Mine aner til Tip tip oldeforældre
You

→
Hedvig Nielsen
your mother

→
Petrea Iversen
her mother

→
Marineberg Therkildsdatter
her mother

→
Ane Birgithe Andersdatter
her mother

→
Anders Christensen
her father

→
Christen Pedersen
his father

→
Bergithe Nielsdatter Wong
his wife

→
Anders Nielsen Wong

D. 27. april 1761 skødede Christen Leth hovedgården Hastrup med hartkorn 349 tdr. 1 skp. 2 fkr. til
Anders Nielsen Wong. Han var søn af Niels Andersen Wong og Bodil Andersdater, der havde haft
en halv fæstegård i Vonge {og stadig havde og boede der i Vonge ikke på Donneruplund} og var
blevet så velhavende, at de i 1719 kunne købe hovedgården Donneruplund, der ganske vist ikke var
meget værd på det tidspunkt. Med held og sparsommelighed havde de fået mere gods købt ind til
den, så det var blevet en antagelig herregård med godt 233 tdr. hartkorn. I 1756 døde Niels
Andersen Wong, og hans søn Anders Neilsen Wong overtog Donneruplund imod at udrede nogle
arvebeløb til de anddre arvinger. Såvidt det kan ses, fik han gården billigt. D. 26. april 1761 havde
han solgt Donneruplund til sin svigersøn Anders Bager, der var prokurator i Jelling. Der er ikke
opgivet nogen købesum i skødet. Der var i 1755 skrevet et skøde fra Neils Anders til Anders
Nielsen, og der var købesummmen st til 12000 rd., den har nok været noget lignende da Anders
Nielsen havde købt et par gårde til efter 1756. Faderens død var skyld i, at Anders Nielsen ikke kom
af med det fulde beløb. D. 26. april 1761 havde Anders Nielsen Wong købt Søndersthoved, der var
en lille sædegård med godt 100 tdr. hartkorn, af sin brodersøn Niels Jørgensen Donnerup for 9000
rigsdaler. Han var altså ejer af Hastrup og Søndersthoved samtidig. Købesummen for Hastrup var
17500 rigsdaler. Aaret før havde Anders Nielsen på auktion købt Brande kirke med tiender og en del
underhørende bøndergods for 3635 rigsdaler, i beløbet var dog indbefattet børnepenge 1450 rd., der
kunne blive stående til 4 % pa. Men det var så store beløb, at Ejnar Bjerre: Hastrup 27 af 45 Anders
Nielsen Wong måtte låne til købet, selvom han havde solgt Give kirke og en del fjerntliggende
fæstegårde. D. 26. par. 1761 lånte han 4800 rd. af konferenceråd Johanne Bentzon til
Sohngårdsholm. Han pantsatter Thyregod sogns konge kirke korn og kvæg tiende med htk. 30 tkr. 4
skp. samt 126 tdr. 3 skp. 3 fkr. 2 alb. bøndergods. En medfølgende jordebogsekstrakt viste, at det
var gods i Thyregod og Brande sogne, dog ikke noget af det tiendefri hartkorn. Samme dag lånte
Anders Nielsen Wong 17200 rd. af fru Caspara Hermane de With, der var enke efter konferenceråd
Braem. Renten var 4½ % pa. Til sikkerhed pantsatte han Hastrup med det tiendefri hartkorn og
bøndergods i T'hyregod, Brande og Ejstrup, ialt 195 tdr. 4 skp. 1 fkr. 2 alb., hvoraf der svaredes
landgilde 201 rd. 5 mk. D. 26. april 1762 solgte Anders Nielsen Wong Søndersthoved til sin
svigersøn Anders Bagger med 55 tdr. 4 skp. 3 fkr. hartkorn. Købesummen nævnes ikke. Pastor Hans
Bering i Thyregod og hans søn Johan Raun Bering i Hastrup mølle skrev under til vitterlighed. Jens
Lauritsen i Nørre Kollemorten forstrakte Bagger med 2500 rd. til købet. Bagger havde forøvrigt
Søndersthoved i kun et år, så solgte han godset til Niels Hurtigkarl for 6300 rd. Anders Nielsen var
født i 1714, efter kirkebogen havde hans forældre i 1706 fået en søn, som de kaldte Anders, han må
være død som lille, selvom han ikke kan findes i kirkebogen, man hører aldrig om ham senere. Han
var gift med Birthe Marie Albertsdatter, der efter kirkebogen var født i marts 1712. Det vides ikke,
hvor hun var fra {ved indirekte bevisføring ses hun at være fra Hastrup Mølle}. Deres søn Niels var
efter folketællingen født i 1745, han fik en gård i Skjerris {Brande sogn}, samtidig med at faderen
købte Hastrup. Datteren Birrethe blev d. 29. nov. 1766 gift med enkemand Johan Raun Bering i
Hastrup mølle. Datteren Magdalene blev d. 4. aug 1775 gift med enkemand Niels Galthen Bering,
der havde været hjælpepræst hos faderen Hans Bering. Den tredie datter Else Cathrine var gift med
Erich Wichmann, der havde en gård i Skærlund {Brande sogn} og en tid var foged på Hastrup. D.
27. april 1762 solgte Anders Nielsen Wong Nykirke og Give sogns konge kvæg tiende til
brodersønnen Niels Jørgensen, der var flyttet til Nørre Kollemorten {Øster Nykirke sogn}. Med i
handlen var Over Bøllund {Give sogn} med 3 fæstere, Morten Sørensen, Hans Sørensen og Lars
Lassen. Det ser ikke ud til, at Anders Nielsen Wong havde større lyst til at være herremand mere.
Efter kun 3 år solgte han Hastrup til sin svigersøn prokurator Anders Bagger. Anders Nielsen
flyttede til Brande by, hvor han i en halv snes år var fæster af en fjerdepartsgård under
svigersønnen. En anden fjerdepart af gården var fæstet af Søren Brogaard og resten af den var
fæstet af Søren Lassen, senere Peder Arnborg. Det er den gård, som blev til Brande kro og
nabogården. På sine gamle dage vendte Anders Nielsen Wong tilbage til Thyregod sogn og blev
fæster på Vesterdam, der i den anledning fik sit hartkorn udvidet til 3 tdr. 3 skp. ½ alb. Det var med
jord fra Kokborg by. Landgilden var 10 rigsdaler, men hoveri slap den gamle herremand dog for. Da

der var en ødegård i Kokborg, var det ikkenoget problem at tillægge jord. Ejnar Bjerre: Hastrup 28
af 45 Anders Nielsen Wong døde i april 1777 på Vesterdam, han blev begravet d. 30. april på
Thyregod kirkegård, men graven er ikke bevaret. Samme dag blev hans barnebarn Sophie
Wichmann begravet, 13 år gl. Faderen Erich Wichmand var flyttet til Vesterdam, han døde i 1780,
40 år gl. Han blev begravet d. 21 juli på Thyregod kirkegård. Derefter havde Birthe Marie
Albertsdatter Vesterdam i fæste. Hun drev gården med 2 tjenestekarle og en pige indtil 1790, så
flyttede hun til Thyregod by, antagelig til datter og svigersøn. Mølleren Johan Raun Bering fra
Hastrup mølle var blevet degn i Thyregod, og der døde Birthe Marie Albertsdatter i september
1793, hun blev begravet d. 17. sep., 81 år og 6 måneder gl. Skødet til Anders Bagger blev udstedt d.
26. april 1764. Hastrup hovedgårds hartkorn var 73 tdr. 3 skp. 2 alb., mølleskyld 9 tdr. 4 skp. 2 fkr.
Thyregod konge og kirke tiende 30 tdr. 4 skp. Bøndergods 236 tdr. 1 skp. 2 fkr. Ialt 351 tdr. 5 skp. 2
alb. Købesummen var 19500 rigsdaler. Skødet var ledsaget af en jordebog med alle fæsteres navne
og deres hartkorn. De 2 svigersønner Erich Wichmann og Møller Bering skrev under til vitterlighed.
Samme dato udstedte Anders Bagger en obligation til fru Caspara Hermana de With på 7200
rigsdaler og satte bøndergods på 192 tdr. 2 skp. 1 alb. i pant. Ligeledes samme dato udstedte han en
obligation på 4800 rigsdaler til Johannes Bentzon på Sohngårdsholm. Til sikkerhed pantsatte han
150 tdr. 2 skp. hartkorn, hovedgård, tiender og bøndergods. D. 17. dec. 1763 havde Anders Bagger
købt Arvad mølle af Knud Therkelsen. Jordskylden var 1 td. 1 skp. 2 fkr. Mølleskylden 5 tdr. 2 skp.
Med i købet fulgte det såkaldte bol i Lundfod med 1 td. hartkorn, der var begygget med 2 små huse,
hvis beboere havde lidt avl. Ellers blev jorden brugt til Arvad mølle. Købesummen var 1165
rigsdaler. Derimod kan det ses, at Christen Villadsens og Iver Olsens fæstegårde i Dørken var
kommet fra Hastrup til Refstrup. Fru Leth, tidligere Hastrup, havde d. 28. apr 1763 solgt en gård i
Hatting til Bagger, den solgte han d. 28. par 1765 til kancelliråd de Lichtenhielm. Den var på knap 4
tdr. htk. Købesum 349 rigsd. Anders Bagger havde også købt herlighed og rettighed af en bondegård
i Bøgballe af sin svigerfader. Beboerne Anders Knudsen og Niels Jensen ejede selv bondeskylden.
Anders Bagger solgte herligheden til kammerråd Fogh på Låge for 384 rd. 4 mk. 5 sk. D. 17. juli
1765 blev Hvejsel Lundgård sat på auktion på begæring af Henning Ulrich Nees på Lindberg. Niels
Jørgensen Donnerup i Nr. Kollemorten bød den ind på Baggers vegne for 1150 rigsd. D. 26. apr
1766 købte Bagger sædegården Nørre Karstoft af Poul Østergård på Hammergård. Hartkornet var
19 tdr. 7 skp. 3 fkr. 1 alb. Dertil kom Skarrild kirke med tiende 10 tdr. 6 skp. 1 kfr. 1 4/5 alb. og 4
større bøndergårde, købesum 4454 rigsd. Ejnar Bjerre: Hastrup 29 af 45 Poul Østergård udstedte
samtidig en obligation på 800 rigsd. til Bagger og gav sikkerhed i Mellem Søby, Stakkels Hoveder
{Stakkildhoved} i Rind sogn og et bol Skarrild Krog, hartk. 12 tdr. 7 skp. 3 fkr. og 3. prioritet i
Hammergård næstefter 14000 rigsd. Også samme dag købte Bagger Skærlund af svogeren Erich
Wichmann for 546 rigsd. Stedet havde hartk. 6 tr. 1 skp. 1 fkr. og beboedes af Anders Pallesen.
Enken Maren Jensdotter havde aftægt af stedet. Erich Wichmann var da flyttet til Brande by. Til alle
disse køb skulle Bagger bruge penge og han lånte d. 26. april 1766 3200 rigsd. af assessor Schmidt
til Stougård og satte Nr. Karstoft, Skærlund og Lille Moesgård i pant, knap 60 tdr. htk. Den gård,
som Bagger selv havde boet på i Jellling, indtil han købte Hastrup, blev også solgt. Køberen var
præsten magister Borch i Grejs, som gav 950 risgsd. for 3 tdr. 6 skp. 1 fkr. 1 alb. og skovskyld 4
skp. 3 fkr. Gården beboedes af Jochum Musketer. Hvejsel Lundgård blev sat i pant for et lån på 800
rigsd. fra assessor Schmidt. D. 26. par. 1767 fik assessoren Arvad mølle og gods i Lundfod i pant
for et lån på 1200 rigsd. Der var kommet en ny birkedommer til Hastrup efter birkedommer
Høbergs død. Han hed Schytte, og først boede han i Hastrup. I 1767 fik han skøde på gården
Enkelund af Anders Bagger, men skødet blev aldrig tinglæst, fordi Schytte døde et par år efter, men
Bagger fik lov til at udtage Enkelund af pantet til Johs. Bentzon. D. 26. april 1768 skødede Anders
Nielsen Wong Brande kirke med tiender og jure patronatus til Anders Bagger. Hartkornet var 30 tdr.
4 sk. Dertil kom det bøndergods, som lå under kirken, nemlig den gård, som Anders Nielsen selv
beboede sammen med 2 andre, beliggende i Brande by, samt Nørre Askjær, Hyvild og Over
Dørslund, ialt 17 tdr. 1 skp. 2 fkr. ½ alb. hartkorn Købesum 3950 rigsd. Svigersønnen Johan Raun
Bering og sønnen Niels Andersen Wong skrev unter til vitterlighed. D. 30. apr. 1768 lånte Bagger
svogeren Erich Wichmann 500 rigsd. I pant fik han Wichmanns gård Hundsholt i Lejrskov sogn og

en enghave der kaldtes Skræderskov. Johan Raun Bering og Poul Busk på Hastrup skrev under, den
sidste var nok ridefoged. D. 26. par. 1769 købte Anders Bagger en gård i Ejstrup by på godt 5 tdr.
harkorn af Poul Østergård. Købesum 300 rigsd. Dermed ejede Bagger så godt som al ejendom i
byen. Med birkedommer Schyttes død var det egentlig forbi med birkeretten til Hastrup. Men det
kan dog ses, at mølleren Johan Raun Bering fungerede som sættedommer i enkelte sager op til
1774, så blev birket definitivt nedlagt. Antagelig har der været 2 tykke protokoller, der desværre
ikke er bevaret. I den sidst var man nået til folio 600, men birket bestod også i næsten 200 år. Såvidt
det kan ses var Bagger ikke nogen blid herremand. Det kneb for ham at få gårdene besat med
fæstere, nogle stod øde i lang tid. En del fæstere blev fradømt fæstet, ikke altid lige vel begrundet.
En sag om en fæstegård i Thyregodlund gik til højestret, og Bagger tabte sagen. Rømninger fra
godset var der også flere af i hans tid, mange af de bortrømte kom aldrig igen. Han var også inde på,
at det ville være godt at indføre stavnsbånd for de unge piger under godset, han mente, at de
lokkede de unge karle med til Slesvig og Holsten, når de havde tjent der, hvor Ejnar Bjerre: Hastrup
30 af 45 lønningerne var betydelight større end i Midtjylland. Havd selve administrationen af
Hastrup angik, så ser det ud til, at den har været ganske velordnet i Baggers tid. Da
hoverforordningerne kom, havde han allerede en aftagle med bønderne, og den må i det store hele
være blevet godkendt. I det hoverireglement, som Bagger har dateret d. 9. okt. 1771, er der en god
forklaring om driften af Hastrup, der adskilte sig en del fra driften af herregårde på de bedre jorder.
Han undlod ikke at gøre opmærksom på, at nogle af gårdene stod for højt i hartkorn, så han stadig
havde tab af dem og måtte nøjes med lidt eller intet i landgilde. Sandfygning var ikke noget ukendt
dengang. Inden Anders Bagger overtog Hastrup, havde han d. 17. dec. 1763 overtaget Arvad mølle
efter møller Knud Therkelsen, der var fra Omvraa {Sønder Omme sogn}. Købesummen var 1165
rigsd. D. 26. apr. 1768 skødede Anders Bagger Arvad mølle til sin svoger Niels Andersen Wong.
Harkornet var 1 td. 1 skp. 2 fkr. Mølleskyld 5 tdr. 2 skp. Desuden medfulgte bolet i Lundfod med
htk. 1 td. Lars Thygesens påboende sted med htk 4 skp. 2 fkr. Iver Christensens af samme størrelse
og Ole Jensens, også med samme hartk. Endnu 3 små gadehuse, som beboerne måtte fraflytte, når
de lystede, imod at de gav varsel i tide. Købesum 1600 rigsd. Christen Pedersen, Donnerup og
møller Bering skrev under. I det hele taget var Bagger ganske aktiv i nogle år. Gården i Skærlund
med Anders Pedersen og Mads Handerup som fæstere satte han i pant sammen med 1 gård i Ejstrup,
1 gård i Arnborg og 1 gård i Skivild for et lån på 1000 rigsd. hos assessor Schmidt i Horsens. D. 3.
dec. 1770 købte han i Tinnet 3 fæstegårde: Christen Nielsen Bak, Anders Rytter og Peder
Rasmussen. 4 huse sammested: Peder Smed, Frands Mortensen, glarmester Roar Olesen og Mads
Pedersen. Damgård fæstet af Hans Knudsen og Anders Jacobsen. Og Niels Marcussens fæstegård i
Hage {Hauge?, Langskov sogn?}. Sælgeren var Ole Christian Secher i Århus. Købesummen var
ikke nævnt. D. 7. maj 1771 købte han den gård i Vonge {Øster Nykirke sogn}, som hans kones
bedstefar Niels Andersen havde haft i fæste, først under Haraldskær og siden under Hammergård.
Hartkorn 2 tdr. 1 skp. 3 fkr. 2 alb. Skov 1 skp. 3 fkr. 1 alb. Sælger Ole Chr. Secher, der havde købt
den af løjtnant Morville. Heller ikke her var købesummen opgivet. D. 30. apr. 1771 solgte Anderse
Nielsen Wong nogle gårde, som han havde beholdt ved salget af Hastrup. Anders Bagger køte dem
alle for 2000 rigsd. dansk kurant. Det drejede sig om Peder Jensens halvgård i Brande by, Skjerris
med Clemen Andersen og Anders Larsen, 1 halvgård i Uhre, Chr. Christensen, 3 halvgårde i
Brandlund, Chr. Christensen, Søren Jensen og Søren Simonsen, Dørslund med Las Hansen og Peder
Nielsen. Og endelig i Thyregod det hele Enkelund, og i Vonge Peder Lassens enke. Noget af godset
havde Bagger allerede disponeret over, så der har nok været en købekontrakt forud. Møller Bering
og Sejer på Rørbæk skrev under. D. 6. maj 1771 solgte Bagger sædegården Nørre Karstoft og
Skarrild kirke med tiender, ialt 30 tdr. 6 skp. 2 4/5 alb. htk. til herredsfoged Hans Ditlefsen Linnet i
Hammerum herred. Købesum 5000 rigsd. Dog skulle hans svigerinde Birgitte Bering i Hastrup
mølle beholde et stykke eng ved Karstoft, kaldet halve Viekrog, som hun havde i fæste på tivstid,
uden afgift. Efter hendes død tilfaldt engen igen Nr. Karstoft. Ejnar Bjerre: Hastrup 31 af 45 På een
af gårdene i Tinnet fik Bagger straks ærgrelser. Anders Rytter fømte fra gården i februar 1771, og i
marts forsvandt han søn, Niels Andersen, der skulle have overtaget fæstet. Sammen med moderen
Anne Marie Pedersdotter havde han også fjernet 2 køer og 2 stude, hvoraf Bagger mente at eje den

ene ko og begge stude. Hele familien blev indkaldt til Nørvang herredsting d. 2. aug. sammen med
beboerne i Tinnet by og Damgård. Christen Møller af Kokborghuse og Peder Frederichsen af
Kokborg forkyndte stævningen d. 5. juni i Tinnet. D. 7. maj 1771 udstedte Bagger en obligation på
2300 rigsd. til Ole Chr. Secher i Århus. Han pantsatte det gods, som han nylig havde indkøbt i
Vonge, Tinnet, Hammer, Brande og Enkelund, ialt 44 tdr. 4 skp. 3 fkr. 2 alb. En af de sidste sager
ved Hastrup birketing drejede sig også om rømning. Jens Lassen, der var fæstebonde på
Tykskovgård, blev den 20. februar 1759 trolovet med Maren Pedersdatter fra Østerdam. Hun var
datter af skræder Peder Villumsen. De blev gift samme år. Stedet i Østerdam eller Kokborghuse var
kun et hus med lidt jord, og Peder Lassen tog plads hos Peder Nyborg i Jelling, hvorfra han rømte i
1763 og ikke mere lod sig se. Han efterlod kone og datter i kummerlig tilstand, står der stævningen,
der blev udstedt af sættedommer Johan Raun Bering i Hastrup mølle d. 3. juli 1773. Da havde
Maren ventet i 10 år, på at han skulle komme tilbage. Jens Lassen blev stævnet til at møde for
Hastrup birketing i Kokborg d. 26. juli 1773. Som vidner blev indkaldt tømrer Christen Hansen og
Mikkel Chr. Olesen i Kokborghuse samt Knud Mortensen i Vesterdam og Ole Andersen Smed i
Kokborg by. Søren Christensen og Anders Sørensen i Kokborg var i Jelling for at forkynde
stævningen hos Peder Nyborg d. 9. juli 1773. Jens Lassen mødte ikke på birketinget, og Maren
Pedersdatter fik bevilget skilsmisse, så hun kunne blive gift igen. Hun blev gift med smeden Ole
Andersens søn Laurids, og de blev fæstere i Vester Hindskov. D. 3. maj 1774 frasolgte Bagger noget
af sit gods i Brande sogn til madame Maren Kiersgaard, der var enke efter Laurids Jensen Brandt på
Brandholm. Det drejede sig om Brande kirke med korn og kvægtiender og jure patronatus et
vocandi, og i Brande by den gård som Anders Nielsen Wong havde fæstet en fjerdepart af, Peder
Arnborg også en fjerdepart og Søren Lassen halvparten. Nørre Askjær med Christen Jensen, Hyvild
med Christen Thomsen og Dørslund, Jørgen Vestesen og Anders Erichsen. Ialt 47 tdr. 5 skp. 2 fkr. ½
alb. hartkorn. Købersum 4200 rigsd. Herredsfoged Linnet i Gjellerup og Østergård på Nørre
Karstoft skrev under. D. 20 par. 1774 måtte sættedommer Johan Raun Bering igen tage sig af en
rømning. Magdalene Olesdatter, der var datter af Ole Høvinghoff {degn i Ejstrup sogn}, havde
måttet søgte tilflugt hos sin farbroder, sogendegn Johan Høvinghoff i Thyregod, efter at hendes
mand Jørgen Sørensen var rømt fra deres fæste i Kieldbjerghus i Herning {?} sogn, Bølling herred.
Hun opholdt sig nu i yderste armod, dels i Thyregod, dels i Sønder Hindskov hos Christen
Jacobsen. Der var dagen før udtaget tamperretsstævning mod samme Jørgen Sørensen. Søren
Møller (Christensen) og Peder Friderichsen i Kokborg forkyndte stævningen d. 7. maj. D. 7. maj
1774 lånte Niels Andersen i Arvad mølle 400 rigsd. af Bagger og satte møllen i pant. Fulmægtigen
I. Raarup på Hastrup skrev under sammen med C. Bruun, antagelig ladefogden. Ejnar Bjerre:
Hastrup 32 af 45 D. 23. Maj 1774 lånte mølleren Peder Christensen Donnerup i Farre 600 rigsd. af
Bagger. Han havde købt møllen i Farre et par dage før. Det ser ud til, at Bagger på den tid havde
penge nok, senere kneb det mere. Han begyndte at sælge ud af bøndergodset, den første gård han
solgte i Thyregod sogn, var Hesselbjerge. D. 5. maj 1773 skødede han gården til fæsteren Morten
Christensen, der havde været ladefoged på Hastrup i nogle år. Derefter solgte han en del fjernere
liggende gårde. D. 4 maj 1774 solgte han en halvgård i Hallundbæk {Ejstrup sogn} til fæster Sørens
Pedersen og i Brandharrild {Brande sogn} også en halvgård til fæsteren Erich Erichsen.
Købesummerne lå på 120 til 135 rigsd. pr td. hartkorn. D. 30. april 1774 havde han solgt den
såkaldte anneksgård i Ejstrup til Peder Christensen i Ejstrup. Den var fæstet af Thomas Jensen og
Thomas Pedersen. Der var købesummen på knap 80 rd. pr. td. htk. Peder Christensen i Ejstrup døde
4 år efter, og hans enke Karen Jensdatter solgte d. 9. juni 1778 gården tilbage til Bagger med hendes
afdøde mands og hendes børns samtykke. Prisen var den samme som i 1774. Et enemærke, der
kaldtes "Gieding Jorden", var med i begge handler. Antagelig er det jord, der har hørt til
præsteembedet i Ejstrup sogn. D. 25. maj 1776 udstedte Bagger en obligation på 600 rigsd. til Jens
Lauritsen i Nr. Kollemorten. Han boede hos en svigersøn {søsterdatters mand} og havde åbenbart
rigelig med pange at låne ud. Ellers kendes han som ejer af nogle tiender. Bagger satte bl. a. 3 gårde
og et hus i Nortvig i pant for lånet. D. 30 juli 1776 solgte han noget andet bøndergods i Nortvig og
Lerret {Nørre Snede sogn} til kaptajn Claus Rodenborg i Hvejsel. Det var ham, der blev gift med
Christen Leths enke fra Hastrup. D. 9. maj 1776 udstedte Anders Bagger i Viborg en obligation på

16600 rigsd. til Ole Christian Secher i Århus. Han fik sikkerhed for 14500 rigsd. i Hastrup
hovedgård og bøndergods i Thyregod, Ejstrup, Brande og Ø. Nykirke sogne, ialt 239 tdr. 1 skp. 2
alb. htk. Landgildeydelsen var 633 rigsd. årlig. Der står ikke noget om, hvordan han skulle have
sikkerhed for resten 2100 rigsd. men med de priser, der var gældende, synes godset lavt sat. En
jordebog over godset var vedføjet. I 1777 blev der ved Viborg landsting tinglæst et skøde på
Mellem Harrild, som Bagger havde solgt d. 4. maj til fæsteren Christen Christensen. Købesum 200
rigsd. for 1 tdf 6 skp. 2½ alb. hartkorn. Ligeledes i 1777 blev der tinglæst et skøde, som Bagger
havde udstedt d. 7. maj 1774 til Jens Pedersen i Store Langkjær. Det drejde sig om en gårdspart på 1
td. 3 skp. 3 fkr. ½ alb. hartkorn. Købesummen var 119 rd. 2 mk. 5 sk. Også her skrev Bruun og
Raarup på Hastrup unter til vitterlighed. D. 30. apr. 1774 havd Bagger solgt en helgård i Uhre,
Brande sogn, til Henrich Pedersen. Hartkorn 4 tdr. 4 skp. 3 fkr. Købesum 530 rd. Samme dag solgte
Bagger Nedergård i Brandlund til fæsteren Christen Nielsen. Hartkornet var 2 tdr. 2 fkr. 1 alb.
Selvom Anders Bagger havde frasolgt flere gårde, hunne han ikke blive på Hastrup. Mogens
Lottrup til Lynderupgård havde overtaget fordringerne, og der var faldet flere domme og gjort
udlæg i Hastrup flere gange; Lottrups tilgodehavende oversteg efterhånden langt de oprindelige
Ejnar Bjerre: Hastrup 33 af 45 16800 rigsd. I 1781 blev Hastrup sat til tvangsauktion. Jordebogen,
der blev femlagt, var dateret d. 11 nov. 1780. Hastrupgård med gods og tiender blev opråbt samlet,
og det højeste bud på 16800 rd blev gjort på sådanne vilkår, at det ikke kunne antages, så Mogens
Lottrup forlangte i h. t. konditionerne, at det skulle være hans bud. Det blev antaget, efter at man
havde forsøgt, om andre ville give højere bud. Købesummen blev afskrevet på Bagger debet på
følgende måde: 1. Købesummen 16800 rd. - 2. 3 heste 147 rd 1 mk. 8 sk. - 3. Sædekornet 171 rd. 3
mk. 8 sk. - 4. Restancerne 612 rd. 4 mk. 5 sk. - Ialt 17731 rd. 3 mk. 5 sk. Dermed var Baggers tid på
Hastrup forbi. Han fik sønnen Stephan Albert i 1761, sønnen Mathias Georg i 1766 og datteren
Birte Marie i 1770. Mathias Georg døde i 1767 og blev begravet d. 27. marts. Birthe Marie døde i
1771 og blev begravet d. 23. april. Bagger boede et par år på Vesterdam, og der døde hans ældste
søn Jens Christian, der var født i Jelling, han blev begravet d. 31. juli 1782, 21 år gl. Også hans
kone Bodil Andersdatter Wong døde der, 46 år gl. Hun blev begravet d. 2. aug. 1783 på Thyregod
kirkegård. Bagger flyttede til Vejle by, hvor han boede i Søndergade. han døde i 1795 og blev
begravet d. 21. mars. I skifteprotokollen for Koldighus amt er der et meget langstrakt skifte efter
Bodil Wong. Jordebogen udviste, at Lottrup havde overtaget Hastrup med 73 tdr. 3 skp. 2 alb. htk.
Skovskyld 4 skp. 3 fkr. 1 alb. Mølleskyld 9 tdr. 4 skp. 2 fkr. Bøndergods 238 tddr. 4 skp. 1½ alb.
Konge korn og kvæg tiende 14 tdr. 4 skp. Kirke tiender 16 tdr. samt dertil hørende kirkejord på
Sindbjerglund og Egeskov mark. Det vil sig, at Bagger havde frasolgt knap 60 tdr. htk. Mogens
Lottrup ejede Lynderupgård {Lynderup sogn, Himmerland}, der var på næsten samme størrelse i
hartkorn som Hastrup. Desuden ejede han de mindre gårde Bustrup og Gedsø. Han var gift med
Mette Marie Friis, der var datter af den tidligere ejer af Lynderupgård, Malte Christian Friis. Mette
Marie var enke efter Ole Christian Secher, da Mogens Lottrup blev gift med hende i 1779. Mogen
Lottrup havde Hastrup i 3 år, sandsynligvis havde han noki Lynderupgård og ønskede kun at få
pengene ud af Hastrup igen. Køberen var generalauditør Christian Kallager til Mejlgård {1769-83
Glesborg sogn, Norddjurs}, der var ivrig deltager i de mange handler med herregårde sidst i 1700årene. Han var en særpræget personlighed, der var bekendt for sine mange gale streger, hvoraf
nogle var ret alvorlige. På sine gamle dage var han meget senil og udmærkede sig ved at give sine
klæder bort, så han gik rundt i undertøj, til trods for at hans værge jænvligt forsynede ham med nyt.
Sin kapital på 20000 rigsdaler lod han administrere af amtmand Fønns i Randers, og da han
blandede de betroede midler med sine egne og gik fallit, var pengene væk. Det bekymrede sikkert
ikke Kallager, men der blev ingeting til arvingerne. Lottrups skøde til Kallager blev udstedt i 1784.
Hastrups hartkorn blev opgivet til 83 tdr. hovedgårdstakst, 31 tiender og 258 tdr bøndergods.
Købesummen var 21000 rigsdaler og 100 kurant dukater. Hvorfor købesummen var delt op på den
måde, er der ingen forklaring på. Der skete ingen forandring med Hastrup i Kallagers tid.
Oprindelig havde det nok været hans mening at udstykke herregården. Ejnar Bjerre: Hastrup 34 af
45 I 1786 skødede Kallager Hastrup med samme hartkorn som før til junker Erhardt Carl Christian
de Stiernholm til Grinderslev kloster {Salling}. Købesummen var 22550 rigsdaler. Det er tvivlsomt,

at Stiernholm har opholdt sig ret meget på Hastrup, den daglige drift blev klaret af sønnen junker
Gerhardt de Stiernholm, der var gift med Johanne Sejer fra Rørbæk {dette er en misforståelse, som
er opstået ud fra FT 1787, hvor han skrives Gerhardt. Gerhardt og Erhardt er samme person. Erhardt
boede virkelig på Hastrup, han var ekstrem ung, kun 17, da han fik det første barn med Johanne og
kun 22, da han købte Hastrup}. Johanne var født på Rørbæk i 1762 og fremstillet i Vester kirke d.
21. april, efter at hun var hjemmedøbt. Junker Gerhardt var 1 år ældre {fra FT 1787, men i Selde
kirkebog ses han født i maj 1764, han var dermed to år yngre end hende}. De var blevet viet på
Rørbæk d. 23. aug. 1782 af sognepræst Niels Christian Stiernholm fra Roslev i Salling. På den tid
boede Stiernholm familien på Kjeldgård i Salling. De havde en datter, Lotte, på 4 år med til
Hastrup, og de fik sønnen Johan Jacob i 1786. Han blev hjemmedøbt d. 25. dec. og fremstillet i
kirken d. 11. febr. 1787. D. 6. maj 1788 blev deres datter Anne Elisabeth hjemmedøbt. 2. juledag
1789 blev deres datter Marie hjemmedøbt. I marts 1790 døde Johanne de Stiernholm, f. Sejer, 28 år
gl. Hun blev begravet på Thyregod kirkegård d. 25. marts. Datteren Marie døde kort efter og blev
begravet d. 2. april. Gerhardt der Stienholm bror {familie, ikke bror} Thomas {Thomas Grønbech
Stiernholm, søn af præsten Niels Christian Stiernholm i Roslev, se ovenfor} opholdt sig også på
Hastrup. I 1793 døde han, kun 18 år og nogle måneder gammel. D. 22. april blev han bisat fra
Thyregod kirke, men hans kiste blev kørt til Salling af fæstebønder fra Thyregod, en tur der to flere
dage. Stiernholm fik i 1793 kongelig bevilling til at sælge bøndergodset fra Hastrup og samtidig
bevilling til at udstykke hovedgården uden at hovedgårdens tiendefrihed gik tabt. Han fik solgt knap
70 tdr. hartkorn, hovedparten beliggende uden for Thyregod sogn. I Sejrup solgte han den gård, som
Michel Jespersen fradøde i 1794. Ifølge købekontrakten dateret d. 26. 8. 1794 var køberen Hans
Christopher Møller fra Estrup. D. 24. 12. 1793 blev der skrevet købekontrakt imellem Stiernholm
og fæsteren af Ålbækgård, Villum Sørensen. Fra selve Hastrup blev kun stedet Carlsborg bortfæstet
til den tidligere kusk Peder Christensen på Hastrup. Kort efter blev Hastrup solgt, den unge junker
de Stiernholm har nok mistet lysten til at bo der, efter at hans kone, datter og bror var døde. D. 21.
juni 1796 skødede Erhardt C. C. de Stiernholm Hastrup hovedgård med tiender og bøndergods til
Jens Pedersen Schoutrup fra Seest. Under hovedgårdens takst var der 72 tdr. 1 skp. 1 fkr. htk.
Mølleskyld 9 tdr. 4 skp. 2 fkr. Skovskyld 1 skp. 1 fkr. 2 alb. Bøndergods Ager og Eng 188 tdr. 7 skp.
1 fkr. Tiender 30 tdr. 4 skp. Med jure patrlonatus et vocandi til Thyregod kirke. Købesummen var
27000 rigsdaler. Stiernholms adkomst blev bekræftet af Viborg landsting med 5 dommeres
underskrift. En komplet jordebog med fæsternes navne, hartkorn, landgilde, hoveri og rettigheder
medfulgte. Skødet blev læst på Viborg landsting d. 14. sept. 1796. Jens Schoutrup boede på Hastrup
med sin kone. Han tog straks fat på at sælge bøndergodset fra, og i de 5 år, han ejede Hastrup,
lykkedes det ham at få næsten det hele solgt. Allerede d. 17. juni 1796 havde han søgt og fået
kongelig tilladelse til at udstede skøder til fæstebønderne på 24 skillings papir, det var for at lette
købet for de ny selvejere.

