaard
blev vurderet for 230 Rdlr., Hulflod for 180 Rdlr., og
Boets samlede Værdi blev opgjort til 574 Rdlr.
I et af de følgende Møder kom Turen til Gælds
posterne, og her fremlagdes da foruden mindre Reg
ninger Pantebrevet til Jomfru Elsebe Dyre i Viborg paa
120 Rdlr. og Obligationen til Fru Anne Dyre, Gabriel
J) At Hulflod stod opført i Sindinggaards Jordebog er ikke paa
faldende, da vi have set, at den tidligere hørte til Klavs Dyres
Gods. Derimod er det ikke let at se, af hvad Grund Risgaard.
der tidligere havde hørt under Møltrup, var kommen der.
Møltrup var paa dette Tidspunkt gaaet over i Familien Lindes
Besiddelse og ejedes i det 18de Aarh. af Christen Linde,
f 1706, hans Søn Niels Linde, f 1746, dennes Søn Christen
Linde, der 1750 solgte Gaarden til sin Fætter Rudolf Henrik
Linde, | 1788, og dennes Brodersøn Oberst Christen Linde,
t 1812.
9
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Grubbes, paa' 600 Rdlr., begge med 5 Aars resterende
Rente. Anne Dyre var paa dette Tidspunkt død, og
Gældsbrevet var gaaet i Arv til hendes Datter, Fru Edel
Hilleborg Grubbe, gift med Major Didrichsen til Krøjkær,
og det er hende, der lader Obligationen fremlægge.
Hvis denne Obligation skulde staa ved Magt, var, det
altsaa klart, at Boet var fallit, og at der intet blev at
arve, og den mødtes derfor straks med heftige Protester
fra de andre Arvingers Side.
Jakob Krabbe, der foruden at optræde paa sin
Hustrus Vegne tillige handlede som Værge for den
ugifte Anna Rønnov, var den, der førte Felttoget mod
Obligationen, og Vincens v. Mejens, der ligeledes var
mødt personlig, sekunderede ham af bedste Evne. Obli
gationen var underskreven af de tre Søstre og af et Par
nærboende Herremænd (Frants Rantzov til Sindinggaard
og Niels Linde til Nørre Vosborg) som Vidner; men
Jakob Krabbe erklærede Søstrenes Underskrift for be
tydningsløs, da de vare umyndige, og deres beskikkede
Lavværge, Just Andersen til Trøstrup, ikke havde under
skrevet Brevet. Desuden var det ikke protokolleret eller
læst ved Landstinget. Men Skifteforvalteren tog intet
Hensyn til Protesten, og da han havde resolveret, at
Obligationen skulde staa ved Magt, forlod Jakob Krabbe
og Vincens v. Mejens Skiftestedet og nægtede at under
skrive Forretningen. — Det ser ikke godt ud, at disse
yngre Slægtninge ere saa ivrige for at forminske det
lille Bo, som de overlevende Søstre fremdeles skulde
leve af. Men vi maa holde dem noget tilgode, da de
vel selv trængte haardt til, hvad de kunde faa. Om
Jakob Krabbe vides det saaledes, at han var saa fattig,
at han ikke havde Raad til at gaa med Paryk.1)
) O. Nielsen : Skodborg og Vandfuld Herreder, S. 165.
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Efter at Obligationen var godkendt og Gælden gjort
op til 978 Rdlr., skred man til at give Kreditorerne Ud
læg i Boets Midler. Men da der jo ikke fandtes rede
Penge paa Gaarden, fik denne Del af Forretningen et
noget kuriøst Udseende. Avlskarlen fik for sin resterende
Løn anvist en graa Stud, en liden ravnsort Kvie, en
ravnsort Studekalv, to Fyrretræs Bænke og en Stol med
udsyet Tøj paa. Købmanden i Holstebro, der havde
leveret Varer til Begravelsen, fik sit Tilgodehavende
dækket med et gammelt Galtsvin. Skifteskriveren fik i
Gebyr den meget gebrækkelige Kakkelovn, Slagværket
og to gammeldags Spejle. De to Vurderingsmænd fik
til Deling et ottekantet Egebord med lukket Fod. Jom
fru Elsebe Dyre fik Part i Bisgaard for 175 Bdlr., og
alt, hvad der.saa blev tilbage, tillagdes Major Didrichsen
paa Krøjkær. Paa dette Punkt af Sagen fremlagde de
to Søstre imidlertid Fru Edel Grubbes Erklæring om,
at hun og hendes Mand intet fordrede for sig, og at
Søstrene maatte beholde, hvad der blev udlagt til dem
paa Skiftet, og Obligationen havde saaledes gjort sin
Nytte for denne Gang.
Af det ovennævnte Bohave, som blev udlagt til Gæl
dens Dækning, træffes en Del, saasom Kakkelovnen og
Slagværket, senere atter paa Bisgaard. Denne Betalingsmaade er altsaa næppe bleven bragt til Udførelse, og
Søstrene maa have skaffet Penge til at indløse deres
Ejendele igen. Hvor disse Penge kom fra, er vi ikke i
Tvivl om, naar vi hører, at de to Søstre straks efter
Jomfru Elsebes Død bortsolgte den sidste Del af deres
Fædrenearv, Gaarden Risgaard. Køberen var den rige
Herremand Niels Linde til Tirsbæk og Kærgaardsholm.
Gaarden blev nu bortfæstet til en Bonde, der fik hele
Stuehuset til Beboelse med Undtagelse af en Kvist, der
forbeholdes de to Søstre i deres Livstid, men efter deres
9*
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Død ligeledes skulde overgaa til Bonden. Muligvis har
Bonden ogsaa forpligtet sig til at græsse en Ko for hver
af Søstrene; thi ved Skiftet i 1716 nævnes to Køer som
tilhørende Boet, og i 1726 findes endnu én. Bondens
Landgilde var ogsaa afpasset derefter; saalænge Søstrene
levede, skulde han give Niels Linde 10 Slettedaler aarlig,
men efter den Tid 10 Rdlr. — Enkelthederne ved denne
Handel kende vi dog ikke nøjere: thi der blev ikke ud
færdiget noget Skøde paa Gaarden. Niels Linde betalte
Købesummen kontant paa 100 Slettedaler nær, og for
dette Beløb udstedte han en Obligation. De gamle Damer
passede imidlertid saa daarligt paa dette Papir, at det
senere hen ikke var til at finde. Men Niels Linde be
talte dog redelig sin Gæld til Boet efter den sidste
Søsters Død.
Kun i et Par Aar havde den lille Husstand nu Fred
for Retten og Øvrigheden. Den 24. Septbr. 1716 døde
Jomfru Inger Blik, og saa skulde der atter registreres.
Boets Midler var nu sunket ned til 328 Rdlr. Men sam
tidig var Gælden noget formindsket. Til Jomfru Elsebe
Dyre skyldte de nu kun 30 Rdlr. — hun har altsaa faaet
en Del af sine Penge, da Risgaard blev solgt. Men
Major Didrichsens Obligation stod derimod endnu ved
Magt, og var med sine Renter løbet op til en Sum af
840 Rdlr. Denne Obligation blev atter fremlagt, og
gjorde ganske den samme Virkning som sidst. Vincens
v. Mejens var ikke mødt denne Gang, men havde sendt en
skriftlig Fuldmagt til Jakob Krabbe, i hvilken han paa
Forhaand protesterede mod den fra forrige Skifte be
kendte Obligation, ifald den skulde vise sig igen. Intet
fornuftigt Menneske kunde agte den for gyldig, skrev
Vincens v. Mejens, da det var aldeles tydeligt, at den
kun var udstedt pro forma, hvilket ogsaa den afdøde
Jomfru Blik i sin Tid selv havde betroet ham. Jakob
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Krabbe havde tillige Fuldmagt fra sin ugifte Svigerinde
Anna Rønnov, der nu boede i Gimsing, og han var saaledes den eneste fremmede, der indfandt sig paa Risgaard til Skifteforretningen. Det hele var snart endt.
Jakob Krabbe udtalte sin Forbavselse over atter at
møde den odiøse Obligation. Men da Gælden altsaa ogsaa denne Gang langt oversteg Formuen, frasagde han
sig Arv og Gæld og vilde intet have med det hele at
bestille. Skifteforvalteren spurgte da Birgitte Blik, om
hun vilde vedstaa Arv og Gæld, og hun svarede, at
»hun ikke vilde, hendes sal. velb. Søstre, sal. Jomfru
Elsebe og Inger Blich, skulde lide nogen Tort i deres
Grave for nogen Krav, men hermed forpligtede sig at
tilsvare deres bortskyldige Gæld, om hun end skulde
nødes til at søge Ven og Vens Ven.« Obligationen blev
derefter som forrige Gang trukket tilbage indtil videre,
og de øvrige Kreditorer fik paany anvist Varer for
deres Tilgodehavende. Skifteforvalteren fik 8 store Tin
fade, og Skifteskriveren 6 af de adelige Kontrafejer.
Jakob Krabbe optræder denne Gang noget mere for
sonlig end sidst. Hans Protest imod Obligationen var
holdt i en langt blidere Tone, og han underskrev uden
nogen Indvending Skifteforretningen, hvad han i 1714
havde vægret sig ved at gøre.
Det er antagelig dette Skifte, som har henledet Op
mærksomheden paa det uheldige i, at Niels Linde intet
Skøde havde faaet paa Risgaard; thi kort efter — den
15de Decbr. 1716 — udstedte Birgitte Blik et saadant
Skøde med alle ønskelige Formaliteter og med tre Mænd
som Vidner, dog uden at Skødet blev læst paa Lands
tinget. Og som om hun nu i det hele taget vilde have
sine jordiske Anliggender i Orden, skilte hun sig kort
efter ved sin anden Ejendom Hulflod, paa hvilken Gaard
hun udstedte et Brev til Jakob Krabbe af 30te April
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1717. Dette Dokument, der er en Mellemting mellem
et Skøde, et Gavebrev og en Aftægtskontrakt, lyder
saaledes:
»Tilstaar jeg underskrevne Birgitte Blich til Riis,
det jeg af mosterlig Kærlighed til min kære Søsterdatter,
velbaarne Clara Marie Rønnov paa Strandbjerggaard, og
hendes Kæreste, velbaarne Jakob Krabbe, haver tilsagt
dennem, at de efter min Død skal nyde og beholde til
evindelig Eje og Ejendom den Gaard udi Nøvling Sogn
beliggende, Hvolflod kaldet, med al dens Herlighed og
Rettighed, intet undtagen, saasom de mig derfor i alle
Maader har fornøjet. Dog har de tilsagt mig i min Al
derdom ikke at se paa, jeg til min uforbigængelig For
nødenhed skulde mangle noget. Til Bekræftelse haver
jeg dette med egen Haand underskrevet og forseglet og
venlig ombedet Hr. Christen Svenstrup, Sognepræst for
Nøvling og Sinding, og Sr. Just Andersen Holst paa
Trøstrup med mig til Vitterlighed at underskrive og
forsegle.
Datum Riisgaard, den 30te April 1717.
(Underskrifterne).
Fremvist og læst paa Viborg Landsting d. 15.
Decbr. 1717.«
Dette Gavebrev traadte dog først i Kraft efter
Jomfru Birgitte Bliks Død. Saa længe hun levede, oppe
bar hun selv Landgilden af de to Bønder, der boede paa
Hulflod, men det ser heller ikke ud til, at Jakob
Krabbe og hans Hustru i nogen Maade har taget sig af
hende i hendes Alderdom, saaledes som hun i Gave
brevet forventer. Hendes sidste Sygdom har de ikke
kendt noget til, og ingen af hendes Slægtninge var hos
hende, da hun døde den 13de Juni 1726. Kun en
fremmed Tjenestepige var tilstede, da den sidste af
Navnet Blik lukkede sine Øjne paa Kvistkammeret i Risgaard, fattig og ene, glemt af sin Slægt og savnet af
ingen. Fæstebonden paa Riis besørgede hendes Begra
velse. Hendes nærmeste Slægt var optaget af Spørgsmaalet om, hvorvidt der blev noget at arve, og ingen
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tænkte paa, at fra nu af talte den indfødte danske Adel
et gammelt Navn mindre.
Straks efter hendes Død tog Jakob Krabbe Hulflod
i Besiddelse. For Aarene 1726 og 1727 oppebar han
Landgilden af Gaarden, og da den ene af Gaardens
Parter i denne Mellemtid blev fæsteledig, bortfæstede
han den paany, og beholdt selv Indfæstningssummen. —
Tredivte Dagen efter Dødsfaldet var han derpaa tilstede
i Boet for at overvære Skifterettens Registrering. Ogsaa
hans Svigerinde, Jomfru Anna Rønnov, der nu boede i
Holstebro, havde personlig indfundet sig. Men Vincens
v. Mejens var i Mellemtiden død, og hans Enke Christence Rønnov var rejst ud af Landet og sagdes at op
holde sig i Lybæk. Indboet blev paa denne Dag vur
deret til 83 Rdlr., men ved den paafølgende Avktion
udbragtes det dog til lidt over 100 Rdlr. Desuden an
meldte Jakob Krabbe, at det var ham bekendt, at Niels
Linde til Kærgaardsholm endnu skyldte 100 Rdlr. paa
Købet af Risgaard. Obligationen var ganske vist for
svunden, men Jakob Krabbe lovede, at han inden næste
Skiftesamling skulde skaffe Rigtighed i denne Sag fra
Niels Linde. Denne Tjenstivrighed fik han dog ikke megen
Glæde af. Da Skifteretten næste Gang samledes, kunde
han blot meddele, at han to Gange havde skrevet til
Niels Linde om hans Gæld til Boet, men Niels Linde
havde aldeles ikke svaret paa hans Breve, og det er
tydelig nok under Paavirkning af Ærgrelsen herover, at
han nu nedlægger Paastand paa, at Risgaard skal regnes
Stervboet til Indtægt, skønt han i det første Møde al
deles ikke havde benægtet, at Niels Linde virkelig havde
købt Gaarden. Skifteforvalteren tog sig nu af Sagen,
og stævnede Niels Linde til at fremlægge sin Adkomst
paa Gaarden, og det har sikkert ikke stemt Jakob
Krabbe blidere, at denne Øvrighedens Opfordring ufor-
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tøvet blev besvaret med, at Niels Linde indsendte det
forlangte Skøde, først i Afskrift og senere i Original, da
hans stridbare Modpart ikke vilde anerkende den forøv
rigt fuldt korrekte Genpart. Da dette Skøde blev frem
lagt og oplæst i den paafølgende Skiftesamling, spillede
den haardt krænkede Jakob Krabbe den forbavsede:
han vilde ikke haabe, at Niels Linde efter en slig ulov
lig Adkomst vilde tiltage sig denne Gaard; Skødet var
jo ganske ugyldigt, da det var udstedt af en umyndig
og ej tinglæst, og det var stridende mod H. Mayt.s Lov,
da Gaarden var solgt uden lovlig Opbydelse og de rette
Arvinger ubevidst.
Skifteforvalteren tog ikke videre
Hensyn til denne Protest, men henviste Jakob Krabbe
til Niels Lindes Værneting, hvis det var hans Mening al
angribe Dokumentet. Og Jakob Krabbe havde ikke be
tænkt, at han ved sine stærke Protester skabte et far
ligt Vaaben mod sig selv. Thi da han umiddelbart efter
sin Protest mod Skødet til Niels Linde fremlagde det før
nævnte Gavebrev, i Henhold til hvilket han betragtede
Hulflod som sig tilhørende, tog Skifteforvalteren dette
Dokument til sig og erklærede, at det skulde bero i Ret
tens Varetægt, indtil det blev afgjort, hvorvidt dette Do
kument skulde »validere« eller ej. Endelig blev der paa
denne Skifteforsamlig udstedt 'Proklama til Enken Christence Rønnov om at indfinde sig inden Aar og Dag,
og Skiftet blev derefter udsat, indtil denne Tidsfrist var
udløben.
I denne Mellemtid døde Jakob Krabbe til Strandbjerggaard (19. Febr. 1727), og det blev hans Enkes
Værge Kaptajn Linderoth, der tillige var Formynder for
Jomfru Anne Rønnov, der nu overtog den dobbelte Op
gave, som Jakob Krabbe havde efterladt sig: samtidig
at angribe . Skødet paa Risgaard og at forsvare Gave
brevet paa Hulflod.
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Da Aar og Dag var gaaet, uden at Christence Rønnov havde indfundet sig, genoptoges Skiftemøderne i
Efteraaret 1727. Niels Linde indsendte de 100 Slettedaler, han skyldte paa Gaardens Køb, med den Bemærk
ning, at han intet hellere ønskede, end at komme af
med Pengene, naar der kun blev givet ham en saadan
Kvittering for dem, at han kunde være sikret mod alle
Efterkrav, hvis den forsvundne Obligation en Gang i
Fremtiden kom for en Dag. Skønt Kaptajn Linderoth
protesterede mod Pengenes Antagelse, før Sagen om
Gaardens Salg var bragt i Orden, modtog Skifteforval
teren dem dog foreløbig til Opbevaring. Dernæst paa
lagde han gentagne Gange Kaptajnen, hvis han vilde
angribe Skødet paa Risgaard, da at forfølge Sagen til
Niels Lindes Værneting. Men dette vægrede Kaptajnen
sig bestandig ved at gøre. Thi skulde Sagen henvises
til Lov og Ret, sagde han, kunde med Skiftet saa
mange Aar hengaa, at det vel aldrig kom til nogen
Endskab, og han forlangte derfor, at Skifteforvalteren
selv paa Stedet skulde træffe en Afgørelse. Efter at
denne Strid havde foraarsaget talrige Opsættelser af
Skifteforhandlingerne, fik Kaptajn Linderoth endelig sit
Forlangende opfyldt, idet Skifteforvalteren i den sidste
Samling paa Risgaard d. 5. Juli 1728 afsagde følgende
to Kendelser:
1. Skødet paa Risgaard forbliver ved Magt, da
hverken Jakob Krabbe eller Kaptajn Linderoth har villet
sagsøge Niels Linde for det; dog forbeholdes Arvingerne
Regres. De 100 Slettedaler deles mellem Arvingerne,
og den forsvundne Obligation sættes ud af Kraft.
2. Gavebrevet paa Hulflod kasseres. Thi Jakob
Krabbe har selv erklæret, at han ansaa Jomfru Birgitte
Blik for umyndig, da hun udstedte Skødet paa Risgaard,
og hun var den samme, da hun udstedte Brevet paa
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Hulflod. — Ingen af de brugte Vitterlighedsvidner, som
nu begge ere døde, vare hende af Øvrigheden tilfor
ordnede som Værger eller Formyndere (!). — Dokumentet
er mistænkeligt, da der hverken meldes Beboerens Navn,
Stedets Hartkorn eller Landgilde, eller hvad derfor er
betalt, om det skal anses for et Skøde — og om det
maatte være en Kontrakt paa Livsophold, hvad det dog
ikke er, eftersom hun levede for sig selv og af sit eget
uden at nyde noget fra Jakob Krabbe. Brevet er saaledes ikke konform med Loven.
Efter at disse Kendelser vare afgivne paa Risgaard,
begav Skifteretten sig over til Hulflod for at tage Syn
over denne Gaard. Den befandtes at være i fuld Drift
med forsvarlige Bygninger og tilstrækkelig Besætning.
De to Bønder, som begge hed Jens Pedersen, men skælnedes fra hinanden ved Tilføjelserne Østergaard og
Vestergaard, fremviste deres Kvitteringsbøger, ifølge
hvilke de havde betalt to Aars Landgilde paa Strandbjerggaard, den ene af dem desuden sin Indfæstning.
Det blev i alt et Beløb af 33 Rdlr. og 3
som Jakob
Krabbe saaledes havde oppebaaret i Henhold til det
kasserede Gavebrev, og som hans Enke nu uden Barm
hjertighed maatte erstatte Dødsboet. Bønderne fik des
uden Tilhold om for Fremtiden kun at svare en Trediedel af Landgilden til Jakob Krabbes Enke, en Trediedel
til Kaptajn Linderoth paa Jomfru Annes Vegne og en
Trediedel til Amtmanden paa den fraværende Christence
Rønnovs Vegne.
Da alle Udgiftsposter vare fradragne, blev der tilbage
156 Rdlr. til Deling, eller 52 Rdlr. til hver af Arvingerne,
samt Trediedelen af Hulflod. Den fraværende Arvings
Penge bleve leverede til Amtmanden, der satte dem paa
Rente.
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Den 17. Juli 1728 satte Skriveren det sidste Punk
tum i Skiftet efter den sidste af Navnet Blik. Øvrig
hedens Hverv var tilende, og den gamle Slægts fat
tige Efterladenskaber vare delte retfærdeligen imellem
kvindelige Paarørende af andre Slægter og med andre
Navne.

