
Oustrupgaard
og dens Beboere gennern 400 Aar.

Af S. Leln DeNrBr,sru

f)e tre Gaarde i Rogen Sogn, Gjern Herred, der i
I-./ vore Dage brerer Navnet Oustrup, er opstaaet ved
Dellng af den forlrengst nedbrudte Oustrupgaards
Jorder.

Allerede saa tidligt som i Aalet 1191 har denne
Gaards Navn vreret kendt, og Gaarden hsrte da un-
der Aarhus Bispestol. I navnte Aar dode det 1172
grundllgte Am Klosters srerlige lleskytter og Vel-
gorer, Biskop Svend af Aarhus, og blev begravet fra
sin Gaard >Ostrup<. Da det vides, at Munke fra Am
var kaldet til Bispens Dodsleje, og da Afstanden mel-
lem Klosteret og Oustrupgaard kun var et Par Mil,
taler Sandsynligheden i nogen Grad for, at Bispen er
dod paa denne Gaardl).

Alt_gennem Middelalderen horte Rogen Sogn til de
fem Sogne af Gjern Herred, der var lagt under Skan-
derborg Slots Len, men forst efter Refofmationen ken-
des Navne paa Brugere af Oustrupgaard, og forst blandt
disse treffes Navnet Artders Bonde, Herredsfoged i
Giern Herred 1555 og omtrent en Snes Aar frem i
Tiden.

1. Herredsfogden Anders Bonde's Afstamning.
Navnet Anders Bonde var allerede gammelt paa Bg-

nen, for det knyttedes til Gaarden ()ustrupgaard. En

s. 89.

1

r) Om Klosters I(ronike. Aarhus Stilts Aarboger 1932,
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Mand af dette Navn lever i Ilyen Farrel) i .Sporup
Sogn 1486-99 samt 1530.

I Aaret 1548 er Navnet kendt fra Sorrings), Dalle-
rup Sogn, og er da Navn paa Herredsfogden i Gjern
Herred. Syv Aar efter barer [Ierredsfogden over nrevnte
Herred fremdeles Navnet Anders Bonde, men Navnet
er da knyttet til Oustrupgaard3l, der paa den Tid lar
en stor saakaldt Enstedgaard iudenfor Fallesdrifti i
Rogen Sogn.

Yed at sammenholde, hvad der er meddelt i Gjern
Herreds Tingbog 1680 8/i og 16ul 1'/e med Oplysninger
fra Rep. Dipl. o. fl. St., bliver det muligt at finde F'or-
bindelse mellem den fra Sorring kendte, rige Selv-
ejerslregt Bonde (Bunde, Bundissenr og Anders Bonde
i Oustrupgaard.

Den tidligst kendte af Slagten tor antages at vare
.Ies IJundissen, der i Tiden for og efter l4'r5 ejer Jord
i Sorring og Omegn, og der er ni€ppe Grund til Tvivl
om, at det er denne Mand, lrvis Navn fe.ilagtig anfo-
res som Jes Lundissena), der l4tt2 er Tingholder (Her-
redsfoged) og boende i Sorring, thi 1486 nrevnes Jes
Ilondssen i Sorring og Anders Bonde i Farre.

Naar Tingbogerne for 1680-81 kan give Oplysning
om Mand og Begivenheder fra en Tid, der ligger et
Par Hundredaar forud, da skS,ldes dette to gamle Rets-
afgorelser - saakaldte Tingsvidner - fra 7525 og7514,
som endnu paa ovennrevnte 'I'idspunkt er i Slagten
Bondes Eje, og som da af en Iifterkommer i 6te Led
efter Jes Bundissen fremlregges paa Herredstinget.
Samme Mand havde allerede i Aar 1680 ladet lase
))en gl. llref udsted paa Viborig Landsting< 1582. Og-
saa dette Brev giver gode Oplysninger om Slregten og
findes indfort i Gjern Herreds 'fingbog 1680 8/i.

f)e forst omtalte to gamle Aktstvkker med Navne
paa mange af Iignens >lovfaste< I,Irend skildrer ism
Forlobet af to saakaldte Sandemandstog, hvis Opgave
rlet var at finde gamle Skel mellem Sorring, Yolstmp

1) Hiibertz: Actst. I,55;,lE. d. Ark. II,49 og 62; Fr. I. Regstt'.
?) I.)rsler-Mollerup: D. I(anc. Reg. Iir4tl ?',1,.

3) I(anc. Br. 1566 3/r.
a) Ilep. Dipl. 1482 13h. 

1*
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og B.iarup Marker, silmt ved Sten eller >grimede<'l'ra:er
ai afnr:nike det rette Nlarkskel.

Tingsvidnet af 1525 er >esket< af >en haderlig Drl-tg-
Svend, som var l,aurits Segersen i Sorringr.,-og Vid-
net af 1544 af Anders Bonde i Sorring. Det er i hegge

Tilfelde Mrend af Slrcgten Bonde, der soger- retsgyl-
digt Vrern om deres Eiendom, og som til Gavn og

Girede for Eftersl:egten gemmer og vrerner de lo er-
hverr-ede Aktstvklier.

\rel er Hvervet som Herredsfoged efter gl. Jes Run-
dissens Afgang gledet over til llrend fra Hammel, men

Navne paI Mtalemmer af Bonde-Slregten trrcffes gft-e

n:evnt i Sage. af retslig Art i den eflerfolgende Tid'
oq trods llrodreparret .lerts og Laurids Sejersens <-rtle

n6set haaldhrndede llrevden af formentlig ttet til
ariet eller kobt Jord og Gods og trods et inden tbr
Slregten forefaldet Drab, synes dog denne,s Mryt 9g
AnJeelse bevaret, idet den iidst nrevnte Anders Bbnde

i Sorring i Aaret 1548 er Herredsfoged i Gjern-Flerred.
NavnIe Jens Sejersen er - med Rette eller Urette -

kommet i Besiddelse af en Gaard i Hammel samt af
>Bratzengaard< i Farre og q! IMqll-ested kaldt 'f iier-
beck<, hior han efter kg[. Tilladelse faar Lov til at

onfore en llolle.
'Yed Siden af sit Landbrug og l'Iolleri synes-Jens

Seiersen at have varet optaget af Handel, og muligvis
er" han den ,rJens Segcrsen<c der 1538 mod Iletaling
af 3 Mark erhterver-Rolgerskab i Aarhusr), g,anske

vist paa den Betingelse, at -han skal -flytte -!il -Byen,
hvilk'et dog nreppe er sket, da han ved sin Dsd 1544

er bosiddende i F'arre.
Af de Oplysninger, der forefindes om Jens S-ejers-en

og Broderi 
-fremgaar, at de ikke alene vat' handle-

kiaftige, nren ogsaa stridbare Naturer, der ofte er ind-
vikledl i Retstriitter. Jens Seiersen, som i 1533 er bo-
siddende i Farre, er saaledes indstrevnet til Herreds-
tinget 1535, og 1538 stavnes han i Anle-dning af, at

haii har giveiJens llager i Aarhus Qnggg p-aa Ejen-
dom, sorn-Rasmus Ibsen i Balle (vist i Hids FI.) mente

) Hubertz: Actst. o. Aarh. I, 242'
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sig arveberettiget till). Aaret efter strevnes begge Brodre
>for (Zxen, see och korn, som de toge fra iiende Be-
ritte Huasdatter den Tid, da de rman?1 havde slaget
hendes Husbond ihjel<rr, og i samme Aar gor Jd-ns
Lassen i Hammel Krav paa at have Ejendoinsret til
den tidligere omtalte Gaard i Hamrnel, bg Jens Sejer-
sen strevnes til at mode i Viborg. Med Sagens Afgo-
relse maa det v.tre trukket i I-angdrag, th1 saa sent
som i Aaret 1544 modtager Jens Sejerien igen Star--
ning til at msde i samme Sag; men med Striden er
det for Jens Seiersens Vedkommende snart Slut, thi
inden Aarets Udgang bliver han drrebt af Avinds-
mrend3).

Efter Drabet sidder hans Enke, Anne Brodsdatter,
med sin Borneflok en Tid ved Gaarden Bratzenpaard
i Farre; men 1546 udtales i en Landstingskenlelse,
at hendes og Bornenes Ret til Gaarden var >tuilTuelaff-
tig<, og *un{eq n{edvirken af Laurids Sejersen af Sor-
ring og Poul llrod af Aarhus sluttes et mindeligt For-
!!g me_llgm Jens Sejersens Arvinger og Jens Hasse i
Resendal (^Hids H.), som paa egne og fleres Vegne gar
Krav paa Gaarden. Ved trorliget bestimmes, aiEnlien
skal afstaa Gaarden til de sidst navnte, som til Gen-
greld skal overlade hende et >Byggested< (Ilyggeplads)
i Farre samt udbetale >300 Mark danske g6d-mlnte<
til hende og Bornene(.

Under det Opgor, der finder Sted efter .lens Seier-
sens Dod, gor flere af hans Skyldnere Forsog paa at
unddrage sig Greldsforpligtelser og strevnes di aT Lau-
rids Sejersen, der beskylder de indkaldte for at have
afgivet ))vrange louge< (Vidnesbyrd), og ligeledes ind-
strevnes Ssren Skrredder i Lyngby for >en Iough han
gay, at han ikke i Raad eller Daad var delagti$ i Jens
Sejersens Dod<.

Hvorvidt et i Aaret 1555 udgivet Brev{1 har nogen
Forbindelse med omtalte Drab-eller med Bundesl[g-
tens forudgaaende Skrermydsler faar lades ubesvaret.

1) Dan. Nlagz. III R., 6. Bd., 221.

'1) s. st., III R., 6. 8d.,232.
3) S. St., IY R., 1. Itd., 157.n) Kanc. Br,
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Brevet er et saakaldt kgl. Beskarmelsebrev, der sik-
rer Chr. Bagge i Sorring Beskyttelse mod >Lauris
Seigers Bornl-Slregt og Venne-r<i. Shgtens -Qtridslyst
syn"es ikke strekket-; den unge Slrgt tolger i Fadlenes
S'rror. Maaske er det F-orerskabet inden for By eller
Sbgn, det grelder, thi ogsaa Chr. Bagge er Selvejer .og
hai alt tidiigere vreret iblandet Stridigheder af retslig
Art; og hvii det holtler Stik, hvad foran er fremsat,
at Heriedsfogden Anders Bonde er >Laurids Seigers<

Son, ligger d-et nrer at srette hans Roligs-kifte fra Sor-

rins tii--Oustrupqaard i Forbindelse med ovennavnte
Strid ; den ungi:"slrgtsslolte Herredsfoged- snsker.ikke
at have den aT Kon[en beskyttede Chr. Bagge til By-
frelle og foretrrekker derfor at flytte til Nabosognet..

Det Tidspunkt er hermed naaet, da foreliggende
Arbeides Obsave indskrrenkes til kun at omfatte Ou-

strudgaard'dg a" Personer og Slagter, der har For-
bindeise meddenne Gaard. Men forinden Skrldringen
fortsrettes, undlader Forf. ikke her at nrcvne de Stotte-
punkter og de ud fra disse dragne Slutninger, der-for-
inentlig gii'er Berettigelse til at drage Forbindelses-
linien "-"ellem Anders lJonde i Oustrupgaard og den

gamle Slregt i Sorring: Det er en Efterkommer af An-
ters Bontie, der 16S0-81 e.ier og fremlagger de om-
talte to garnle Tingsvidner-af 1525 og 1544, hvori Ret-

ten til iiunde-Slregtens Iijendom r'rernes1). tl"lt 9$
fremlregger .ammeiland ei gl. Landstingsbrev af 1582,

i hvilkit en Selve.iergaard m. m. i Sorring - 
navnes

som tilhorende Aniler:i tlonde i Oustrupgaaid, og da

Landstingsbrev og Tingsvidne-r s)'ne-s at omhandle
samme Jdrd, Skovitykker og Markskel, ligger det-nrer
at antage, at her ei 'l'ale om gammel Selvejendom,
der fra" l-aurids Se.iersen er gaaet i Arv til Sonnen

Anders Ilonde. - 
At den Tids Penneforere ikke bru-

ger samme Form for Navnet Bonde, giver nreppe

brurrd til Overveielser, og at den i 1544-omtalte An-
ders Bonde i Soiring er ldentisk med den 1548 om-
talte Herredsfoged af samme Navn og-i samme.By,
svnes rinreligt. 

-Lige saa lidt er der vel Grund til at

') Gjern II. 'fingb. 1680 8i'i og 1681 "i'.
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tvivle om, at det er denne Mand, der 1555 er boende
i Oustrupgaardr) og fremdeles urer'nes som Herreds-
foged i G;Er" Henid, og til 1'derligere Stotte for, ltvad
her er anfort om Anders llonde' Afstamning, kan an-
fores, at hans to Sonner Laurids og Seier brerer de

fra Bunde-Slregten kendte Nat'ne, og at de ved Fade-
rens Dsd arver en Selvejergaard i Sorring sarnt Skov
i R.jarup og Volstrup o. m. m.

2. Anders Bonde og Oustrupgaard.

I)et er kun lidt, der er at meddele om Oustrup-
gaard fra den Tid, Gaardens Navn dukker frem af
Middelalderens Morke; men da den allerede for Aar
1200 horte under Aarhus Rispestol, har den sandsyn-
ligvis hele N{iddelalderen indtil Reformationen vreret
gejstligt Gods, hvorefter den som andet geistligt_G-ods

inddrages under Kronen og bliver lagt unde^r Silke-
borg Len. l\Ien efter et koit Aaremaal maa Gaarden
haG skiftet Lensmand, thi 1573 horer Gaarden under
Aarhusgaards Len, i hvis Regnskaber _dens -Afgift er
angivet-til 3 Arft Rug, 3 Orte Byg, 3 brte llavre, 1/z

Fdg. Smor, 1 Svin samt desuden I {9g. Smor 
- 
af

>Stidsgaard Engh<, og her tilfojes: >t_idligere under
Silkeborg Len<. I(ort efter maa Gaarden atter have
skiftet L-ensmand, thi 1580 er det Lensmanden Claus
Glambek i Skanderborg, der forestaar Skiftet efter Her-
redsfoged Anders Bonde2) i Oustrupgaard.

Hvolvidt Gaarden oprindelig har varet Enstedgaard
lader sig nappe oplyse, da dens Oprindels_e muligvi:
gaar tilSage iil t'itiingetiden eller i alt Fald senest til
-firlen koit efter Aai 1000. Sandsynligt er det vel,
at en enkelt }Iand iBryde; sammen med en Flok
Trrclle har begyndt Rvrlning af Skov eller Opdyrk-
ning af Hede 

--et St1'kt<e fra Hjem_mebl'eq,. og. den
Gatning ligger da nar, at X{andens Navn bliver knvt-
tet til Navnet paa den nye Roplads.

Stedets Religgenhed laigt fra Sognebyen Rogen har

') Iianc. Br. 1566 3i r.

'?) (ijern H. Tgb. 16t10 'i'.
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Oustrupgaurd. I

sikkert bevirket, at den omliggende dyrkede Jord kom
til at_ligge uden for Byens Iiellesdrift, og ved et Blik
paa 

- 
Stedets- Terrainforhold falder man -let paa den

Tanke, at den Nla-nd, der tidligst slog Bo i Oustrup,
valgte sig et Sted, der ikke alene kunde fode sin Manil,
men ogsaa et Sted, hvor skovklredte Bakker og Hoide-
d_rag dannede Vrern mod barske Storme fra I{ord og
V_est; ligesom ogsaa Stedets Religgenhed paa et smai[
Hojdedrag, som til tre Sitlcl og-tret op riod Vaanin-
gerne var omgivet af Eng og l(ar, gjorde det forholds-
vis _let at vrerne_ sig moil Fjenrler og Ildgerningsmrend.

Naar Anders Bonde i Stedet for Stillingen som Selv-
ejer i Sorring valger at blive Kronens -Fastebonde i
9ustru-pgaard, _kan det vel synes lidt underligt, men
Tilfreldet er i den Tid langt fi.a enestaaende; irangen
Bonde afgiver sin Selvejeigaard til I(ronen mod ied
saakaldt Livsbrev at blive-tilsikret Brussret til Eien-
domm_en, gn Bgt, der ofte udstraktes til 6gsaa at g#lae
det folge-nde SIagtled. At l.'rstebondens-stillinj- paa
dette Tidspunkt iar mere betrygget end Selvejlrnes
lader sig ikke bestride; i Titfalilij-af Ildsvaade i<unde
han vente Tilladelse til Hugst af Tsmmer og mulig-
vis Skattelettelser, og var dei Tvist om Marks[el, ell6r
var han truet paa Liv og Iliendom, var Lensmanden
hans lovlige Yrrge.

- Om Oustrupgaards Bygninger, Boligforhold og om
det dyrkede Areals Storrelse kan der kun formodes,
men 

^med- Undtagelse af et storre Antal Bygningsfag
har Gaarden i ydre Henseende nreppe adsliilt sif fra
Egnens almindelige Gaarde; derimo<i tor det antiges,
at den store Smorafgift har nodvendiggjort et forholds-
vis stort Kvreghold.

At der har vreret Velstand i Gaarden i Anders Bon-
des Tid fremgaar af Skiftet efter hans Dod; men Ilig-
dom, Anseelse og mulig huslig Lykke til Trods, hir
Livet her i Anders Bondes Tiii nreppe vrret fredelig
Idyl. Tiden var rig paa Begivenhed-er: Ditmarskenl
Indtagelse 1559, Syvaarskrigen 1563-70, Lensforhold
forandres, Klostre nedlregges i0m 1561), Kirker ned-
br-vdes (Jeruit 1556), marige Ilonder bliver Frestere,
Adelens NIagt er stigende,- Slotte bygges, Bondejord
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lrepqes under Adelens Gaarde, og Bondernes 81rder
,n83. t Aaret 1573 maa Anders Bonde efter kgl' Be-

fr'ling paa Herredstinget paalrcgge -alle 
jordegne Bon-

der iseiveiere), Kronbonder,og aud-re, som tjener.un-
a.. St r,r,i"rborg Slot, hereftei aarlig at- gore.'Egt og

Arbeide. saa ofG Lensmanden tilsagde dem. da de el-

i".i i'ita" blive tiltalte efter Recessen. \'el var disse

Ydelser ikke nye Paalarg, mcn Frederi! II's Ta.qge
neiser os Jastidfluqter i'F)gnett, hans Bvggearbcjder
pri SLon'aetbo.g Siot og de- Iange Afstande mcllent

Slott"t og Byeriie i G.iei:n Helre-d giorde Ydelserne

'i'derlist tvngende.- 
U.a'H-eniyn til Ydelscr af ovennu'nte Art er An-

deis Bonde iilandt de heldigst stillede, idet han i Livs-

brevet ai 15ti5 er frilaget ttrr at svare Algift, ';Eg! og

Arbeide. Men oqsaa Herredsfoged og Hert'edsskriver

;;;ird.. Lovenf Tingb<,geu sk-al give t1'delige Opll's-

ninqer vedrorende dc pba Tinget behandl-ed-e Sagel"

oq'det indforte hver Tingdag oplreses i Yidners.og
p?.t"it Paahor, for Tingef slittes. f)ette m' m' skal

efier f.gt. Befaling af 'oii 157t1 oplases paa alle. Her-

recls- o"g Birketin! ud over Landi:t. Kunde g3TJt 
,A,":

ders Bdnde med 
"llo i Sirl og Sind oplrse Indholdet

af Kongens Brev? \'ar aldrig en Toddel af det skrevne

bi;;i ?orandret efter Tinget-s Slutning? In-gen ved det'

inn"., Tinpboser fra hans"eller nrermeste Efterfolgeres

Ti[ er ne1'arft til Nutiden; men ingen sorte Ple.tter

tor heftes til hans Navn, og gentagne Gange- vtdes

uiutio" Tillidshverv ham betroet-'Da B-snderne i Jeksen

i laiet 1570 har klaqet over [<rr hoj Landgildeansret-
telse, ttdnrer'nes Anders ll<lnde m. fl. til at undersoge

I(iag'ens Berettigelse, og da de under E1nbo19 horende

Jorfier skal del"es og bbrtfpstes til to Bonder, er An-

ders Bonde iblandi de llrnd, der er udpeget til at

afgive skriftlig Yurdering og Deling af nrevnte Jorder'
"n, Skifte "efter Ande"rs ilonde bg Hustru Barbra

Giodisdatter holdes i Skanderborg '0/c 1580, er ha-ns

Dod vel indtruffet i August s. A' \red Skiftet moder
folsende,,samfrrender( \slieglninge': Anders ltund

i S". . '?, Jens Gron i H . . . ?1 .Iorgen-)Iogensen
i Sal, Anders llogensen i Farre, Jens N{ichelsen i
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Skjoldelev, Anders Knudsen i Vengegaard, Ssfren Lau-
ridsen i Mollerup, Iffuer Lauridsen i Sorring, Rasmus
I.auridsen ibd. og Mogens Andersen i Farre. - Her
er ikke Tale om Deling af Bohave, Penge, Klreder
eller deslige, men kun om Deling af >ksbt eller arvet
jordegent Gods< (Selvejergods), og som arveberettigede
er nrevnt to Sonner og een Datter, hvilken sidste ef-
ter da galdende Lov arvede halv Broderpart.

Sonnerne Laurids og Se.jer arver en Gaard i Sor-
ring, et Stykke Skov >kaldet Yolling, sat for 2 Td.
I(orn, som er 1 brte Rug og 1 Arte Byg til Bond-
skyld, dertil halv Volstrup Skov og Mark, som er be-
regnet for 2 Orte Korn, een Otting Jord over Biarup
Skov og Mark, dertil hvis (hvad) Lod og Part Sl. An-
ders Bonde havde udi et Enemrerke liggende inden
Endrup (?) Markskjel, som kaldes Tyecke, beregnet
for 1/z Td. I(orn, en Gaard udi Rogen, som Peder Jen-
sen og Peder \4adsen udi bor, med al hendes Rettig-
hed inden Rogen l\Iarkskjel, beregnet for 1 pund Korn<.

- Datteren Margrethe, som er gift med Niels Knud-
sen i >Haffuerballe< i?) arver >en halv Gaard i Krage-
lund, Hids Herred, med Andele i Norvands og 'Iro-
gelslunds Mark og i en Enemrerke, som kaldes Histel
med Skov og Nlark liggendes i Funder Sogn, deslige-
ste Anpart udi et Endiel (?) kaldet f)ambjerg, som de
Sinding Mand har i Rrug til Irredrift og giver deraf
aarlig til Arvingerne 4 Orte Havre og som til Mar-
gretlre bliver I ?)rte, og skylder Gaarden med de
tvende Enemrerker Nsrvands og Trogelslund og Histel
Eng Skov og Nlark 1 Ar|r- Rug, 1 Orte Byg, 2 Harbo-
pund Srnor, og skal fornrevnte l(orn maales med Set-
tingskipr<. Slotsfogden, >rerlig og velforstandig Mand
Jens Madsen<, giver paa Lensmanden Claus Glambeks
Vegne sit Samtl'kke til, at den foretagne Deling maa
staa ved Magt, og otte af Samfranderne hanger deres
Vokssegl under Brevet - To Aar efter bliver Brevet
efter Begaring af Laurids Andersen Bonde i Sorring
lrest paa Landstinget i Viborg ('1la 1582), og omtrent
hundrede Aar derefter fremlregges det af sidstnrevntes
Sonneson og Navne paa Gjern Herredsting (u/r 1680).

Af Skiftebrevet fremgaar tydeligt nok, at Anders
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Bonde har forstaaet r>at fremme sin Naring og beYare

sit Gods<, hvilket jo ikke behsver at tale til hans For-
klejnelse, isrer da det ikke spores, at den samletle
Rigdom har vreret hans Ilfterslagt til F-ortrred. SlPg-
ten holder sig i flere Led omtrent paa samme oko-
nomisk velfunderede Stade som den gamle Herreds-
foped. Desuden er det vel Anders Bondes Sans fbr,
h\Ad del har blivende Yrerd, der faar ham til at
gemme de to omtalte gamle Tingsvidner fra 1525 og

1544, sorn sammen med Skiftebrevet af 1580 danner
Grundlag fbr, hvad her meddeles om Anders Bonde
og nrermeste Afkom.

3. Ridefoged Sejer Andersen Bonde
i Oustrupgaard.

Efter den gamle }lerredsfogeds Dod overtager S-on-

nen Laurids -Andersen Bonde en Selve.iergaard i Sor-
ring (vel den Gaard ltan og Brodererr arvede), og
denne'Gaard bliver i flere Slregtled i Slregtens Vrerge.
En af Laurids Bondes Sonnesonner bliver gift nretl
Karen Nielsdatter Moldrup, Ssster til den rige Lau-
rids Nielsen i llollerup og til Kammerassessor Peder
N. Moldrup til Vestervig-Kloster i 'I'hy, og-af _dette
,Egtepars Born bliver Sonnen Jens L. Bonde Prrest

i Fiill-erslev i Thy, Datteren Maren bliver gift til Ou-
strupgaard og Dhtteren Mette overtager Fodegaarden
i Soriing og 

-bliver gitt med Peder Herlovsen. f)ette
,Egtepar- flytter siden til Kalbygaard i Laasbl' S_gSn.

flvervet som Herredsfoged bliver efter Anders I]on-
des Dod overdraget til Niels Jensen i Jaungydel), men
Gaarden i Oustrup ovortages i Henh. t. tidligere om-
talte Livsbrev af Anders Ilondes anden Son Sejer An-
dersen Bonde.

Naar Sejer Bonde efter Faderens Dsd ikke &lger
denne i Embedet, men faar tildelt Hvervet som Ride-
foged lbr et ret udstrakt Omraade af det under Skan-
derborg Slot liggende .lordegods, er Grunden hertil
maaske at soge i hans formentlig unge Alder, thi lle-

1) Kanc. Br. 1581 'o': og 1583 !"'2.
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vaagenhed fra I(ongens ()g I-enstnandens Side har

t an"rreppe savnet. Gentagne Gange laar han Skatte-

i"ii.f r".] bs Sands'nlig5edin tale' for, at Iiong Frederik

ii i nre";" ontkiing"lS- oktbr. 15tii] har aflagt en lille
Titit-i 6ustrupgaardrvel en Jagtudflugtl' lluligvis har

Cre.i..rm og "Bjelkehojle i --\nders Bo1lers g]mle

lsterad ikke'r'reret efter"liongcns Srttag. tlli faa Dag-e

efter 1d. l. Novbr.,, da I(ongen opholtler-sig i.tsorum')

xel t ot den gamle Herredsfoged g-r'qr F'ramlev Her-

,"d, lr"d", Petersen), fritager lan Se.jer Bonde i Ou-

strup for at svare Landgilde i tre Aar, mod at Seier

iil dengat.l skal forsYtrd-Gaarden med >gode Bygnin-

oer og'bekremme Yrt'elsertt.
' S"i[i Ronde er neppe b]evet farrrlig metl Blgg.ear-

heidet inden Udlobet af tle tre Aar, lhi 16' April I5U/

it#i r,u" 'l ilsagn ont, at han endnu. et Aars Tid rnaa

u*."- iiituget ?or Afgift m9d .vderligere at forbedre

Gaardens ii1'gninger 
"tned 

>Losementer^og Staldrum<'

Os endelis"fiitaq"es hdn i Marts 1598 for Afgift, men

i.?ofipt"r llt at f,olde Gaarden ved ]lagt og maa ikke

forhufige tlc til Gaarden harende Skove' Da der ikke

Ler ei"stillet lirav om ytlerligere Byggeri, maa vel de

af Sejer Bonde opforte llygninger lritte r'reret saa an-

selipe oq rummelige, lt-d'en unge ('hristian IV ikke

find"er G"rund til at stille vderligere Krar"---Nurr 
der senere i Tiderl-tales om rrSlottet i Oustrup<'

aa^ 
".-denne 

Betegnelse vel nappe--grebet helt ud af

Lrft.n. h,n sarprrget Rvgning -tiar Oustrup paa et el-

ler andet Tidspunkt e.iet, og tlert. Slutntng.Ilgger, oa

nrer, at ,,Slottei< horer den Tid til, da Frederik ll.og
Cli.irtia,l lV iagede i Skanderb<rg Lens Skove' Om

;SbGi; blev ile"tegnelse fbr een af ile ved Sejer B<-r.ndes

Gaard opforte Bygninger. eller om.Navnet - hvad

,"a"t Stids form-o"des'- l-,a. r'reret kn-vttet til et-kgl'
lil-h;;, ht'is Plads atrgires at have vreiet paa et Vest

fof Gaarden liggende'l'errain, kan rrappe.algot'es uden

Gravning og n6.1ere Undersogelse af Jordsmonnet'-"Ai'S;j?. 
Bo"d.. B-yggcarbdjder ^hrr 

gjort" lyst me1--

lem Sk6vens store Ege synes al lremgaa al -Kongetts
ovenfor omtalte Paahird; l)ren da Rvggeriet lrar krr-

'1 Kant'. Br. 1583 " r,.



Oustrupgaard.

Fredslund Antlersen liot.

Ligsten ovcr Sejer Andersen, Johanne (?) Gron
og .Iesper l)edersen i llogen Kirke.

15
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vet stort Forbrug af 'fommer, og- da -I'ilsylet med

Kronens Skove ikLe horte under Ridefogdens f)omrene,
men derimod paahvilede Skovvogtere-n Jens Mogensen

i Ropen. der fbr Bestridelse af dette Hverv sad skatte-

fri vt.l ri., Gaard i Rogen, er der nrppe Grund til
paa dettc Punkt at gaa i Rette med Se.ier Bonde.' Nogen gammel ]land har Seier Bonde nrpp9.\.f-
ret, di han dode i llfteraaret 1598; men noget Skifte
efter ham er ikke fundet. Hans Hustrus Navn er an-

fort paa en Ligsten i llogen Kirle, 99 trod.s Skriftens
t'tvd'eliohed toi Navnet niaaske fastslaas at have vreret

JoirannE Gron. Trods almindelig Skik er intet Tal paa

.iEgteparrets Born angivet, og kun ved at efterspore
Otr"strup-Arv i efterfoigende Slregtled er d1t l1'kkedes

at find6 Navne paa nogle af .Egteparrets Born.

Stenens Indskriftl):
i,Her er begravet rerlig Mand Seier Andersen i Oustrup
fordom Ridefoged tilSkanderborg som i en christelig
'Iro afskiltes fia denne .Iammeriial den 6te Septem-

ber Aar 1598 med sin kirere Hustru arlig og gud-

frvgtig Ouinde Johanne(?)Gron som dode den. . . Aar . . '
H'eih5s'trviler sig hendes anden fls5['rnd rerlig^ Nland

.Iesper Pedersen ioat i Borum fordom Herredsfogefl i
Giern Herred som dode den Aar . . og lod
han bekoste og udhugge denne Stien 1616. Gud give

dennem alle en rerefuld Opstandelse. Amen.<

Enken Johanne (iron har efter Seier Bondes lod
snart sil'tet sig iqen, tlri 1599 navnes hendes anden

Mand ."Ie.p". Pederten som boende i 
-Otr,strup.. 

Dltlq
,Esteskab var ltarnlost, men ved i efterfolgende Tid
oft6 at finde Navne knYttet til Slrgtsnrv fra Oustrup-

{aard er det lykkedes"at drage Navnene paa tre af

Se.ier Ilondes lJst'n frem i Lyset.

4. Ridefogdens Bsrn.

I Aaret 1600 dode den rige, barnlose Herreds-- og

Ridefoged [,as Jensen Let i- Enslev, Houlbjerg Her-

red'). 'Enken Ella Jensdatter er foru'rentlig siden ble-

i; lt",l rnoderniseret lletskrivning.-
'j i. .{i riii- io. ga., tro og Aarhus St' Aarb. 1928, Side 79 og 82-8i}'
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yet gift med den efterfolgende Herredsfoged Anders
Seiersen, da det af senere Meddelelse fremgaar, at
han har overtaget hendes Gaard. Ligsten saavel over
Las Let som oyer Anders Se.jersen fandtes tidligerel;
i Vellev Kirke, men Stenen oyer sidstnrevnte, som
havde Plads foran Kordoren, er nlr borte, ligesom
ogsaa hans Billede er fjernet fra I(irkens Yreg. I Sogne-
jordebog af 1661 iPrresteindberetning t. I\{atr.i siges
Ella Jensdatter at har,e varet tvende Gange gift, og s.

St. ses, at Anders Sejelsen forlrengst er dod og har
eflerladt sig Enke og Born. Iinkens Nar,n er ikke an-
fort, men Anders Sejersen har vist vreret gift to Gange,
og llnken er da vel den Inger Pedersdatter Rohde
rt 1ti87), der er gift med Morten 'fygesen, Borger i
Ilanders 1661; thi om denne Nland hedder det, at han
tidligere havde boet i Anders Se.iersens Gaard i Enslev.
Iintlvitlere meddeles, at Anders Sejersens Enke og
Ilorn I'remdeles ejede to Gaarde m. m. i lJnslev, og
at Morten Tygesen havde f ilsyn med disse.

\Ietl at sammenholde, hvad her er omtalt, med
Jlcrldelelser i Gjern Ilen'eds Tingbog 1668 16i'3 og 1670
e'], r, hvor der er Tale om Af hrendelse af Ejendom, der
tidligere har tilhort Slagteu i Oustrupgaard, og ved
hvilke I-eiligheder ikke alene Nlorten Tygesen, men
ogsaa Hustruen samt llere af Oustrupgaard-Slagten
faar \rarsel om at varetage egne Interesser ved den
forestaaende Afhrcndelse, er tlc,r nappe Tvivl om, at
det er afdode Herredsfoged Anders Sejersens Arv fra
Oustrupgaard, Sagen dre.jer sig om, hvorefter det tor
anses lbr fastslaaet, at Anders Sejersen i Enslev er
Son af Se.ier Andersen Bondc i Oustrupgaard.

Ilt andet al Sejer Boncles Ilorn er vist den Erik Se.ier-
sen, der i Tiden forud for 16i10 sammen med Hu-
sttuen Abild Jorgensdatter bebor en af Sobl'gaards
Iriestegaarde i Yadsted sarntidig med, at han rogter
Hvervet som Ridefoged for Sobl,gaards (iodsz.r. Eu Son
af' dette ,lEgtepar overtager 1650 sin Fodegaard i Vad-
sted, en Datter bor i Tulstrup, Giern H., og er lste

1) I'ontoppidans D. Atlas, 4 T.
'?1 

(i.iern II. Tg-b. 1675 1/;. 
2
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Gang g. m. Jens Bertelsen it 1664) og 2den Gang ryed
Chr. Rasmussen (Son af Herredsfoged Rasmus Ras-

mussen i Sabr<l Herred), og en anden Datter, .Iohanne
Eriksdatter, er lste Gang g. m. Sogneprrest for Hau-
rum-Soby Hr. Soren Olufsen Pind rt lti71) og 2den
Gang med dennes Eftermand i Embedet, Hr. Jens Ar-r-

ders6n Rrasen li ca. 16tt9. Skifte af t6/r d. A.i En Son

af Johanne Ilrihsdatters lste .Igteskab er Oluf Soretr-
sen Pind, der vist en Tid var Hjrelpeprast hos Prresteu
.I. S. I(limp i Rogen, men siden dode som res. I(apl,
i Kattrup, \'or Herreti, 169-1.

Da de tre ot'ennrevnte Soskende eller deres ,{igte-
freller flere Gange faar Yarsel, naar An' eller !e ganrle
Fogder i Oustrupgaard bliver lovbudt eller afhrendet'
er 

-det 
nreppe foi dristigt at slutte, at llidefogden i

Yadsted ef Son af Ridefogden Sejer Bonde i Oustntp-
gaard.- Et tred.ie af Sejer IJondes Born, Datteren Karctl
Se.jersdatti:r, blivei gift med Selveierbonden Oluf I)e-

de"rsen i hendes Stilladers Hjembl', Rorum. O. I'}.'

Navn er kendt i denne Bf i Tiden 7674-37.liaren
Se.jersdatter overlever sin \Iand og 9r endnu i l.ive i

16661), da baade hun og fler-e af heldg; Born. og S_l.1St-

ninge faar Yarsel til (i.lern Herreds Ting i Anledning
af lbvbuden Oustrup-An'; men 1669 navnes hurt sotu

afdod, og hendes Born og Bsrneborn srelger da til
Hr. Sorei 0. I'}ind i Ilarrrum hendes Arvelod i l)erler
Iladsens Gaard i Rogen. Seks af hendes Born er kendt,
alle i gode Stillinger. Sonnen Jesper Olufsen2) er llotrde
i Borum og blir;er 1(i77 Vrcrge fgr Fretteren .lorgtn
llriksens Bsrn i Vadsted, Sonnen Peder Olufsen i llo-
rum er Herredsfoged fra 1637 til ca. 1655 og er gift
rned Ingeborg Nielidatter Fog, Datter af Przesterr Niels
P. Fogl Stoiring, og Datteren IIat'en Olufsdattcr' bli-
ver giFt mecl SehTeietlLonden Peder Audersen i llorunt,
hr-is"l"ader og Farfar vist begge havde r'ret'et I{erreds-
fcrsder oo bos-iddende i lloruiu' En Son af Pedcr An-
delsen <ig NIaren Olut'stlatter er den Oluf Pedersen'rt,

,)
,)
,)

(ilern H. Tgh. 1666 'r , og 1669 '/;.
Finrrrler- H. 'l'inflbog lti77 '* ,.
S. St. 1663 1"',c.
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der 1663 bliver gift med Herredsfoged Jens Enevold-
sens Datter Birthe Jensdatter fra Lundgaard i Skovbl',
og som i 1664 afloser Svigerfaderen i Embedet.

Da det ligger uden for dette Arbe.ides Opgave at
folge Slregten Bonde's Afkom i storre Omfang, skal
her kun gores opmrerksom paa, at en Del flere Navne
paa Medlemmer af Slregten er kendt fra Tiden baade
for og efter Aar 1700, og at rler er god Grund til at
formode, at adskillige nnlevende har Slregtsforbin-
delse med den gamle Fogedslregt.

ir. Herredsfoged Jesper Pedersen i Oustrup-
gaard 1599-1651.

f)en unge Jesper Pedersen fra Borum, som 1599
rykher ind i Oustrupgaald og bliver gift med Sejer
Bondes Enke, .Iohanne Gron, er vist ligesom den da-
r.arende Herredsfoged i Framlev Herred, Anders Pe-
dersen i Borum (1587--1631), Son af afgangne Her-
redsfoged Peder Pedersen og Hustru Maren Anders-
datter af Borum t1547-84), et ,Egtepar, der ligesom
deres samtidige Kendinge imaaske Slagtninge)i Oustrup-
gaard flere Gange nyder hongelige Gunstbevisninger.
Saaledes opnaar gamle Peder Pedersen 1584, at Hu-
struen, om hun overlever ham, i et Aars Tid maa
n1,de Kronens 'fiende af Borum Sogn; maaske en
Paaskonnelse for den Ulejlighed, I(ongen og hans
Folge havde forvoldt, naar han paa sine Reiser har-de
giort Ophold i Borurn.

Det har ikke r'met et ode eller forfaldent Bonde-
hjem, Jesper Pedersen drog ind til, og selv er han
nreppe kommet tomhrendet til Oustrupgaard; det er
derflor ikke sandsynligt, at Udhetaling af Arv til Hu-
struens tre Born af lste.Rgteskab har forvoldt noget
dagligt Afsavn for ,{igteparret, isrer da Arven i Ho-
vedsagen bliver Jordegods, der titlligere havde tilhort
Sejer Bonde som Selveie. Desuden er .lesper Peder-
sen vel som andre Fogder fritaget for at svare en Del
af de paa Gaarden hvilende Afgifter, og paa de af
Sejer Ilonde fornylig opforte Bvgninger har han nrcppe
haft store Lldgifter. 

,*
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I Lenets Jordeboq for 1603-0'1 er Gaardens Skyld

anqivet at vare 3 6rte Rug, 3 Orte Bvg. 3 Orle Havre,
r ""Fdg. Smor, 1 Svin, 6 Hofhe-ste, 4 Jrge-rheste^ og

3-Skl."at et Hus i Toustrup. I Stetlet flor- Smorafgif-
ten af Stadsgaardjorden, del' er orntalt-i Regnskab. af

1573, er hei fastilaaet, hvor mange Heste, der skal

holdes paa Gaarden. - Endnu paa dctte -Tidspunkt
nrevnes'.Iersper Pedersen som >Landbo-Bonde< (c: Fre-

stebonde), inen inden tldlobet af Aaret 160'l er han

andet StJds nrevnt sotn Herredsfoged over Gjern Her-

red, et llverv, som han rogter i henved et halvt Hun-

drede Aar.
Dct var paa den Tid almindeligt,- at l(ronens 'l'iende

bortfasteclei til stedkendte, ansete N{rcnd, en Ordning,

cler som Itegel bragte storst Fordel for sidstnavnte
Part. Det laTder sailedes i Jespel I)edersens Lod at

over'laqe Frestet af Sporup Sogns l(ongetiende motl en

aallis'.\'delse al i Qiile Rug, 5 Orte Byg' ltlz brte 5

Slip."Havre og 71lz Skp. Giyn, og i Stadfrestelsesbre-
.'ei af 19. Apr'il 1608 iikrei Konlen ham Frestet for
Livstidl). N{d:rkeligt noh giver I(ongen ham laa 

^Dage
efter Afslag i Fasi6afgifteri. I kgl. adLbent Brev af s. A'

er Havrc-"og G11'n5-dclst'rl stroget, og Jesper Pederseu

slinner *ed krt it lretale de 10 Orte Korn aarlig,

*'ilt'i clobbelt Forstarrd en >I(ongehandel< for Her-

redsfogtlen.
Lld "over skematiske Optegnelser i Jordbogerne Sr

intct navnevmrdigt fundet o=m Oustrupgaard tor- 
.24'

April 1(i22't. Nar'-nte l)ato faar (iaarden 
-B-gsgg 3f tr.e

ninig"tt fornemme Adelsmrend: R-igsraad Eske Brock

til Gi. l)strup, Lensmand oYer Dronningbolg .!en,
Aigrmarsk .Ioigen Skeel til Sostrup og l(nud CV]$",i-

stlErrre riI Tirn"og L-vngb-Lgaard' Lcnsm.and paa,Hald'
A"delsrnrudene var ltaa Re.ise og kendte maaske lra

Reiser eller Jagtudflugter m"ed aen unge Iionge 'Iesper
Pellersens Narin fra iliemmet i lJorum, der ikke var

ukendt med at tage lnod foruemt Besog; eller maa-

ske de havde kend*t Se.ier Bonde og hort om >Slottet<

1t lianc. Brevb.

'i Eske lJrocks Dagboger. Danske Samlinger II ,6 S' 2]'
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og om cle >godc Lossementer og Staldrum< i Oustrup-
gaard og hal tlerfor valgt sig dette Sted som Opholrls-
sted og Nattcherberg under Rcisen. - Nok muligt,
at Jesper Pedersen har folt det som en ,ilire at mod-
tage saa fornemrne Grester, og sandsynligvis har han
under Besogct r'reret ifsrt Kistekladerne og har i Lig-
hed med Adelsnrrenclene ikke manglet Pibekraven om
Halsen eller I)egen rKaarde ) r'ed Siden ise 13illedet
paa Ligstenen r, og selv om Iiske Brock ikke red
den I-ejlighed har anbragt noget Kr1,ds ved Dagbo-
eens f)ato, hvad han ellers havde for Skik, naar han
lik sig en god Rus sammen med I(ongen, saa har
dog nok Flerredsfogden og h:rns Grester efter Datids
Skik kortet Dagens sidste 'I'imer ved at drikke en
Skaal Ol eller et Breger mecl hverandre, forinden de
begav sig til Ro i Oustrupgaards lune Alkover. Nogen
Betaling lbr Opholdet har Jesper Pedersen visl ikke
onsket at mo<ltage og er sihkert heller ikke blevet
Iletaling tilbudt, men i Eske lJrocks Dagbog anfores,
at Adelsma,nclene forinden Alie.isen >overrakte Kvin-
den en Pengegave<. Onr l(vintlen, der her omtales,
er Johanne Gron er uvist; maaske er hun allerede dod
paa det Tidspunkt 11616i, da l-igstenen i Rogen Kirke
bekostes, og Jesper Pedersen gift 2den Gang og da
maaske med den Karen Pedersdatter, om hvem det
i Sognejordebogen af 1661 hedder: >Karen Peders-
datter, som forrige Aar boede i Oustrup og nu har i
b'reste noget Jord til Rogen Kirke liggende<. Det lig-
ger nrer at antage, at det er hende, der har skrenket
Pradikestol til llogen Kirke, da Stolen brerer Navne-
bogstaverne Ii. P. D.

Skont den efterfolgende Tid med Christian IV.s Krige
er rig paa Begivenheder, der var skabsnesvangre saa-
vel for Land og Folk som ogsaa for Befolkningen i
Gjern og omliggende Herreder, er Jesper l)edersens
Navn kun trull'et enkelte Gange og da uden at vare
knyttet til Sager af nrevnevrerdig Betydning. Forst ef-
ter \Yrangels Plyndringer under l(rigen 1643-45 duk-
ker den gamle Herredsfoged >frem aa Da'r< og skal
<la sammen med Ridefogden fra Silkeborg syne I(rigs-
skaden i Flerredets haardest h.iemsogte Sogne: Linaa,
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Skanderup og Sporup. Og endelig n-avnes han 1651

som den,- dei skal betale >een Part 6 Orte Havre og

1 Rdlr< som Andel i den Afgift, der under Navn af
Plor,havre el. Hospitalhavre fra gammel Tid var paa-

lagt Herredet at yde til Aarhus Hospital.
Jesper Pedersen er nu en gammel Nland, og efter

omtrent i et halvt Hundrede Aar at have bekladt
Stillingen som Herredsfoged bliver han ca. 1650 aflost
af Heiirik Lauridsen, dei efler at have tient Slotsfog-
den Henrik Spend i Skanderborg har or-ertaget-Frestet
af en Gaardpart i Kalbygaard, og ret lrcng-e derefter
har tlet nrepfe varet, foi 

-Doden 
har ramt den gamle

Herredsfoged.
Blandt dem, der tager Arv efter .Iesper Pedersen,

er Born og Borneborn af hans Soskende i Borum
samt Andeis Jonsen i \rissingkloster, der formentlig
er Son af ,lesper Pedersens Ssster Anne Pedersdatter,
tidligele gift med afdode Jon Andersen af E,albygaard.
Det 

-arvede Gods omfatter bl. a. Jord og Skov i Bja-
rup og Volstrup, Skovskifter i Sorring Norskov-(Ha-
veibalie Holm-Ris m. m.). Part i en Gaard i Klin-
trup med et Gadehus s. St., Part i en Gaard i Rogen
og et Hus i Toustrup.-.Gennem en lrengere Aarrrekke i Tiden efter 1661

er Parter af nrevnte Arv og de til denne arveberettige
Personer ofte omtalt i Giern og Framlev Herreders
Tingboger, og da Arven isrer tilfalder Medlemmer af
det 

-gamle Fogeddynasti i Borum, der treller mange
Medlemmer, og da tillige en Del af disse omtren_t paa

samme 'Iid tager Arv efter tidligere omtalte Karen
Sejersdatter, hvis Arv fra Oustrupgaard endnu er i
Slbgtens Eje, giver Tingbogerne interessante_Oplys-
nin$er om de to gamle Sh,gter i Oustrup og Borum:
men til Gengald volder det adshillige Vanskelighe$er
at holde de to Grupper af Arvtagere ud fra hverandre.

6. Oustrupgaard under det skanderborgske
Ryttergods.

Med Herredsfoged Jesper Pedersens Dod er en hun-
dredaalig Periode af Gaardens Historie afsluttet; et
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nvt Afsnit ltegl'nder og finder omtrent hundrede Aar
senere sin Afslutning ved Rvttergodsets Salg 1767.

\Iel er Gaarden ikke fundet orntalt i de faa Aar,
del forlsber mellem Jesper Pedersens Dod og 1661,
nren det falder naturligt at antage, at Gaarden kort
efter Dodsfaldet er inddraget under Rvttergoclset og
udlagt som saakaldt Officersgaard, thi 166t bor en
I(aptajn Houlis'itz i Gaarden. Aardt efter er Navnet
Ilngelbrecht von Sinding knyttet til Gaarden, men
1663 er l(apta.in Houfflitz igen i paa Stedetl) og ud-
tager da Strevning til hans stakkels Iriester i Lykkehu-
set paa Gaardens Overdrev, da denne ikke har betalt
sin Fasteafgift af Huset. f)et ser imidlertid ikke ud
til, at disse halv. eller heltyske l(rigskarlc har spillet
svnderlig stor liolle hverhen i Gaard ellel Sogn, og
det er: i Folge mange l,Ieddelelser i Herredets Ting-
boger tydeligt, at >N{anden i Gaarden< er Gaardens
Rruger Soren Nladsen, der i Tiden ca. 1662 og en Snes
Aar frem i Tiden er Frester af Gaarden.

Skont den Tid er inde, da mange af Kronens Hel-
gaarde bliver delte og bortfrestede til to Frcstere, ved-
bliver Oustrupgaard dog enclnu i en Aarrrekke at vrere
bortfrestet til en enkelt Bruger, og dens Hartkorn er
i Landgildematriklen af 1662 angivet at yrere 18riz Td.;
det nrevnes her, at Gaarden er udlagt til Ryttergods.

Gaardens Bygninger sandsynligvis de af Se.ler
Bonde i Tiden 1583-88 opforte - trmnger paa den
Tid til Reparation, maaske paa Grund af, manglende
Vetlligehold i Jesper Pedersens sidste Aar og i Tiden
derefter, thi ingen af B1'gningerne er sarlig gamle,
da ingen af disse har jordgravne Stolper, hvilket el-
lers var ahnindeligt i Egnens gamle Bondeb5,gninger
paa den Tid. Der bliver da, kort efter at Soren N'Iad-
sen er kommet til Gaarden, foretaget et Syn over Byg-
ningerne for at faa et Skon over, hvor meget han kan
tilkomme i Godtgorelse for at srette disse i forsvarlig
Stand. Til Svnsmurd udpeges Anders Kjeldsen, Ssren
Frandsen og Laurs Nielsen af l(lintrup og Peder Laur-
sen, Chr. Rasmussen og Niels Nielsen af Rogen, og i

r) (ijern H. Tingb. '/r.
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Tingbogen anfores omstrendeligt dlaf Synet 
-udpegede

Manglei. I en lidt afhortet og fri Form skal her an-
gives-, hvad Synet har at udsrettel).- Isteraden iStuehuset), llrl'ggerset og llageriet, som

er' 15 Ilinding (Fag,, el ganslie bloslliclrlig -baade.for
Lregter og Tag paa begge Sider, og I. eder 1F'odstykke
for'.Stolpdrnel-baade pia Husets Sider og Ender er
ganske bortraadnet. Begue Gavle, _der- er ganske ode,
iit af ny bel<lredes med Iii:cl, og 4 \'indfrer paa. samme
Hus er'-ganske borte. I Kolshuset (en Tilbl'gning) vcd

samrre 
'isterad fattes Leder i 4 Spa:nder (Fag), og

det ganske Hus er brostfreldigt for Tag og Lregter, og

der Tattcs tvende Vinducr, sont er ganske ude.

Til Ileboelseslejligheden tor endvidere he_nregnes

det saakaldte >2 Lofts FIus< (2 Etageri paa 4 F-ag, paa

hvilket Leder fattes paa Sider og Ilnder samt Tag og

Lrcgter paa det hele-Hus. Entlvidere fattes-Firel-til en

Gail og'-l Loftfiel, som er raadnet fornredelst Tagets
Brostt:eldighed; 10 Vinduer er ganske tttle, og Hrengs-

ler nrangler lil 3 Dorc.
Da lle-tegnelsen >Slottet i Oustrup< rinrtgvis har

vmret knvi[et til en B1'gning fra Frederik II.s Tid, og da

dette >2 
- 
Lofts Hus<- nzeppe stammer fi'a en senel'e

Tid 1de raadne Leder), err >Slottet< maaske en af dc af
Seier: Ilonde opforte Rygninger; og hvad enten Huset
trai' ligget umiddelbart rGd Gaarden eller ikhe, et Srer-

syn blandt Sognets Yaaninger lrq- 9"t__vreret, og det

ligger ret nrer at antage, a[ den Tids I]onde (maaske

n5i nred et lunt Smii-i Ojeti har betegnet dette IIus
som >Slottet<.

Synet fortsretter med et Hus tlsteu i Gaarden, hvclr
Leden mangler under 7 Bindinger, og _10 Yinduer et'

ude og borIe. - 
Delefter nrcvnes et l)ot'thus paa il

Fag, sorn fattes Leder paa begge- Sider og Flnder samt

en-Gavl af Fjal. - Derefter folger l,adehuset, som

med sine 26 Fag er gansl(e brostfreldigt for Lregter.og
Tag det ganske Hui igennem uden alene 

- Pla den

nsire Sid6, hvor Taget kan ligge et Aat's Tid eller to.

Ogsaa paa dette Hus fattes liegge Gavle, som af ny

'-; Gjern ll. Tingb. 1664 '3 ..



Oustrupgttnrtl. 25

vil indlagges (bestod muligvis af Trenrmer'rerk stop-
pet med Dupper af Ertehalm?), og desuden nrangler
Leder i begge Ender, item 3 I3.iielker, sorn er ganske
sondrede, og 4 Dore, som er uden Jern. - F'a,hu.;et
neden i Gaarden fattes Fljrel til Gavlen og Leder i
begge linder', og et Udskud ilar''l'ilb.vgning med Skraa-
tag) ved dets ene Ende er ganske brostfreldig for 'l'ag

og Lregtcr'.
Et Hus, 16 lrag, r.esten i Gaarden fattes Leder i ostre

Side, og paa vestre Side er det brostfreldigt paa l-:rg-
t9r crg 'I'ag; desuden fattes 0 Gavlfjrel, 3 Dore og Jern
dertil. 

- 
Flt Hus, 1,1 Fag, sontlen i Gaarden, og hvori

er Stalde og F'ahus, fattes Leder paa hele den noll'e
Side, og 4 I.'ag er helt igennem ganske brostfreldig for
Lrcgter og 'Iag.

Der er il l)orte paa samme (iaard; den vestre er
der ingen Port for, de tvende sondre er rent ode
iodelagte) og vil af ny forfrerdiges, og der er ingen
Jern i dem; ogsaa den oslre Port er ganske ode og
fattes Jern og tvende ['}igge ltil l)ortstolperner.

Gaarden har 5 Skorstene rherskabelig Lejlighed), af
hvilke dog den paa det ostre Hus er nedfalden overr
af; ogsaa en anden er nedfaldell, og de ovrige l3 r'il
nedtages og ommures med det forste, eilers kan de
ikke staa.

Der nrevnes endvidere en l{olle (Hus til Tilvirkning
af Malt), men Huset er ode og kan ikke bruges. -Sidst nrevnes et Udskud i Bryggersenden, er It [iag,
hvilke er ganske ode for Lregtel og Tag. Og saa slut-
ter de seks Synsnrrend med folgende: Samme Brost-
freldighed s)rnes ikke at kunne gores frerdig under
200 Slet Daler.

Der er r.ed denne Svnslbrretning tegnet et trist Ril-
lede af, hvorledes en tidligere statelig Bondegaard i
Lsbet af faa Aartier var fon'andlet til en Samling
forfaldne llonner; men mange af Datidens (iaaltle
delte samnre Skrebne. Mange Gaarde blev forladt af
deres Ilrugere, Husene forfnldt lidt efter lidt, og rle
sidste Rester af disse skaffedes ved Rov og Ran bolt
af betrrengte, forarmede Naboer'. Det er paa denue
Tid, at der omtrent i ethvert Sogn omtales saakaldte
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>ode Gaarde(, hYis Brugere ofle havde maattet gribe

til Betlerstaven.
Det bliver Gaardens nye Frester, Sorelr ]Iadsen' der

iricn brinser Bvqningelnc i fors.'allig Stand, ntetr sik-

ftr't iklie'uden"beti'clelige Atbrrek i del dtrglige At'-

fr*ia" iro folelist Tab, selij onr ltan - son) Se.icr Ilonde

i sin lid - h"ar faaet Lov til at hugge'-frre til >L'tg-

ter< og >Leder< i Gaardcns Skove.

7. Ssren Madsen i OustruPgaard.

I)et var ikke alene i Oustrupgaard, der saa trist ud

efter Svenskekrigen 1658-59. Ji'iland havde lteret over-

svommet af sve"nske, llolslie og blandenborgske Trop-

DCr. og forhugqede Skove, ud1'rkede illalkcr o€ en

in.r..,i.t BorrdEftand kendetegner de fremnrede Trop-

Ders Hrrqett i ntange.il'ske Hen'eder' Kl'orlen firttedes

i'"ng", oi Adele,, var"irangvillig, naar det gialdt at

.rrd"'Bod paa Vaatrden. fiit var saaledes ikke 
-paa

noget lysteligt'fidspunkt, Sor-gn Madsen-o-r'ertog F're-

stei af bustr"upgaard, nren ,,frelles !k19., frelles Trost<,

,rl f,r. har t'eineppe vrret s1'nderlig dalrrligere stil-

let end de lleste aI Sognets .Iordbruget'e I)na den -l ld'
Hvor Soren N'Iadsen*stammer fra,- er det ikke lyk-

kedes at opspore, metr pqa -laqqe 
'Iid, som 'S' M'

kom til Ouitrupgaard, bo'ede Niels Mactsen i en Gaard

i Ilogen, og da tlet skonnes, at disse Mand el Brodre'
liegei det irrer at antage, at de er fodte i Sognet. Hel-

tel:'it<ke om Soren Ma-dsens Hustrus Afstamning kan

siges noget sikkert. S. NI. er gift 2den Gang enten

kirt lbriid eller kort efter, at 
-han kom til Oustrup-

oaarcl. og Hustrttens Navn er \Iaren Sorensdatter'
i'o tianet er denne l(r'inde sammen med Folk fra

Bclrum, 
"\'adsted, Hattrum og Tulstrup ltrcr'tlt so.m

arveberettiget til gamnrel Oustrupgaard Arr'1),'_og det

ligger nrer" at formode, at hun er Dattet' af Prresten

Siii:"., O. Pind (se Side 13) i Haurum, og at hun 
- 
i

almindeligt Omdomme har vreret reg-net for staaende

et'frin hJiere end den .ilevtre, almindelige Husnloder'
Naar ltttn" onrtales i 'f iiigbogen, undladcr"lingsklive-

1) (i.lern H. Tgb. 1666 '/i og 1668 '6,'



Oustrupgaard. 27

ren at anfore hendes Fornavn, og selv har hun saa
stor F:crdighed i Skrivekunsten, at hun under sit Navn
skrir,er: )med egen Haand(. - Hvis den ovenfor frem-
satte F-ormodning om Maren Sorensdatters Afstamning
slaar til, bliver hun altsaa Sonnedatterdatter af Ride-
fogden Sejer Andersen Bonde, hvilket hendes Borns
Navne synes at bekrrefte.

l)et er kort efter Svenskekrigens Ophor, at Soren
lladsens Navn forste Gang er trufl'et kn5'ttet til Oustrup-
gaard, nemlig i Aaret 16ti2. I Aarene forud har han
antagelig vreret Forpagter af Gaarden Palstrup rHoj-
b.ierg Sogn), der ejedes af Grev Friis F'riisenborg, til
hvem Soren Nladsen er i stor Greld. Han skylder re-
sterende Forpagtningsafgift og desuden 325 Rdlr. og
modtager i den Anledning en Stavning i Slutningen
af Aaret 16651).

'frods Grelden og den vanrogtede Gaard samt en
Borneflok med sin forste Hustru taber Soren Madsen
ikke N'Iodet, og allerede i Slutningen af Aaret 1666
koller han den Part, som nogle af salig .Iesper Peder-
sens Arvinger ejer i den af Jens Bertelsen frestede
Gaard i Klintrupz,r. Kort efter dode denne Nland, og
1669 kober Soren Nladsen andre Arvingers Part i Gaar-
dens). Han synes derefter at have betragtet sig sorn
li.ier af Gaarden og krever .Iens [Jertelsens Enke for
Hestancer samt Godtgorelse for 10 Egetraer, som hen-
des salig N{and tidligere havde freldet i Gaardens Skov.

I(olt efter har Soren Madsen opdaget, at der er
hugget i_den til hans egen Gaard horende Skov rnel-
lenr Tingstedet og Oustrup, og strevner i den Anled-
ning Jens Sorensen i Sorring. Denne undskylder sig
med, at han ikke kendte Skellet saa no.je, og at han
kun har faldet en [3og paa Bakken ved Fouel-I(irer
og svedet en N{ile l(ul. f)e enes da om, at Skellet
gaar fra et bestemt Trre paa nrevnte Bakke og derfra
i Sonder mocl Tinghuset.

Allerede ovenstaaende lader ane, at Soren Nladsen
er en dygtig og bjergsom Mand, der ikke lader sig

(ijern H. Tgb. 1665 16/,,.

S. St. 1666 a/s.

S. St. 1669 3f r, "lo,'fD, 1slrz.

'),)

)
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narre og ikke lader s)'v og fem_ vare-lige, naar-hans
Ret trre?es for n&r, 

-hvilken 
Formodning 1'derligere

bestylkes ved det, der i deu ganrle Tingbog medrlc-
les bm hans Frerd og Handlemaade. At Soren Mad-
sen under de mange- lletstratter, han forte, al Tid
havde Ret og tr{odpurten Uret, vilde vel vrere for me-
get at vente, men som oftest synes dette dog at have
vreret Tilfreldet.

Naar Soren il{adsen 1670 nagter at svare Plovhavre
til Aarhus Hospital under Paabet'aabelse af, at Gaar-
den i de sidste 30-40 Aar iklie havde svaret denne
Afgift, synes hans Stan<lpunkt af flere Grunde uhold-
nait. net eneste Yidne, der taler til Gunst fbr hans

Paastands Rigtighed. er Nlanden fra Lykkehuset, der
paastaar, at 6a"arden ikke har svaret 

- 
Afgiften i tle

iidst forlobne 21 Aar; men selv orn Jesper Pedersen
rnuligvis som Herredslbged var fri for at svare Plov-
havr6 af Gaarden, da han 1651 afkraves Gjern Her'-

reds Andel, er dermed io ikke fastslaaet, at Gaartlen
fremdeles var fritagen foi denne Afgift. Tingbogen m-ed-

deler intet om Sa[ens videre F-orlob; men kort efler
traffes S. ll.'s Navn igen i Tingbogenll. En l{and fi'a

Farre ved Navn Adam Hansen var en Dag modt i
Oustrupgaard og havde grovelig udskaldt Soren NIad-

sen. D-en i Gaarden boende Officer svnes indviklet i
Sagen, der dre.ier sig om en forsvunden \Iundering gg

Soien- Madsen" laddr Adam Hansen strevne til ii'Iodi:
paa Herredstinget og beskylder her_Adam Hansen for,
it han har tafet Munderingen. Adam vedgear,- meu
undskylder sig med, at det alt er sket i Fuldskab,
Result-atet blivir, at lran shal levere Soren Madsen en

llundering til Vrerdi af 28 Slet f)aler.
At Soren Madsens okonomiske Forhold har bedret

sig betl'deligt i Lobet af den forste halve Snes Aar,
efler ai han havde overtaget Gaarden, frerngaar tyde-
ligt, hvilket ogsaa hans gamle l(reditorer -synes at
hlve vreret opmrerksom paa. I August 1672 stavnes
han af Cl. Ciemensen i -skanderborg for 80 Rdlr.,
Rest af en gammel Obligationsgald paa 168 Rtllr. af

'; Gjern H. Tgll. 1677 ':1 
1,.
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12. Maj 1663, og 27. Januar 1672 rejser Borger \ril-
Ium Thestrup i Aarhus llaa egne og fleres Yegne Krar'
paa at har-e An' til Gode i salig Jens Bertelsens (iaard
i I(lintmp, som Soren ]'ladsen nu synes at betragte
sig som l').ier af. Blandt dem, der mener at have Arv
til Gode i Gaarden, er: Edel Nielsdatter - Peder Spor-
rings, Annc [)edersdatter 

- 
Sl. Anders Madsens i Mejl-

gatle, l,aurids Bordum og SI. Mester Jens Krag og
Hustru Sl. Maren Lauridsdatters Born.

Soren N,ladsen moder paa Tinget og fremlegger
sliriftligt Svar paa det af Villum Thestrup-stilledc lir:av
og fremhu'er for det forste at have rerligt Skode paa
Halvparten af Gaarden i Henh. t. Skodebreve af 16(i6
*,,s og 1669 rtl; og for det antlet, at ingen af de oven-
for nzevnte tidligere havde re.ist I(rav om Arv i Gaar-
den Han rnente sig derfor fuldt berettiget til at over-
tage Gaarden efter Jens Bertelsens Dod og tillige som
Nabo entlog forpligtet til at overtage Gaardens Drift,
da ingen vderligere syntes at have Interesser i Gaarden.
Han har- nu siden Jens lJertelsens Dod 1669 dlevet
Gaarden, betalt Skatter og holtlt Gaardens Rytter med
Sold og l'Iundering samt ofret betl'deligt paa de fbr-
faldne l}5'gningers Istandsrettelse. Og efter at have g.lort
opmrerksom paa, at hverken Yillum Thestrup eller
nogen af de andre formentlig arveberettigede har,de
tremlagt l(obebrev eller Skotle paa Arveparter i (iaar-
den, hrevdcr han, at han i alt F-ald vil have tiodtgo-
relse for, hvad han har udlagt til Skatter, Drift og
Vedligehold af Gaarden, ialt 133 Slet Daler, forinden
der kan v:cre Tale om at tage Hensyn til de af fbr-
mentlige An,inger stillede Krav. - Dommerens Afgo-
relse lvdcr paa, at denne Snren l,Iadsens Paastand
tages til F'olge, og Arvingel'ne svnes hermed at have
opgivet at lolfolge Sagen.

Som Soren \{adsen er rede til at vrerge eget Tarv,
s.ynes han ogsaa at have haft Vilje til at varge for
andre. Llde i Lykkehuset bor 1674 Gaardens Fmste-
husmand Niels Hansen og Hustru Karen Jensdatter.
]Ianden er daglig paa Arbejde ude, og l(onen er ene

\emme. En skonne Dag faar hun Besog af den unge
hovne Niels Jensen fra den nzerliggende 'I'oustrup
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Molle, der efter at have udskreldt hende for 'l1'v truer
lrende med Okse i Haand til at aabne en Iiiste' Efler
forgreves at have ransaget Iiisten, uden at finde Tyve-

kos'ier, gaar han over 
-Gevind- 

og brugjr Oksen mod

Husets Dsre, som han sonderhugger. Sagen kommer
Soren Madsen for Ore, og som-Husbond- og \rarge
lbr F'rcstefolkene strevuer h-an den brosige l\'Ioller, som

rnaa bide i det sure lible og bede om god! Jejl!. 1
Det er denne Moller N. J., der siden som zeldre Xland
ofte beklreder Dommers:pdet i Framler'-Giern Herreds
'Iing, naar hans Svirebroder, den liderlige' berl'gtede
Heriedsfosecl Claus .Jessen i Galten, finder det for-
maalstjenligt at larle en Stedfortrreder afsige ett Dom,
sonl lian af een eller anden Grund selv nodig vil
lreppe Naln til. Da Skyerne tilsidst trrekker sanrmen

urfr"Clru. Jessen, kommcr ogsaa Staldbrodcren Niels

.lensen i Fedtefadet og ntaa 
-vedgaa, at han hverken

kan lrese eller skrive,'og at andre ofte har varet ham
beh.lrelpelig, naar Donr skulde afsiges').

S'amine Iar. Soren N'ladsen ydeiLl'kkehus-Ilanden
Stotte, faar hatr ogsaa Lejlighed til at vde-en.i E'gnen

rugtet og anset ]land, Joryen Eriksen.li'a Yadsted, en

I'ienest6ai. De har begge iamtneu med flere andre va-
ret i Laasbl' oq kontiirer i >Plasningen( (l: Ilorknin-
r.t€n r Q€nn€i, di t'a,,gcled uden fot'- Bvt'tl. l',rl frem-
il;'d fi;;;i'.i' iitrgt m'.',1 <,g lober verl Si.l",'t a[.lolgen
Ijriksens Hest. Siart efter- indhentes de af en Rytter
verl Navn Niels Nielscn og en Foged fra Gaarden

Faurskov, der bebreitlel Jorgen Eriksen, at har i

Stetlet for at jage Hiinden bort har forsogt at lokke
rlen til at folge rired, og i det samrne lrmkher han sin

l)egen. .Iorgei stiger 4i-af Hesten, 99 det encler med

Slausmaal. 
"Flere -af 

Selskabet, alle lientlte oQ ansete,

hv<i'ilrlarrdt Niels l[oqcrtsen ft'a Fat're, tlen kloge i\li-
chel Andersen Bonde- tra [-ading, Soren Pedersen i
llodegaard og Jens I)yhr i Shorring, staar hos, men
alle ilden at rore sig- for at hjalpe deres betrrengte

Standsfrelle. Soren Madsen, dei red i nogen Afstand

r1 (ijcrn H. Tgb. 167{ "'' r, o n.

') S. St. l70u "u,'..

') S. St. 1674 'r/,n.
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fi'a .Iorgen Eriksen, da Skarmydslen begyndte, kom-
nrer nti til, stiger af Hesten og skammer i kraftige
Ord den greve Flok ud, fordi de maabende ser til, at
.Iorgen Eriksen maa verge sig mod to. Ordene synes
faldne med Vagt; Slagsmaalet er med det samme op-
hort, og ingen havde lidt nrevner'rerdig Overlast'

B. Strid om Sognets Konge- og Kirketiende.
Allerede kort efter, at Sagen mellem \Iillum The-

stmp og Soren Nladsen i Slutningen af 1ti71 har fun-
det 

-sin- 
Afslutning ved Laudstingets Stadl.tstelse af

Flerredstingsdommenl), er Sorcn N{adsen indvihlet i
en Strid med Bymrendene i llogen'g).

I Aaret 1665 har Soren Madsen erhvervct F-reste'

breve paa Rogen Sogns I(onge- og liirketiende; det
f'orste er dateret 1. Septbr. og underskrevet af Otto
l)ogrvitz til Jernit, det andet er dateret 19. Decbr. s.

A. og underskrevet af Stiftsskriver Hutfeldt i Aarhus.
At Fa:stet i godc, rolige Tider - her som andet Steds

- var til Fordel for den, der ltar,de Fastebrevet, er
udcn 'fvivl. Som llegel enedes Soreu Madsen og S1'ns-

mrentlene om, hvad hver enkelt skulde vde i Penge,
itlet der toges Heusyn til Afgrodens formentlige \rardi.
Iiun et enkelt Aar eller to var I')nighed ikke opnaaet,
og S. N{. havde da i Folge Lov og Ret taget Tiende
af l(trven paa N'larhen. I saa<lant Tilfalde maatte I(or-
net ikhe kores i FIus, for Tiendetageren - i dette f il-
[re]<le Soren ]-[adsen - hai'de udtaget, hvad der til-
konr ham af Afgroden, hvilket i vanskeligt Yejrlig let
liuntle volde Fortr'rcdeligheder, og maaske er det Ulem-
per af denne Art, der faar Sognemrendene med Bon-
den Jens Christensen Bjerregaard som Fnrer og For-
talerr til at gore I'orsog paa at faa Soren }larlsetrs Fze-

stelrrev omstodt for derefter selv at overtagc Frestet.
Hvorledes Striclen begvnder lremgaar ikl<e klart,

men tler synes at v:ere afholtlt et saakaldt >Protest-
rno<le<<, ved hvilkct de stridende Parter gav Nlnde, og
Ilymiendene hrevtler siden, at Sot'en Madsen her skal

') G.jcrn H. Tgb. 1675 "',/,.
') s. st. 1675 n,g.



32 S. Lelh l)anielsen:

have udtalt, at han ikke var uvillig til at opgive Fre-

stet af f ienderne, hvilket dog Soren \{adsen uuder
Stridens videre Forlsb bestemt negter at have sagt.

Flfter dette henvencler Soqnemrendene sig til Grev

Friis, Fliisenborg, og fremforer for.skellige Klager o-ver

Soren Madsen, som- efter tleres Mening uulovlig har
forhvervet I(onge- og Kirketiender fra dem og ladet
deres Korn raadne paa Marken, fordi han ikke lravde

udtaget'fienden i rette Tid<. Desudcn hl3-ger de over,

at Sl NI. forlanger Tienester af tlem i F-orm af Ar-
lreide ellel I(oriler, 

'bg 
endvidere ltrvder de, al han

soin Inkassator af I(irliens Tiende ikke opfylder sine

Forpligtelser med HensYn til Kirkcns og Kirkegaards-
tregnedi Yeclligehold. Og endelig til Slut-erklrerer S-og-

neinrendene sig villige [il at overtage Tienderne i F-re-

ste og derfor aarlig 1'de 2 Orte li,trg, 2 Qr.tg..B,t'g 9g
2 Arr]e Havre ud or.ef det, Soren Nladsen hidtil havde

erlagt.
Giev trriis s-vnes villigt at have laant Ore til navnte

Iilage og lilbid og foi-langer de to Fastebrevc ind-
rendte tll Gennemsvlr. Da 

-lJrevene siden ti]bagesen-

des, har Greven foist'net disse med den Paategning,
at de er ugvldiqe, in<ltil Amtmanden har set og god-

kendt Brer,?he. i{ed llrevene folger en Skrivelse,-l'rvori
derr ltefales, at Soreu Madsen >forstkommende Middag
uden nogen Undskyldnir-rg ell-er-Ophold, selv om-der
med Tienden disponcres--andet'ledcs end formodet<,
skal mode i Aarhus, da Sognemrcndene har klaget
over hanr. Skrivelsen er dateret 21. JuIi 167'l og un-
derskrevct a[ Greve Mogerrs Friis.

Hvorvidt Soren Matlsirn har undlatlt at give Mode'
i Aarhus er ikke oplyst; men allerede den 24. Juli
lader Gleven n1t Flnstebrev udstede til-Sognemrcn-
dene, der for I(ongetiendens Yedkommende lyder paa

Jens Chr. B.ieruegaards Navn og for Iiirketiendeni paa

Peder l'ecleisens- Navn. IJrevet er paa Grevel-s Veg-ne

underskrevet af hans Porvalter (lhr'. Blickfeld og da-

teret Haksholm den 24. Juli 1674.

Ilermed er Striden dog ingenlunde afsluttet; Soren

lladsen 'i'il ikke erliend-e, at Gre.'eu uden Dom har
Ret til at gore hans Frestebreve ug1'ldige og gor der-
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for i Flssten 1675 Krav paa Tienderne. Sognem&n-
dene gor Modkrav i Henh. t. deres Fastebreve. Soren
lladsen negter naturligvis at betale Tiender af sine
Eiendornme i Sognet, og da Mrendene afleverer den
indsamlede Tiende i Aarhus, nregter Michel Andersen
Bonde af Lading, som skal rnodtage Tiendekornet, at
gile livittering, da der mangler de! Part, der skulde
ivares af Oustrupgaard og en Gaard i Klintrup m. m.

Sagen er nu blevet saa tilspidset, at retslig Afgorelse
ikke 

-kan undgaas, og 4. Septbr. 1675 kommer Sagen
for paa Herredstinget, hvor alle fire Frestebreve bliver
fremlagt, og for at afkrafte I(lagen om Yanrogt af
I(irkerr fremlregger Soren }ladsen folgende Skrivelse
fra Sogneprresten, l)rovst J. S. I(limp i Rogen:

>Satr er det i G'utls Sandhed, som enhver er bevist,
at Soren Madsen haffuer schichet sig christelig og
nrogen liberalt och gafluemild imod sin Sogns Kirck
og Tid efter anden giffuet storre Forrering til Kir_cken
f.-Eks. nyt Alter I(lrcde om Alteret af Clede med SslfT-
galuner paa og forreret Kircken 28 Daller og deroffuer
iom I(ircken skvlte ham, og hans kiare Hustru har
forreret en fbrnemme nv disch aff Sslff till Kircken
da den der var er bortst6llen. Desuden har han giffuet
mange Par Lius till l(ircken og Kircken er holdt med
Lius-all' ham og andre fremmede Folck i nogle Aar.
Dette kan jeg med god Samvittighed ikke benagte.
Rogen l)rrestegaard 16. Decbr. 1674. J. S Klimp.<

Under Sagens videre Forlob paa Tinget skinner det
ret tvdeligt igennem, at Bymzendenes Aktion mod Ss-
ren lladsen er sat i Scene at J. Chr. Bjerregaard, og
at Misundelse har vreret en af Bevrcggrundene til, at
Striden er rejst. .I. Chr. B. opgiver Navnene paa Ti-
ender'<lerne og Storrelsen af hver enkelt Ydelse og
har i-egnet ud, at Soren lladsen havde indsamlet i
Tiende ialt 40 Td. Iiorn ud over det, ltan efter sine
Frcstehreve var pligtig at at betale for den. Desuden
soger han at utlviske Betldningen af Provst I(limp's
Skrivelse og havder, at Sognemrcndene ogsaa har Ret
til at sige, at de har )giort I(irhen Notte og Gaffen
for 28 Daller<, idet de allerede, for de lih udleveret
F-rcstebrevene, havde ydet 12 l)ages Arbeide med 14

3
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\Iogne og 28 Personer for at istandszette den udval-
tede I(irkegaardsmur, og dette, uden at Soren Madsen
havde rort en Finger fcrr at hjrelpe dem.

Saa folger i Tingbogen folgende l(endelse, afsagt af
Herredsfogden Niels Glegersen i Gjern:

>Da der er fremlagt 4 Frestebreve og samme Faste-
breve i )Ieuingen iche i ringeste N,Iaade olTuer ens
kontmer mens strider imod huerandre kiender ieg
rnig alt fol ringe her utli at kiende medens vil ha{Iire
det paa sin tilborlig Steder undeldanigst henstillet.
Huis ellers noget sandt efter Soren Madsens lleskvld-
ning og i llette Srettelse kand befindes og nogle af
bemelte Rogen Sogne I\{rend hannem utilborlig och
i haardeste Maader for den Hoje Herre hans ho.jgreff-
lig Exellentz Hr. Mogens Friis schall haffue angiffuet
bor de billigen beuise det ellel derfor stande til Rette
och lide som vedbohrn.

Den Del af Sagen, der vedrorer Fastebrevene, sy-
nes hermed henvist til Afgorelse r,ed hojere lletsin-
stanser, hvorimod andre af Sagens Punkter fiemdeles
kan behandles ved Hcrredstinget, og Tingdagen 2.
Oktbr. s. A. fortsattes Striden.

]Iod strid Yind baade fra Sognemrendenes Side og ude
fra hrevder Ssren Madsen, at han har opfyldt sine
Forpligtelser baade mod dem og Kirken, hvorimod Mod-
parten ved de underfundige og lognagtige Beskyldnin-
ger, sonl nran overfor Grev Friis har rettet imod harn,
har paavirket Greven til Ugunst for Soren Madsen.

Blandt Vidnerne, som er modt, cr trIanden fra Lyk-
kehuset, der havder, at Soren Nladsen skikkeligt har
tinget med Sognemrendene om Tiendeafgiftens Stor-
relse og Art: Korn paa I(rerven eller Penge, og - til-
fojer han har N{rendene ydet S. NI. en Vognrejse
til Aarhus eller fodet et Nod om Vinteren, saa har
de til Gengald haft Lov til at grresse deres Kvag paa
Oustrupgaards Marker baade Foraar og Efteraar. -Til dette Vidnesbyrd fo.jer Niels Laursen i Klintrup,
at intet I(orn er raadnet paa Klintrup Mark paa Grund
af Efterladenhed fra Soren X{adsens Side. - Peder
Rasmussen i Rogen vidner som Niels l,aursen og
Manden f'ra Lykkehuset, og Peder Nielsen i Rogen
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siger,-at han aldrig af S. II. er blevet aftvunget Ydel-
ser af nogen Art.

Til Gunst for Jens Chr. B.jerregaard og Sognemen-
dene vidner Soren Lauridsen i Rogen, at S.-1,t. it<ke
vilde udtage sit Tiendekorn, for hele Bymarken var
ophostet, og at Nlandene ofte havde niaattet sende
to eller tre Bud, for S. ]L kom for at talle eller accor-
dere; dog tilfojer han, at det kun var 6t Aar i Klin-
trup og to Aar i Rogen, at I(ornet var annammet i
Krerven. - F-orinden Tinget den Dag slutter, re_iser
.Jens Chr. Bjerregaard I{la[e r)\,et., at Soren Madten
ganske har nregtet at betale baade l(onge- og Kirke-
tiende af sine Ejendomme i Sognet.

. . 
En 

^Opmuntring for Soren Madsen under den lange
bitre Strid maa det have varet, at \rillum Thestrrlp
rn. fl. den 23. Oktbr. opgiver alle Krar. paa Gaardeir
i l{lintrup, t!! hvilken ,S. M. ftrnrrentlig-nu kan be-
tragtes som Enee.jer. 

- 
Et lille Skaar i Glreden har

det vel varet, da Prresten Joh. Hansen Lonborg i
Aarhus i Novbr. s. A. strevner Soren Madsen til Be-
taling af 18 Dlr., som Prasten mener at have til Gode
li'a den Tid, da S. M.'s Son Christen boede hos ham
runder hans Skolegang i Aarhus. Prresten fremlregger
sin Regnskabsbog paa Tinget, men Soren tr{adsen h-6v-
tler, at han intet skylder,-og da Bogens Papir ikke er
stemplet, kan der efter Herredsfogdens Skon-intet Hen-
syn^ tages tjl den i dette Tilfalde, og Fogden erklrerer,
at Soren Madsen bor fri at vrere lbr Prastens Tiltale.

Bortset fra, at Soren Madsen led sin Dvstiphed
havde 

-erhvervet sig Selvejendom Lraade i Kliritiufi og
andet Steds, maa det do$ havc holdt haardt noli foI
ham at >holde Hundene fra I)srcne<. Borneflokken
var stor, Istandsrettelse af de to forfaldne Gaarde i
Oustrup og Klintrup kostede Penge, Indtegten af Ti-
endefrestet udeblev, og eudelig hai vel deristandende
Strid 9g91_kostet baade Tid bg Penge, og i Slutnin-
ge! qf 1675 maa Soren Nladsen laane 100 Rigsdaler
I 96 Skl. af Kobmand Jens R. Laasby i Aarhris, der
for Laanet faar Gaarden i I(lint.op irg de to Sknr'-
stl'kker, Norskov og Havrballe, i llant.

Nappe er Julen forbi, for Sorerr Madsen igen maa
J



36 S. I'elh Danielsen:

sive )lode paa 'f inget' Palt tlcn forste Tirrgdag d' 8'

3un. 1676 nioder .T."Clrr. tljerregaard med Sognemrc-n-

denes'fiendebt'ev og li'emliggei tiltige en paa stempl.el

Panir skrevetr Ordre fra Forvalter Blickfeld, at to uvrl-

iis! ftre"A skukle trdtage 'l'iende hos detrt. der ikke
poilvillist har villet vrre mcd til at lrste Konge- og

Ri.t .ti.-rrd".. Hertil har S. M. kun at sige, at hans

Korn for izttrge siden er i H!.. Sagen udsrettes og sy-

nes skrinlagt i de I'olgende }laaneder.
Men tro8s Havblikket inden Stormen har Tiden

n€DDe varet lutter Idyl for S. lI. - 
I NIaj a' $--i-

rt"i 'trrr, 2 gamle F'atir og 3 ! am-(vel taget af Rrev

ellel Ulv), fo'idi I'eder I1. Bonde i Toustrup har'.taget

hans Hyrdedreng ferkel-bort fra -[Ijorden' 
og I Jult

iaser Jer'tt Shotirancls ,linder de I(arudser, han har

u&at i den vetl Klintrupgaardeu vrerende Dam, hvor-

i;; S. M. truet' og siger,'it Jen. l'-nrqa tage Skade for
Fliemoreld. om ,Enderne fatlger Shade<'-'I 

Siutningen af Sclttcmher-blusser Tiendestlidgn--ol)

om nv. Soien Mads^en har igen taget sit I(orn i Hus

Ir,t"o 
"at betale Tienden ,,g itrevnes da af Jens Chr'

Bi"..esaard og Peder Peddrsen. Soren Madsen giver

ii'rd*,-og med sine to Tingbreve i.Haand erklarer
han, at fra lrenge disse ikke er kendt magteslose. en-

i"" 'n"a 
Herreds"- eller [-andsting, vil han intet betale,

aa aet er ham og ikke de and're, der har Ret til at

onkrrer'e Tiende."'i;;; 
Chr. B.ierregaartl soger da at formaa Herreds-

fosden til at liende-Brevene for magteslose og mene-r

"t-n"a" 
Stotte i sit lirav ved at henvise til, at S- V'

f,ri ,i*uat hojgrevelig Haand og Zignet under Fod-

deru, ligesom lii'n pla- n)' f1emQ1.er, at S' II' ved det

o-tntt""p.ovstimotl'e hal: givet Tilsagn om al oplade

Tienderne.- 
Heiredsfogden henviser til, at den a-f !ram- d 4' Sept'

fOiS frei v& Tinget afsagte ,Henfindelsesdom< ikke

[ii F.o"". er indstri'net, piatalt eller underkendt, hvor-

for denne vil vrere at eragte.
Stillinpen beqvnder at }ilive lidt ubehagelig for Sog-

neir*.rd'"ne, dEi .io saa langt frlhar-de onsl;et. til egen

Sf.rJ" ,t gore Soren Nlads"ens Ejendomme tiendefri'
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og desuden var jo Fresteafgiften blevet forho.iet. Noget
maa der gores; og saa hitter den snu J. Chr. Bjerre-
gaard, stottet af Peder Pedersen, Soren Dyhr i Rogen
og Niels Dyhr i I(lintrup paa at sende en Klageskri-
velse til Kongen, hvori han ogsaa klager ovel', at Ti-
enden er blevet forhojet, vist lidet anende, at han ved
Siden af en Lunrpenhed tillige begik en Dumhed, idet
Grev Friis naturligvis ikke kunde holdes udenfol Sagen.

Paa F'oranledning af Greven indkaldes da J. Chr.
Iljerregaard og de ovrige Sognemrend til at give Mode
paa Herredstinget d. 14. April 1677. tror Greven rnodte
F'orvalter Blicl<f'eld, som adsporger de fire for nrevnte
Mrend, om de havde Fuldmagt til at handle paa samt-
Iige Bvfrellers \regne, hvilket de >standhaftigt fornre-
ner<, Derefter aftvinger han dem den Indrommelse,
at Grev Friis ihke havde fremtvunget Tiendeforhojel-
sen, men at de selv uden Opfbrdring havde tilbudt
at forhoie Y<lelsen. Mrendene vover her spagfrerdigt
at indskyde, at de ikke syntes, de kunde staa tilbage
fbr Soren Madsen, der jo havde tilbudt at forhoje Ti-
endeafgiften. Nu bliver F-orvalteren bister og for'-
langer, at de uden Omsvob skal vedgaa, at de har fa-
ret med Usandhed overfor Grev l.-riis, samt indromme,
at de uden Tvang af nogen Art selv tilbod at forhoje
'I'iendeydelsen. Jens Chr. Bjerregaard svarer intel, men
de tre andre, tler sarnmen med ham ogsaa havde va-
ret med til det omtalte Provstimsde, indrommer, at
de baade overfor Grer, Friis og Riskop Grave havde
tilbudt at forho.je Tienden, men derimod havde de
aldrig givet .I. (ihr. Fljerregaaltl Fuldrnagt til at klage
til Kongen.

Den haardeste Hals er endnu ikke boiet; rnen saa
rippes der op i en gammel Sag fra 1673, under hvil-
ken J. Chr. R. vitterligt havrle beleijet Kvartermester
Korfitz Rafn. Da J. Chr. B. aabenbart nodig vil have
rippet op i denne Sag, skyndel han sig med at ind-
romme sin Brode, men forsogel derpaa at undskl'lde
sin Handlemaade, idet baade han og hans Freller paa
llere l\Iaader folte sig skuffet og narret. Saaledes havde
tlen Karl, som Michel Bonde havde sat til at maale
fiendekornet, stillet Korntontlen ved Dyngen og haldt



38 S. I'elh l)artielsen:

paa, saa Kornet flod omkring'forlden. Desuden vilde
Michel lJonde ingen Kvittering give for Modtagelsen
af Kornet.

Under Sagens videre Ii'orlob siger Michel Bonde, at
han ikke kinde give Kvittering, for alt Tiendekornet
var leveret. Maniiene fra Rogen giver da den Oplys-
ning, at en Del af Iiornet rrar brugt til Betaling af
Kiriiens \rin og Brod, og at Resten af det manglende
kun var, hvad-Soren N{adsen skyldte, men ikke vilde
betale.

Herrned standser pludselig Tingbogens Meddelelser
om denne Sag, og da Soren Madsens Navn i Tiden
derefter ikke -er truffet hverken i Tingbogerne eller
andet Steds, er der Grund til at formode, at han er
dod i ,\aret 7677 eller kort Tid efter. Ilans Enke med
Born og Stifborn bliver fremdeles i Gaarden, og-i NIa-

triklen if 1OSS er hun skrevet som Bruger af denne.
Saa vidt skonnes, er hun den Maren Sorensdatter,
der lrliver begravet i Rogen 1710, 72 Aar gl.

Ssren Madsens Bgrn:

At' l ste .Iigteskab:
1. Ilads Sorensen, f 1623 sonr

B1'skriver i Yordingllorg;
flere Ilorn.

2. Christen Sorensen (\'iborg),
f 1684 som Prest i Laur-
bjerg. (I-Ians Stifson S. L.
Lanrberg er f)rest i llngen
1679 91.)

3. EIse Sorensdatter, gift nred
Prrcsten Ole S. Pind (se Tar'-
len Sirle 13); 8 Born.

4. Use Sorensdatter, i 1683,
g. rn. ll. Hafnesoe i I(alrtntl-
borg; 2 Born.

5. Annc Sorensdatter.
6. Karcn Sorensdatter.

Af 2det .'Egteskab:
7. Sejer Sart'nsen(hjemme 1699.

se Tingb. "/.).
8. Anders Starensen.
9. Soren Sorensen (r,el opkaldt

efter X{orfhtler?).
10. .Iens Sorensen,
11. Karen Sorensdatter, f. 1669

'l', r 1734; viet i Rogen 1694
o'e til Ole Yilladsen, Degn i

Galtrup, Ilors, som dode her
173,1; 9 Rorn.

12. Johanne Sorensdatter, f 1696

i Oustrulr; viet i Rogen 1695
til Jesper I)edersen (jun.)

13. Elisabeth Sorensdatter, g. ut.
Mads Sorensen [,ret, som
dode i Oustmpgaard 1714,

56 Aar gl.; fl. Born.

Om Ilnken Nlaren Sorensdatter endnu en Tid efter
de to sidstnrevnte Dotres Giftermaal har beholdt Fa-
stet af Gaarden er uvist, men da mange af Egnens
storre (iaarde i Slutningen af Aarhundredet bliver delt
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mellem to eller flere Fastere, er det vel sandsvnlist
at antage, at Svigersonnernc har overtaget F-rest6t, &
(iaarden er altsaa blevet saakaldt Frellessaard. - Beps6
de unge X{tend bliver i alt Fald i Gaarden, hvis >g6fie
l-ossementer< der herefter maa have vreret god Erug
for, da Gaarden tillig-e afgiver Huslejlighed ibr Regil
mentskvartermester Heinrick Letmathes med Hustiu
Catarina N{ajoners og deres llorneflok.

- Ngggl storre_ F'orandring af (iaardens Bygninger el-
ler Boligforhol$ har nrep[e fundet Sted,-Jideiseier
IJondes Dage, hvorimod Gaardens Hartkorn i Matrik-
len af 1688 er blevet nedsat, saa den i Stedet for som
tidligere at svare af 181/g Td. for Fremtiden kun skal
svare af 16 Td. 1 Skp. 1 Fdk. 1 Alb.

Naar Soren Madsen, trods D1'gtighed og standhaf-
tigt \lod til at vrerge eget Tari, lkke opnaaede at
b_live- noge,n r,,elstaaende Mapd. skyldes dett-e rnuligvis:(irld frf Palslrup-Tiden, slor Roineflok, af hvilk"en i
det mindste 6n Son studerede, tJdbetaling af Modrene-
arv til Born af lste .;Egteskab samt forholdsvis store
Flaltkornsaf.gifter, og selv om hans mange lletstrret-
ter ikke svnes at have plettet hans Navn og ./Ere, saa
har rle dog n:eppe bidriget til at oge hans" Yelstand.

9. Gaarden bliver Fellesgaard med Mads Ssren-
sen Lat og Jesper Pedersen (jun.) som Festere.

I)a de tidligste Optegnelser i Rogen Sogns l(irkebog
skriver sig fra Aaret 1691, kan Tidspunktet for Madi
Sorensen Lrets Brvllup med Elisabeth Sorenstlatter
Ira Oustrupgaard ikke bestemt fastslaas. Da intet sy-
nes at tale imod, at ,,trgteskabet er indgaaet ca. 1688,
bliver der Mulighed for, at ,iligteparreti forste llarns
Fodsel ikke er indfort i Kirkebogen, og at den >Fjllen
Nladsdatter af Oustrup(, som senet'e <-rmtales, er rEgte-
llarrets forste llurn.

Paa et af Kirkebogens forreste Blade anfores: >1693!i,,. blef Nladses Barn Johanne fodt i Ougstrup, baa-
ret af Johanne Sorensdatter< (Moderens Soster?). De
nvrige Yidner er: >Hr. Anders Rrasen< (Prast i Gal-
trrrp paa Mors og gift med Anne Ssrensdatter, der
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enten er Soster til Barnets Moder eller Datter al l)rt-
sten Soren O. Pind i Haurum). >Hr. Oluf S. Pintl<

iKapellan i Kattrup og gift med__E,lse Sorensdatter t'r'a

Ousirupgaard), >Hr. Christens Hustru af Laurb.i-e-rg<
(Hr. Cdrlsten er Halvbroder til Barnets lloder), >Prrs-

mus [Jensen] af I(albygaard< og ,,Lill Mollers Sonner<.
\red det naste Bains Daab bliver- lJarnet baaret af

>Regimentsskriverens i[-aurids Ditlefsen) _Hustru<<, og

Yidner er: >l-aurids Andersen< ivist lloderens fierlle
Slregtning L. A. Bonde fra Sorringl, ))Jesper Pedersert<
(sifi 1665 med ovennievnte .Iohanue Sorensdatter og

b"oende i Oustrupgaard) samt >Nlorten Albertsen< rfra
Laasbvt.

Yed- senere Le.iliglrerlcl' af samtrte Alt et' Sognepl'lt'-
sten Sot-en O. Gronllaks Httstt'u flaren Nielsdatter
nrer'nt et Par Gange; desuden I(arerl Soretrstlatte'r
(maaske Degnekonen fra }Iorsl,_Lambert Nikolai 'f'ra
Sorring), ogf r,ed yngstc llarns Daab 1707 er Mamstrl
Kirstin% tiiulne at Vit .rrg og F)llen \Iatlsdatter blandt
Daabsvidnerne. - Foruden de l'rer omtalte er det'blantlt
\ridnerne ogsaa na'nt F-olk fra Sogn og Omegn.

Blandt de mange Navne paa f)aabsvidner er intet
fundet, der kan tjene som brugeligt Udgangspunkt lbr
Efterforskning af Mads Sorensen I-ats Afstarynllg:
men da Navnet Lrct rell. Lett, Letht ikke paa den'l'id
er kendt i Sognet og maaske nreppe i Nabosogtrertte,

falder det rimeligt at soge hans Ophav andet Sterls;

og intet synes at tale imod, at han er Son af Soren
P-edersen Lett i Harlevholm, Ilarlev S.1i, og Broder
til Jens Albertsens l(one Anne Sorensdatter Lett i

Rodegaard, Skon'ing S.2r. Da Skiftet 1082 efter Soren
P. Lett i Harlevhohn travner en Son ved Navn Nlads,

hvis Alder meget vel kan falde samttten nred Oustrtrll-
gaardbontlens Alder, der ved hans Do_d 171-1_angives

dt vrere 56 Aar, sy'nes den fremsatte Formodning at

have nogen Rimelighed for sig; desuden finder detrue
Antagelse Stotte i Fortrold, der senere vil blive omtalt.

Idet lilisabeth Sorensdatter formentlig gennem Illo-

') Aarhus St. Aarboger 1928, Side 94 og 97.

') S. St. 1928, Side 103.
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der og Mormoder (over Haurum og \Izr<lsted) ned-
stammer fra Slregten Bonde er der altsaa ved hendes
Giftermaal med llads Sorensen Lret bragt F'orbindelse
til Yeje mellem to af Egnens gamle Slagter, og da
der i .,iEgteskabet fodes flere lJorn, turde det forven-
tes, at Beboere af Oustrupgaard endnu en 'fid lang
kunde regne deres Afstamning tilbage til Flerredets
gamle Fogedslregt; men det gaar ikke som fbrmodet;
det bliver ikke Nlads Lrets og lllisabeths Afkom, der
fra 1715 og to Hundrede Aar lrem i Tiden kommer
til at bo i Oustrup, men derimod Afkom af Mads
La:ts formodede Soiterson fra Rodegaard; (se Side 52).

Om Ordningen af Bolig- og Styreforhold, efter at
X{ads Lret er kommet til Gaarden, er intet oplyst,
men sandsynligvis er en Part af Stuehuset blevet over-
ladt det unge Par, og Enken ilIaren Sorensdatter med
hjemmevrerende Ilorn har vel indtil videre beboet den
anden Part. Men 1695 rvkker - 

for anden Gang i
Gaardens Historie - en .Iespe. Pedersen i (iaarde-og
bliver i dette Aar gift med Enkens l)atter .Iohanne
Sorensdatter, og muligvis er da Maren, der nrermer
sig de tres, gaaet paa Aftegt samtidig nred, at Sviger-
sonnen har overtaget Fastet af Gaarden.

Aaret efter dode Jesper Pedersens unge Hustru; men
snart efter er igen en Kvinde af den g-amle Herreds-
fogedslregt, Mareu l,auridsdatter lJonde fra Sorring (se

Tavlen Side B), Flusmoder i .Iesper Pedersens fljem,
og Muligheden for en Genopblomstring af Slregten
Bonde i den gamle Gaard synes hermed lovende; og
ganske vist bliver ,iEgteskabet ikke barnlost, men I(ir-
kebogen anforer ikke Barnets Navn, og har kun:
1702->Jesper Pedersen af Oustmp et Rarn i I([rke<.
Ant5,dninger af, at dette Barn eller Soskende til det
har levet i Oustrup senere hen i 'Iiden, er ikke fundet.

Den stride Yind ude fra Sognet blaser ikke lrengere
som i Soren Matlsens Dage rnod Oustrupgaard, og
Forholdet - saavel mellem Svogrene indbyrdes sorn
mellem disse og Sognets Folk - synes at have varet
godt. End ikke en Smule Skrermydsel med Gaardens
[r'ed.ie Indvaaner, Mads Kur6r, hsres der Tale om,
uagtct der hos denne, der vel har boet i Gaardens
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Oflicersirus (nraaske )ostre Ilus<, se Side 25t, opvoksede
en Ilorneflok javnaldrende med Mads l-rets<. Ved Rar-
nedaabsgilder'hos sidstnrcvnte msder ikke alene Sogne-
priesten S. O. Gronbrek og Hustru sammen med an-
dre Folk al'>Stand<, men ogsaa .ircvne Bonderfolk fra
Sogn og I')gn, og selv om Gaarden ikke som i Anders
og Sejer llondes Dage gastes af I(onger eller Rigs-
raader, saa nievnes dog (iodsejeren Daniel Fischer fra
Silkeborg som Grest ved et Dobbelgilde, der paa den
l'id holdtes i Gaarden.

Oustrupgaard er efter F-orfaldstiden i 5O'erne, Storm-
perioden i 70'erne og lnterregnet i S0'erne ved at op-
Ieve en Renaissance omkring Aar 1700; den er - ta-
get i overfort lletl'dning - fremdeles >Slottet i Oustrup<,
den Gaard, hvis Beboere regnedes blandt Sognets bed-
ste. IIen nattrrligvis har [.ivet her lige saa lidt som
andet Steds r'rcret lutter Id1'1, og - >ingen har Fred
Irengere, end ens Nabo vil<. I Juni 1706 klager l'eder
Jensen af Sorring, hvis Skov stoder op til Jesper Pe-
dersens, over, at Jesper ved 'Irrefarldning har over-
traadt Skellinien ved Norskov-I(rog og Fuglkjar-Brek1).
Jesper fremlegger i lletten et gammelt Tingsvidnc fra
Soren I'Iadsens og Peder Jensens liaders Tid, og des-
uden moder Poul Laursen af Sorring og oplyser, at
'I'inghuset for ca. 30 Aar siden laa ved sondre llnde
af Sorring Norskov, og at der 100 Skridt fra dette
stod en stor Bog i Skellet mellem Soren Madsens og
Peder .Iensens Faders Skovparter; han huskede det
saa noie, da lran under }lonstringer ved Tinghuset ofte
havde staaet hos og set, at der hlev skudt til Maals
efter navnte Bog. - Sagen slutter 6. Oktbr'. med, at
Skellet lJaar som af .Iesper paavist, og Peder Jensen
skal for unodig Trmtte bade 4 Dlr. til .lesper Pedersen.

Sagen var altsaa vundet, og Oustrupbondens ,Ere
leddet; rnen e11 r'is Bitterhed over det uberettigede
Angreb synes at vare blevet tilbage i Jesper Peder-
sens Sind; havde han ikke varet saa heldig at kunne
bevise sin Ret med 'I'ingsvidnet og P. Laursens Vid-
nesbyrd, r'ilde nu enhver af Iignens mange smaa

') (ijern Il. 'l'ingbog.
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og store Skovtyve haft en vis Ret til at smile lumsk
i Skagget over at have faaet en Frelle i den stoute
Oustrupbonde. Og hvem ved, om ikke Smil af den
Slags havde nrodt Jesper Pedersen, medens Sagens Af-
gorelse stod hen i det uvisse, saa at han af den Grund
faar Lyst til at vise de gode Sognemand 

- Prresten
ikke undtaget - at det er dem og ikke ham eller
hans Gaardl'reller og -Slegtninge i Oustrup, der har
vanskeligt 1e{ at !9lde sig paa deres eget.

Den 20. Felrr. 1709 stavner ,,rerlig o{velfornemme
Mand J-esper Pedersen i Oustrnp< 

-paa 
egne og Na-

bgerp \regn-e Bvmrendene i Rogen bg Klintrupl; for
ulovlig at have grresset deres Kvag i de til Oustrup
horende Skove.

_ Signeur Jens Flolst fra Dallerup moder paa Byman-
tlenes Yegne og beraaber sig paa, at >saaledes-havde
det altid vprel<, og desuderr havder han, at det, naar
>zeufret for alle tre Byer var opgivet< (Hosten endt),
var heldigst fbr alle Parter, at livaget blev jaget i Sko-
ven, da der saa il<ke forvoldtes nogin Skade paa Mark
og Eng, -og han tojer til, at >saadan Ordning slet ikke
kan undr,reres<.

,Iesper Pedersen rnente, at F-ordelen var paa 81,-
rnrcndenes Side, og at Oustruplblkene hverken fik Sndk
eller Tak for deres Yelviljef tlet kunde ikke lrengere
gaa paa_den gamlc }Ian6r, naar ikke engang Bymren-
dene i Rogen vilde holde givet Lofte; de havd-e efter
Overenskomsten af 1705 

- med Prrcsten som liautio-
nist 

- lovet at betale 10 Slet l)aler aarlig for at have
Iii. Kr,:rgdrift paa Oustrupgaards Jorder omkring l,yk-
kehuset, men ikke en Skilling I'ar betalt, end ikke den
Daler, sortr l)rrcstegaarden skulde 1,de af Lejesummen.

At Sogneprresten, Hr. Soren Ottesen Gronbak, foler
sig ilde berort af Jesper I)edersens Udtalelser er
jo- ikke underligt, og efter at have sundet sig et Par
Maaneder, r-ed l'ran, Ilvorledes han skal klare G:rejerne:
Vel sk,vlder han til Oustrupmandene, men ogsaa disse
er i Gald til hanr i Form af OITer, Nannesf og Mog-
koring, og derfor lader han Oustmpmrendene indltavne

r) (ijern H. Tingbog.
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tit at mode paa Herredstinget d.- 29: l-t3j t]!p. .!e,5
gor den ,rrerv'rerdige og meget velleertle Mand Hr. Sot-

ien Ottesen< Mrend'ene-opmbrksom paa, at han i Folge
Lov af 1682 havde Ret iil at afkrreve dern de nrevnte

Ydelser. Han lader dem dog forstaa, at han ikke er

helt uvillig til at give Afkald- paa. sin Ret til Nannest
os Mouapiline, nair blot Offer:et bliver betalt; metr i
,[t" fiit'*'iae "-ra han krreve f)om i Sagen paa Grund

af den ,)opsatsige og uforskl'lte tlottvillighed :rr.orl

deres S irele-^Sotg"in, soir ( )ustrupntmnderl e ha vde udv i s t'

Da Sagen ae"n ZO. Jtrni skai-afgores, har Herreds-
fogden I d..t berygtede Claus Jessen i Galten - For-
faid ,?,. op den saftle llnevold Rastttussetr i Kalbl'-
pru.d 

". 
fir,rt St6dfortrader. I den liendelse, som Ii'

H. afsiger, gaar han ud fra, at der kutr er Tale om

Offerpligt,' o"S a, Oustrupmrendeue ihke kan sk1'de^sig

ind inder, "at de ikke evner at betale, maa de efter

Loven vrere pligtige at vde Prresten Ofler efter Il-g1t"t
Skik og Bru$. I- -Hermed slutter Tingbogens Meddc-
lelser onr Sagen.

At Prresten" efter den 'Iid har faaet sit OlIer, er det'

vel nreppe Tvivl om; derinlod er det tnaaske tvivlsonrt,
om haii og Sognema:ndene har faaet l-ov til-at.gr&sse
deres I(va.'g i"Oustrupgaards Skove. lifter -Kligine i

Aarhundredet forud, di Tusinder af de bedste Trrcet'

i Danmarks Skove var faldet for F'iendens Oksehug'

vaagner Sansen for Skoven-es- Betydning. Vel -bliver
end"nu Svinene jaget paa Olden, hren G'eder taaltes

ikke i Skovene, 
"J6rnudsmeltning finder ikke lrn-gere

Sted. oo kun sireldeu svides en-Nlile Kul. Med Kro-
nens Sliove holtes skarpt Opsl'n; idelige Skovsl'n Iin-
der Sted. os muligvis liar hver enkelt Frster - og-

saa i Felleigaarde"- taacL tildelt sit bestemte Skor'-

stykke at sva"re til og vrernc oln. Saaledes synes f. Ehs.
()Lstrupgaards Skor-e al vat'e delte rnellettt de lo F'rc-

stere, ail"erede for Deling af Agermarken har fundet Sted.

Yecl et Skovsyn i Otistrup den 7' f)ecbr. 1-712 gives

folgende Opll'sninger: ,Iespbr Peder-sen- er. tillagt 
-d.en

Pait at Huirc{eskoien, der-gaat' fra Kirkestien til Klin-
trup Skel, og l\'Iads Sorensen Lret den ost for Kirke-
stien liggende Part >med mangfoldige smaa Risboge,
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sorn lned Tiden kan opelshes(. I)en anden Skov >over
Lund< med god Opveekst strrckker sig i Lrengden Syd
og Nord. Midt igennem denne I-und >blev huggen
Rlrcst paa 'frreerne, og Aarstallet til Skiel paaslagen<;
.lesper faar den ostre Part, og >Mads Sorensen og hans
Nabo< (:r: hans Svigerson og I3oligfalle Rasmus Chri-
stensen) den vestre. En liden Lund tret ved Gaarden
blev ogsaa delt og >Trreer blrest til Skiel<. Alle Trreer
af anselig Stsrrelse blev >stemplet med gallihammer<.

Allerede lrenge for den Tid havde Skovrider og Skor'-
vogtere fort Tilsvn med Kronens Skove; men Tilsynet
synes slirerpet, hvad Tidens mange Retssager om Skov-
tvverier vidner om. Derimod er det' nappe Tale om
Tils.vn med Agerbruget; naar blot Prasten fik Tiende
og Fogden l.andgilde, kunde den af l]yfrellesskabet
uafhrengige Ilonde i Enstedgaarden dyrke sin Jord,
som han vilde. Kun naar han paa Grund af Alder,
Fattigdom eller af anden Aarsag >oplod< sit Freste
eller afgili ved Doden, blev Syn afholdt over Bygnin-
ger og Besretning. Undtagelsesvis kunde dog S1'n finde
Sted, naal f. llks.: Agermark rrsprang i l.yng< eller
paa anden llaade yanrogtedes. trt Syn af den Art fin-
der Sted, kort efter at begge Frestere i Oustrup er af-
gaaet ved Doden.

Som tidligere omtalt havde Rogen Bymand haft
Lykkehusmarken i Freste, og saa vidt skonnes har
Byhyrden ogsaa efter Striden 1709 - 

med eller uden
Tilladelse fia Bvmands eller andres Side - ladet
H.iorden grresse paa l-ykkehusmarken. Efter Oustrup-
mrendenes Dod skal der tralTes en Ordning, og fire
IIrcnd udpeges til at foretage et Syn og derefter af-
give Erklrering om Forholdene. Af denne fremgaar,
at Lvttenusei for tolv Aar siden var brrendt og ikke
srtlen opfort, at der ikke paa Iliendommen fandtes
Groft el-ler Garde, og at Joiden var drekket af Smaa-
krat, der ikke gjorcle nogen-Nytte; desuden var det
blevet dem nredil"elt, at Rogen Bymrend tidligere havde
haft Jorden i Freste. - Efter dette bliver Byrnandene
strer'net til at msde paa Herredstinget d. 20. Febr.7715,
ved hvilkcn Lejlighed vist ogsaa Mads Lat's Ifnke,
Elisabeth Sorensdatter, har givet llode.
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Bymrendene hrevder, at Sagen maa yare dem uverl-
kommende, da de allerede for seks Aar siden havde
opsagt Leiemaalet. - Orn Sagens videre I'-orlob kan
her intet oplvses, da Tingllogens lled4elelser ophorer
i paafolgenile Maaned, og da ingen f ingboger findes
for nrermeste trftertid.

Mads Sorensen l-ret dsde i Oustrupgaard 1714, 56

Aar gl. Hans Enke og flere Born overlever ham_ og
bor i alt Fald i Gaarden en Tid efter hans Dod. Hen-
des senere Skabne er uliendt, og om Bornene vides
intct ud over, hvad nedenstaaende Tavle udviser.

ilIar1s Sorensen I-et g. m. Iilisabeth Sorensrlatter,
f. ca. 1658. i 7711. (i Live 1715).

Ellen Madstlatter Johanne, Marcn, Soren, Anne, Anne, llette, .Iohanne,
(se Side 139) f. 1693. I: 1696. f: 1698. f.1701, f.7704, [ 1]/06' f. 1707.

1707 viet til Rasmus i 1703. i 1705. f 1706.

Christensen.

trfter alt at domme har fsrnavnte Rasmus Chri-
stensen og hans unge Hustru opholdt sig i Oustrup
siden deres Giftermaal 1707, og kort Tid efter Sviger-
I'aderens Dad 1774 har Rasmus Christensen overtaget
F-restet af dennes Gaardpart. Den anden Gaardpart
bliver, efter at Jesper Pedersen rjun.) og Hustru begge

er afgaaet ved Doden i Aaret 1715, frestet af Soren
.Iensen Lett fra Rodegaard.

10 Gaarden i Rasmus Christensens og Ssren

Jensen Letts Dage.

Ilndnu paa det Tidspunkt, da Soren J. Lett kom
til Oustrupgaard, er der nreppe sket storre l'-orandrin-
ger med Hensyn til Gaardens B1'gninger og Boligfor-
hold, og i Jordebogen af 1718 angives Hartkornet som
tidligere at vare 16 'I'd. 1 Skp. 1 Fdg. 1 All). Besat-
gen er da 16 Heste, 2t3 I(ser og Stude o. a. m., og
Rasmus Christensen og Soren J. Lett nrcvnes som
Gaardens Frestere. Til Gaarden horer fremdeles Lyk-
kehusejendommen, og desuden nrcynet' .Iordebogen
Niels Molgaards Bol.

Naar Gaardens Hestebestand sYnes fbrholdsvis stor,
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da cr (iruntlen hertil nruligr.is denne, at Snren J. Lett,
der i sin Llnglarletid var ,rHestekober<, ogsaa siden har
drevet paa rlen I(ile. Muligvis har l,r'st-cn lil Handel
ligget ham i Blodet, idet i ilt Fald F-arfaderen, Albert
Ibsen i Rodcgaard, i sin l-id ret ofte forte llandels-
trretter; og da [Iestcholdet i I,Iorfaderens Gaarrl ogsarr
r,'ar srerlig stort, har I'el ogsaa denne <lrevet Haridel.
Iln lille_ Ilegivenhed fra Soren Lett's Drengetirl ant,r'-
der, at han allerecle tidligt har nreret I.'orkrrlighed for
fleste. I)en 3. .Iuni 170ir moder hans Stillntlir Mik-
kel Sorensen paa 'l'inget i Anledning al en I(lage
o'r,cr D_rengen. Soren anklaqes for at lravc grrsset
nogle, Ihster i Skorring [lugvang, oc da .Iens'Peder-
sen rllimmer?t r.ildc tage IJestene i FIus, sattc l)ren-
&9". r-ig <lerimod og tildelte J. l). >nogle slemme Slag<.
Ridefoged ligerth I(lerche fra S.ielleskovgaard er nrntlt
paa .1. I).s Yegne og sporgcr \,lichel Slrri,userr, onr tlet
var rned hans \Iidende, at Hestcnc hedede i Rugvan-
gcn, hvortil II. S. svarer, at han >aldrig kunde tilitede,
at (iuds Gaver blev op:cdt eller nedbr:urlt al' llrsteru,
99 -om dc >slemme Slag< r'ar det r)appe vaxl at tale,
da han ikke kunde tro, at en 13 1.1 Aa-r.s Dreng kunrle
gore >Rimrle Jensn stor Skade.

Som almindeligt langt senere hen i 'l'iden, at Son-
ner af velstaaende Bondcr mcget tidligt lik Lov til at
handle,-har .i'ist og-saa Sonnen-fi'n llodegaard i rleeet
ung Aldel begyndt at prange med Hcste, og maaike
er det i H:rntlelsmedl'or, at han er konrmet i F-orbin-
delse med ansete Folk i de vestligere Sogne: Iiogen,
Linaa og S\'ostrup, og at dcn'ed ilen lroibindelse er
indledet, <ler f'orer- til (iil'ternraal mcllem dcn unge
Handelsmantl og Pigen ]Iaren Andersdatter Dvhr fia
Svostrup, en I(usine til afdode Jesper l)cderst'irs IIu-
stru Maren Laulidsdatter Bonrle i Oustt.upgaard, rSe
Side il2-5l3t. - I.-orurlcn arvet Iligdonr k<;mruei det unge
I)ar ikke til at mangle rlen Stottc og rlet Yar-n, tlet
giver at have rige og ansete lirrender. i Nallolaget.

Hvor lrcnge Soren J. I-ett og llasmus (lhris[ensen
har va:ret (iaardfa:ller er ikke opll'st. I.-ire al' Iiasmus
(lhristensens Brlrn er fo<lt i Oustiupgaar'<l i 'fiden 170u

-17, rnen sandsvnliqvis er lrirn merl Ilrrstnr og l3orn
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flvttet fra Gaarden sencst i Slutningen irf 1730'erne

nc hr. taget Bolig i Dallertrp Sogn, thi 1739 l'liver
SZren .I. l-etts ielcl"ste Datter- gift og faar Bolig i (iaar-

den, og af I)allerull Sog!,: I(irkebog. scs, at en Ilasmt-ts

Cir.irt&rt.r, Oustnip og'Iillen Iladsdatter begge er dode

i dette Sogn i Aaret 17(i0.

I'lnrlnu i titt s1'nes (iaarden frenrdelcs at r'rer-e Fal-
lesgaarcl; nretl nogcn Forantlring af clet til (iaarden

lroienrle Sliovarettl'-st'tres at vtere sket, idt:t et Skovsyn

al' dette Aar kun ointaler Huntleskoven, der da an-

gives at latre )ongelitr 1iz F.ierdingve.i i. Omkreds<<'
" At Forholdet nrellcm de to F'amilier i (iaarden har

vrret godt, er tler nrppt (irtrnd til at tvivle om, da

ae gen'.iiaig moder til ljarnctlaub ltos hinanden' Sour

i \'Iatls l,'eets I)age moder ved Ilarnedaabsgilderne
Irottt'ns altsetc llritd <lg Iivirtrlt'l', tlg cfler nlt al rlotrr-

"r? 
Irar dt'r lros Soren I.ett vrret Yelstand til IIuse'

I)a Skifte holtles 1730 eftcl Hustruens Broder Chri-

sten Andersen DYhr i Svostrttlll), har S. L' tilgode i
Boet fbr- et Par Stude 10 ltdlr. 4 Mark, samt for no-

get lior'r g Ildlr. o. m., sart hans'l'ilgodehavende,ialt
illev 3ll Rdlr., og destrdetr har han tldestaaentle F or-

dringer andet Steds.
t fiden omkring 1740 sker der gennemgribende F'or-

andringer i Oustiupgaard. Gaarden ollhorer at vrere

l"tllesgaard, l'Iarken*deles, og dcr opstaar to firelren-
ge,le 6g lel til Dels nvopbl'ggede Gaarde beliggende

ionr paa vedfo.ierlc I(ort .rngivel.
It tle paa l(tirtet afsatte Gaartle lig-ger-paa deu garnle

Gaarcls Iilatls, er der nrcppe (irund til at tvivle om;
men om nogen af de lier antydede I)1'gninger har

hort til tlcn'gamle Gaard, er det vanslieligt at have

nogen begrundet \'Iening om.
iivis ifire (iaartlene iiar vrret ranrt af Ildsvaade i

'Iiden melleru ca. 1740 og 1816 - hvatl intel forlyder
om - er der vel San<lsvirlighed for, at de I)5'gninger,
der som ganrle og slirrllrelige blev nedrevet i Tiden
1ttir0-60, 'i a.t vtt'sentligstti er de santlne, der blev

le.ist i'lidcn onrkring 17J0. tla (iaarden deltes og op-

horte at r'rere F-rellesgaartl.

r) \'intlcrler' 'Alling-(iratrballegtl. Sk. l'r. 17ii0 'n,.
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Aarsagen til den store Forandring med Hensvn til
Gaardens Bygg"- og Irresteforhold l<an muligvis r'me
denne, at Soren J. Lett's reldste Datter 17iJ9 bliver gift
med en ung Mand af velstaaende Familie. Det unge
Par, som bliver i Gaarden, r'ides snart efter at have
frestet Gaardens ene Halvpar-t, og Rasmus Christensen
er flyttet bort. Sarntidig rnaa en Deling af Nlarken
have fundet Sted, og sandsS'nligvis er nogle af de

'r& Slo\ .
\",', aa a*,
vu34rt;+l

-___r___!J

\l8rL iil \r I

()ustrupgaard 1ul6
Iiot,i !l cl,lste BJkort I
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\lx.k til Ni: ! trlark ril Nr.2 b

gamle Huse nedrevne for at give I'}lads til en n1', fire-
lrenget Gaard paa en l)el af den gamle Gaards Tomt,
og ikke lrenge efter har tnaaske Resten af de gamle
Bvgninger maattet vige for nye Bygninger af en anden
firelrenget Gaard.

Efter Ssren J. Letts l)od overtager Iinken Frestet
af (iaarden. Irnod Ilegelen hliver Skifte efter Soren
Lett forst afholdt 174ir, og da uden at noget bliver
indfort i Skiftcprotokollen. Yel var nogle af Bsrne-
flokken endnu kun smaa, men da den aldste Son,
Jens, ved Faderens Dod var 19 Aar gammel, og da
Svigersonnen boede i Nabogaarden, har Enkenn nreppe
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savnet fornoden Stotte til Gaardens Drift. Paa Iltre
\laader har hun sikkert ogsaa haft Stotte af sin I'or-
mentlige Shgtning, den rige [legimentsskriver N.
\Ioldrup i Skanderborg [,adegairrcl, hos hvenr httn
efter sin N'Iands Dod deponerer sine rede [)enge: 7()0 D]r.

Gennem de 15 Aar, Iinken sidder ved Gaarden, s)'-
nes Forholdene i alle llaader ai l'rale leret gotle.
Bornene artecle sig vel, og inden hetrdes Dod 1757 er
i det nrindste fire af hendes otte levende Born gifte
til gode Gaarde. Datteren Ane g. m. Jens Jacobsen i
Nabogaarden og Sosteren Ellen g. m. Chr. Eriksen i
Rogen, Sonnen Jens Sorensen Leth g. n-r. Ane Sorens-
datier Dons lra Skanderborg Ladegaard og derefter
Frester al'Rindelevgaard i Fruering Sogn, og Broderen
Soren Sorensen Leth g. m. Johanne Pedersdtrtter lia
Blegind, hvis Fodegaard han overtog. Aaret efter Iln-
kens Dod blev Sonnen Peder Sorensen I-eth g. rn.
Sidsel Pedersdatter [,eth fra Horning og overtog Gaar-
den i Oustrup. Samme Aar blev f)atteren ,\Iette g. m. en
Broder til overnavnte Svigerinde, Niels Pedersen I-eth
lra llorning, som overtog sin Fodegaard i denne Ilr'.

l'lnken I\Iaren Andersdatter Dyhrt) dode i Oustrtrlt
12. Juli 1757 og 2.1. Septbr. s. A. alholdtes Skifte ef-
ter hende2,. Arvinget'ne er hendes otte efterlevende
Bsrn. I Skiflet nievnes, at der i Henh. t. Frestebrevet
skulde holdes 8 Hcste, 2 Stude, 6 lioer, (i [-]ngnod oq

8 F'aar, og at der til Gaarden horte 6l Fag Hus.
(iaardens I3esretning er bety'delig storre end den i

F-a'stebrevet klavede, idet der holcles 9 FIeste, 12 Stude,
{) Iiser, 4 L.ngnod, ,[1 li'aar og I-am, l0 Slin og 2l3i-
statler, og al'Redskaber og Ilohave er der rigeligt baade
ude og incle. Alle Sengesteder el' r'elforsvnede med
Sengeklader, og desuden er der Oplag af Uldent, l-irt-
ned og Skind. Solvtojet rurderes til 32 Rdlr., og Sager
af IIessing, Kobber og Tin sa:ttes til en lignende Sum.

Af Yrerelser nre\'nes: >Dagligsttte, nedet-ste Iiammer,
et andet li<let I(ammer og li.lieldersttrcn<. flver af de
tre sidstnrvnte Ilum er fbrsvnet med Sengested, og i
Dagligstuen nttynes to Senge. Iia:lderstuen rsililiert Stor-

')1 Se Aarh. St. Aarb. 1921i, Sirle 105-12.

') Skdb. lt1't. Sk. I)r. 17ir7 "',,.
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stuen med Lem i Gulvet ned til Krelderen) har Gaar-
dens bedste Seng, en >Himmelseng med Carnis, Om-
h€!g- og Kappe(( og rigeligt fbrsl'net med gode Dyner.

Ved Skiftet efter Soren J. Lett 1745 var liver af-Son-
nerne tilskrevet 150 ltdlr., og efter gammel Regel har
vel f)otrene arvet halvt med lJrsdrene Da nbgle af
disse Arvelodder ved Moderens Dod er indestaaende
i Boet, bliver Summen af disse tilligemed den Sum,
den i Frestebrevet angivne Besretning og de til Mar-
kens Drift nodvendige Redskaber var rurderet til, li-
gesom ogsaa Folkelonninger', at fradrage Boets sam-
lede Vurderingssum, og til Rest bliver ria 140 Rdlr. til
Deling. Den gamle Regimentsskriver Moldrup har, in-
den Skiftet sluttes, erklreret, at han som Skifteforval-
ter intet skal have for sin Ule.jlighed med Vurdering
og Registrering af Boet, idet han stod i gammelt Ven-
skabslbrhold til Hjemmet (r,ist afdsdes Sibgtning). Den
afdodes to gifte Sonner: Jens S. Leth i Rindelevgaard
og Soren S. Letir i Blegind samt deres Svoger-Jens
.Iakobsen er fornojet med, hvad de allerede har mod-
taget i Arv og foreslaar, at de f'em andre Soskende
skal modtage de 140 Rdlr. til lige Deling, hvilket in-
gen har noget imod, og hver af disse faar da 28 Rdlr.
i Nlodrenearr,.

F-orinden Skiftesamlingen slutter, bestemmes det, at
Ssnnen Peder Sorensen Leth - med Svoger og Nabo
.lens Jakobsen som Raadgiver 

- sammen nied de
hjemmevrerende Soskende fremdeles skal drive Gaar-
den, indtil anden Bestemmelse bliver truffet.

I)a Soskendeflokken var stor, bliver Arven til hver
enkelt ikke af overvrettes Storrelse, men det er maa-
ske ikke af Yejen at gore Nutiden opmrerksom paa,
at nran i Aaret 7757 for en Ilroderary paa 150 Rdlr.
kunde kobe et I(obbel Heste paa 15 Stk.-eller en Drift
Koer paa 30 Stk., alt af Egnens bedste.

11. Jens Jacobsen og Peder Ssrensen Leth
i de to Gaarde i Oustrup.

Ved Soren J. I-ett's Enkes Dsd 1757 er Jens Jakoh-
sen allerede gammel i Gaarde, idet han 1739 blev viet

4*
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Sleegter i OustruP

Soren P. Lett. Albert Ibsen,

t 1682, i 1684.

g. rn. Ellen Christensd. 1646-84 i
i Harlevholm. Rodegaard.

tAarb. 1928,97 o. Ilg.) (Aarb. 1928, 102

o. Ilg.)

Ilertel Pe6ersen, Jens Pedersen. llatls Sorensen Let, Anne S. Lett g. rn' Jens Albertserr

1699 i Forlev. 1688-1707 i Ladegd. f.ca.1656. f 171{, II. g. m' N{ichet f for 1699,

(Skb.Ryt.Skpr 1757'aic). g.ur. Anne Sarenstl. g.m.Elisabethsorensd. Sarensen i Rodegaard'

Soster t. llichel S. i OustruPgtl.

i Rodegaard.) :
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Peder Jensen,
1662 i Skdb. Ladegaarde.

(Se Aarhus Aarb. 1928, 744 og"l47.)

.Iacob Bertelsen g. m. Margr. Jensd.
I t:a. 1671. -i 1740; l. 1688, i 1751.

i Irorlev-

Ellen Madsdatter,
'i 1760 (?)

g. m. Rasmus Christenscn,

i 1760 i Dallerup (?);

1707 o. flg. A. i Oustrupgd.

Ssren Jensen Lett g. m.

f. ca. 1690, -i 17-12,

ca.7776-42 i Oustrup.

Jens Jakobsen g, m
1739-67 i Oustrup.

Ane S. Leth, Ellen. Mette,

1. 1717. l. 1718, l. 7727,

g. m. Chr' 1' 1724.

Eriksen i Rogen.

Jens S. Leth, Anders,
1.7723. t 1725.

7749-62 i
Rindelevgaard.

Niels, Saren, Ssrerl, Ilargrethe Jensdatter g. m' 'Iens Nielsen Bak'

t. 1740. 1.1i43. l. 1713. f. 175{, -i 1811. f' ctr' 1741, t 1810'

1775--1810 i Oustrup.
(Forts. Side 07.)

til Ane Sorensdatter Leth og derefter overtog den ene

Gaardpart, oq naar han ved Skiftet udpeges til at vrere

Forminder ior Enkens yngste Datter og desuden be-

tros Opsynet med Gaardens Drift indtil videre, har
sikkert'biade Slregten og den gamle Regimentsskriver
Moldrup anset him for-at \'rert en dygtig og paalide-

lig Mand.
"Som hoit betroet Embedsmand indenfor Rytterdi-

striktet ve'iede Regimentsskriverens Ord tungt, Ya?r
der var Thle om Fasteforhold, og at han paa dette

Punkt, som Ven af Hjemmet i Oustrup, har vreret-lil
Stotte for flere af Sor"en J. Lett's Born, synes tydeligt
at spores. Det er nrcppe helt -tilfreldigt,.9a3r. tre af

Ssskl:ndeflokken ved Giftermaal faar Forbindelse med

Born eller Bsrneborn og Regimentsskriverens velstaa-
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Niels Pedersen,

i- 1683,

1655-83 i Mollerup.
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af kendt Afstamning.

Peder 'I. Diur,
167:) i Svostrup.

Anrlers P. Dyhr g. m. ltette N. Molrlrup,
'; 7i2i: i 1i34.

1688-1727 i Svostrup
(Aarb. 1928, 106).

Ilaren Anrtersd. dyhr,
i. r6e{. i 1757.

Karen N. I\loldrup,
L g. rrr. Laurids A. Bonde.

.j- 1687.

II. g. m. Lambert Nikolai;
i Sorring.

llaren L. Bonde, N{ette L. Boode.
-i 1715, g. m. P. Herlovsen.

g. m. Ekmd. Jesper Pedersen (jun.) 1707-09 i Sorring.

t 1715. 1709--18 i Kalbygrl.
(1$te Hustru: Johanne Sr1.);

i Oustrupgd,

Ssren S. Letlr. Laurs,
1.7728, -i 7i73 t. 2730,

i Blegind. !; 7741.

(Se Aarh. Aarb.
1928. r09).

Peder Ssrerrsen Leth. tr{ette,

f. 1733, t 1766. l. 1736

g. m. Sidsel P. Lelh, (dart).

1767 II. g. rn. Jens N, Kjeldsen,
l, ca.173i, -i 1789; i Oustrup.

l'erler, Mette S. Leth,
I. 1738. f. ca. 1740. + 1770.

i Harning.

Maren I). I-eth.
L 1762.-i 1773.

Apelone P. Leth,
t. 1766,

gift i Stlrr.

Sidsel Jensd. g. m. Basmus Nielsen,
f. 1770, + 184r (?) f. 1746, -i 1808.

1809 II g. m. I(r)ud 1790-1808 i Oustrup.
Rasmussen,

l- 1828, i Oustrut). (Forts. Sitle 58).

ende Naboer i Ladegaarde og derefter faster Bo i gode
Gaarde under Rytterdistriktet.

Peder Jensen i Ladegaarde.

Niels Pedersen
i Ladegd.

Boel Nielsdatter.
g. m. Soren Il. Dons
(t 1756), i Ladegd.

Ane S. Dons,
g. m. Jens S. Leth

i Rindelevgd.

JensPedersen JohannePedersdatter,
i Latlegd. g. m. Chr. Rasmussen

-<t 
l?ral..t hg"s,l

X{argretheJensdatter, Peder Christensen
g. m. Jak. Bertelsen (t 1749), i Bleginrl.
(f 1740), i Forlev..

JensJakobsen, JohannePedersdatter,
g. m, Ane S. I-eth g. m. Soren S. Leth

i Oustrup. i Blegind.

At ogsaa Jens Jacobsen har vreret til Stotte for Svi-
germoderen og hendes Born, er der nreppe Tvivl om,
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og naar det ved hendes Dod staar saa yel til i hendes
Gaard, tilkommer ,lEren derfor maaske i nogen Grad
ham. Selv efter hendes Dod er Hovedansvaret for
Nabogaardens Drift paalagt hanr, og sandsynligvis er
baade han og Hustruen Ane Leth taget paa Raad, da
to af hendes Ssskende i Aaret efter deres Moders
Dod slutter dobbelt Svogerskab ved at regte to Soskende
fra Horning. Begge de unge Par var forreldrelose, og
mrerkeligt nok dode tre af Forreldrene i Aaret 7757;
begge Biudgomme var ca. 25 Aar gl. og begge Brude
18 Aar og deres Arveparter tilnarmelsesvis af samme
Storrelse; alle bar de Navnet Leth, og man behover
ikke at gaa helt tilbage til Adam, for at finde den
frelles Stamfader, men kan nojes med som Per Baa-
strup i Blichers Novelle at betegne deres frelles Op-
hav ved >Oldefaders Oldefader<, Bonden Niels Lettl),
der levede i Skibbv 1602.

Den 17. Novbr. i758 staar den unge Mette Sorens-
datter Leth's Bryllup i Oustrup, lrvorefter hu! flytter
til Horning som Selve.jergdmd. N. P. Leths Hqstru2),
og lrenge varer det ikke, for hun faar Leilighed til at
vise sin Duelighed som Husrnoder, idet hendes Bro-
der Peder Sorensen Leth fra Oustrup den 5. Decbr.
s. A. holder Bryllup i N. P. Leths Hjem og bliver
gill med Mandens Soster, den l8-aarige Sidsel Peders-
datter Leth.

Omtrent samtidig med sit Giftermaal overtager Pe-
der S. Leth Frestet af den ene af Gaardene i Oustrup,
hvilken kan ikke her bestemt afgores, men da Jens
Jakobsens Afkom senere hen bor i den Gaard, der
paa foranstaaende l(ort er betegnet som Nr. 1, har
Jens Jakobsen vel boet t denne og Peder S. Leth i Nr.2.

'frods ,Igteparrets [Jngdom og lovende F'remtids-
udsigter blivei deres ligteskab forholdsvis kort, idet
Peder S. Leth dode i April 1766, efterladende sig den
unge 26aarige Enke, der venlede sin Nedhomst med
sit andet Barn. Familien i Nabogaarden har igen som
tidligere faaet Lejlighed til at yde Hirelp og Stotte

1) .\arhus St. Aarb. 1928, Sir o. flg.

'?) S. St. 1928, 139 o. flg.
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baade til Gaardens Drift og paa anden Yis, og fem
Ilaaneder efter Xlandens Dod fodte Enken sit andet
Banr, der i Daaben faar Navnct Apelone efter N{or-
moderen i Florning. Som Barnepige for Enkens to
smaa Piger, af hvilke den aldste, Maren, da er fire
Aar, har sikkert Jens Jakobsens yngste Datter, den
lille l2aarige Kusine Margrethe, kunnet gore god Nytte.

l,renge faar Sidsel Leth dog ikke Lov at sidde ene
med sine to smaa Piger; snart melder en ung SOaarig
lland sig som Frier, og 19. Juni 1767 vies hun i Ro-
gen Kirke til .Iens Nielsen K.ieldsen, hvorefter han
overtager Gaardens Freste.

Samme Aar bliver Gaardene i Oustrup, sammen rned
mange andre af Sognets og Egnens Gaarde, solgt ved
Ilyttergodsauktionen i Skanderborg og lregges derefter
under Sobygaards Gods. Af denne Gaards Skifteproto-
kol ses, at Jeus N. Kjeldsen dode 1789, i-rl Aar gl., og
efterlod sig Iinlien Sidsel Pedersdatter Leth med en
Son og tre Dotre, af hvilke den ene, Abelone, er En-
kens l)atter af lste .lEgteskab og gift med Soren Mad-
sen i Stjrer. Sonnen, den 9aarige Niels, arver 200 Rdlr.
og l)otrene hver 100 Rdlr. efter Faderen. Jens I(.jeld-
sens l]nke er vist den Sidsel Pedersdatter, der dsde
i Oustrup 180.1, 62 Aar gl.

Hvor lreng-e Jens Jakobsen og Hustru har vreret Na-
boer til Jens Kjeldsen er ikhe oplvst, da deres Dod
ikke er fundet angivet i Rogen I(irkebog; men endnu
7777 er Jens .Iakobsen i Live og er da F-adder ved en
Barncdaab i Ilogen.

12 Oustrupgaarde og Folk i Tiden omkring IEOO.

(Sobygaards Gods).

Naar de to Gaarde i Oustrup i Aaret 1767 fra at
have varet Rvttergods blev Herremandseie, synes det

- ligesaalidt som Stavnsbaandslosningen 1788 - at
have fremkaldt stsrre Omvzeltninger her. Naar Gaar-
dene ikke blev Selveje1767, er det nappe Armod hos
llrendene i Oustrup, der er Grunden hertil, idet knn
Halvdelen af l(obesummen skulde betales ved Skodets
fldstedelse. Ilaade Jens Jakobscn og Jens I(jeldsen
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vedbliver at y&re Fastere, og efter deres Afgang gaar
Frestet over til deres Svigersonner.

I Aaret 1771-r holder Jens Nielsen Bah af Trust Bryl-
lup med den unge 2laarige Margrethe .Iensdatter i
Oustrup, og det unge ,iEgtepar bor fra den Tid i Ou-
strup. Jens N. Bak er fodt ca. 1747 og er sandsynlig-
vis Son af Niels Jenseu Bak i Trust tl 1774) og FIU-

stru Abigail Michelsdatter (t 7762), og Sonnesnn af
Jens Pedersen Bak, der dode i'frust 1771, 97 Aar gl.

Efter at Lregdsmanden Jens N. Iijeldsen var dod
1789 i Nabogaarden, bliver hans Datter Sidsel Jens-
dattcr i Aaret 1790 viet til den 44aarige [lasmus NieI-
sen, som derefter overtager Hustrueus Fodegaard.
Baade hos dette ,Egtepar og hos Naboen s5'nes ja:r'n .

Velstand og Lykke at have boet til Huse, og hqs begge

Familiel er Borneflokkene store; hos .Iens Bak og

Nlargrethe er der fodt 6 Born, og hos Rasmus Niel-
sen og Sidsel 10 Born, rse Side 58r.

Nogen yderligere Udskiftning af Gaardene har nre_ppe

fundet Sted i nretnte Mrends Levetid, hvorimod Sog-
nebyens Marker er blevet udskiftede i Tiden kort ef-
ter 1780. Denne Udskiftning omlattede dog ikke Ilyens
Hede og Overdrev, hvilket gav Anledning til en ret bit-
ter Strid mellem Sogneprrest og Bymandene i Rogen
i Aaret 1785. Disse sidste hmvder, at Sogneprmsten,
Provst A. J. Gronbali, holder for mange I(reaturer,
og forlanger derfor, at ogsaa Llede og Overdrev skal
uiiskiftes 1 Lighed med, hvad tidligere var sket rned
Indmarken; men i denne Strid deltager hverken Klin-
trup eller Oustrup.

liasmus Nielsen dode i Oustrup 1808, 62 Aar gl.,1t

efterladende sig Enken Sidsel Jens iK.jelds?)datter og
en stor Borneflok, af hvilke den yngste kun var et
Aar gl. Enken bliver ved Gaarden og vies Aaret efter
til I(nud Rasmussen fra Stjrer, fsdt 7773 og dod i Ou-
strup 1828. Ingen Bsrn af dette .lEgteskab er kendt,
og ved Hustruens Dod 1841'?) nrevnes ltun som Opholds-
kone i Oustrup.

,) Skil're,) s. st.
i Sobygd. Skpr. 1808 aia.

1841 7/r.
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Jens Nielsen Bak dode i Oustrup 18101i og Hustruen
Aaret efter21. \'ed de efter ,Egteparret afholdte Skitter
bestemmes, at hver af de to Sonner skal arve 246 Rdlr.
og hver af de tre Dotre 123 ltdlr. To af Dotrene er
da allerede gift, ligesom ogsaa Sonnen Jens Jensen
Bak, som derefter overtager Fastet af Gaarden.

Fra Jens Nielsen Bak og Hustru nedstammer mange
nulevende; men da Navnet Ilak var kendt paa Egnen,
far J. N. B. kom til Oustrup, tor ,iligtepairet nreppe
regnes for Stammeforreldre til alle Sognets og Egneirs
nulevende af Navnet Bak; dog kan ,'Iigteparrets AI-
kom i vore Dage trelles i Hundreder. lTalle Side 62-6ll .

13. Oustrup i Nedgangs- og Opgangstider.
Til trods for, at der ved Rasmus Nielsens Dod var

Yelstand i Gaarden Matr. Nr. 2, bliver Stillingen for
hans Afloser dog nreppe misrrndelsesvardig i de kom-
mende Aar. Arven til Bornene skal efterhaanden ud-
betales, og da der i Shiftet efter Rasmus Nielsen til-
skrives de to voksne Sonner 2110 Rdlr. hr,er, bliver
det ikke nogen ringe Sum, I(nud Rasmussen efter-
haanden slial udrede til Hustruens 9 levende Bsrn af
hendes forste ,iEgieskab. Dette, sammen med den i
1813 indtraadte Pengekrise, kan muligvis have varet
medvirkende Aarsag til, at Gaardens Jordtilliggende i
Aaret 1816 er delt i to Parter, hver med sit Matr. Nr.,
men nogen Forandring af Gaardens Bvgninger svnes
ikke at have fundet Sted, og det maa derforr antages,
at Gaarden har huset begge I.-restere og altsaa som
gl. Oustrupgaard har vreret Frellesgaard.

Knud Rasmussen er fremdeles Frester af den ostlig-
ste Del af llarkens ilIatr. Nr. 2b og Niels Jensen af
Markens vestligste Del: N,Iatr. Nr. 2a; men sikker Op-
l5'sning om, hvem sidstnrevnte er, savnes. Nlaaske er
han Ssnnen Niels .Iensen Bak fra Nabogaarden, eller
muligvis er han den unge da 2laarige Niels Jensen
Pind, der nogle Aar efter bliver gift med een af Knud
Rasmussens Stifdotre:

r) Skifte i Sobvgd. Skpr. 1810 ':6le.

'9) S St. 1811 8/2.
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I Gaarden Matr. Nr. 1 synes ingen storre Foran-
dringer at vere sket paa den Tid ud over dette, at
den unge Jens Jensen llak i Aaret 1807 har overtaget
sin F-odegaar<l og derefter 1809 bliver gift med Pigen
Else Marie Nielsdatter af Laasby; riren ogsaa her er
der An'eparter at udrede, og Borneflokken er stor.
I denne Gaard er vel den tidligere Velstand svindende,
men Armod synes dog ikke at have overskredet Dor-
trersklen, hvilhet neppe kan siges om Hjemmet i Na-
bogaarden, hvor Datteren Abelone Rasmusdatter i
Aaret 1824 vies til Niels Jensen Pind (vist fra F-arre),
som derefter fhar Hjem i Gaarden, og som efter Svi-
gerfaderen, I{nud Rasmussens l)od 1828 synes at have
overtaget Frestet af den samlede Gaard \Iatr. Nr. 2 a
og 2b. Begge ,Egtefreller var vel unge og raske, men
flere af Hustruens endnu ugifte Ssskende har Arv
staaende i Gaarden, Aftregt skal udredes til Knud Ras-
mussens Enke, der vist forst dode i 1841 som 7laarig,
og i Agteskabes fodtcs 4 Ssnner og 5 Dotre. Intet
Under derfor, om Smalhans i nogle Aar har siddet
til Huse i dette Hjem. En nulevende Sonnedatter af
,{igteparret fortmller, at hendes Iledsteforrcldre en'l'id
yar saa arme, at N'lslleren i Toustrup Molle ikke vilde
borge dem for 1 Fdk. Byggryn. - Siden bedredes
de okonomiske Forhold i begge Hjem, saa at baade
Jens .L Bah og Niels .I. Pind inden deres Dod regne-
des blandt Ilgnens mest velstaaende Bonder.

IUen har end Hjemmene i Oustrup i Begyndelsen
af forrige Aarhundrede oplevet de Tider, som l3edste-
forreldre til graahaarede, nuler,ende fortalte om: Tider
med Arbejde fra Sol stod op til Sol gik ned og med
gennemfort 'farvelighed i I(lrededragt og Nojsomhed
i Husholdning, saa ikke en l(ornkerne eller en Krum-
me af >Guds Gaver< maatte gaa til Spilde, saa ople-
vede .ligtefrellerne i begge Hjem tillige den Lvkke un-
der sttrdig bedrede Iiaar at opleve en Ra:kke lykkelige
Arbejdsaar med hverandre samtidig med, at der i hvert
Hiem opvokscde en Irlok raske, dygtige Born, hvis
senere Liv og Fzerd talte til ,4lre for lloden, hvoraf
de var rundet.

Skont en Del af Egnens Frestegods efterhaanden var
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overgaaet til Selveje, r'edbliver Jens J. Bak at r'rere

Frestebonde til sin Dsd, der indtraf 1. Juli 1845. Maa-
nedsdagen derefter afholdes Skifte efter ham. Skiftet
er indfbrt i Sobygaards Skifteprotokol. I-avvrerge for
Enken er Peder- Nielsen af Sorring, og Vrerge lbr de

to yngste Dotre er deres Farbroder Niels J. tsah i
Daliry. Det samlede Bo er opgiort til 2187 lidlr., hvoraf
fragaar 811 Rdlr., og til Deling bliver 1376 Rdlr. Tre
af Eornene er gifte og krrver intet ud over, hvad de

allerede har modtaget, og Xloderen afrunder de or'-
rige Borns Arv, saa Sonnen Soren J. Bak laar 400

Rdlr. og hver af de to ugifte Dotre 200 Rdlr. Enlien
Else Nlarie Nielsdatter bliver ved Gaarden, hvis Hart-
korn er anfort i Skiftet: Gl. Hartk. 6 Td. 3 Skp. ll Fdli.,
2 Alb., og nyt Hartk. 7 Td. , Skp. 3 l"dk. > Alb.

Snart eftei er baade denne Gaard og Nabogaarden
overgaaet til Selveie, thi forinden Niels J. Pinds Dod
lttr-r6- har han delt Nlatr. Nr. 2 mellem sine tre Son-
ner saaledes, at Sonncn Niels bliver i den gamle Gaard
Matr. Nr. 2a, Jens faar Matr. Nr. 2b., Knud l{atr.
Nr. 2c og nybyggede Gaarde. N{oderen Abelone Ras-
musdattei blivei I den gamle Gaard og dode som Op-
holdsenke hos Sonnen i Aaret 1859. Niels J. Pind's
3 Dotre blev alle gifte til Gaalde i trgnen.

I,[ed ovennrevnte gamles Dod er den Tid til Ende,
da Frestebonden >med Ore knap for Gngens liuk< gik
bag Plov paa Herregaardsmarken; Eneva:lttn ophorer,
Grundloven gives, og F-restegods overgaar Tid elter an-
den til Selveie. Af dygtige Praster, Lrcrere (f. Eks.
Degnen Scholer i Hammell lrerte Bonderne, at Ager-
brug kunde yde ud over kummellig F-ode, og for disse
Egnes Yedkornmende bliver det isrer Kornavlen, som i
de folgende Aar giver Solv paa I(istebunden lor den
Bonde-, der med Hensyn til Flid og Nojsomhed tager
ved Lrere af sine Fredre.

14. De to gamle Gaarde i Oustrup bliver Selveje,
deles og udflyttes.

Hvis Satningen: >Alle Veje forer til Oustrup<, - som
afdode Folketingsmand N. Jensen i Toustrup engang
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udtalte til en Jagtfrelle, - til en Tid har haft en vis Gyl-
dighed, f. Eks. da Gaarden var Fogedgaard, saa er det
ikke mindre sikkert, at Veien, der forte til Oustrup i
forrige Aarhundrede, horte til de Veje, ad hvilke Eg-
nens Ungersvende ofte fardedes i Bejlerfrerd. Adskil-
lige af de l{rend, hvis Navne blev kendt i videre Kredse,
og som endnu erindres af den reldre Slregt, har hen-
tet deres dygtige og gode Hustruer fra de store og
skiftende Dotreflokke i Oustrupeaardene, og det er
neppe for meget sagt, at naar en vigtig og god Sag i Slut-
ningen af forrige Aarhundrede skulde fremmes i Sogn
og Egn. da stod Mandene fra Oustrup og de Fami-
lier, med hvilke de havde Slregtsforbindelse, sjalden
eller aldrig i Bagtroppen.

Det var i Krigsaaret 1848, at den unge 29aarige So-
ren Jensen Bak af Oustrup i liogen Kirke viedes til
den 24aarige Johanne Christiane Pedersdatter af Gjern.
Bragte det Valg, Soren Bak havde truffet ved at regte
en fattig Pige, ikke Rigdom til Huse, saa synes til
Gengreld Lykken at have staaet de unge bi. Eftersom
Aarene skred, ogedes Yelstanden i Gaarden, og fire
Sonner og seks dygtige, stoute Dotre opvoksede under
gode Kaar i det solide, agtede Bondehiem.

I de forste Aar af Ssren Bah's og Hustrus .lEgte-
skab havde de Hjem i den gamle Gaard; men efter
at den nye Gaard var frerdig 1857, nedbrodes de gamle
Bygninger af illatr. Nr. 1. Kun eet Hus, i hvilket So-
ren Bak's Svigerforaldre havde Bolig paa deres gamle
Dage, laa endnu i nogle Aar paa Pladsen.

Forinden Gaarden udflyttedes til et for X{arken hel-
digere beliggende Sted, havde Soren Bak kobt den af
Grevskabet Den nye Gaard fik Navnet Oustruplund,
og af dens {ire solidt byggede Lrenger er Laden og
det grundmurede Stuehus med den lange Rrekke sy-
metrisk anbragte Vinduer typiske Iiksempler paa_den
Byggestil, der-almindelig gjaldt for jrevnt store Bon-
dergaarde i Slutningen af forrige Aarhundrede.

Om Husbondfolkene i den nye Gaard er der kun
godt at melde. Ssren Bak var efter Udsagn af Folk,
der har kendt ham, en hoj, kraftig Mand, hvis ydre
Fremtrreden r'ar prrcget af Ro og Besindighed, Egen-
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Fortsat lra Side 52.

S. l,elh l)anielsen:

Jerrs Nielsen Bak
f. ca.1741. -i 1810,

i Ottstrup.

Abigael,
I. 1778,

g. m,1800 Thoger Nielsen
i Rogen.

Nicls, \Iette,
l. 177s, f. 1781,

-i 1780. g. m. .1800 
Jens Larrridsen

i ]talhave.

,Icns J. Bak,
f ltt10 ?/5, t 188t 17i?.

g. m. Anc trlarie Christolfersd.
i Rogen.

Ane llargr.,
I. 1812 1/5, t 1889 11/s,

g. m. 18,10 Niels Povlsen

i Rogen.

Grethe, Niels,
I. 1tt14 21i5, t. 1810,

q. m. 1843 .Iens Jensen -i 1820"

i Toustrup.

Else Marie, Inger Kirst.
f.18{8 0/r!, t 1903 30,'11. I.1851 r,1g, t 1896 r?1".

g. m. Enevold Nielsen g. m. N. Jensen
i llogen. i Toustrup,

Jens Bak Sarensen, Ane Marie, Lturs Petcr S..

f. 1852 30/e, -l- 1868 5i1. f. 1854 !1/1. t. 18ir5 !0,x.

skaber, som muligvis var mere tilLempede end med-
fodte, hvilket til Tider nok kundc spores i den dyg-
tige, handlekraftige Mands daglige Fard. Gaardens
Landbrug, saavel som dens Heste- og Kvregbesrctning,
var paa Hojde med Tiden, dens Hestebestand vist
endog regnet for Sognets bedste. S. B. havde, som det
hedder, >Hesteforstand( (J: kunde bedomme og vur-
dere Heste) og synes at have set en ,Ere i at eje Sog-
nets bedste Ksreheste. Det faldt derfor ligetil, at Ou-
struplunds flotte Heste blev Forspand for den Vogn,
Iiong Frederik VII korte i, da han engang grestede Eg-
rren, og Bonderne i den Anledning korte Kongeagt.

Livet, som det levedes i Oustruplund i 60'erne og
70'erne af forrige Aarhundrede - en Tid, der maaske
tor betegnes som den danske Bondes Guldalder ._
synes at have udfoldet sig paa den smukkeste Maade
som )et javnt, muntert og yirksomt Liv<, levet under
gode ydre Kaar og under Paavirkning af det Aands-
liv, de danske Hoj- og Friskoler var med til at vakke
og Yarne

Sorn samlende Midtpunkt i Gaardens pulserende Liv
stod Husmoderen - i daglig Tale kaldet Hanne -en Kvinde, om hvis praktiske Dygtighed og vaagne
Sans Efterslagten kun har Lovord at melde, og naar
baade hun og hendes store Dotreflok ejede den her-
lige Evne at kunne frerdes )med lige Vrerdighed i Borg
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g. trr. Ilargrcthe Jens<latter,
I. 17;4, -l- 1E11.

Jerrs Jensen Bak.
l. 1783 6i,, i 1815 3,,7.

g. m. 1809 Else Marie Nielsd.,
f. ca. 171i8, + 1855 5/1.

Niels Jensen Bak, Ane Leth,
l. 1787, + 1857 1o/0, f. 1790.

g. m. 1814 Iiaren Pedersd.
i Dalby.

Soren Jensen Bali,
f 1819 1s.3. -i 1881 1? 

10.

g. m. 1818 .Ioh. Christiane pedersd.,

f. 1fi2{ 'r1'., t 1891 loh.

Maren,
f. 1822 1!;1s,

g. m. 1851 Niels 11. Skstt,
i Skovby.

Anne trIarie, Alne l-eth.
t. 182,1 ?,rr I. 1828 { 1.

g. m. 1854 S. Jerrserr.

i Sandbv.

Sine. Niels Bak S., Ane Leth S. Peder Bak S., Christine Sorensen,
[. 18ir7 e6,rr,. f. 1860 11/?. 1.1662:r,tr, f 19.. 1.1864 s,/ro. 1.1866 5,'rj, i 1931.r,.

g. m. P. Flskcscn. g, m. Mikket llikkelsen, g. m, Mads Agger poulsen,

; i 'Iisbh' "Tll3;]'," r 
i'#;ffi].

og Hytte<, falder det ikke mrerkeligt, at flere af de
rlng-e Piger fra Oustruplund blev gift med Mrend, hr-is
Navne blev kendt i videre Kredse, som: Folketings-
mand N. Jensen Torrstrup, Direktsr P. Ilskesen, Ks-
benhavn, og Gaardejer Mads Agger i Bovling.

F'oruden de her nrevnte Mand var ogsaa Landstings-
mand Niels Poulsen i Rogen og Folketingsmand By-
riel Jensen i I,yngbl' \'ed Slegtskabsbaand knyttede
til tramilien i Oustruplund, idet forstnievnte var gift
nred Soren tsak's Ssster og sidstnevnte med hans Bio-
rlerdatter fra Rogen.

Ssren Bak dode i Oustruplund 1881, 62 Aar gl., og
oplevede saaledes ikke de daarlige Tider i 1880'erne
og 9O'erne. Hans Hustru dode s. St 1891, 68 Aar gl.
FIun var ved sin Dod Aftregtskone hos Svigersonnen
)Iikkel Milikelsen, der havde oyertaget (iaarden efter
Soren Bak's Dod.

Den llvne til fornuftig Vurdering af Tirler og For-
hold, saa Strevne sattes efter Ijvne, der havde fulgt
Gaardens Brugere i flere Led, synes Gaardens nye Eier
ikke at have varet i Residdelse af, og da Tiden, der
fulgte efter hans Overtagelse af Gaarden, var vanske-
lig, idet den kravede en Omlregning af Bondens lle-
tlrift fra Kornavl til Kvregopdrret og Smorproduktion,
Iinder man vel her i nogen Grad Aarsagen til, at Hjem-
met henimod Krisens Slutning trues med okonomisk
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Ruin. - Iln velstaaende Svoger, hvis Hustrus Arv
stod som Pant i Gaarden, trnhte en Tid paa at over-
tage Ejendommen; men da G.tlden var for stor, blev
Ta'nken opgivet, og i Aaret 1896 overtages G_aarden af
Kreditforehlngen, og M. n'Iikkelsen med Hustru og

Born flyttede til Silkeborg
Ilt Afsnit af Gaardens Historie er hermed afsluttet,

idet M. Ilikkelsens Hustru Ane Leth Sorensen og hen-
des []orn var sidste Elterkommere paa Steclet af derl
Snren Jensen Lett, der i Aaret 1716 kom til Oustrup.

Samme Aar Kreditforeningen overtog Gaarden, blev
den solgt til l(obmand Chr. Dein i Farre, som der-
efter i en Aarrrekke boede i Oustruplund. Denne Mands
Iiorreldre var begge fra Iignen. Faderen, Christian Dein
rf. 1821, i 1902), var Veiassistent i Skanderb-org Amt
og Ciaarde.ler i Farre; Moderen, Elisabeth Federsen
rf. 1831, t"1{117.t, var fra l(raruplund og nedslammede
fra Selveierbonder i Farre Hougaard' Chr. Deins tsed-

stefader hf samme Navn var ogsaa Gaarde.ler i Farre'
og Oldefaderen var - g{1., mundtlig M_eddelelse. -dcu Therkel Dein, der i Tiden omkring 1800 var Sog-

nerlegn i Ilogen.
Chi. Dein,- der var fodt i Iilintrup 1855. r'ar gift

med Johanne Thomsen, fodt i Lovskovslund i Farre
1857. En Datter af ,{igteparret er gift med Amtsraads-
medlem l'I. Byriel i Lyngb-v, og Sonnen .Iohan Dein,
rler med stor Interesse har omfattet dette Arbejde og

frenrskalTet gode Oplysninger om Personer og stedlige
F'orhold, ovirtog efter Faderens Dod 1925 Gaarden
og har nu ured- Hustru og Born et sardeles smukt
og h1'ggeligt Hjem i Oustruplund. Han restaurerede
Siuehuset i' 1,925, og Udbygningerne, som var opfor-t

i Bindingsvrerk 185J, bler,; fbr stsrste Delen i 1930

undermulet med Grundmur. Iin Del af Laden blev
indrettet til Stald for Malkekoerne, den gamle Kostald
blev indrettet til Stald for Ungkreaturer, og et nyt
St1'kke bler- bvgget til det, der blev staaende af Gaar-
<lens garttle Lade.

I Gaarden Matr.
fr.rr sin Dsd delt

Nr. 2 har, som nrevnt, Niels J. Pind
Gaardens ]'Iarker mellem sine tre
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Sonner, og da Gaarden Nr. 1 allerede forud for Matr.
18,14 kun havde 6 T'd. 3 Skp. 3 Fdk. 2 Alb. Ilartkorn,
maa der i Tiden mellem 1767 og 1844 vrerc sket etr

Omfordeling af de to Gaardes Hartkorn, idet hver af
disse i 1767 havde 8 Td. 0 Skp. 2 Fdk. 2 Alb. Hartkorn.

Da Gaarden Nr. 2 i Henh. t. Kortet af 1816 (se Side
-19) havde to Frestere: Knud Rasmussen og Niels.Ie.n-
sen, maa Udligningen af Hartkornet vare sket fsr
dette Tidspunkt. G,aarden Nr. I er vedblevet at vrere
bortfrestet til een Mand (Enkeltgaard) med ca. 61/g Td.
Ilartk., og Gaarden Nr. 2 har da som Frestegaard med
to Frestere faaet tildelt ca. 10 Td. Hartk,, og da Niels
.I. Pind i sine reldre Aar var Eneejer af denne Gaard,
bliver det hovedsagelig disse 10 1'd. Hartkorn, der
deles mellem hans Sonner.

Efter at Soren Bak i 1857 har udflyttet sin Gaard,
ligger B1'gningerne under Matr. Nr. 2 ene tilbage paa

den Plads, hvor gamle Oustrupgaard havde ligget.
Bygningerne holdes fremdeles i Hrevd til hen i 70'erne,
men er da gamle og forfaldne. I denne gamle Gaard
faar den yngste af N. J. Pinds Sonner, Niels Nielsen
Pind, sit Hjem, men kort efter, at Broderen Jens om-
kring ovennu'nte Tidspunkt solgte sin Gaard Matr.
Nr. 2b til fremmede, ksbte Niels Nielsen Pind denne
og flyttede derefter ind i denne Gaards nye Bygninger.-Hermed 

er den ganrle (iaards Skabne beseglet, og

kort efter ligger kun en Runke S5'ldsten tilbage paa
'I'omten. Eftai den Tid er der, som i Begyndelsen af
forrige Aarhuncllede, kun tre Gaarde i Oustrup, og alle
er udflyttede.

Niels Nielsen Pind, fodt i Oustrup 1832, \'ar en
Iliuk og livlig \Iand. IIan drev sin (iaard monster-
vrerdigt og lilev i Aareues [-sb en ret velstaaende
\,Iand. Men var han end lri for okonomisk Tryk, slap
han dog ikke for Genvordigheder af anden Art; en

Slags S1'gdom, der ytrede sig som Angst for at vrere
alene, belirkede, at han om Sommeren, naar han frer-
dedes i NIarken, altid fulgtes af en lille 'Iienestedreng.

IIans Hustru Kirstinc Nielsen var fodt i Rodikgaard
i F-arre 1{t4lJ og omtales af Nlennesker, der har kendt
kende, som en religiost interesseret (Indre Missioni,

D
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d.lterv og d),gtig I(vinde. L'ligteskal)et var flere Born,
af hvilke Datteren Abelone blev gift og boede i Tou-
strup. IIn anden Datter, Karen Marie, blev gift med
Peder .Iensen, som overtog (iaartlen, da Niels N. Pind
ved Hustruens Dod 189tt blev Enkemand.

Niels N. Pind dode 1906,74 Aar gl, og efter at l)e-
der Jensens Hustru var dod 1910, blev Gaarden 1912
afhrendet til N{arius Hansen, som 192B solgte den til
Holger Hansen, der nu er Gaardens F-..jer.

I den ostligste aI de tre 0^t.upgrorde, Nlatr. Nr-
2c, korn Knud Nielsen l'ind til at bo. Han var fodt
1829 og bler. 1861 gift med dcn 2Oaarige Ane Kirstine
Sorensen, en Ple.jedatter af Jens Tind i Rogen. Efter
at hun 1884 var blevet Ilnke, styrede hun Gaarden,
indtil Sonnen Niels Pind, fodt 1Sti.[, overtog (]aarden
1891. Efter at Niels Pind og Hustru, Lene llathiasen,
1'odt i Rogen 1866, i en lang Aarrrekke lravde ]roet i
Gaarden, blev denne 1923 solgt til Peder Jensen fra
Toustrup, blandt hvis Stamfadre kan navnes den f'rlr-
ste lircrcr af Navnet l)ind i Oustrupt) og tillige Bon-
den Niels Lett, der boede i Skibhy, Harlev Sogn l(i02r .

Hermed er frerntlraget rlet vrsentligste af, hvad der
i gamle skriftlige Nleddelelser el funrtet om Oustrup-
gaard og om Personer og Slregter, der fi'a 1555 indtil
vor Tid har l-roet paa (iaarden ellel dens Jorder. Ont
de yngste Slregtled er her kun meddelt enkelte og
spredte Oplysninger, idet Opgaven her srerlig har ta-
get Sigtc paa fia gamle Arkir,alier at fremdrage for-
lrcngst glenrt og for vor Slagt ukendt Stof.

Skildringens forstc Al'snit om Herredsfogdeu Anders
Bonde's At'stamning el medtaget bl. a. af den G.rund,
at det sjrelden lvkkes nred nogenlunde Sikkerhed at
kunne fore en ellcr-s uhencit lJondeslagts Aner tilbage
til Tiden forud for Aar 1500.

Skade at intet svnligt Minde el bevaret om, hvor
Gaarden har ligget.- Seli' gamle Svldsten, der i Mands

r) Se 'I'avlcn Side
') 'l'avlen Side 53

58.
og .\at'hus St. Aalb. 192tt, Sirle 1,111 t. n.
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Itinde fan-dtes-paa 'I'omt-en, er forlangst borte, og de
sidste -s1'nlige llester af Gaardens gamle Bygningei er
vel enkelte saakaldte Munkesten, der endnu er at finde
i Oujtruplund. Men, er der end ikke paa 'I'omten lev-
net Ste-n tilbage af Gaard eller >Slot<,-saa ejer Sognet
dog i den store, smukke Ligsten i llogen Iiirkes 

-I(or

et over trehundredaarigt }lintle fra den 'Iid, da Traade
af mange- Slags knyttede Irorbindelsel mellem Sogn
og Hcrred og den gamle F-ogedgaard.

Oustrrrpgaar.rls'lirrrrt Igilti.
(inr-rrlcn- hrr ligget tilhojre lbr tle to nederstc I'clefonp:ele.

Paa llakken ovcn o\.er skimtcs Gaartlcn Oustr.uplunrl.
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