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HOVEDGAARDEN »HASTRUP«
I THYREGOD SOGN

BIDRAG TIL DENS HISTORIE
ved HANS KAU
Følge Traditionen paa Stedet skal Hastrup op
rindelig have været et befæstet Slot, der laa paa
en Holm i Hastrup Sø. Dette stemmer ogsaa med
Historiens Vidnesbyrd. Men Borgen var dog allerede
gaaet til Grunde i Begyndelsen af det 15de Aarhundrede; thi den Gang var kun »Voldstedet« tilbage.
Da Pontoppidans »Danske Atlas« udkom, saas endnu
Resterne af en Stenbro, som havde ført fra det faste
Land over til Holmen i Søen. Men alle disse Rudera
er nu forsvundne. Kun Holmen ses endnu. Den udgjør et Areal af 1 til P/2 Skjæppe Land, og Søen,
hvori den ligger, udgjør 35 Tdr. Land. Talrige For
tællinger og Sagn, der til Dels hører til de vandrende,
knytter sig til den gamle Borg i Søen og lever endnu
i Befolkningen. En Del foreligger ogsaa i trykt Form.1)
Senere laa Hastrup Hovedgaard midt i en grøn
Eng, nordvest for Søen, paa et højt Punkt, »Rugbjerg«
kaldet, hvor der var dybe Vandgrave saavel om Lade
som Borgegaard og ved Indkjørslen en Lænkebro.
Voldgraven Øst for Gaarden dannedes af en af Skjernaaens mange Biarme, der kommende fra Øst gjennemløber Rørbæk og Hastrup Søer, midt imellem hvilke

I

9 Danmarks illustrerede Almanak for 1856. Redigeret af Claudius
Rosenhof.
Vejle Amts Aarb. I. 1917
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den driver Hastrup Mølle, og efter Udløbet af Hastrup
Sø snoer sig forbi Hovedgaarden. Øst for Gaarden
og Nord for Søen laa og ligger endnu en gammel
Egeskov paa c. 100 Tdr. Land, der nu kun nærmest er
Egekrat, men som efter Sagnet i gamle Dage skal
have indeholdt saa store Træer, at Egebjælkerne i
Thyregod Kirke skal være »skovede« der.
Det første man véd om Hastrups Ejere, er, at
Gaarden omkr. Aar 1400 ejedes af en Adelsmand, Væb
ner Tøste Nielsen af Fløndergaard, Flønder Sogn ved
Lemvig, og hans Hustru Inger. Men allerede i Be
gyndelsen af det 15de Aarhundrede solgte Tøste Nielsen
Hastrup med alt dets tilhørende Gods til Peder Lykke,
den senere berømte Ærkebiskop i Lund.
Peder Lykke, født 1359, var af Billernes Æt og Søn
af Jon Nielsen Bille af Solbjerg og Christine Pedersdatter af Slægten Lykke, hvis Familienavn han antog.
I sit 15de Aar var han Kannik i Roskilde; senere
studerede han ved Universitetet i Paris, hvor han tog
Magistergraden. I 1380 var han kommen hjem og 5
Aar senere blev han Ærkedegn ved Roskilde Dom
kapitel. Dronning Margrethes Ven og politiske Raadgiver Biskop Peder Jensen Lodehat førte ham ind i det
politiske Liv og i Aaret 1404 blev han sendt til Eng
land for at bringe en ægteskabelig Forbindelse i Stand
mellem Erik af Pommern og Philippa af England,
hvilket vanskelige Hverv han løste med overlegen
Dygtighed. I 1409 blev han valgt til Biskop i Ribe,
og i 1414 drog han i Forening med Biskop Johan
Skondelev i Slesvig til Constanz som den danske
Gejstligheds Repræsentant paa det berømte Koncilium,
hvor han kom til at spille en fremtrædende Rolle.
I 1418 blev han efter Kongens Ønske kaldet til Ærke
biskop i Lund. Her blev hans Navn særlig knyttet
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til det sidste store Provincialkoncilium, som afholdtes
i Danmark, nemlig i Kjøbenhavn 1425. Den paa dette
Møde vedtagne Synodalforfatning blev gjældende Lov
for den danske Kirke indtil Reformationen. I 18 Aar
stod Peder Lykke i Spidsen for Ærkestiftet i Lund
og vandt sig her ligesom i Ribe stort Ry for praktisk
Dygtighed og Virkesans. Han døde 1436 og blev be
gravet i det Kapel ved Lunds Domkirke, som han
selv havde ladet bygge paa Kirkens søndre Side. I
Ribe Bispekrønnike kaldes han »en ædel Mand, lærd
og forstandig« og Sorø Gavebog kalder ham »en Mand
af høj Herkomst og stor Klogskab.«1)
Ærkebiskop Peder Lykke skjødede i 1419 til Biskop
Christiern og Biskopsbordet i Ribe sit Gods i GamleHasdorp med et Voldsted, hvorpaa Hastrup Slot
havde ligget, imod at der daglig holdtes Sjælemesse
i Domkirken for ham, Tøste Nielsen og dennes Hustru
Inger:
Vidisse af Ærkebiskop Peder Lykkes Gave-Brev til
Ribe Domkirke paa Hastrop med mere Gods 1419.

Jens Thamesøn, Jens Moghenssøn, Landtzdommer
y Nøre Jutthlandt, Jens Schriffwer Landtz tyng Hører
ibidem, Johan Brockenhus tiill Lierbeck, . Niels Moghensøn Slottz Fogitt paa Haldt, och Her Peder
Seffrensøn Fogitt paa Skiarne giør viittherliigt, att
Aar effther Gudtz Byrdt MDXLIIII. Leffwerdag nest
for Juli vor skiickett Erlig oc Velbyrdiig Mandt Erick
Skramm till Hastrop, oc lodt lesse ett gammellt Lattins Breff met fem henggindis Indtzegill, lydindis saa
paa Danske Ordt fraa Ordt, som her effther schreffwet staar etc. Alle Mendt, thette Breff siier, helsze
Wii Peder met Gudtz Naade Erckibiscop y Lundt,
9 Dansk biografisk Lexikon X. 521.
1*
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Sueriigs Fyrste og Pauens Legatth, ewindeliigh met
wor Herre. Thet skulle alle Mendt wiide, som nu
ere oc komme skulle, att wy afT etth veberaadt Hugh
oc Sindt, tiill wore Sieles, Tøste Nielsens afT Flynder
oc hans elskeliige Hustrues Fru Ingerdtz Sieles Lege
dom, hafTwer giiffwett, skiødt oc friiliighen affhendhett
indt tiill wor Hederliige Broder vdj Christo Her Christiern aff samme Naade Biscop vdi Riibe oc hans
Efftherkommer for etth Riiber Kierckes Biscopeliig
Bordt alt vortt Godz y gamble Hasdorp, met ett woldt
stedt, paa huiliken Hastrop Slott byggitt veriitth hafTwer,
met alt vortt Godtz, som tiil samme Slott liiggindis
er, rørindis och vrørindis, votth oc tiwrtt, intthet aldeeliis vndtagenn, Item alt wortt Godtz y Jelinghsøssell,
som er II. byggede Gorde y Tyrgolundt, Item tre byg
gede Gorde vdi Thyrgodt By, Item en bøggett Gordt
kaldiis Aalbeck, Item en byggith Gordt kaldis Vester
Lundt, Item III. øde Gorde y HønskofT y Thyrgo
Soghen, Item II. øde Gorde y Vlderop y Vlderup Soghen,
Item en øde Gordt kaldis Ulderop Gordt y Brandle
Soghen, oc HIL øde Gorde y Lystrop Soghen oy Lower
syyssell liiggindis, met alle oc huer thette forscreffme
Godtzes tiilliiggelsze rørindis och vrørindis, voetth oc
tiwrth, inthet aldelis vndtaghen. Huilcket Godtz wy
kiøpt hawer afT welbyrdiige Mandt Thøsthe Nilssøn
y Flynder, Webner, som the BrefTue, ther paa giortth
er, indholder, metth all then Rett, wy tiill forscrefTne
Godtz, oc meth huis BrefTue oc Bewiisseninger wy ther
paa hafTwer afT forscrefTne Thøsti, tiil ewindeliig Eye
eye skullindis, Dog metth sodane Skiell og Wilkor, at
forscrefTne Her Christiern Biskop vdj Riibe och hans
efTtherkommere skall for vore Sieles, forscrefTne Thøsle
Nielsøns oc hans elskeliige Hustrues Frue Ingerdtz
Sieles Saliighedt tiil ewiig Tiidt lade siige en dagliigh
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Messe mett andre gode Gerninger vti Riiber Kiercke,
effther som thi breffue, ther paa giortt er, vdviisser,
thiill hvis viithnesbyrdt haffue wy ladetth hengtt wor
Secret meth wore Hederliige Broders Ingzegelle neden
for thette wortt obne Breff, som er Her Boo aff Aarhuss, Jens aff Roskiildth, Lage aff Wiborg, oc Jens
aff Otthensze, aff samme Naade Biiscopper. Giiffuet
y Kiøbinghaffn anno Domini MGDXIX. Sancti Johannis ac Pauli Mortiris Dag. In cujus rei testemonium sigilla nostra presentibus inferius impressa.
Uden paa skrevet:
Wiiditz aff Biscop Peder Erckibiscop y Lund hans
Gaffue Breff, met huilckett han haffuer giiffuit Hastrup
met miere Godtz tiil Riiber Dom Kircke Anno 14191).
Biskop Chrisliern eller Biskop Christen Hemmingsen
var en Sjællænder, født omtrent 1378. I en ung Alder
blev han Domprovst i Roskilde, i hvilken Stilling
han nævnes allerede 1405. Efter ovenomtalte Peder
Lykkes Forflyttelse fra Ribe til Lund blev Christen
Hemmingsen dennes Efterfølger som Biskop i Ribe. Han
var Deltager i det danske Kirkemøde i Kjøbenhavn 1425
og skal ogsaa en Tid have været dansk Afbud ved
Kirkemødet i Basel. Som Rigsraad overværede han Da
tidens Fredsmøder, og han var med ved Christoffer
af Bayerns Kroning, som fandt Sted i hans egen Dom
kirke i Aaret 1443. I Domkirkens store Taarn stiftede
han 1438 et Kapel, og Ribe Bispestol skal han have
skaffet meget Gods. Han maa være død i Aaret 14542).
Biskop Chrisliern beholdt dog kun Hastrup et Aarstid, idet han allerede 1420 afhændede Gaarden til den
bekjendte Rigsraad Morten Jensen Gyrstinge.
Gavebrevet af 26. Juni 1419 er trykt i Danske Magasin III., Pag. 268—70.
2) Dansk biografisk Lexikon 7, 323.
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I Morten Jensen Gyrstinge fik Hastrup en berømt
Ejer. Som Navnet viser, stammede Slægten Gyrstinge
fra Byen af samme Navn i Sjælland, Alsted Herred,
og var af sjællandsk Uradel. Vaabnet: Oprindelig to
krydslagte Pile, dog alt ved Aar 1400 2 skraat udefter
staaende blaa Pilejern over 3 af rødt, gult og blaat
sammensatte Regnbuer i hvidt; — 2 røde Hvesselhorn
hvert besat med et blaat Pilejern. Slægten er for
længst uddød1).
Morten Jensen Gyrstinge var født 1379 og var Søn
af Jens Gyrstinge, Landsdommer i Sjælland. Allerede
1411 vidnede han som Ridder i Kolding om, hvor
ledes Enkehertuginde Elisabeth af Slesvig havde lovet
at overgive Dronning Margrethe Flensborg. Da Byen
kort efter virkelig kom i de Danskes Hænder, blev
han nøje knyttet til den som Stadens Høvedsmand,
senere tillige paa den stærke Borg, som Kong Erik
havde ladet opføre paa Mariebjerget udenfor Flensborg.
Det er et Vidnesbyrd om Morten Jensen Gyrstinges
store Dygtighed, at han kunde blive siddende som
Lensmand her paa en saa udsat og vigtig Post, saa
længe Byen var dansk. Ofte blev der ført Klage over
ham af de holstenske Grever, mens Byens Borgere
derimod satte Pris paa ham og optog ham i deres
Gilder. Overalt, hvor der med Ord skulde værnes
om Sønderjyllands Danskhed, var Morten Gyrstinge
altid parat, saa-ledes baade 1421 paa Viborg Landsting
og 1424, da Kejser Sigismund havde sendt sin Kom
missær herop for at undersøge Sagen. Men ligesaa
beredvillig viste han sig, da det gjaldt at forsvare den
danske Sag med Vaaben. Det første Hovedangreb paa
Flensborg i Aaret 1427 modstod han i Forening med
sin Svoger Biskop Gert Gyldenstjerne af Børglum, og
Thiset og Wittrup : Nyt dansk Adelslexikon, Pag. 109.
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selve Hertug Henrik maatte lade sit Liv under Stor
men paa Byen. Anderledes gik det i 1431, da fik
Holstenerne Staden i deres Magt ved Forræderi, men
xMorten Gyrstinge forsvarede, atter sammen med sin
Svoger, den krigerske Børglum Bisp, Borgen et halvt
Aar igjennem, og det var først da Hanseaternes
Flaade havde spærret Flensborg Fjord og alle de belejredes Levnedsmidler vare slupne op, at han den
7. September sidst bemeldte Aar overgav dette Dansk
hedens sidste Bulværk i Mellemslesvig.
Imidlertid havde Morten Jensen Gyrstinge paa den
Tid alt længe været Medlem af det danske Riges Raad
og i denne Egenskab deltaget i alle politiske For
handlinger. I 1419 havde han medbeseglet Forbundet
med Polen og i 1423 Forbundet med Hansestæderne.
I de følgende Aars Forhandlinger med Holstenerne
Hansestæderne og de misfornøjede Svenskere træffe
vi ligeledes Morten Gyrstinges Navn allevegne. Da
Danmarks Stormænd begyndte at vende sig mod Erik
af Pommern, synes Morten Gyrstinge at have staaet
paa Kongens Side, som benyttede ham til Mægler
overfor de misfornøjede; men da Rigsraadet tog de
afgjørende Skridt, indkaldte Christoffer af Bayern og
opsagde Erik Troskab, træffe vi baade Morten Jensen
Gyrstinge og hans Broder Navne Jensen Gyrstinge
Biskop i Odense, blandt de øvrige, og i 1440 maatte
Flensborgs gamle Forsvarer medbesegle den Arveforlening paa Slesvig, som betegnede den fulde Op
givelse af Erik af Pommerns Kamp. Under Christoffers Regjering hører vi saa godt som intet om Morten
Gyrstinge. Den 28. April 1448 afgik han ved Døden
og blev begravet i Roskilde Domkirke, hvor hans
Gravsten endnu findes.T)
x) Dansk biografisk Lexikon, II, 417—18.
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Fra Morten Jensen Gyrstinge gik Hastrup i Arv til
hans Søn, Oluf Mortensen Gyrstinge, der ligesom Fa
deren var Rigsraad og tillige Landsdommer i Jylland.
Han var gift med Johanne Lykke. Yderligere véd jeg
ikke noget om ham.
Oluf Mortensen Gyrstinge og Johanne Lykkes Søn
var Folmer Olufsen Gyrstinge, som arvede Hastrup
efter Forældrene. Folmer Gystinge døde ugift 1520 og
han var den sidste Mand af sin Slægt.
Efter Folmer Olufsen Gyrsting arvede hans Søster
Anne Olufsdatter Gyrsting Hovedgaarden Hastrup.
Hun blev gift med Peder Skram til Voldbjerg, Hee
Sogn, Hind Herred, og tilførte ham Gaarden. Peder
Skram hørte til Slægten Skram med Stihagen, var
egentlig af Slægten Fasti, men opkaldt efter sin Mor
fader, hvorfor hans Afkom beholdt Navnet Skram.
Vaabnet: En tretrinet rød Stormstige i hvidt — en halv
sort Morian med hvidt Baand om Hovedet. Slægten
er forlængst uddød.1)
Peder Skram var ellers en temmelig ukjendt Mand.
Hvem hans Forældre var og naar han er født, har
jeg ikke kunnet finde. Heller ikke véd jeg, hvilket
Aar hans Hustru er født eller hvad Aar hun og Peder
Skram har holdt Bryllup. Deres respektive Dødsdage
kjendes heller ikke. Rimeligvis har de boet paa Voldbjerg.
Efter Peder Skram og Anne Olufsdatter Gyrsting
gik Hastrup i Arv til deres Søn Erik Skram2). Denne
er formodentlig nok født paa Voldbjerg, men hans
Fødselsdag kjendes ikke. Han maa være født i Slut
ningen af det 15de eller lige i Begyndelsen af det 16de
Aarhundrede og har haft Bopæl paa Hastrup. I Mod
sætning til sin Fader er Erik Skram en temmelig
Thiset og Wittrup: Nyt dansk Adelslexikon. Pag. 267.
2) Dansk biografisk Lexikon. 16 B. 79.
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kjendt Mand. I 1528 nævnes han blandt de Adelsmænd, der skulde følge Kongen ind i Hertugdøm
merne. Næste Aar d. 8de August holdt han Bryllup med
Maren Lauridsdatter Løvenbalk, en Datter af Laurids
Mogensen Løvenbalk til Tjele og Maren Bille, Søster
til den berømte Biskop Ove Bille i Aarhus. Brylluppet
stod paa Hastrup. Fra 1546—58 var han Landsdom
mer i Nørrejylland og forlenet med Holstebrogaard.
Omtrent ved Aar 1536 døde Maren Lauridsdatter
Løvenbalks Broder, Mogens Lauridsen Løvenbalk til
Tjele, og denne Gaard tilfaldt nu hans Søster og Svoger
paa Hastrup. Mogens Lauridsen Løvenbalk1) var 1523
bleven forlenet med Nørlyng Herred og færdedes 1525
i Skotland, hvor han som Frederik d. 1stes Sendebud
modvirkede Christian d. 2den. 1529 var han som Skibs
chef Deltager i Mogens Gyldenstjernes Tog til Akershus. Under sit Ophold i Skotland blev han bekjendt
med en skotsk Adelsdame, Genete Jacobsdatter Cragengelt2), beslægtet med Greverne af Montrose, hvem
han førte med sig til Danmark. Med hende avlede
han to Børn, en Søn og en Datter, men synes iøvrigt
at have behandlet hende som sin Slegfredviv. Hun
havde saaledes aldrig spist ved hans Bord, og da han
døde, efterlod han hende vel en ret betydelig Formue
i Løsøre, men Gaarden Tjele overdrog han til Erik
Skram, da hans Børn med Genete Cragengelt ikke
anerkjendtes for ægtefødte.
Erik Skram fik imidlertid megen Bryderi af den
Arv, som dér var tilfalden ham. Hans Hustrus Broder
søn Knud Mogensen vilde nemlig hævde, at han havde
Arveret til Gaarden, og da Erik Skram bestred baade
hans ægte Fødsel og hans Arveret til Tjele, opstod
x) Dansk biografisk Lexikon, 10 B, 589.
2) D. b. L., 4 B, 99.
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per i Aaret 1557 en fortrædelig Proces om den Sag1).
Knud Mogensen søgte ved Vidnesbyrd fra Skotland
at bevise, at hans Forældre var bievne ægteviede d.
31te August 1525 i Robert Bartons Hus i Leith2). Dom
men gik dog Knud Mogensen imod, maaske nærmest
fordi han ikke i rette Tid havde hævdet sin Arveret,
og Erik Skram beholdt Tjele, men maatte selv 12te
beedige, at han i sin Tid rettelig efter Loven tog Arv
efter sin Hustrus Broder3).
Erik Skram døde 30te April 1568 paa Hastrup.1)
Men Striden fortsattes efter hans Død mellem hans
Børn og Knud Mogensen. Denne sidste fik nemlig
senere af Universiteterne i Wittenberg og Kjøbenhavn gunstige Erklæringer om Gyldigheden af Ægte
skabet mellem Forældrene, og ved Frederik den
2dens Mellemkomst gik Erik Skrams Børn 1571 ind
paa, at Knud Mogensen maatte føre Løvenbalkernes
Vaaben. Denne Indrømmelse fik Genete Cragengelt
dog ingen Glæde af; thi hun var død allerede 1567.
Hun havde efter Mogens Lauridsen Løvenbalks Død
kjøbt Harlevholm i Framlev Herred og ægtet en borgerlig
*) D. b. L. 10 B, 589 og 4 B, 99.
2) Robert Barton var en ivrig Tilhænger af Christian d. 2den, saa hans
Hus var et mærkeligt Sted at holde Bryllup for Frederik d. 1stes Sendebud.
3) Efter Forældrenes Død fik Erik Skrams og Maren Lauridsdatter
Løvenbalks Søn, Jørgen Skram (1534—92) Tjele. Han var en af Landsdom
merne i Nørrejylland og Rigsraad og i det hele en fremragende Mand i
sin Tid. Han har ladet opføre den endnu staaende, anselige Hovedbygning
paa Tjele (1585), ligesom han, der var en driftig og duelig Godsejer, ogsaa
forøgede, afrundede og forbedrede Gaardens Tilliggende. Han døde gift,
men barnløs, idet hans to Børn var døde i Barneaarene.
Dansk biografisk Lexikon 16, 82.
4) Norden om Hastrup ses Resterne af en gammel Vej, som kommer
fra Brande Sogn, og som efter at være ført over Aaen ad et Vadested,
løber Øst paa gjennem Egeskoven og skjærer Ris—Kollemorten Vejen i
Sogneskjellel mellem Nykirke og Givskud Sognene. Den kaldes af Be
boerne »Skrams Vej« og skal være anlagt af én af Skrammerne paa Ha
strup, men hvem af dem det er, som har anlagt Vejen, derom er Menin
gerne delte, idet nogle nævner Peder Skram og andre Erik Skram. Og om
selve Vejen siger nogle, at det har været en Jagtvej for Skram paa Hastrup
til Skovene omkring Jelling og Vejle, andre siger, at det har været en
Hovvej, som Bønderne fra Byerne Bjerlev, lidtved og Hvejsel m. fl., som
den Gang skulde have hørt under Hastrup, benyttede, naar de skulde paa
Hovarbejde hos Skram paa Hastrup.
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Mand ved Navn Hans Skriver. Hendes Grav findes i
Harlev Kirke. Paa Ligstenen kaldes hun »ærlig og
velbyrdig Frue«; men ingen af hendes Mænd nævnes1).
Ved Erik Skrams Død arvede hans ældste Søn,
Jacob Skram, Hastrup. Om denne, der kun over
levede Faderen i knap to Aar, véd jeg intet at med
dele ud o ver,hvad hans Ligsten, der endnu den Dag i Dag
sidder i Korets nordre Mur i Tyregod Kirke, beretter:
»Under Thenne Sten Hery Tyvrgvo Kiercke Ligger
Begraffuet Erlig och Welbyrdig Mand Jacob Skram
Til Hastrup Erickis Søn Christeligen Heden Sofud I
Herren Her Paa Syn Gaard Hastrup Dend 23. Dag
Marty Aar 1570 Hvis Alder Wor 37 Aar Minder 6
Wger Gud Gifve Hannum Med Alle Trochrisne En
Giedelig Opstandelse].«
Paa Stenen er udhugget en Ridder i fuld Rustning,
omgivet af adelige Vaaben. Da »Danske Atlas« udkom,
fandtes der over Stenen en Træ-Pyramide med Indskrift,
som allerede den Gang for største Delen var ulæselig.
Det synes at fremgaa af Indskriften og Ligstenens
Plads, at Jacob Skram ligger begravet i Koret i Thyre
god Kirke. I saa Fald maa vel den Skramske Familie
endnu ikke den Gang have haft det hvælvede Lig
kapel paa den søndre Side af Kirken, som senere omtales.
Jeg mener ganske bestemt et Sted at have læst, at
den Birkeret, som senere hørte til Hastrup og endnu
tilhørte Gaarden, da »Danske Atlas« udkom, har den
faaet i Jacob Skrams Tid; men det er mig i Øjeblikket
ikke muligt at huske eller finde, hvor jeg har set det.
Jacob Skram var ugift, og efter hans Død gik Ha
strup i Arv til hans yngre Broder Laurids Skram2).
Han var født d. 9de Juni 1530 og var d. 5te September
1557, 27 Aar gammel, bleven gift med Maren Bille
*) Genete Cragengelts Historie er som bekjendt bleven behandlet at
Forfatteren H. F. Ewald i en Roman: »Den skotske Kvinde paa Tjele«.
2) D. b. Lex. 16 B, 82.
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(f. 6te Juli 1537), en Datter af Claus Bille til Lyngsgaard i Skaane. Denne var en af de mest fremragende
Medlemmer af den skaanske Adel paa Frederik d.
1stes og Christian d. 3dies Tid, saavel paa Grund af
sine store Godser og uhyre Rigdom som paa Grund
af sin retskafne, dygtige og energiske Karakter. Han
udmærkede sig ved sin Tapperhed paa Christian d.
2dens store Tog til Sverige og blev derfor Ridder
1520. Senere blev han dansk Rigsraad. Af Frederik
d. 1ste forlenedes han med Bohus Slot og viste paa
denne vigtige Post stor Iver for Frederik d. 1stes og
Christian d. 3dies Sag. Han døde 1558.
Ved sit Ægteskab med Maren Bille kom Laurids
Skram altsaa ind i en anselig og indflydelsesrig Slægt.
Erkebiskop Torben Bille i Lund var hendes Farbroder,
og den berømte Astronom Tyge Brahe var hendes
Søstersøn, og mange andre berømte Mænd og Kvinder
hørte til Slægten. Det mærkedes da ogsaa snart for
Laurids Skrams Vedkommende, at han var bleven
»godt gift«. 1560 blev han forlenet med Indtægten af
4 jydske Broer. Fra 1569—75 havde han Øvids Klo
ster, var 1577—79 Høvedsmand paa Koldinghus, fik
derefter Nørvang Herred og Strø Len i Froste Herred,
hvilket sidste han dog strax mistede igjen, da Kronen
afhændede det. Derimod fik han endnu 1583 Øster
Horne Herred, men fratraadte 1585 begge sine Len,
vistnok paa Grund af Svagelighed.
Med Maren Bille havde Laurids Skram en ikke
saa lille Børneflok, der dog til Dels døde som
smaa. Da »Danske Atlas« udkom, hang der i Kors
døren i Thyregod Kirke en Trætavle over fire af
Laurids Skrams Børn paa Hastrup«1). En Datter
*) Rimeligvis har disse 4 Børn været begravet i Kirken ligesom Jacob
Skram, inden det omtalte Skramske Kapel er bleven bygget.
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Elisabeth vil vi senere komme til at gjøre Bekjendtskab med.
I Følge »Danske Atlas« skal Laurids Skram i Aaret
1589 have ombygget Hastrup og have opført »saavel
Borge- som Ladegaardens Bygning af god Grundmur
og bedste norske Egetømmer«. Aarstallet kan ikke
være rigtigt, da Laurids Skram allerede døde d. 6te
Oktober 1587 paa Hastrup. løvrigt fik Laurids Skram
inden sin Død kun begyndt paa Hastrups Ombygning.
Fuldførelsen skete først 1599 under Henrik Belov.
»Ikke et eneste Hus paa Gaarden var bygt solret,
hvorom nogen Fabel af gemen Mand fortælles«, siger
»Danske Atlas«. Stuehuset var to Etager højt x)
Foruden sin Fædrenegaard Hastrup ejede Laurids
Skram ogsaa Korsøgaard i Simested Sogn, Binds Her
red, og Faarupgaard i Jelling Sogn. Denne sidste synes
efter hans Død at være bleven et Slags Enkesæde for
hans Efterleverske. Fru Maren Bille nævnes til Faa
rupgaard 1593. Hendes Dødsaar kjendes ikke; men
hun levede endnu 1607. I Aaret 1598 forærede »Fru
Maren Bille Sal. Laurids Skrams tvende store Messing
lysestager« til Thyregod Kirke, og paa Kirkedøren
stod, da »Danske Atlas« udkom, Ægteparrets Navne
med Aarstal 1591. Lysestagerne findes endnu; men
Kirkedøren er forlængst forsvunden og erstattet af en
nyere.
Efter Laurids Skrams Død gik Hastrup i Arv til
hans Datter Lisbet Lauridsdatter Skram, født d. Ilte
Januar 1563 i Viborg. Hun var d. 10. Februar 1583
bleven gift med Henrik Belov, der var forlenet med
Koldinghus. Hun kaldes paa den Tid »én af Dron9 Paa Marken Nordvest for Hastrup findes i en Bakkeside Ruinerne
af en gammel Tæglovn, hvor der er brændt Munkesten, som skal være
brugt til Ombygningen af Hastrup. Leret skal være taget i Nærheden af
Kokbørg Skole ved Gaarden »Damgaard«, der skal have faaet Navn efter
den Dam, der har dannet sig i det Hul, hvor Leret er gravet op.
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ningens Jomfruer«. Kongen gjorde deres Bryllup paa
Koldinghus, »og var Fru Lisbet dér i Dronningens
Jomfrukammer«.
Lisbet Skram bragte altsaa Hastrup til Henrik Belov,
og i denne Mand fik Gaarden en sjælden anset og
interessant Ejer.
Henrik Belov1) var født d. 6te December 1540 paa
Godset Klincken i Meklenborg og var af gammel meklenborgsk Adel. Hans Forældre vare Claus Belov og
Dorothea Golitz til Klincken. Vaabnet: En guldbevæbnet s. Dobbeltørn i g.; — 2 jernklædte Arme, hol
dende en lignende Ørn. Uradel. Meklenborg og Pom
mern. Slægten er uddød i Danmark2).
Henrik Belov blev opdraget i sit Hjem til sit niende
Aar, derefter blev han sat i Skole i Gustrow. Op
holdet her varede dog kun et Aar, hvorefter Faderen
sendte ham til Universitetet i Rostock. Efter 3 Aars
Studier her maatte han afbryde, da Faderen, der sad
i smaa Kaar med en talrig Børneflok, ikke længere
formaaede at bestride Udgifterne til hans Ophold ved
Universitetet. Men rigt begavet, som han var af Na
turen, fortsatte han paa egen Haand Studeringerne
og erhvervede sig navnlig stor Færdighed i det latinske
Sprog baade mundtlig og skriftlig. Femten Aar gam
mel blev han sendt til Hertug Albrecht af Preussen,
som 1577 gjorde ham væragtig, hvorpaa han tog Tje
neste blandt Hertugens Landsknægte; men da den
franske Konge i Anledning af Krigen med Spanien det
følgende Aar hvervede Ryttere i Preussen, lod ogsaa
han sig hverve og gjorde den Sommers Felttog med.
Om Vinteren drog han hjem til sin Fædrenegaard
Klincken, hvor han forblev til 1564, da han blev anN. L. Arctander: Ligprædiken over H. B. Kjbh. 1608.
2) Thiset og Wittrup: Nyt dansk Adelslexikon, Pag. 25.
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tagen til Hofsinde hos Hertug Johan Albrecht af Meklenborg; men allerede 2 Aar efter tog han Orlov og
gik i kejserlig Tjeneste og deltog under Grev Gunther
af Schwarzburg i Krigen i Ungarn mod Tyrkerne.
Herfra vendte han igjen tilbage til Hertug Johan Al
brecht, der 1568 gjorde ham til sin Hofmarskal og
Hofraad, i hvilken Stilling han blev brugt til adskil
lige diplomatiske Sendelser. I en saadan Anledning
kom han ogsaa til Danmark. Det var i Aaret 1573,
og han vandt i den Grad Kong Frederik d. 2dens
Gunst, at han, efter at have taget sin Afsked hos
Hertugen, 1575 drog til Danmark. Her fik han straks
Ansættelse som Hofsinde, og inden et Aars Forløb
gjorde Kongen ham til sin Hofmarskal. Han satte sig
nu stedse mere og mere fast i Kongens Gunst. 1577
fik han en Forlening i Skaane (Ønnestad og Strø), og
to Aar senere fik han kongeligt Gavebrev paa Spot
trup Gaard og Gods i Salling, og idet han samtidig
tog sin Afsked fra Hoffet, blev han forlenet med Koldinghus. Kun 6 Aar efter, at han havde taget Ophold
her i Landet, optoges han (1581) i Rigens Raad. 1584
ombyttede han Kolding Len med Skivehus, som han
beholdt til 1592, da han blev Lensmand paa Hald.
Herfra forflyttedes han igjen 1596 til Tranekjær og
Aaret efter til Kalø, som han beholdt til sin Død. I
alle disse Aar blev han tillige jævnlig brugt som Ge
sandt til fremmede Hofter, Skotland, England, Meklenborg, Sachsen o. s. v.
Dette er i korte Træk Henrik Belovs Levnedsløb.
Med sin Hustru Lisbet Skram havde han en ret tal
rig Børneflok. Aarsdagen efter deres Bryllup (10de
Februar 1584) fik Ægteparret deres første Søn, Frede
rik Belov. Han blev født paa Koldinghus, døbt d. 1ste
Marts 1584 og opkaldt efter Kongen, der selv holdt
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ham over Daaben. Trods det kongelige Fadderskab
blev hans Liv alligevel kun kort, idet han allerede
døde d. 2den Februar 1586 paa Spøttrup, knap 2 Aar
gammel. Han blev begravet i Rødding Kirke.
Ialt havde Ægteparret 7 Børn, 4 Sønner og 3 Døtre.
Foruden den ældste Søn døde endnu en Søn, Laurids,
inden han var kommen til Skjelsaar og Alder. De
øvrige 5 vil vi komme til at gjøre Bekjendtskab med
i det følgende.
I Aaret 1600 d. 13de November havde Henrik Belov
den tunge Sorg at miste sin trofaste Hustru. Hun
døde paa Kalø i Barselseng, vistnok uden at være
bleven forløst. Hendes Lig blev ført til Thyregod
Kirke1).
Henrik Belov selv levede endnu i godt 6 Aar, og i disse
havde han den Glæde at føre alle sine tre Døtre til
Brudeskamlen. Dorthea Henriksdatter Belov blev d.
22de April 1604 viet til den ansete Rigsadmiral Claus
Daa til Ravnstrup paa Sjælland. Marie Belov holdt
16de Juni 1605 Bryllup i Viborg med Christian Holck
til Højgaard, og Sophie Belov blev 1606 d. 16. Februar
i Horsens gift med Christen Thott til Boltinggaard.
Efter Hustruens Død svækkedes Henrik Belovs Hel
bred mere og mere. Han døde d. 7. December 1606
paa Spøttrup og blev begravet i Kapellet ved Thyre
god Kirke2). Om hans sidste Dage og Død lader vi
hans Ligprædikens »Vita« fortælle: »Efterdi at Dagen
er aldrig saa lang, at Aften jo en Gang kommer, og
man lever aldrig saa længe eller vel, at den gamle
Henrik Belov havde bygget det Kapel paa den sondre Side af Thyre
god Kirke, som tidligere er omtalt.
2) Det maa være en Fejltagelse, naar »Dansk biografisk Lexikon«, 2 B,
Pag. *16, siger, at han »ligger begravet i Bødding Kirke«. Hans Datter
Marie Belov siger i »sin sidste Villie og Begjæring o. s. v.« (Schønau:
Samling af danske lærde Fruentimmer, I, 91), al begge hendes Forældres
Ben hviler i Thyregod, og hun maa da vide Besked derom.
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Pagt slaar jo ved Enden, som er, at vi skulle dø, saa
følger nu efter om salig Henrik Belovs Afsked og
Endeligt af denne Verden, hvilken saaledes haver sig
tildragen: Denne salige Mand haver nu paa to Aars
Tid været meget svag og skrøbelig fra og til, hvilket
han dog med stor Taalmodighed haver baaret, og
naar hannem af Gud forlentes nogen Styrke, da haver
han intet forsømmet, hvis han havde paa sit Embeds
og Bestillingers Vegne at udrette, saa han end imid
lertid gjorde nogen Rejser baade uden og inden Riget,
men der han nu sidste Gang i Novembri var hjem
kommen fra Sjælland, og der sin egen Ærinde havde
bestillet, da var han meget svag, og blev efterhaanden
jo mere og mere skrøbelig, laa dog saa stille og taalmodigen hen og klaget sig ikke, men forventede Guds
Hjælp og Forløsning og paakallede hannem om sin
Hjælp og Bistand. Den 22de Novembris lod han kalde
til sig sin Sognepræst, Hederlig Mand, Hr. Hans Powel
søn, Sognepræst til Thorsager og Rynde Kirke1), og
gjorde han sin Bekjendelse aabenbarlig i nogen af
sine Folkes og Tjeneres Nærværelse med disse Ord:
Det er mig umuligt at opregne alle mine Synder, og
det gjøres ikke heller behov; men jeg vil sige med
David, Herre gak ikke i Rette med Din Tjener; thi
der er ingen, som lever retfærdig for Dig, og med
Tolderen, Gud være mig Synder naadig, og med den
forlorne Søn, Fader, jeg haver syndet imod Himlen
og imod Dig og er ikke værd at kaldes Dit Barn,
men gjør mig som én af Dine Daglønnere. Og der
han det havde talt, begjærede han, at han vilde trøste
hannem af Guds Ord og meddelte hannem det høj’) Kalø, hvor Henrik Belov ellers boede i sine sidste Aar, ligger i Rønde
Sogn, eller, soin det almindelig kaldes, »Bregnet Sogn«. Her nævnet efter
den største By i Sognet, »Rønde«. Der er nemlig ikke nogen By, som
hedder »Bregnet«; det er kun Kirken og Sognet, der kaldes saaledes.

Vejle Amts Aarb. I. 1917

2

18

HANS KAU:

værdige Christi Nadvers Sakramente, hvilket han og
med stor Gudelighed og Reverentze annammede; thi
han vidste og troede Herrens Nadvere at være arrhabona futuræ vitæ & salutis, et corpus Christi esse
plenum vitæ vificantis, en feste Panding eller Pant
paa det tilkommende Liv og Salighed, og at Christi
Legeme er fuldt af Livet, som gjør levendes, som
Damascenus lærer, og at den hellige Martyr Cyprianus
derfor retteligen haver kaldet Nadveren Cibum im
mortalitatis, Udødeligheds Mad; thi Guds Søn siger:
Jeg er det Livsens Brød, som kom ned af Himmelen,
hvo som æder dette Brød, han skal leve i Evighed,
item, hvo som æder mit Kjød og drikker mit Blod,
han haver det evige Liv, og jeg skal opvække ham
paa den yderste Dag. Derfor haver og denne salige
Mand, efter Sakramentets Brug, befalet og andvortet
sig ganske og aldeles i Guds Haand, haver og efter
denne Tid slet intet befattet sig med denne Verdens
Bestilling i nogen Maade, men i Taalmodighed og
Stilhed paakaldet om Guds Hjælp og Bistand i denne
sin Nød. Men om Natten mellem d. 5te og 6te De
cembris, som var den Nat førend Gud kaldet hannem,
haver han tilspurgt sin kjære Søn E og V. Claus
Belov, som var hos hannem tilstede, hvad man i
Morgen skriver for en Dag i Maaneden, og der han
sagde, at man skrev d. 6te Decembris, svarede han
dertil, Du vedst vel, at jeg, naar Klokken er 5, bliver
66 Aar gammel, og vil ønske, at Gud vilde kalde mig
paa den Tid, hvilket jeg haaber dog visseligen snart
sker, hvilken hans Begjering Gud og snart bønhørte;
thi han den Løverdag over laa stille hen og ofte paakallede Gud om Hjælp, desligeste den efterfølgende
Nat indtil om Søndag Morgen ret som Klokken slog 4
d. 7de December, da kallede Gud hannem fra dette
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Liv, saa at han gav sin Aand sagteligen op i sine
kjære Sønners E. og V. Claus og Jørgen Belovs, saa
og hans kjære Svogers E. og V. Christian Holckes
samt hans kjære Datters E. og V. Fru Marie Belov
(hvilke fornævnte hans kjære Svoger og Datter vare
komne did til hannem om Lørdagen tilforn). Item
hans Sognepræstes Hr. Hans Pouelssøns og andre godt
Folkes Nærværelse, og var hans ganske Alder 66 Aar
og 1 Dag.«
Ligprædikenen over Henrik Belov blev holdt af
Biskop N. L. Arctander i Viborg. Teksten var 1. Mose
bog, 25. Capitel: »Denne er Abrahams Alder, som han
levede, hundrede og halvfjerdsindstyve og 5 Aar. Og
Abraham blev syg og døde i en god Alderdom, der
han var gammel og mæt.---------- Der blev Abraham
begraven hos Sara sin Hustru.«
Medens Spottrup efter Henrik Belovs Død gik i Arv
til hans nuværende ældste Søn, Claus Belov (født paa
Hastrup d. 8. Juli 1585 og død paa Spottrup d. 11.
Marts 1620)T) gik Hastrup, som vi her beskæftiger os
med, derimod i Arv til hans yngste Søn Jørgen Belov.
Denne var født paa Hald d. 10de Januar 1594. I
Aarene 1607—08 studerede han ved Universiteterne i
Strasburg og Basel og derefter berejste han i Følge
med sin Fætter Melchior Belov Holland, England og
Frankrig. Den 10de September 1615 holdt han i
Horsens Bryllup med Christence Fasti Pallesdatter til
Mindstrup, Hvejsel Sogn. Han døde d. Ilte Oktober
1628 i Lund, begravet 26de Oktober. Hustruen over
levede ham til 1637. De havde en Søn og en Datter,
der begge døde som spæde.2)
Efter Jørgen Belovs Død gik Hastrup i Arv til hans
Danmarks Adels Aarbog 1888, Side 36 flg.
2) Sammesteds.
2*
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Søster Marie Belov, der var gift med Christian Holck,
hvem hun altsaa tilbragte Gaarden.
Om dette interessante Ægtepar, som nu blev Ha
strups Ejere, skulle vi høre noget nærmere.
Marie Belov1) var født d. 25de December 1586 paa
Spottrup. Af sine Forældre blev hun i Hjemmet, saa
tidlig hendes Alder tillod det, undervist i at læse, saa
at hun, før hun var fyldt 4 Aar, havde lært færdigen
at læse udi Bøger. Og saa som Forældrene i hendes
Barndom formærkede, at hun var begavet med saadan
Adstadighed, at hun ikke havde Sind eller Lyst til nogen
Leg eller saadant, som den Alder plejer at medføre, men
havde alene største Lyst til Læsning og Skolegang, blev
hun tidligen sat til Skole. Hendes Fader tog af det
særdeles Nemme, han fandt hos hende, Anledning til
at holde hende til at at lære det latinske Sprog sam
men med hendes Broder Claus Belov. Hendes Stude
ringer lykkedes saa vel, at ikke blot hendes Fader
havde det største Behag deri, men saaledes at ogsaa
hun selv i sin hele Livs Tid havde stor Ro og Trøst
af sine Studeringer og fandt ved dem Lindring i al
sin Sorg og Viderværdighed, hvorudover hun og, saa
længe hun levede, takkede sine Forældre, som derved
havde givet hende Middel til at faa Smag paa de
smukke Videnskaber. Da hun vokste op og tiltog i
Alder, studerede hun saa flittig, at hun idelig læste
de fornemste og mest udvalgte, saa vel gejstlige som
verdslige Skribenters Skrifter. Hun var saa færdig i
det latinske Sprog, at hun ikke alene forstod det,
men endog kunde zirlig skrive og tale det. Foruden
Latin havde hun selv, uden nogens Undervisning,
lært sig det franske Sprog, i hvilket hun uden Lære
mester havde opnaaet lige saa stor Fuldkommenhed
9 Schønau, Saml, af danske lærde Fruentimmer, Pag. 27 flg.
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som i det latinske. Det samme gjaldt om det italienske
Sprog. Hun var heller ikke ukyndig i Græsk. I sin
Barndom og spæde Alder, da hun var knap 3 Aar
gammel, blev hun hjemsøgt med stor Svaghed af et
Flod, der satte sig paa hendes højre Øje, og som var
saa farlig, at Lægerne mente, at hun vilde miste Øjet.
Dette Flod varede i to Aar, men siden forsvandt det.
I hendes Ungdom var hun ogsaa meget sygelig og svag,
og i hendes Ægtestand vedvarede Sygdommen, saa
hun var plaget af Sygdom baade Aar og Dag.
Da Marie Belov var i sit fjortende Aar, mistede hun
sin Moder. Hun kom da med sin Søster Dorothea
Belov til sin Mormoder, Fru Maren Bille paa Faarup
og opdroges der. Her havde ellers hendes Søster Sophie
Belov været siden sit 3die Aar, da »Fru Maren Bille
af hendes Forældre havde begjæret hende til sig.«
Men da Marie og Dorothea Belov kom til Faarup,
blev Sophie Belov sendt til hendes Moster Fru Maren
Skram Jacob Hardenbergs til Mattrup.
Marie Belov blev nu hos sin Bedstemoder paa
Faarup, indtil hun blev gift med Christian Holck.
Denne fik Løfte paa hende af hendes Fader i Aarhus
d. 23de April 1604, »anden Dagen udi hendes Søsters
Dorethe Belovs Bryllup med Claus Daae til Ravnstrup«,
og næste Aar blev hun altsaa, som vi ovenfor har
hørt, gift med ham.
Christian Holck1) blev født d. 29de Maj (Pinsedag)
1558 paa Gaarden Rønhave i Ulkebøl Sogn paa Als
af Forældrene Henrik Holck til Rønhave og Magdalene Reventlov til Søbo. Om Christian Holcks Ung
dom og Uddannelse savne vi ganske Efterretning.
Men da hans Fader i sin Tid havde studeret i Ud
landet, er det rimeligt, at Sønnen havde faaet sin
*) H. F. Rørdam, Kjøbenhavns Universitets Historie, III, Pag. 481 flg.
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Uddannelse paa samme Maade. Christian Holck gik
ligesom sin Fader Kancellivejen og træffes 1582 som
Besidder af et Præbende i Viborg Kapitel. Han skrev sig
til Højgaard, en Gaard i Grejs Sogn ved Vejle, det gjorde
ogsaa hans Brødre Bertel og Ditlef.
1589 d. 12te September fik Christian Holck Bestal
ling som øverste Sekretær i Kancelliet efter Absalon
Juel. I Løn tillagdes der ham 300 gamle Daler, ind
til han kunde blive besørget med passende Len, og
40 Dalers Maanedsbesoldning paa 4 Heste samt sæd
vanlig Hofklædning. Efter Elias Ejsenbergs Død 1590
blev han forlenet med Domprovstiet i Roskilde og
senere med et Kannikedømme samme Steds. Som
Domprovst i Roskilde var han Universitetets Konser
vator, men om hans Virksomhed i den Henseende
er intet videre bekjendt. Efter Niels Kaas’s Død 1594
fik han for en Tid St. Laurentii Kapels Præbende i
Roskilde, hvortil Konservatorværdigheden ogsaa var
knyttet.
I Juli Maaned 1595 fratraadte han Embedet som
kgl. øverste Sekretær og nogle Dage efter (20de Juli)
gjorde Kongen hans Bryllup paa Kjøbenhavns Slot
med Karen Kravse, en Datter af Ejler Kravse til Eg
holm. Den 9de Juni 1596 blev Christian Holck op
tagen i Rigsraadet, og som Rigsraad underskrev han
to Maaneder senere Kong Christians Haandfæstning.
Paa samme Tid blev han forlenet med Tryggevælde
Len, hvormed synes at have været forbundet hvad
vi nu kalde Stiftsamtmandsposten i Sjælland, i hvert
Fald præsiderede Chr. Holck, ligesom hans Formand
og Eftermand i Tryggevælde Len, tilligemed Biskop
pen paa Roskilde Landemode. Da han blev Lensmand
afstod han Roskilde Domprovsti til Holger Gagge og
vistnok St. Laurentii Kapel til Kansler Christian Friis.
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I 1597 deltog han sammen med Brejde Rantzov i et
Kommissorium til Øsel i Regjeringsanliggender. Som
meren 1599 var han i Bergen og Oslo sammen med
flere af Rigsraadets Medlemmer for at holde Retterting, og i Februar 1600 var han sendt til Sverig i et
Statshverv, hvis Udførelse Kong Christian den 4de
rigtignok ikke var tilfreds med. Aaret efter afstod han
Tryggevælde Len til sin Broder Ditlef Holck, hvor
imod han selv blev forlenet med Hald. I August
Maaned 1602- gik han til Rusland som den danske
Konges Sendemand, paa samme Tid som Kongens
Broder Hertug Hans drog over for at ægte den rus
siske Czars Datter, fra hvilken besværlige Rejse han
først kom tilbage i Begyndelsen af Sommeren 1603.
I Januar 1605 var han den danske Regjerings Udsending
til Polen, og samme Sommer var det altsaa han ægtede
Marie Belov, efter at hans første Hustru var død d. 26de
Juni 1602. Med Marie Belov fik han ogsaa Hastrup,
til hvilken Gaard han jævnlig senere skrev sig.
I 10 Aar forestod Christian Holck Halds Len, der
efter blev han 10de April 1611 forlenet med Silkeborg,
som han havde i en længere Aarrække. Under Kalmarkrigen var han først (1611) Medlem af den hjemmeladte Regjering og senere (1612) Krigskommissær i
S verrig Kort herefter maa han vistnok have faaet Herregaarden Bustrup i Ramsing Sogn i Salling, da han i
den senere Del af sit Liv i Almindelighed skrev sig
dertil. Saaledes findes Navnet »Christian Holck til
Bustrup, Danmarks Riges Raad« med Aarstallet 1618
paa Kirkeklokken i Højelse ved Køge. (Kirken hørte
uden Tvivl til det Kanonikat, som Chr. Holck havde
i Roskilde.) I 1621 var han Medlem af den Kommis
sion, der skulde undersøge de akademiske Forhold
og gjøre Forslag til ny Bestemmelser (novellæ Con-
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stitutiones) for Universitetet i Kjøbenhavn. I Aaret
1619 var han Deltager i Herredagene i Skeen og 1622
i Herredagene i Bergen, hvor Biskop Anders Arrebo
blev dømt fra sit Embede. I 1624 var han én af de
beskikkede Kommissærer ved Forhandlingerne mellem
Danmark og Sverrig i Knærød og Ulfsbæk. Under
Krigen med Kejseren var han 1627 Medlem af Regjeringsraadet i Kongens Fraværelse, og i Juli 1630
var han Deltager i Herredagene i Kjøbenhavn. Siden
den Tid høre vi ikke ret meget om ham. Aaret efter
tog han Afsked fra sine offentlige Bestillinger. Han
var jo nu ogsaa en gammel Mand; men han levede
dog enduu i 10 Aar og vedblev stadig at være Lens
mand paa Silkeborg.
Marie Belov og Chr. Holck synes at have levet et
meget lykkeligt Liv sammen trods den store Forskjel
i Alder. Han var 28 Aar ældre end sin Hustru. Men
det har sikkert ogsaa haft sin store Betydning, at han
kunde dele hendes boglige Interesser. Det vidner om
hans literære Interesse, at ban var én af dem, der
støttede Lyskanders Udgave af de danske Kongers
Slægtebog.
Marie Belov skriver om sin Mand og sit Ægteskab:
Udi min Alders nittende Aar kom jeg udi Ægteskab
med min kjære og gode nu hos Gud hvilendes Hus
bond, og jeg da Gud ikke noksom kunde fuldtakke
for et godt Ægteskab og at Gud havde tilføjet mig
den Mand, som frygtede Gud, hadede det onde,
elskede mig, var sanddru, oprigtig og trofast af Hjærtet. — — — Jeg agter det dog for den største Med
gang, jeg i denne Verden haft haver, at Gud lod min
gode Husbond komme til saa høj en Alder med Sund
hed og god Fornuft. — — —
Om Marie Belov selv hedder det i hendes Ligprædiken:
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Hvad hendes Levned ailgaar, da var hun en meget
gudfrygtig Dame, taalmodig i sin Gjenvordighed og
hengiven i Guds Villie, imod sin Mand kjærlig, for
nuftig, ydmyg og sagtmodig, imod sine Børn en om
hyggelig, øm og huld Moder, imod sine Venner og
Slægt tro og oprigtig, imod sine Folk og Tjenere mild
og from og saa altid paa deres Bedste, imod de fat
tige medlidende og gavmild, og hvor hun opholdt
sig, lod hun altid nogle visse fattige Personer spise i
sit Hus og gav dem deres nødtørftige Underholdning,
i udvortes Pragt og verdslig Prydelse var hun meget
tarvelig og sparsom, og stor Vederstyggelighed og
Afsky havde hun for al verdslig Pragt, hvilken hun
ansaa som en stor Forfængelighed. — — —
Christian Holck og Marie Belov fik en talrig Børne
flok. »Hun var ikke alene en flittig Dame i at læse
i Bøger, men ogsaa en flittig og frugtbar Dame i at
faa Børn«, hedder det i hendes Ligprædiken. Hun
fødte i sit Ægteskab i alt 8 Børn til Verden.
Men det hørte til deres ægteskabelige Livs tungeste
Sorger, at de 6 af disse Børn døde, inden de var
kommen til Skjelsaar og Alder. Nogle af dem ligge
begravede i Lem Kirke i Salling, andre blev begra
vede i Thyregod Kirke.
Det var ogsaa en stadig Kilde til Sorg i det ellers
saa lykkelige Hjem, at Hustruen, som allerede omtalt,
jævnlig plagedes af Sygdom. »Gud haver og udi mit
værende Ægteskab mig med store Sygdomme og le
gemlig Svaghed besøgt, som ofte haver varet over
Aar og Dag, saa mit Liv haver været nær Døden,
men dog efter Guds velbehagelige Villie, er bleven
ved Livet, og med lidelig Helbred siden kom til
denne Alder«, siger Marie Belov i hendes »Sidste Villie
og Begjæring o. s. v.«
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Næringssorger blev Ægteparret heller ikke forskaanet for. Sammesteds som ovenfor anført skriver
Marie Belov: Dernæst ved den skadelig de Kejserskes
Indfald her i Landet ere vi saaledes svækkede paa
vor timelige Formue, at vi det al den Stund, vi siden
levede, befandt, og jeg endnu efter hans (Chr. Holcks)
salige Afgang haver maattet bære den Byrde til Ende.«
Den 18de Marts 1641 døde Christian Holck — 82
Aar gammel — og blev begravet i Thyregod Kirke.
Inden sin Død havde han solgt Hastrup til Oberst
Jørgen Kaas.
Marie Belov overlevede sin Mand i 10 Aar, fulde
af Sorg og Strid. »Efter velbemeldte min gode Hus
bonds salige Afgang paa tredie Aar haver Gud efter
sin Retfærdighed atter igjen hjemsøgt dette Rige og dets
Indbyggere ved de Svenskes uformodelige og vældige
Indfald, saa jeg da paany udi bedrøvelig Landflyg
tighed mig med mine to hjærtekjære Sønner maatte
opholde. Og da haver den almægtige Gud endda
mere bedrøvet mig, ja lagt Sorg paa Sorg for mig,
ja gjort det saare bedsk, udi det han saasom ved en
Plage inden et halvt Aar haver bortkaldet og frataget
mig al min timelige Trøst, Glæde og Forhaabning,
begge mine hjertekjære Sønner, min Alderdoms Stave
og Støtter, mit Hjertes Liv og Glæde, ja de, udi
hvilke jeg efter min Død kunde have levet, den ældste1)
udi sin Alders fire og tredive Aars Begyndelse ved
den omgængse og hidsige Sygdom da grasserede, der
han havde levet udi Ægteskab med sin kjære unge
Hustru Fru Ide Daae ikkun 11 Dage, os begge til
Hjertesorg og Bedrøvelse.
»Den anden og yngste2) er ved den barbariske og
ukristelige, dog iblandt os sig Kristne kalder (det Gud
*) Christian Holck til Lyngbygaard.
2) Erik Holck til Hastrup.

HERREGAARDEN »HASTRUP«

27

være klaget) ikke aleneste tilstedte, men saasom for
nøden og honorabile agtede Duel udi sin blomstrende
Alders syv og tyvende Aar bedrøvelig sit Liv berøvet,
haardelig nødt til sig for Overvold at forsvare. Gud
dog undte min salig Søn den Naade at han levede otte
Dage efter at han sin Fjende paa Stedet havde nedlagt
og meget salig og kristelig fra denne Verden bortskiltes.
»Saaledes haver Gud den allerhøjeste ved et Ægte
skab gjort mig tre Gange til Enke, saa jeg er bleven
en enlig Fugl paa Taget, en Rørdrum udi Ørken og
en Ugle i forstyrrede Stæder.
»Men hvad stor Hjærtens Bedrøvelse og Angst jeg
haver levet mit Liv nu disse ti Aar over, efter min
salig Husbonds Død, det haver jeg mere følt og endnu
føler, baade udi Sjæl og Legeme, end jeg det kan
beskrive, haver og mere baaret det hos mig selv,
indvortes end med min Villie lade det til Syne ud
vortes, det kunde ej heller begribes eller forstaaes at
de intet saadant haver forsøgt — — —.«
Til Lindring og Vederkvægelse under sin Sorg og
Modgang tyede Marie Belov til Studeringerne og deri
fandt hun Raad og Hjælp for sit bekymrede Sind og
ligesom en Lægedom for det dybt saarede Hjerte.
Hun efterlod sig blandt andet en stor haandskreven
Bog, som ejedes af Præsten Thomas Barfod til Hasle,
Skeby og Lisbjerg, men som senere er gaaet tabt, og
som hun selv havde sammenskreven. Den indeholdt
en stor Samling af latinske og danske Vers, som hun
baade ved den ene og anden Lejlighed til sit Sinds
Fornøjelse havde forfattet, men i Særdeleshed fandtes
i denne Bog adskillige gudelige Traktater, som hun
til Dels selv havde forfærdiget, til Dels havde ud
draget af forskjellige gode Forfattere i et kort Begreb,
til Dels fra Latin, men ogsaa nogle fra Tysk til Dansk
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oversatte. I Slutningen af Bogen fandtes mange
aandrige og smukke Bønner over Evangelierne, Epist
lerne, hver Dag i Ugen og adskillige Slags Tilfælde,
som ogsaa adskillige udvalgte Trøstesprog imod An
fægtelse og Sygdom, hvilke hun formodentlig, saasom
hun stedse var sygelig og svag, har til Lettelse og
Lindring i hendes Sygdomme trøstet og styrket sig
selv med. Blandt hendes Vers var der et, hun havde
forfattet over hendes yngste Søn, der faldt i Duel.
Det var forfattet. med megen moderlig Ømhed og
Vemodighed.
Kort før sin Død nedskrev Marie Belov sin »Sidste
Villie og Begjæring til hendes efterladte Venner og
Arvinger«, hvori hun dels giver en Skildring af sit
Liv, men navnlig fremsætter sin Begjæring om, hvor
ledes der efter hendes Død skal forholdes med hendes
efterladte Ejendele, og hvorledes det skal gaa til ved
hendes Begravelse. Det fremgaar af disse Optegnelser,
at hun i Foraaret 1651 en Tid har opholdt sig paa
Hastrup, rimeligvis i Anledning af hendes yngste Søns
Begravelse. Ved samme Lejlighed er det sikkert, at
hun, som Pontoppidan meddeler i »Danske Atlas«,
har solgt det Skramske Kapel ved Thyregod Kirke
til Oberst Jørgen Kaas.1) I sine Optegnelser siger hun:
»Da efterdi Gud har undt mig et Sted, som jeg selv
raader for, er jeg ganske resolveret didhen fra Thyre
god Kirke ved Hastrup, at lade forflytte min salig
Husbonds, Forældres og Børns Ben. Hvilket jeg ellers
nødigt havde gjort, efterdi mine salige Forældre
Graven der paa deres egen Bekostning ladet bygge,
og der foruden given en god Foræring til Kirken,
hvilken jeg derfor nødig havde villet kvittere, om jeg
*) Ved Gravkastning paa Thyregod Kirkegaard for en Snes Aar siden
traf man paa det Skramske Kapel, der var styrtet sammen, og ved at
grave i Ruinerne fandtes flere Navne-Plader, der havde siddet paa Kister,
der havde gjemt Støvet af flere Medlemmer af Slægten Kaas. Pladerne er
nu anbragte paa en Trætavle, der staar i Taarnet i Thyregod Kirke.
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ikke dertil havde været tvungen. Men efterdi det nu
saa maa være og her udi Lisberg Kirke, som er min
egen, er en bekvem Plads udi den nederste Ende,
som med ringe^Besværing kan indelukkes, ogsaa blive
meget Rum og smuk, da vil jeg, om Gud mig lidet
sparer, den selv lade forfærdige, og begjærer saa, min
salig Husbonds, mine Forældres og Børns Ben, som
findes ved Hastrup, og jeg imod min Villie haver
været foraarsaget at føre derfra, straks Begravelsen
er færdig, maatte føres til Lisbjerg Kirke, siden mit
naar Gud mig henkalder. Jeg haver og flere af mine
salig afgangne Børns Ben udi Lem Kirke udi Salling,
dennem havde jeg ogsaa meget gjerne did til deres
salig Fader, Moder og Brødres Hvilested, at vores
Ben der samtlig maa hvile dennem, indtil Gud skal
beklæde dennem igjen med Aarer, Hud og Sener og
blæse en levendes Aande derudi.« — Denne Over
flytning har senere fundet Sted.
Fra Hastrup er hun draget til Lyngbygaard til sin
Svigerdatter. Her har hun fortsat sine Optegnelser
og foreløbig afsluttet dem d. 20de Juni 1651. Endelig
afsluttet er de bievne paa Lisbjerggaard d. 12te Juli 1651.
Et Par Maaneder senere afgik Marie Belov ved Dø
den. Om hendes sidste Dage, Død og Begravelse hed
der det i hendes Ligprædiken: Aar 1651 ved Pintsedags Tider, da hun var rejst hen til Lyngbygaard til
hendes Svigerdatter Ide Daae, hvor hun forblev nogle
Ugers Tid, begyndte Svagheden hos hende at forøges,
fik stor Hævelse udi Benene, som lod sig tilsyne at
ville sætte sig til en Vattersot, hvilken Tid efter anden
tiltog og formerte sig. Hvorfor hun hastede at komme
til Lisberg. Da hun St. Hansaften var kommen til
Lisberg, var hun meget rolig og velfornøjet i sit Sind
og takkede Gud, at hun var kommen til det Sted,

30

HANS KAU :

hvor hun agtede at hvile sine Bene, og fra den Tid
af maatte hun stedse holde Sengen og daglig beredte
sig til en salig Afsked, lod en Gang eller to hver Uge
holde Prædiken for sig hjemme i sit Hus, saasom hun
for Svagheds Skyld ikke kunde komme i Kirke, d. 15
Augusti communicerede hun hjemme i hendes Søster
datter Anne Tottes Overværelse, som kort tilforn var
kommen til hende fra Sjælland for at betjene hende
i hendes Svaghed. Oppebiede derpaa med største Fri
modighed Dødens Komme og sagde at være ganske
færdig og beredt, naar Gud vilde komme med For
løsning at gjøre Ende paa hendes Elendighed, dog
stillede hun alting ind til Guds egen behagelige Villie,
enten hun skulde leve og lide længere eller faa Ende
derpaa, sagde og derhos, at hun glædede sig, at hun
havde været agtet værdig til at lide med sin Frelsere
Christo og være hannem noget lig her i Korset, hvor
for hun og stadig troede at skulle ligne hannem igjen
i hans Æres Rige. Naar hun for Svaghed ikke selv
kunde taale at læse, maatte de hosværende læse for
hende baade Dag og den største Del af Natten og
selv altid navngav, hvad de skulde læse. Tirsdag d.
2. September blev hun meget svag og stakaandet,
saa at hun selv og de, som vare om hende, havde
tænkt, at det vilde have gjort en Ende med hende.
Hun begjærte derfor ideligen at skulde skikkes Bud
efter Præsten, som og kom og fandt hende ganske
afmægtig, han foreholdt hende derfor Trøst af Guds
Ord og formanede hende til Bestandighed og TaaL
modighed under Korsets Byrde, hvortil hun svarte
strax: Gud véd vel, Aanden er villig, men Legemet
er saa meget skrøbelig, og da Præsten atter opmun
trede hende til Frimodighed, forestillende hende Christi
bitre Lidelse i Urtegaarden, som havde talt de samme

HERREGAARDEN »HASTRUP«

31

Ord, der visselig vilde staa hende bi og lade sin Kraft
se udi hendes Skrøbelighed, svarte hun med største
Frimodighed: O min Herre og Gud, dersom Dit Ord
ikke havde været min Trøst, da maatte jeg længe
siden have været død af Bedrøvelse. Præsten forblev
saa efter hendes Begjæring den Dag og Nat over hos
hende, indtil hun om anden Dag fandt nogen Forlindring, da han fik Forlov at rejse hjem igjen under
det Vilkaar en Gang om Dagen at besøge hende, saalænge Gud vilde, det skulde vare, som og skete. Siden
laa hun saa stille hen og syntes ligesom Svagheden
gav noget efter. Men om Søndag Aften d. 7. Septem
ber blev hun igjen haardt angreben af Sygdommen,
hvorfor hendes Søsterdatter, Fru Elisabeth Daae vaagede over hende den Nat, læste og sang for hende,
og efter hendes Begjæring skikkede atter Bud efter
Præsten, som og strax kom, men da han var kommen
derhen, havde hun lagt sig til Hvile, hvorfor han efter
Anmodning blev der i Byen om Natten, i Fald hun
skulde have hans Tjeneste behov, og om Morgenen
tidlig, da Præsten kom ind til hende, var det dog
blevet noget bedre med hende og kommet til Kræfter
igjen, saa at hun selv og de andre, som vare hos
hende, havde formodet, det endda skulde have varet
nogle Dages Tid med hende, eftersom fast ingen Tegn
til Døde lod sig da tilsyne og talte selv med Præsten
derom, at hun til næste Onsdag derefter vilde paany
delagtiggjøres i den hellige Communion og bad der
hos inderlig, at Gud vilde lade hende beholde hendes
Fornuft indtil Enden og naadelig opholde hende i en
bestandig Tro, at hun ej af Utaalmodighed skulde
forse sig imod ham, og da Præsten derpaa sagde til
hende, at hun maatte sikkert forlade sig paa Gud,
hendes himmelske Fader, han som ikke aleneste er
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taalmodig mod sine Børn, men og trofast, og ikke vil
friste nogen over sin Formue, han ingenlunde nu
skulde undfalde hende, men visselig efter sin For
jættelse hjælpe hende at stride en god Strid, give
hende Taalmodighed og Troens Bestandighed til at
føre sin Troes Ende herfra til Sjælens Salighed. Ja,
svarede hun, han er min stærke Tillid og han haver
været mit Haab op af min Ungdom, han forlader mig
nu ikke i min Alderdom og Skrøbelighed, det tror
jeg visselig; haver han endskjønt begyndt det bedrøve
ligt for mig, saa haaber jeg, at han skal ende det
glædeligt. Hvorfor jeg vil endnu holde ham saa fast
med mine Troes Arme, at jeg vil ikke slippe hannem,
indtil han velsigner mig i det evige Liv. Thi dersom
Herren end vilde slaa mig ihjel, da vilde jeg dog
haabe paa hannem. Da dette er ellers at mærke, at
imedens hendes Sygdom varede, og i hvor meget end
Verden var gaael hende imod, kunde man dog ikke
enten ved Ord eller Gebærder formærke det ringeste
Utaalmodigheds Tegn til hende, og uagtet hendes høje
Alderdom, store Svaghed og Sorg var endda hendes
Hukommelse saa færdig, at der var fast ingen af de
fornemste Historier og trøsterige Sententser af den
hellige Skrift hun vidste jo at opregne og føre sig til
Nytte og paa hvad Sted i Bibelen de vare antegnede.
Hvilken af Davids Salmer hun enten selv eller andre
begyndte paa, kunde hun rigtig udføre til Enden. Imod
Aftenen af samme Dag sagde hun til Præsten, at hun
nu ikke vilde forholde ham længere og klagede sig
derhos, at hun skulde saa ofte besvære og forulejlige
ham, og da han havde været noget hos hende ud
paa Natten, log han Afsked fra hende, efter som da
ingen andet havde formodet, end at jo hendes Tid
havde været længer borte; om Natten laa hun saa
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stille hen og var endda temmeligt med hende, men i
Dagningen blev hun noget svag, og begjærede derfor
at skikkes Bud efter Præsten, men da han kom, var
det næsten ude med hende og alle hendes Kræfter
moxen forgaaen, og siden navngav hun selv denne
Ligsalme at skulle læses: Herre Jesu Christ, sand
Menneske og Gud. Hvilken hun sagte med stor An
dagt læste efter indtil de Ord bleve oplæste: Indtil
af Legemet gaar min Aand, Herre annam den da i Din
Haand, lad Legemet sove uden al Plag i Jorden til den
yderste Dag. Haver hun selv taget Ordene og dem
med høj og tydelig Røst fremførte, som og var fast
det sidste hun talede her i Verden; thi straks derefter
hensov hun meget sagtmodig og sødt udi Herren uden
nogen Bevægelse udi nogen Maade i hendes Søster
datter, Fru Elisabeth Daaes og fleres Nærværelse 1651
d. 9. September om Morgenen Klokken imellem 5 og 6,
der hun havde levet her i Verden 64 Aar, 8 Maaneder
og 14 Dage. Hun blev begravet i Lisbjerg Kirke d. 22de
September, og Frands Nielsen, Præst til Lisbjerg, holdt
en Ligprædiken over hende i Lisbjerg Kirke over det
7de Vers af den 71de Salme i disse Ord: Jeg er bleven
for mange som et Vidunder: Men du est min stærke
Tillid. Hvilken Text hun i sin sidste Villie og Begjæring selv havde forlanget, som og dette, at forbe
nævnte Frands Nielsen og ingen anden skulde prædike
over hende, som og skele.
Ved Marie Belovs Død strømmede det over med
Sørgedigle baade paa Latin og Dansk af Professorer
og andre lærde Mænd i det ganske Land.
Som ovenfor omtalt havde Chr. Holck inden sin
Død 1641 solgt Hastrup til Oberst Jørgen Kaas af
Murkaasernes Slægt. Vaabnet: En tretindet, skraa,
rød Mur i hvidt; — oprindelig 3 (å 6) Paafjer oftest
Vejle Amts Aarb. I. 1917
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mellem 2 af hvide og røde vexelvis delte Vesselhorn,
senere to grønne Lilliekonvalstilke med hvide Blomster.
Uradel. Nørrejylland1).
Jørgen Kaas2) var Søn af Hans Kaas til Lindskov,
nu Lehnskov, Egense Sogn ved Svendborg, Lands
dommer i Fyen, og første Hustru Birthe Norby Erichsdatter. Foruden til Hastrup skrives han ogsaa til
Østergaard i Munkebo Sogn ved Odense Fjord. Denne
sidste Gaard havde han arvet efter sine Forældre,
medens hans ældste Broder Erik Kaas fik Lindskov.
Den 9de Oktober 1640 var Jørgen Kaas bleven gift
med Karen Grubbe (f. 19. Januar 1616), en Datter af
Jørgen Grubbe til Tostrup (Lolland) og Vedbygaard
(Sjælland) m. m. og 2den Hustru Lene Knudsdatter
Rud. I 1645 træffe vi ham som Ritmester i Rigs
marsken. Anders Billes Rytterregiment og kvitterer
14de April 1645 for et Beløb, modtaget til Livkom
pagniet, modtog 23de Oktober 1645 534 Rigsdaler til
Kompagniets Aftakning(fyenske Landkommune Regnsk.
III — c — 7), nævnes som Ritmester ved fynske Sogne
ryttere fra 1. Oktober 1647 til 1. Oktober 1649 (fynske
Landkomm. Regnskab), fik 30te December 1648 Forlehningsbrev paa Lister Lehn, havde i 1651 et Komp.
i fynske Rostjeneste og var i 1657 Chef for 1. Comp.
Rostjeneste (eller Sogneryttere) fra Fyen, modtog 7de
Maj 1657 Proviant i Barteheide (Milt. Regnskab IV — d —
33). Hans Komp. indlemmes i Oberst Jens v. Haders
lebens Rytterregiment i Juli 1657. Han faldt i det
ulykkelige Slag ved Tybring Vig d. 30te Januar 1658,
da Carl Gustav gik over Isen fra Jylland til Fyen,
og han blev begravet i Egense Kirke d. 26de Juni
x) Thiset og Wittrup: Nyt dansk Adelslexikon, Pag. 141.
a) Oberstløjtnant Hirsch’s haandskrevne Fortegnelse over danske og
norske Officerer o. s. v., paa det kgl. Bibliothek i Kjøbenhavn.
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1658 i en aaben Begravelse, hvori der hvilede Ejere af
Hvidkilde og Lehnskov. »Jørgen Kaas til Hastrup----- ,
en tapper Herre, var tilligemed de andre døde ud
plyndret, men blev kjendt ved hans Navn, som med
Krudt var brændt paa hans ene Arm. Den svenske
Konge, som var en Elsker af Tapperhed, endog hos
sin Fjende, fulgte selv hans Lig en Fjerdingvej tillige
med de fornemste af begge Armeerne«.1) I Egense
Kirke stod hans Lig indtil Aar 1811. Men i bemeldte
Aar restaureredes Kirken og Begravelsen tilkastedes.
Ligene blev dels førte til Sørup Kirke og dels ned
gravede paa Egense Kirkegaard. Blandt de sidste var
Jørgen Kaas til Hastrup2).
(Det er ikke rigtigt, naar Pontoppidan (Danske At
las V) lader Jørgen Kaas være begravet i det Skramske Kapel ved Thyregod Kirke.)
Jørgen Kaas og Karen Grubbe Jørgensdatter havde
4 Børn, 2 Sønner og 2 Døtre, af hvilke vi senere vil
gjøre Bekjendtskab med 1 Søn og 1 Datter. Karen
Grubbe beholdt vistnok Hastrup og blev boende her
til sin Død. En Sønnesøn, Hans Kaas, Kommandør
i Søetaten, Søn af Jørgen Grubbe Kaas til Ryebjerg
ved Ringkjøbing og Birgitte Sophie Sehested Maltes
Datter, var født paa Hastrup d. 16de Januar 1683,
død d. 21de August 1737. Karen Grubbe døde d. 23de
Marts 1695 og blev begravet i Kapellet ved Thyregod
Kirke3).
Hastrups næste Ejer var Jørgen Kaas’s og Karen
Grubbes Søn, Hans Kaas. Han var født paa Damsbo,
x) Stamtavlen over Familien Kaas i Hofmans Historiske Efterretninger
om velfortjente danske Adelsmænd.
2) Trap, III, 632, 3die Udgave.
3) Ostergaard havde Jørgen Kaas solgt til Ulrik Christian Gyldenløve
til Ulriksholm samtidig med, al han fik Lister Lchn i Norge til Forlening.
(Nye Dansk Magazin, II. Bind, Pag. 154.)
3*
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Jordløse Sogn i Fyen1). Aarstallet for hans Fødsel
kjendes ikke. I Aaret 1673 udnævntes han til Amt
mand i Smaalenenes og Frederiksstads Amter. Samme
Aar d. 6te August ægtede han Sofie Amalie Bjelke
(f. 1650), en Datter af Rigsadmiral Henrik Bjelke til
Ellinggaard i Onsø i Norge og Edel Ulfeld. Amt
mandsbestillingen beholdt han indtil 1687. I 1676
konstitueredes han som Generalkommissarius ved Felt
armeen i Viken under Indfaldet i Sverige, og var fra
1677—83 Overkommissarius i Norge. I 1683 blev han
Justitsraad og Assessor i Overhofretten samt udnævn
tes i 1687 til Stiftamtmand i Trondhjem, hvor der i
længere Tid var et spændt Forhold mellem ham og
Generalmajor Johan Vibe, indtil Grev Christian Gylden
løve under sit Ophold dér i 1695 bragte en Forsoning
til Veje. Hans alt for summariske Optræden mod Ma
gistraten i Trondhjem 1691 under en skandaløs Sag
paadrog ham en Reprimande2).
Hans Kaas og Sofie Amalie Bjelke havde en talrig
Børneflok. Angivelserne varierer mellem 7 og 14. Slet
saa galt som 14 var det dog sikkert ikke. Der er
nogen Uklarhed med Hensyn til Stamtavlen. Flere
af Børnene synes at være døde som smaa eller ganske
unge3). De to mest bekjendte af dem er Henrik Bjelke
Kaas (1686—1773), der var en dygtig Officer4), og Birgithe Kristine Kaas (1682—1761), der var gift med
General Henrik Jørgen Huitfeldt til Ellinggaard, Kjølberg og Sande i Smaalenene og som bl. a. har gjort
x) Her maa Forældrene jo paa den Tid have haft Bopæl. De har dog
sikkert aldrig ejet Damsbo, som formodentlig allerede den Gang ejedes
af Rigsmarsken Anders Bille. Som ovenfor omtalt var Jørgen Kaas i Aarene
omkring 1645 Ritmester i Anders Billes Rytterregiment. Maaske Sønnen
Hans Kaas’s Fødsel paa Damsbo kan staa i Forbindelse hermed.
2) Personalhist. Tidsskrift IV, 179, V, 284, Nor. 1893—94, Pag. 85 flg.
8) Sammesteds V, 284 flg. og 298 —99.
4) Dansk biografisk Lexikon, IX, 60—61.
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sig bekjendt ved en Samling fra Tydsk oversatte Sal
mer (1734). Salmen Nr. 389 i »Psalmebog for Kirke
og Hjem«: »Jesus Krist, Du gav mig Livet« er et
Minde herfra. Desuden har vi fra hendes Haand ogsaa
en original Salme og nogle Smaavers. Manuscripterne
til en Del poetiske Sager i forskjellig Retning gik til
lige med hendes smukke Bogsamling til Grunde ved
en Ildebrand, som 1746 ødelagde Herregaarden, hvor
hun boede. Hun var en begavet, energisk og adels
stolt Kvinde, der ikke blot styrede sit Hus, men ogsaa
Godset langt mere end hendes Mand gjorde, hvorfor
hun ogsaa kom til at gaa under Navnet »General
Birthe«. Hendes Mand var iøvrigt en Broder til den
fra Slaget i Kjøge Bugt 1710 saa berømte Ivar Huitfeldt1).
Foruden sin Fædrenegaard Hastrup havde Hans
Kaas med sin Hustru faaet Part i Ellinggaard, hvor
han havde Bopæl, medens han var Amtmand i Smaalenene, men siden solgte, samt endvidere en Ottende
del i Konestrøm paa Nordmøre, hvorhos han ogsaa
kjøbte nogle mindre Ejendomme i Nærheden af Trondhjem. Hastrup solgte han 1697 med en Del Tiender
og Gods til sin Svoger og Søster: Knud Gjedde og
Lene Cathrine Kaas (f. 1653), og iøvrigt efterlod han
sig ved sin Død kun ubetydeligt.
Hans Kaas døde under et Besøg i Kjøbenhavn 1700
og blev i Følge »Danske Atlas« begravet i Kapellet
ved Thyregod Kirke. Han var den Gang 60 Aar
gammel. Hans Hustru, Sofie Amalie Bjelke, over
levede ham til 16de Juni 1703 og blev ligeledes ste
det til Hvile i Kapellet ved Thyregod Kirke2). Hans
*) Vilh. Bang: Biografiske Oplysninger om danske og norske Forfattere
og Oversættere af Salmer i Roskilde Konvents Salmebog og dennes Tillæg,
Pag. 44—45.
*) Personalhist. Tidsskrift IV, 179, V, 284, Nor. 1893—94, Pag. 85 flg. Sam
linger til Jydsk Historie og Topografi, 3. Række, V. Bind, Pag. * 90.
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Kaas og Sofie Amalie Bjelke havde i 1685 skjænket
en Messehagel til Thyregod Kirke, og begges Navne,
Vaabener og Aarstallet 1686 staar endnu i Sølvbeslaget
paa Alterbogen.
Knud Gjedde1), som altsaa nu blev Ejer af Hastrup,
var en Søn af den bekjendte Rigsadmiral Ove Gjedde
til Tommerup i Skaane og Hustru Dorthe Urne.
Vaaben: En hvid Gjedde i blaat; — et blaat og hvidt
Vesselhorn, derimellem ofte en hvid Gjedde. Uradel.
Skaane. Slægten uddød2). Ved Skiftet efter sin Fader
kom Knud Gjedde i Besiddelse af Vadskjærgaard og
Gods, Tørring Sogn ved Lemvig. Denne Gaard havde
ikke i længere Tid været i Slægtens Eje, men havde
derimod tilhørt Friiserne. Mogens Friis, der senere
skulde blive Opretteren af Grevskabet Friisenborg,
byttede med Ove Gjeddes Arvinger, saaledes at han
fik Hovedgaarden Kollerup i Hadbjerg Sogn ved Ran
ders for Vadskjærgaard ved Lemvig, og denne sidste
tilfaldt, som ovenfor nævnt, Knud Gjedde. Han var
i Forvejen ikke helt uden Tilknytning til det vestlige
Jylland, idet han var gift med Ide Sofie Bjelke, en
Datter af Gehejmeraad Ove Bjelke til Nørre Vosborg,
til hvilken Gaard Knud Gjedde ogsaa skrev sig 1667,
sikkert dog uden at være Ejer af en eneste Tønde
Hartkorn af den.
I 1669 blev Knud Gjedde Amtmand over Nordlan
dene, 1678 blev han Cancelliraad og fra 1686 Amt
mand over Silkeborg og Mariager Amter.
Som Godsejer synes Knud Gjedde at have siddet
meget smaat i det. Hans Gaard og Gods gik som
Pant fra den ene til den anden. I det hele taget synes
*) Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 3. Række, 5. Bind, Pag.
285—291 Personalhist. Tidsskrift 5, 284.
2) Thiset og Wittrup: Nyt dansk Adelslexikon, Pag. 95.
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han baade at have manglet Evne til og Sans for at
bestyre Godset, og hans Embedsbestillinger har sag
tens ogsaa bevirket, at han kun lejlighedsvis har kun
net opholde sig paa denne sin afsidesliggende Gaard.
Denne maatte derfor overlades til en Forpagter.
I 1665 d. 20de September døde hans Hustru Ide
Sofie Bjelke; men d. 8de Juni 1671 giftede han sig
anden Gang »in corona nonnullorum nobilium« med
Jomfru Lene Katrine Jørgensdatter Kaas, Datter af
Oberst Jørgen Kaas og Søster til Stiftamtmand Hans
Kaas til Hastrup. Deres Bryllup stod paa velb. Fru
Mette Grubbes Gaard Rask, Hvirring Sogn. Præsten
har i Kirkebogen med synlig Tilfredshed noteret, at
han ved den Lejlighed fik 12 Imperialer1).
Det synes, som om Knud Gjedde ved dette Giftermaal er kommen lidt til Hægterne igjen, som man
siger. I al Fald hengaar der en Række Aar, inden
man ser ham optage saadanne dyre Laan som tid
ligere. Men i 1685 tog han fat igjen, hvor han havde
sluppet sidst, og nu gaar det stadig ned ad Bakke,
indtil Vadskjærgaard helt slap ham af Hænde ved
Aaret 1690.
Imidlertid kjøbte han, som vi ovenfor har hørt,
1697 Hastrup af sin Svoger Hans Kaas, og her synes
han nu i de sidste 10 Aar af sit Liv at have haft
fast Bopæl. Og medens han aabenbart havde interes
seret sig meget lidt for Vadskjærgaard og dens Drift
omfattede han Hastrup med saa meget større Interesse
og blev paa sine gamle Dage en meget virksom Gods
ejer. Han foretog baade Kjøb og Salg, som alt havde
til Hensigt at afrunde og komplettere, hvad ogsaa
lykkedes ham saavel, at Hastrup blev en meget be*) Fru Mette Grubbe har vist været en Søster til Karen Grubbe, Jørgen
Kaas’s Hustru, og altsaa en Moster til Lene Katrine Kaas.
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tydelig Ejendom med 201 Td. Hartkorn Gods. I den
Forfatning afhændede han Gaarden til sin ældste Søn
Frederik Christian Gjedde i Aaret 1706.
Med sine tvende Hustruer havde Knud Gjedde 7
Børn, 3 Sønner og 4 Døtre. Heraf var vistnok den
ene Datter, Ide Sofie Gjedde, som senere vil blive
omtalt, og en Søn Frugten af det sidste Ægteskab.
Knud Gjedde døde i Aaret 1707, ganske sikkert paa
Hastrup. Han blev efter »Danske Atlas« begravet »i
Hastrup Gaards hvælvede Begravelse under Choret«.
Denne »Begravelse« har han formodentlig selv ladet
indrette, idet der ikke mere har været Plads i det
Skramske Kapel paa den søndre Side af Kirken1).
Knud Gjeddes Enke, Lene Katrine Kaas, levede ind
til d. 18de Oktober 1720 og blev begravet i det
Skramske Kapel ved Thyregod Kirke, hvor hendes
Forældre og Bedsteforældre hvilede, og hvor der altsaa
endnu maa have været en Plads tilovers. Den da
værende Præst i Thyregod, Hr. Søren Borch, har i
Anledning af hendes Afgang noteret i Kirkebogen:
»1720 d. 9. November begrafvet i Tyrregod Kirche
dend Høyædle og Høyvelbaarne i Lifvet, hos Herren
himmelsalig i Døden Frue Lene Cathrine Kaas, sal:
Hr. Cancelliraad og Amptmand Knud Geddes, fordum
Herre til Vadskiergaard og Hastrup, hans Kongl:
Magts Høybetroede Amptmand ofver Silcheborg og
Mariager Ampter, Hans efterlatte Høytelschelige Frue
i hendes Alders 67. Aar. Gud forleene hende med
alle troe Christne en ærefuld Opstandelse udi den
Herris Jesu Christi Aabenbarelse. Hun blef henkalden
d. 18. Oct. tilforn.«
Om Knud Gjeddes Søn, Major Frederik Christian
‘) Baade det Skramske Kapel og »Begravelsen« under Koret er nu for
længst forsvundne.
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Gjedde, der arvede Hastrup efter Faderen, kan føl
gende oplyses1). Han var Fændrik i Marine Rgmt. 1691,
Adjudant i samme Rgmt. 24de Oktober 1693, Sclt 9de
September 1699, Kapt. Lt. 18de Maj 1700, Kapt. og
Compagnichef i Aarhusstiftske nationale Inf. Rgmt.
26de Marts 1701, Sc. Major 18de Maj 1705. Paa
Grund af Svagelighed fik han sin Afsked 13de August
1708.
Frederik Christian Gjedde var gift med Helvig
Lindenow Unger, en Datter af Wulf Unger til Hæstrup
i Børglum Herred. Naar de har haft Bryllup, vides
ikke, heller ikke kjendes deres respective Fødselsdage.
Men de maa have været gift i en Aarrække. De havde
6 Børn, 2 Sønner og 4 Døtre, hvoraf den yngste Dat
ter var født kun et halvt Aarstid før Faderens Død.
Han døde d. Ilte Januar 1713 og blev begravet i den
hvælvede Begravelse under Thyregod Kirke. I Aaret
1706 havde Major F. Chr. Gjedde og Helvig Lindenow
Unger ladet Altertavlen i Thyregod Kirke opstaffere.
Hvad Helvig Lindenow Unger er bleven til efter
Mandens Død, om hun er bleven gift igjen eller hvor
dan, kjendes ikke. Hun synes ikke at være bleven
begravet i Thyregod. Derimod fandt et af Ægteparrets
Børn, en Datter, Karen Grubbe Gjedde, f. 25de Marts
1711 og vistnok død som lille, sit Hvilested ved Siden
af Faderen.
Efter Frederik Christian Gjeddes Død gik Hastrup
over til Knud Gjeddes og Lene Katrine Kaas’s Sviger
søn og Datter, Ole Krabbe til Bjerre og Ide Sofie
Gjedde. Ole Krabbe kjøbte Gaarden af Arvingerne.
Ole Henriksen Krabbe8) var Søn af Henrik Krabbe
9 Oberstløjtnant Hirsch’s haandskrevne Fortegnelse over danske og
norske Officerer. (Kgl. Bibliothek).
2) Personalhistorisk Tidsskrift, III, Pag. 71—79. — Dansk biografisk
Lexikon, IX, 397.
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til den lille Hovedgaard Damsgaard i Vandfuld Her
red og Eva Unger. Han var født paa Damsgaard d.
14de November 1656. Krabbernes Vaaben: 2 hvide
højre Skraabjælker i rødt; — 2 røde Vesselhorn hvert
belagt med 2 hvide Skraabjelker, Godske Krabbe
førte dog 1598 paa Hjelmen: en Krabbe. Siden det
18de Aarhundredes Begyndelse føres ikke dette, men
det de Krabbe’r af Østergaard tilhørende Vaaben:
En hvid Bjelke i rødt; — 2 røde Vesselhorn hvert
belagt med en hvid Bjelke. Uradel. Nørrejylland1).
Allerede i sin tidlige Barndom mistede Ole Krabbe
sin Fader og kort efter solgtes Stamgaarden. Hans
Moder blev senere gift med Gjord Galt til Viumgaard,
S. Vium Sogn, Nørre Horne Herred. Ole Krabbe valgte
den militære Løbebane, den eneste standsmæssige
Levevej for en ung, ubemidlet Adelsmand. Fra 1679
til 1683 tjente han som Cornet og Lieutenant ved
3die jydske nationale Rytterregiment. Men derpaa
afbrød han ikke blot sin militære Løbebane, men
brød ogsaa med den gamle Adels Traditioner, idet
han d. 4de Aug. 1686 giftede sig med en rig Kjøbmandsdatter fra Viborg. Hendes Navn var Margrethe
Svichtenberg, og hun var Datter af Henrik Jørgensen
Svichtenberg og Mette Olufsdatter. Da hendes Fader
ved at udkjøbe Slægten Seefeld fra Visborggaard, Hind
sted Herred, som i Aarhundreder havde boet der, var
kommen i Besiddelse af dette gamle anseelige Herre
sæde, og han som Assessor var Rangsperson, har den
nye Tid maaske ikke anseet Partiet for saa helt ulige;
men Ole Krabbe var dog den første Mand af Slægten,
som giftede sig udenfor sin Stand.
Ved sit Giftermaal fik Ole Krabbe Midler i Hænde,
saa han kunde kjøbe Hovedgaarden Nandrup paa
9 Thiset og Wittrup: Nyt dansk Adelslexikon, Pag. 153.
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Mors. Den var vel ikke særlig stor, ansættes i »Danske
Atlas« til omtrent 28 Tønder Hartkorn, men den var
dog altid nok saa god som hans fædrene Gaard
Damsgaard. Nu synes han imidlertid at være kom
men paa sin rette Hylde. Medens hans Standsfæller
og nærmeste Frænder forarmedes og gik til Grunde,
forøgede han stedse sine Besiddelser dels ved Kjøb
og dels ved Arv.
Efter nogle Aars Forløb mistede Ole Krabbe sin
Hustru. Hendes Dødsaar kjendes ikke, men hun
havde i deres Ægteskab vistnok skjænket ham 4 Børn,
3 Sønner og en Datter.
Ole Krabbe giftede sig igjen, og denne Gang var
Partiet fuldtud standsmæssigt.
En Fætter til ham var Johan Rudolph v. Unger til
Bjerre, Aale Sogn, Vrads Herred. Denne var forlovet
med Ide Sophie Gjedde, Datter af ovennævnte Knud
Gjedde og Lene Cathrine Kaas til Hastrup. Til be
meldte sin Fæstemø udstedte Johan Rudolph v. Unger
d. 16. Marts 1696 i Viborg en Forskrivelse paa 2000
Daler, hvorfor han pantsatte hende sin Hovedgaard
Bjerre med Tilliggende, ialt 52 Tdr. nyt Hartkorn.
Forskrivelsen er forseglet til Vitterlighed af Ritmester
Ole Krabbe til Nandrup og flere. Johan Rudolph
v. Unger har formodentlig da anseet sit Bryllup for
nær forestaaende; men 12 Dage efter blev han paa
Bjerre dræbt i sin Seng af sin egen Tjener. Ole
Krabbe ægtede derpaa hans efterladte Fæstemø, d. 5.
November i Aaret 1697.
Ved sit Ægteskab med Ide Sophie Gjedde kom Ole
Krabbe i Besiddelse af Hovedgaarden Bjerre, der i
næsten 100 Aar forblev i Slægtens Eje. Et Aarstid
senere fik han sit Jordegods yderligere forøget ved
Arv. En Halvbroder til ham, Knud Henrik Galt, blev
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nemlig i Aaret 1698 ihjelskudt i Østergaards Lade,
Lyne Sogn, vistnok af Ritmester Permosers Tjener;
men de nærmere Omstændigheder ved Drabet er iøvrigt ubekjendte. Knud Henrik Galt var ugift, og med
ham uddøde de Galters gamle Slægt paa Mandssiden.
Hans Gods blev derfor delt mellem hans Søster Fru
Birthe Marie Galt og hans to Halvsøskende Ole Krabbe
og Fru Barbara Krabbe eller rettere dennes Børn i Ægte
skabet med Claus v. Unger til Villerup. Den først
nævnte fik en Halvpart og de to Halvsøskende hver
en Fjerdepart. Ole Krabbe solgte imidlertid 1699 sin
Part i Hovedgaarden Viumgaard til sin Halvsøster
Birthe Marie Galts anden Mand Christoffer Hvass,
som ønskede at samle hele Viumgaard paa sin Haand.
Bemeldte Gaard havde den Gang 18 Tdr. Hartkorn
og et Tilliggende af Bøndergods paa 60 Tdr. Hartkorn.
Efter at være bleven gift anden Gang flyttede Ole
Krabbe fra Nandrup paa det mere barske Mors til
det smilende Bjerre i Horsensegnen, og denne Gaard
tog han sig nu af med særlig Omhu. I Aaret 1700
fik han kgl. Bevilling, dateret Kjøbenhavn d. Ilte Maj,
at han maatte oppebære Indtægterne af den nærlig
gende Bro, Aastedbro, dels den dertil lagte Havreafgift
og dels en Kjendelse af dem, der passerede Broen,
imod at han paatog sig dens Vedligeholdelse. Endnu
samme Aar d. 6te November fik han en ny Bevilling,
i Følge hvilken han ved samme Aastedbro maatte
holde Kro og Værtshus. Denne Kro skal endnu
være til.
Skjønt Ole Krabbe ved sit andet Giftermaal paany
var bleven knyttet lil den gamle Adel, har han dog
staaet sig godt ved Hove. Under 24de November 1703
benaadede Kong Frederik d. 4de, der ellers mere end
nogen anden af Enevældens Konger saa skjævt til
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den gamle Adel, ham med Titel og Rang som Justitsraad. 1695 havde han faaet Ritmesters Karakter. Selv
har han vistnok været meget glad ved at blive ind
rangeret mellem den ny, Thronen omgivende Adel,
idet han, om han end i flere Retninger navnlig vist
nok som Restyrer af sine Godser var i Besiddelse af
fremragende Egenskaber, alligevel fuldtud var et Barn
af sin Tid.
I et Dokument fra 1712 nævnes han foruden til
Nandrup og Bjerre ogsaa til Skaarupgaard. Denne
Ejendom maa han altsaa ogsaa være kommen i Be
siddelse af. Skaarupgaard ligger i Todbjerg Sogn,
Øster Lisbjerg Herred, og var ikke saa lidt større end
hans andre Hovedgaarde. I »Danske Atlas« ansættes
den til over 25 Tdr. Hovedgaardstakst, 364 Tdr.
Bøndergods, 125 Tdr. Tiende o. s. v. Han synes at
have kjøbt Gaarden af Amtmand Hans Nansen.
I 1713 fik Ole Krabbes Jordegods igjen en For
øgelse ved hans Svoger Major Gjeddes Død, idet han
som allerede omtalt afkjøbte Majorens Arvinger Hovedgaarden Hastrup, som havde over 72 Tdr. Hartkorn
Hovedgaardstakst, 282 Tdr. Bøndergods m. m. in.
Paa samme Tid som Ole Krabbes Rigdom forøge
des, steg han ogsaa i Rang. Under 29de Januar 1714
blev han udnævnt til Etatsraad. Han siges ogsaa at
have været Justitarius i Højesteret; men derom vides
ikke noget bestemt. Derimod havde han indtil 1716
Sæde i Højesteret.
I Januar 1717 kjøbte Ole Krabbe ogsaa Hovedgaarden Søvig i Ovtrup Sogn, Vester Horne Herred,
og en Halvpart i Gaarden Hesselmed i Aal Sogn i
samme Herred af Enke Fru Hedevig Elisabeth Hvass.
Disse Ejendomme var i Hovedgaardstakst og Bønder
gods lidt over 157 Tdr. Hartkorn. Heraf kom 18 Tdr.
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3 Skp. paa Søvig og 13 Tdr. 2 Skp. 2 Fdk. paa
Halvdelen af Hesselmed. Kjøbesummen var 8000 Dir.,
hvoraf imidlertid Ole Krabbe havde 5000 Daler til
gode i Følge en under 8de April 1714 udstedt Panteobligation.
Ole Krabbe tog dog selvfølgelig ikke Ophold paa
disse Gaarde. De styredes af en Ridefoged. Den anden
Halvpart af Hesselmed tilhørte en Mand ved Navn
Christen Sørensen. Med denne gjorde Etatsraad
Krabbe under 23de Marts 1717 den Overenskomst
om Gaardens Bygninger, at disse skulde deles efter
en Linie gjennem Midten af Hovedbygningen og Lade
bygningen. løvrigt vedvarede Samejet kun i nogle
faa Aar. Under 18de April 1722 solgte Ole Krabbe
sin Part af Gaarden til sin Medejer for en Sum af
1500 Rigsdaler, heraf 1000 Dir. i Kroner. Næste Aar
afhændede han ogsaa Søvig, som han solgte til Amts
forvalter Rasmus Bundesen.
Ole Krabbe var saaledes en mægtig Mand, da
Døden d. 17de Juni 1728 endte hans virksomme Liv.
Han blev begravet i den hvælvede Begravelse under
Koret i Thyregod Kirke.
Med Rette siger A. Thiset om Ole Krabbe: »Han
er ubetinget den mest fremtrædende Mand i Krab
bernes ældre Historie. Med megen Klogskab benyt
tede han sig i sine yngre Aar af de for den gods
besiddende Adel ugunstige Tidsforhold, saa at han,
der begyndte som en fattig ung Adelsmand, døde rig
og anset. Hans Efterkommere skylde at bevare hans
Minde i taknemlig Erindring; thi han udrev først
Slægten af den tilbagetrukne Tilværelse, den hidtil
havde ført, og ledede den heldig over de Skjær og
Klipper, hvorpaa de fleste andre gamle Slægter gik
tilgrunde, til lykkeligere og bedre Tider.«
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Ligesom med sin første Hustru havde Ole Krabbe
ogsaa med Ide Sophie Gjedde adskillige ^Børn. Af
Etatsraad Ole Krabbes mange Børn efterlod 5 af Søn
nerne sig Børn og de 3 af disse Linier blomstre
endnu den Dag i Dag, den ene af dem i Norge. Den
største Part af Slægtens Mænd indtraadté i Hærens,
en enkelt i Flaadens Officerskorps, og flere af dem
har tjent med Udmærkelse i dette Aarhundredes
Krige.
Ide Sophie Gjedde overlevede Ole Krabbe indtil
1755. I Aaret 1731 lod hun Thyregod Kirke istand
sætte. Til Minde herom stod, da »Danske Atlas« ud
kom, og staar der til Dels endnu, hendes Navn paa
Taarnmuren. Det synes, som om hendes Kaar er
bievne forringede efter Mandens Død, men det er vel
paa Grund af Skifte med Børnene. Hun vedblev vist
nok at bo paa Bjerre. Der boede hun i hvert Fald
1746. Aaret før sin Død, altsaa 1754, solgte hun Ha
strup for 19,000 Rdl. g. C. til Commerceraad Chri
stian Leth. Nandrup og Skaarupgaard var alt afhæn
dede i Forvejen, og Bjerre var saaledes den eneste
af de Gaarde, Ole Krabbe havde forhvervet, som
endnu i nogen Tid forblev i Slægten.
Ide Sophie Gjedde, der var født d. 9de Februar
1675, døde d. 10de April 1755 og blev begravet i
Hvælvingen under Koret i Thyregod Kirke ved Siden
af sin Husbond.
Commerceraad Leth beholdt Hastrup i 7 Aar. I
delte Tidsrnm lod han nedtage den øversle Etage af
Hovedbygningen, der oprindelig var to Etager høj.
I 1761 solgte han Gaarden for 17,500 Rdl. til Anders
Nielsen Vang. Denne var Ejer af »Donneruplund« i
Give Sogn, hvilken Gaard han i Aaret 1755 havde
faaet sig tilskjødet af sin Fader Niels Andersen Vang,
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der havde ejet den siden 1719. Anders Nielsen Vang
ejede ogsaa Gaarden »Søndersthoved« i Give Sogn,
hvilken han havde faaet sig tilskjødet samme Aar
som Hastrup (1761). Han var altsaa en betydelig
Godsejer i Vester-Egnen. En Søster til ham, Birgitte
Nielsdatter, død d. 15de December 1748 i hendes Alders
38te Aar, ligger begravet i Give Kirke foran Alteret.
Paa Ligtræets solide Egetræesramme staar følgende
Indskrift: »Herunder hviler salig Birgitte Nielsdatter,
som boede og døde paa Donneruplund.« Indenfor
denne Indskrift staar paa samme Ramme med mindre
Bogstaver og ikke saa vel udført: »De tørre Ben i
dette Muld skal Gud med Ære pryde, skal dog opstaa
saa frydefuld og evig Glæde nyde.« Ligtræet er taget
bort fra selve Graven og sidder nu indmuret i Taarnets nordre Mur.
Anders Nielsen Vang døde i Aaret 1777, men inden
den Tid havde han forlængst afstaaet sine Gaarde til
sin Svigersøn, Prokurator Andreas Bagger i Jelling.
Donneruplund afstod han 1761 og Søndersthoved 1762,
og Hastrup fik Andreas Bagger tilskjødet 1764 for
19,500 Rd.
Andreas Bagger var nu Ejer af Hastrup i 17 Aar,
og efter ham blev den 1781 solgt paa Auktion for
16,800 Rd. til Panthaveren, den rige Mogens Lotterup
til Lynderupgaard, Lynderup Sogn i Viborg Stift.
Mogens Lotterup beholdt Hastrup i 3 Aar, hvorefter
han 1784 skjødede den samt Bustrup og Gjedsø Gaarde
(15 Tdr. Hartkorn) m. m. for 21,000 Rd. og 100 kur.
Dukater til Generalauditør Chr. Kaliager, som to Aar
senere (1786) solgte Hastrup (74, 31, 278 og Møllesk.
10 Tdr. Hartkorn) for 22,550 Rd. til Erhard C. Chr.
Stiernholm, der ejede Gaarden i en halv Snes Aar,
indtil han >1796 skjødede den (82, 31 og 190 Tdr.
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Hartkorn) for 27,000 Rd. til Jens Pedersen Schoutrup
i Sest, hvorefter Gaarden blev udstykket.
Siden Udstykningen er Hastrupgaards Hovedparcel
gaaet fra Mand til Mand ligesom de andre gamle
Hovedgaarde i Egnen. Næsten ethvert Sogn herude
i Vesteregnen har haft sin »Herregaard«; men efter
at Godset er bleven solgt fra, har ingen rigtig kunnet
klare sig paa den. Den ene »Proprietær« er gaaet i
Armod oven paa den anden, indtil de er havnet i
Bondeeje. Saa gaar det bedst.
Vi skal ikke her indlade os paa at gjennemgaa
Rækken af Hastrups Ejere gjennem det 19de Aarhundrede; det vilde føre for vidt. Kun et Par enkelte
skulle vi omtale.
I første Halvdel af det 19de Aarhundrede ejedes
Hastrup i mange Aar af en Mand ved Navn Peter
Tetens Hauch. Han skal have været en meget original
Størrelse; men iøvrigt en rar og godgjørende Mand.
De ældre i Egnen véd mange Krøniker at fortælle
fra hans Tid. Han førte en ret selskabelig Tilværelse
med flere af Omegnens Præster, der satte Pris paa
ham. Saaledes ogsaa Præsten Niels Bay Lund i Brande
(1824—39). I Jens Damsgaards Bog (Aarhus 1915) om
Præsten Marcus Ancher Secher Lund i Vium, der var
en Søn af Niels Bay Lund ligesom Frimenighedspræsten
Rasmus Lund paa Mors, fortæller M. A. S. Lund i
nogle »Slægtsminder« (Pag. 18—19): »Og Herremanden
Peter Tetens Hauch paa Hastrup i Tyregod Sogn var
mine Forældres gode Ven. Han var i mange Stykker
en underlig Original, kunde nok være lidt stolt af sit
Adelskab, men beskjæftigede sig med meget jævne
Ting, bandt selv Fiskegarn til Brug i Hastrup Sø
o. s. v. Den Sommer, min Fader var kommen til
Brande, blev han meget overrasket ved, at der kom
Vejle Amts Aarb. I. 1917

4

50

HANS KAU :

en Flok Faar — jeg tror tyve — med Lam drivende
til Præstegaarden. Driverne havde den Hilsen med
fra Hauch, at nu kunde Præsten beholde Lammene,
og, naar de kunde undvære deres Modre, sende ham
Faarene tilbage. Det var hans Bidrag til den endnu
ukjendte Præsts Besætning. Men et inderligt Venskab
kom til at sammenknytte de to højst forskjellige
Mænd. Og da min Fader efter at være flyttet bort
fra Brande besøgte det gamle Hjem og med sin Efter
mand, Ludvig Biædel, besøgte Hastrup, og Blædel
førte min Fader ind til Hauch med de Ord: »Her
bringer jeg Dem en Mand, som hedder Niels Bay
Lund«, udraabte Hauch: »Del er den største Kjæltring,
der er til«, og dermed faldt han min Fader grædende
om Halsen.«
Fra 1845 til 1848 havde Hastrup til Ejer den bekjendte Sønderjyde Nis Hanssen1). Han var født d.
15de November 1808 i Øster Højsled ved Tønder af
Bønderfolk, og blev Student fra Haderslev lærde Skole
1834, hvorefter han drog til Kjøbenhavn for at studere
videre. Nis Hanssen var blandt de første til i Dags
pressen at slaa til Lyd for Nødvendigheden af at
hjælpe det danske Sprog op af den Fornedrelsestil
stand, hvori det i Sønderjylland var nedsunken baade
i Retten, i Kirken og i Skolen. Han skrev, mest
under Navnet: »En Bondesøn fra Tønder Amt«, tal
rige Artikler herom i »Kjøben havnsposten«, »Dansk
Folkeblad« og »Dannevirke«, jævnlig ogsaa i »Fædre
landet«. Tillige virkede han i Trykkefrihedsselskabel
ved livlige og kraftige Foredrag om den samme Sag.
I 1839 overtog han Ledelsen af en nystiftet Forening
i Kjøbenhavn til Udbredelse af dansk Literatur i
Sønderjydske Aarb., 1889, Pag. 311 flg. — Dansk biografisk Lexikon,
Vil, 67-68.
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Sønderjylland. Statsministeren, Grev Carl Emil Moltke,
hjalp ham til at tage theologisk Embedsexamen 1841
og skaffede ham i Forbindelse med Kong Christian
d. 8de, efter hvis Opfordring han samme Aar foretog
flere Rejser gjennem Østslesvig, hvorom han aflagde
nogle udførlige Beretninger til Kongen, navnlig ved
rørende de sørgelige Sprogforhold. Hele Nis Hanssens
patriotiske Virksomhed, og ikke mindst hans Arbejde
med den omtalte Forening til Udbredelse af dansk
Literatur i Sønderjylland, der udfoldede en kraftig
Virksomhed, paadrog ham Slesvigholstenernes Raseri.
Det regnede ned over ham med Angreb i de slesvigholstenske Blade. Hertugen »hidsede alle sine Hunde«
paa ham, og i flere Aar, fra 1839—44, var han en af
de »Propagandister«, Hertugen betragtede som farligst
og derfor forfulgte med det største Had. Imidlertid
var Nis Hanssen 1842 bleven Lærer og 1844 Adjunkt
ved Aarhus Kathedralskole, og dermed træder han
noget tilbage i Nationalitetskampen. Sidste Gang, han
ses i forreste Række, er den 4de Juli 1844, da han
var blandt Talerne paa Skamlingsbanke. Den 23de
September 1842 var han bleven viet i Moltrup Præstegaard hos den bekjendte, dansksindede Pastor Hertel
til Elsabe Cathrine Metsch, en Kjøbmandsdatter fra
Haderslev, ved hvilket Ægteskab han blev Svoger til
»Dannevirke«s navnkundige Redaktør, Peter Chri
stian Koch.
I 1845 kjøbte Nis Hanssen ved Hjælp af den be
kjendte Laurids Skau Hastrupgaard. Det var dog ikke
for at blive Herremand, men for sammesteds at op
rette et Landvæsensinstitut for unge Bondesønner.
Endnu ses der i Haven ved Hastrup Ruiner af et
Elevhus, som han havde ladet opføre i Lighed med
Elevhuset ved Rødding Højskole (oprettet 1844),
4*
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med Midtergang og Elevværelser til begge Sider for
Gangen.
Om det har været Nis Hanssens Hensigt særlig at
samle unge Sønderjyder omkring sig til Oplæring i
Landbrug og Paavirkning i dansksindet Retning, skal
vi lade være usagt; men det er højst rimeligt. Sikkert
er det i al Fald, at Institutet blev besøgt af mange
unge, sønderjydske Landmænd. Jeg har kjendt Nav
nene paa flere dernede, der har faaet deres agrariske
Uddannelse paa Hastrup. Men det blev ogsaa flittigt
besøgt anden Steds fra og nød i det hele stor An
seelse. Det omtales saaledes meget anerkjendende i
Landhusholdningsselskabets Aarsberetninger.
Desværre maatte han opgive det saa lovende be
gyndte Værk efter 3 Aars Forløb paa Grund af Penge
vanskeligheder. Han solgte Hastrup i 1848 og blev
nu Lærer ved Odense Realskole og fra 1849 tillige
Redaktør af »Fyens Avis«. Fra 1853—59 var han
Præst for Nørre Felding og Tvis i Ribe Stift. Her
havde han i et Par Aar den senere bekjendte Iheologiske Professor og Biskop Peder Madsen i Huset for
at forberede ham til Optagelse i Viborg Latinskole.
Disciplen blev vel nok her over Mesteren, men Nis
Hanssen kunde glæde sig ved den samme Trøst som
Claus Harms’s gamle Lærer i Ditmarsken. Da Harms
kom hjem som ung Student fra Kiel og prædikede i
sin Fødebyes Kirke, standsede Bønderne ham udenfor
Kirken efter Gudstjenesten og complimenterede ham
for hans Lærdom og Dygtighed udi Prædikekunslen.
Det hørte den gamle Degn, som havde været Harms’s
første Lærer, gik hen og bankede ham paa Skulderen,
idet han med synlig Stolthed udtalte: »Men Grunden,
den har jeg dog lagt«.
I 1859 forflyttedes Pastor Hanssen til sit Hjemland,
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Sønderjylland, hvor han blev Præst i Sotterup i Sunde
ved, og her virkede han til sin Død. Under Krigen
1864 var han meget syg og lidende. Han havde under
sin Gjerning paa den jydske Hede i et Par vidtstrakte
Sogne paadraget sig en smertefuld Gigtsygdom, som
han vel blev helbredet for saavidt, at han kunde
varetage sin Præstegjerning, men Gigten forlod ham
aldrig mere, og hans gamle Kraft var brudt, inden
han kom til Sotterup. Begrundet paa, at han under
Krigen havde i Indkvartering en human preussisk
General, slap han skaanligere over denne Periode end
de fleste andre dansksindede Embedsmænd. Efter
Fredsslutningen fik han foreløbig Lov til at blive i
sit Embede, og Indkorporeringen i Preussen oplevede
han ikke, ellers var han vel nok i 1867 bleven afsat
paa Grund af Edsnægtelse. Han døde d. 18de Maj
1866 af en heftig Blodstyrtning og ligger begravet paa
Sotterup Kirkegaard.
Han skildres som en jævn og bramfri Mand, var en
meget afholdt Præst og dygtig Taler, dertil en ypperlig
Fortæller, altid fuld af lystige Indfald og Anekdoter.
Nis Hanssens Levnedsomstændigheder afgiver Vid
nesbyrd om, at Hastrup har været i gode danske
Hænder; men desværre har den ogsaa som saa megen
anden dansk Jord været i lydske Hænder. Den skal
have haft mindst lo tydske Ejere efter hinanden, af
hvilke den første efter Bøndernes Fortælling skal have
kjørt med 4 Heste for. De Tydskere har nu altid
været saa store paa det. Kan hænde sig, at de bliver
lettere at komme i Tale herefter.
Den sidste tydske Ejer var en Kjøbmand J. E. Paul
fra Hamborg, som ejede Hastrup ved Aar 1870 og
følgende Aar. Af ham kjøbte den danske Stat i 1877
Ejendommen for ca. 80,000 Kr.

54

HANS KAU:

Det var Statens Hensigt at anlægge en Gran-Plan
tage paa Hastrups gamle Jorder, hvilket ogsaa er sket.
Inden Tilplantningen paabegyndtes, bortsolgtes dog en
Del af Gaardens Tilliggende, Ager og Eng, vistnok
liere Hundrede Tdr. Land, ligesom Gaardens Udhuse
solgtes til Nedbrydning. Paa den bortsolgte Jord er
der senere bygget flere Gaarde, der kaldes Ny Hastrup,
og som ligger Syd for den nuværende Plantage, og
paa den gamle Hastrupgaards Plads ligger nu en
Skovfogedgaard, hvis Stuehus var Hastrups gamle
Hovedbygning, indtil der for faa Aar siden opførtes
et nyt Vaaningshus. Hastrup Plantage udgjør ca. 1000
Tdr. Land foruden den tidligere omtalte gamle Ege
skov paa 100 Tdr. Land og hører ind under Palsgaard Skovrider-Distrikt.
Om Hastrup Plantage skriver L. Mylius Erichsen
(1903) i sin store Bog: »Den jydske Hede før og nu«
(Pag. 331-32) følgende: »Møde og trætte naaede vi Hastrup
Plantage [under Palsgaard], hvis Anlæg er begyndt 1877,
og som omfatter c. 1000 Tdr. Land. Granerne staar sær
deles godt, Fyrretræer er sat ind imellem for at tage
Lyngsyren. Her var Hede før, paa en gammel Herregaards Grund, og nu er alt plantet til. En Skovløber,
som har tjent Staten i 42 Aar, boer her paa denne
vidunderligt skjønne Plet.1) Han synes selv, at her
er skjønnest af alle de Steder, han kjender. Gjennem
Skoven drager sig en Sø og en Aa, en af Skjernaaens
talrige Biarme. Varmen laa tæt mellem Træerne, vi
gispede og længtes mod et Vand, da ser vi straks
under Brinken den lille Sø, og hurtigt er vi af Klæ
derne og strækker Bredden rundt i dvælende Svøm
metag, omsværmet af Myg og Bremser, der blev endnu
mere nærgaaende, mens vi klædte os paa og ved al
J) Skovløberens Plads indtages altsaa nu af en Skovfoged.
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Slags fritstaaende Gymnastik forsøgte at bjerge vort
Skind.
Den gamle Skovløber viste os med beskeden Stolt
hed sin Plantage, som er groet op under hans flittige
og kloge Hænder, og som Dalgas har besøgt og rost.
Planteskolen var ualmindelig smuk, med store Ædel
grans Hegn og Bøgehegn mellem Kvadraterne. Om
hyggeligt luges den indtil fire Gange om Aaret; det
er Kvindearbejde. Daglønnen er en Krones Penge,
men saa maa Fingrene rappes og Udholdenheden an
spændes, for det er slet ikke nemt Arbejde at ligge
krumbøjet her i bagende Sol fra Kl. 7 Morgen til KL
7 Aften med bare to halve Timers Hvil til Mellem
mad. En Kone, vi talte med, har nu i 23 Aar, lige
fra Plantagens første Dage, luget her og prikket Plan
ter ud.
»I har rigtignok Ære af Plantagen«, siger vi til
Konen. Langvejs fra kommer Folk og beundrer den.«
»Aa-e-ja saamænd«, svarer hun og drejer et til
støvet Rynkeansigt op mod os fra sit Bed af Egeplanter, »A tøwes jo ogsaa nok den er skjøn, men A
tænker jo da ogsaa paa al den Slid, der er lagt i’en
i de 23 Aar. Det har endda tit værket i mig. Og
indtil i Sommer fik En kun en enkelt Krone i Dag
løn, men nu ligger de en 25 Øre til, saa nu er det
hele li’som bleven en bette Koen skjønner.«
Inde hos Skovløberen er Kaffebordet dækket i en
skinnende ren Stue, saa hvid og tom som et Interiør
af Maleren Hammershøy. Den Hammershøyske aabne
Dør fører ind til et hvidkalket Gjæsteværelse med
svære Loftsbjælker, en bred og dynefyldt Dobbelt
seng samt Dør lige ud til Skoven, bag hvilken ligger
Sognet Tyregods hvide Kirke med det røde, tegl
hængte Taarn. Saa kønt her dog er, hvilket Sted
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at bo en hel Sommer, eller flere Aar i rund Gliden,
uden for Kævlet, med baade sin Samvittighed og en
Stump Hede under grundig Kultur og med frisk Brød
og salt Græssmør paa Aftensbordet som nu . . . Hvem
der dog kunde! . . .«
Ja, saaledes ser der nu til Dags ud paa den gamle
Herregaards Grund, hvis Historie kan forfølges til
bage med Sikkerhed lige til Middelalderens sidste
Aarhundreder.

