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Af Tæbring, Ovtrup og Rakkeby
Sognes Historie
Ved J o h a n P . H ovm øller

R a k k e b y K irk e .

Nykøbing Mors
Morsø Folkeblads Bogtrykkeri
1928

Særtryk af en Artikkelserie i „Morsø Folkeblad

Til en udførlig S ogneliistorie
h a r jeg g jo rt for faa og lidet
in d g aaen d c U ndersøgelser. Det
følgende er d erfo r k u n a t be
tra g te som et B id rag til en
Sognehistorie.

1. Indledning.
Vort Lands Urbefolkning har
været et jagende og fiskende
Folk, der har holdt til paa Steder,
hvor Adgangen var let til Jagt og
Fiskeri. Derfor har de Lavninger
og Engdrag, der fra Fjorden, paa
Vej ind i Landet, gaar gennem
Sognene her, og netop her deler
sig i en Mængde smaa Vige og
Bugter, været et sandt Eldorado
for Stenalderbefolkningen, især
da disse Lavninger og Engdrag
uden Tvivl under Stenaldersænk
ningen har været sejlbare. Tilba
ge er nu kun smaa Aaer eller
Bække, som et synligt Minde om
disse Fjordes Leje. Odderne, der
strækker sig imellem de mange
Vige og Bugter, maa have afgi
vet et fortrinligt Opholdssted for
disse Mennesker.
Klædt i Huder og Skind har
Befolkningen fangetFisk, og den
har jaget i de udstrakte, mørke
Skove, der dækkede Øen. Jagten
har ikke været ufarlig, det har
ikke været nogen ren Spøg for en
faatallig Befolkning, kun med

Spyd, Bue og Pil, uden Kendskab
til Metal, at møde Skovens vilde
Dyr. Deres Bolig har været en
Jordhytte, en Hytte af Træ eller
et Telt.
Egnene her har været en vig
tig Beboelsesplads, derom vidner
de Flinteredskaber, man af og til
støder paa. Snart er det en Sten
økse, snart Pile eller Spydodde af
Sten, og snart er det en ubetyde
lig Flinteflække. En Del af de
fundne Genstande er nu paa
Morslands historiske Musæum,
som for nylig bl. a. blev skænket
en Kærneøkse, fundet i Rakkeby. En anden Del er havnet hos
en ung Mand i Rakkeby, Mads
Kr. Madsen, der er en forstaaende historisk Samler, og er i
Besiddelse af en ikke ubetydelig
Samling af historiske Minder her
fra Egnen. En tredie Del — vel
den største — er paa Grund af
en tidligere Befolknings Ufor
stand, gaaet tabt eller er bort
solgt fra Egnen. De mangeGravhøje, som endnu findes her i
Sognene, er ogsaa synlige Min
der om en ret talrig Fortidsbe
byggelse. Særlig i Ovtrup og Rak
keby Sogne ligger Højene ret
tæt, samlede i Grupper eller
spredt omkring paa de mange
Bakkekamme. Mange af Højene
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fer nu kun smaa, kuplede For
højninger, som Ploven alt i man
ge Aar har haft sin Gang hen
over. I Rakkeby Sogn findes ca.
35 Høje, hvoraf de mest frem
trædende skal have været Bavnehøje, og er meget karakteristi
ske for Egnen, og de ligger som
et ældgammelt Vidne om, at Eg
nene her i gamle Dage har været
stærkt bebyggede og ofte været
truet af fremmede fjendtlige
Horders Indfald.
Disse gamle
Bavnehøje er at opfatte som et
ældgammelt Minde om disse Eg
nes Sammenhold i Ufredstider i
de ældste Perioder, idet man da
lod »Bavnen« lue paa disse Høje,
for at advare Naboer og Frænder
og kalde disse til Hjælp mod de
fjendtlige Horder. I Oldtiden var
Jylland det Sted, hvor Danmarks
Historie væsentlig foregik,o-gØer
ne og Holmene i Limfjordens
Vande spiller ind baade i Histo
rie og Sagn.
2. Sagn.

været synlig, og som Manden i
Votborg mente hørte til Tæbring,
altsaa til Votborg, medens Man
den i Nørgaard hævdede, at den
hørte til Rakkeby, hvad den uden
Tvivl gjorde — i saa Tilfælde til
Nørgaard.
Striden udartede til Slagsmaal,
som endte med Votborgmandens
Død. Han blev da med hansHest,
ifølge Overleveringen, begravet
paa det Sted, hvor Striden skal
have staaet, lidt østen og sønden
for don omtalte Jordkile, hvor
der endnu ses-en ophøjet, aflang
Plads, der har Form som en
Grav.
Til den Lavning, der gaar nor
den om den gamle Jordemoderbolig i Rakkeby og fortsætter ud
i Heden, er der knyttet en gam
mel Fortælling, der gaar ud paa,
at her i denne Lavning skal der
for mange Aar siden være slaaet
en Kræmmer ihjel. Lavningen
fik Navn af det passerede og
kaldes den Dag i Dag i Folke
munde »Kræmm erdal«.

E t Sagn fortæller om en Strid,
der i længst forsvundne Tider
skal have staaet mellem Manden
i Votborg og Manden i Nørgaard
i Rakkeby. De var Naboer, idet
deres Marker stødte sammen i
Skellet mellem Tæbring og Rak
keby Sogne. Stridens Aarsag skal
have været en ganske liden Jord
kile, som indtil for nylig har

3. Byernes Navne.
Den ældste kendte Form for
Bynavnet Tæbring er 1386 »Tybring«, 1424 »Tæberingh«, sene
re »Tæfring«.
Hvoraf Navnet
kommer, kan jeg ikke give Op
lysning om.
Bynavnet Ovtrup skal ifølge
Tradition stamme fra een af de
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ttiange Smaakonger, sotti Landet
var saa rigt paa. Denne Konge
skal have heddet »Oge«, og det
menes, at han har været begra
vet i den Gravhøj, der før i Ti
den laa der, hvor nu Strædet
findes. Præsteindberetningen af
1638 siger, at »Norden til Owetorp ligger en Høj, kaldt »Ogehøy«, synes at være Navnet af
et Mandsnavn Oge, og deraf Byen
at være kaldet: d.v. s. »Ogetorp«.
— Den ældste kendte Form for
Ovtrup er »Opthorp«, »Owetorp«
og »Offtrup«.
For Bynavnet Fjallerslev er
den ældst kendteForm »Fiældersløff«. I dem foranførte Præsteindberetning af 1638, kaldes By
en »Fildersløw«, og deri nævnes
en Høj, kaldet »Findishøj«, og
en Dal, kaldet »Findisdal«. Maaske er der Forbindelse mellem
Højens Navn og Bynavnet.
Om Bynavnet Rakkeby her
sker der vel i al Almindelighed
den Opfattelse, at Navnet stam
mer fra Natmanden — Rakkeren
— Hesteflaaeren. Men da Lands
bynavnene i Almindelighed stam
mer fra Oldtiden, harStedet uden
Tvivl haft Navn længe før Be
tegnelsen »Rakker« er blevet til
i ovennævnte Betydning.
Dr. phil. Gudmund Schtitte*)
*) O fferpladser
Sted m in der.
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O verlevering

og

mener derimod, at Navnet Rak
keby stammer fra Hund, idet
Hunden paa Oldnordisk hed
»Rakke«. Hunden var i Oldtiden
Menneskets tro Ven og uundvær
lige Ledsager paa de farefulde
Jagter i de store, mørke Skove.
Dens almindelige Brug i nordisk
Offerskik ér velkendt, og Stedet
her kan i en fjern Fortid have
været en stor Samlingsplads,
maaske oprindeligt et hedensk
Offersted. Nabosognet Hvidbjerg
skrives 1398 Huidberge = Wibjærgh, det er det hellige Bjerg,
tyder paa, at der allerede i He
denskabets Tid har været en
Helligdom paa dette Sted.
4. Sognenes Størrelse og Befolk
ningsantal.
Tæbring, Ovtrup og Rakkeby
Sogne har fra Arilds Tid været
en samlet E n h e d , baade som
Kommune og Pastorat. Denne
Enhed har kun været afbrudt af
de om ved tyve Aar, da Rakkeby
Sogn var henlagt under Karby
Pastorat.
Arealet under Tæbring Sogn er
606 ha, med 75 Tdr. Hartkorn.
Det gamle Hartkorn var 961/2
Tønde.
Ovtrup Sogns Areal er 1451
ha, med 140 Tdr. Hartkorn. Det
gamle Hartkorn var her 123 Tdr.
Rakkeby Sogns Areal er 621
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ha, med 59 Tdr. Hartkorn. Det
gamle Hartkorn var 63 Tønde.
Befolkningens Antal i disse
Sogne er steget nogenlunde
jævnt fra 1801 og til Nutiden.
Men der har dog i Aarene mel
lem 1801 og 1840 været en ret
stor Stigning heri for Ovtrup og
Rakkeby Sognes Vedkommende,
medens Stigningen i Tæbring
Sogn i disse Aar har været min
dre.
Nedenstaaende Tabel angiver
Befolkningsantallet i de forskel
lige Sogne i en Del af Aarene
mellem 1801 og vor Tid. Tallene
er hentede dels fra Diørups Be
skrivelse over Thisted Amt, dels
fra Traps »Danmark«, samt Fol
keregistret:
A arstallet. T a'bring. H akkeby. O utr
1801
251
129
107
380
195
208
1S31
220
370
202)
1840
343
1850
231
203
1901
502
309
223
254
490
300
1921
490
1928 Jan. 300
253

Det højeste Punkt i Tæbring
Sogn er Raaghøj, der er 30 m og i
Rakkeby Sogn er Kløvenhøj det
højeste Punkt, 57 m.
Provst Diørup giver i sin Be
skrivelse af Thisted Amt 18 4 2,
en Beskrivelse af Sognene her,
der lyder saadan:
har

T æ b rin g
lerblandet Muld med Ler-

Underlag. Den største Del hører
til de sejge, stærke Hvedejorder,
i Lighed med en Del af NørreHerreds Jorder. De ere meget
bølgeformige, og høje Bakker
gør Dyrkningen besværlig, især
til Præstegaarden. Mest lerrige
ere de mod Nord langs med
Dragstrup Vig; de sydlige Mar
ker til Votborg have mere Muld
og mindre bindende Ler, og er
sandmuldede.
O v tru p
har i Kirkebyen skarpe, grus
blandede Jorder, opdyrkede mest
af Hede, med sandblandet Ler til
Underlag. Fjallerslev By har bed
re Muldjorder, mere Ler; men
den nordligste Del, som synker
imod Dragstrup i Nørre-Herred,
har igen mere Sand. Imellem dis
se tvende Byer ligger Damsgaard
med en jævn, fed, sort Muldjord,
lidet blandet med Sand, Under
lag af Ler og over 20 Tdr. Ld.
geom. Maal pr. Td. Hartkorn.
Af R a k k e b y
Sogn er den østre Del opdyrket
af Hede og falder skarpt; det
midterste nærmest Byen har
Muldjord med Ler, og længst i
Vesten ligger de to store Blaabjerggaarde med god, men noget
kold Muldjord. De to sidstnævn
te Sogne ere mere jævne end
Tæbring, men hæve sig i Sydøst
op til Vejerslev og Malhøjene«.
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5. Voldsteder.
I et Engdrag i Nærheden af
Gaarden Votborg i TæbringSogn,
ses endnu Voldstedet, der i Præsteindberetningen af 1638 faar
følgende Omtale: »Udi Tæfring
findis en enstige Gaard, hedder
Votborg, og hos den en Mølle,
Votborg Mølle. Denne Gaard ha
ver fordum været et Herresæde,
hvilket er at kiende af en gam
mel Voldsted, som findes straks
hos Gaarden med Graver om
kring, som nu kaldes gammel
Votborg, d. e.: Voddeborg, af en
vaad Kiær og Morads, som det
ligger udi.«
Dette Voldsted er en firesidet,
indtil 3—4 m høj Borgbanke, der
foroven er ca. 50 X 50 m. Mod
Nord har den været beskyttet af
Sø, medens der i 0. S. og V. fin
des 4 m brede Grave med Spor af
foranliggende Ydervolde.
Tilbage afVoldstedet findes nu
selve Voldbanken. Volden uden
om er jævnet og Graven fyldt.
Midt i et meget bredt Engdrag
i Nærheden af Blaabjerggaard i
Rakkeby Sogn ligger et anseeligt
og velbevaret Voldsted, kaldet
»Blaaborg«*). Den bestaar af en
Midtbanke omgivet af en bred
Grav og uden om denne et bredt
og højt Jorddrag, der afbrydes
paa den nordvestlige Side, hvor
*) Se histo risk A arbog for Mors VI,

Vandet fra den omgivende Sø
sandsynligvis er gaaet ind i Gra
ven. Midtbanken dannes af en
noget skæv firesidet Jordhøj med
afrundet Overflade. Siderne lig
ger omtrent i Retning N.—S. og
0.—V. De indvendige Sidelæng
der omkring Voldpladsen er: N.
57 F., S. 62 F., 0. 75 F. og V. 81
F. Den omgivende Grav er af be
tydelig Bredde, paa N. og S. 45
F., paa 0. 49 F. og paa Vestsiden
40 F.
Om Borgens Oprindelse fortæl
ler et Sagn, at den skal være an
lagt i den gr aa Oldtid af en Vi
king eller Sørøver ved NavnBlaaskæg (Sortskæg). Denne Herre
skal have været en haard Hals,
der ikke tog det saa nøje med
Menneskeliv, og det fortælles, at
han drog til fjerne Egne og rø
vede Gods og Guld, forsmaaede
ej heller skønne Kvinder og stær
ke Mænd, som han ikke senere
var bange for at myrde, om de
ikke var ham lydige.
De svære Egepæle, som endnu
ses, skal efter Overleveringen
have baaret en Kobberbro, som
har ført fra Midterbanken over
Graven til Volden. Ved Tørvegravning i Nærheden af Voldste
det er fundet et velbevaret Skibs
ror af Eg og et Stykke Metal,
som senere viste sig at være
Sølv. Omtrent samme Sted er

B la a b o rg V o ld s te d

9
fundet en stor Kobbermedalje
med et Kvindebillede.
Borgen, der uden Tvivl har
været af Træ, skal i Følge Over
leveringen være afbrændt af
fremmede Horder. De svære Ege
pæle, som endnu findes paa Mid
terbanken, vidner derom. Der er
saa ikke mere blevet bygget paa
Voldstedet, men derimod inde
paa den faste Grund, hvor der i
Forvejen maa være bygget Avls
bygninger, da Ejerne uden Tvivl
forlængst maa have begyndt at
dyrke Jord. Blaaborg, eller som
den senere kaldes »Blaabjerg«,
blev vist om ved Aaret 1700 delt
i tvende lige store Gaarde og blev
hvad man kaldte en »Tvillinggaard«, d. v. s. man nøjedes med
et Stuehus til to Gaardes Ud
huse. Den nordre Tvillinggaard
blev senere flyttet et Stykke mod
Nord, lidt til Vest og kaldes nu
»Blaabjerggaard«. Fra den er
igen solgt den Jord, hvorpaa
»Øksenholm« nu ligger.
Den søndre Tvillinggaard var
i sin Tid Fæste under Glomstrup
cg Dueholm, men blev 1791 købt
til fri Ejendom af Jens Sørensen
for en Købesum af 1070 Rdl. En
Søn af ham, Søren Jensen Blaa
bjerg delte denne søndre Tvil
linggaard, der kaldtes »SønderBlaabjerg« mellem to af sine
Sønner, Morten og Povl, i to om
trent lige store Gaarde, der nu

kaldes »Sønder-Blaabjerg« og
»Øster-Blaabj erg«.
I Aaret 1664, da Gaarden end
nu var samlet, var dens H art
korn 18 Tdr. 5 Skpr. V/s Fjd.
Denne Gaards Jorder, der nu er
delt i fire ret store Gaarde, har
egen Matrikkel.
6. Kirker.
Kirkerne i alle tre Sogne er af
hugne Granitsten paa en Sokkel
der har Skraakant. De er alle
byggede i den romanske Stilperi
ode, der i Almindelighed anslaas
til Tiden mellem Aarene 1140 og
1250.
Om disse Kirkers Historie vil
man kunne læse i historisk Aarbcg fer Mors i den nærmeste
Fremtid, hvorfor jeg ikke her
skal komme længere ind derpaa,
men kun nævne, at har en tidli
gere Ejer af Damsgaard for ad
skillige Aarhundreder siden væ
ret i Stand til at give Ovtrup By
sit Navn, saa skyldes det uden
Tvivl en senere Ejer af denne
Gaard, at Ovtrup Kirke er bygket saa anseelig og rummelig og
saa nær den gamle Adelsgaard,
som den er.
Præsteindberetningen af 1638
siger om Kirkerne: »Her findis i
trende smaae Kirkebyer straks
hos hverandre som i en Triangel
beliggende: Tæfring og Rachebye Kirker (som fordum have
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været kun Kapeller)
Kirke.«

og Oftrup

7. Præstegaarde.
I Tæbring*) blev der 1 5 2 1
paa Foranledning af Biskop
S t y g g e K r u m p e n i Børglum
tillagt Præsten, den Gang Hr.
S ø r e n L a u r i t s e n , en Gaard
der i Byen, »og den liden Toft
»møth« sønden til Tæbring Kir
ke, som »Radelingen« (Stuehu
set) af forannævnte Gaard staar
paa, og dertil en Toft, som kaldes
Havertoft, liggende sønden og
østen fra Stenbro i Tæbring
Mark, som er omkring diget, og
dertil Brugelighed (d. e. Brugs
ret) i Tæbring Udmark til nævn
te Gaard, efter som hendes Fæl
lig kan taale.«
Trods de tillagte Tofter m. m.
var denne Gaard imidlertid saa
daarlig, at Frederik den 2. 1 5 7 3
maatte forbarme sig over den
daværende Præst, Hr. A n d e r s
M o r t e n s e n , og tillægge ham
endnu en Gaard at bruge til Præstegaarden. Det er vel en god
Gave, men der var »Hager« ved
den, for den omhandlede Gaard
skulde vedblivende svare sin
Landgilde til Kirken, som før
havde ejet den, og »Herlighed«
til Kronen, og den var tilmed be
boet af en Bonde, som det maat*) Jaftob L yk k e

i

» H istorjsk

bog for Mors« III S. 12.

A år

te blive Præstens Sag at faa til
at flytte ud. Det sidste var snart
det værste, for Bonden vilde
i k k e ud, og Præsten maatte
i k k e tvinge ham.
Der gik et
helt Aar hen, inden der kom en
Ordning i Stand, og det skete
først, efter, at Kongen ved en
Skrivelse, dat. Skanderborg, 1.
Oktober 1 5 7 4, havde beordret
sin Embedsmand paa Aalborghus, Hr. E r i k R u d , til at kal
de Parterne for sig og se at faa
dem forligte, saa Hr. A n d e r s
kunde faa Gaarden og Bonden en
passende Fratrædelsessum. Hvor
meget Præsten kom til at betale
for Overtagelsen vides ikke, men
den aarlige Landgilde til Kirken
var 6 Tdr. Byg, og Kronens
»Herlighed« bestod af 1 Pund
( = 4 Tdr.) Havre, 1 Svin, ILam,
1 Gaas, 2 Høns og 2 Sn. Aal. Det
var efter Tidens Lejlighed ikke
saa lidt, saa man forstaar, at en
senere Præst, C hr. L a u r i t 
s e n 15 8 7 gjorde Indsigelse, da
man yderligere vilde have Tiende
af ham, og Kongen gav hamMedhold — indtil videre.
Svenskekrigen fra 1657 til 60
medførte en Stormflod af Ulyk
ker, hvor den danske Regering og
dens Forbundsfæller af Polakker
og Brandenburgere kappedes
med de egentlige Fjender, Sven
skerne, om at lægge Landet øde.
Hr. M i k k e l N i e l s e n , Sog-
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nepræst i Tæbring, klager da
over, at »Halvparten af mine Decionanter (Tiendeydere) haver
mig i disse Aar ingen Tiende be
talt, thi Gaardene ere en Part
øde, en Part haver ikke beholdt
over deres Skatter det, de kunde
æde.« Præsteindberetningen af
1690 meddeler, at »alle Tæbring
Præstegaards Bygninger er me
get forfaldne og brøstfældige.«
Der kunde selvfølgelig kun
holdes smaa Besætninger under
saadanne Forhold.
Præsten i
T æ b r i n g kunde om Somme
ren kun græsse (»i Tyre og
Baand«) 6 Køer, 2 Kalve og 4
Hopper, men om Vinteren kunde
fødes 8 Bæster, 6 Køer, 4 Kalve
eller Kvier, 8 Ungnød og 20 Faar.
Den større Besætning om Vinte
ren er paa Grund af at Tienden
blev betalt i Natura.
1731 den 3. Juli udbad Kap
tajn A n d e r s R in g , Ejer af
Damsgaard, sig mod Betaling, et
Udtog af Landmaalingsprotokollen for dein saakaldte »Kirkegaard« i Tæbring, hvoraf han
ejede Herligheden, men som Præ
sten havde haft i Brug. Da Præ
sten imidlertid nu havde frasagt
sig denne Gaards Brug, og den
tidligere var drevet under Præstegaarden, var der ingen der
kunde gøre nogen »Skilling« mel
lem Præstegaardens og Kirkegaardens Jorder.

Følgende Fæstehuse
under
Præsteembedet*) i Tæbring er
solgt de respektive Fæstere:
Matrikkel N. 15 af Hartkorn
5 Skp. 2 Fdk. 1% Alb. overlodes
1853 Fæsteren Peder JensenRedsteds Enke, Mette Kathrine Pedersdatter til Eje mod at betale
en Købesum af 500 Rbd. foruden
en fast aarlig Afgift af 3 Td. Byg.
— Denne Ejendom ejes nu af
Dines Søndergaard. .
Matrikkel Nr. 16 af Hartkorn
3 Skp. 2 Fdk. 1% Alb. overlodes
1856 Fæsteren Niels Christensen
til Eje mod at betale en Købe
sum af 400 Rbd, foruden en fast
aarlig Afgift af 2 Tdr. Byg. —
Denne Ejendom ejes nu af Sog
nefoged Balle.
Matrikkel Nr. 17 af Hartkorn
3 Skp. 3 Fdk. 2% Alb. overlodes
1862 Fæsteren Jens Mikkelsen til
Eje mod en Købesum af 250
Rbd. foruden en fast aarlig Af
gift af 2 Tdr. Byg. — Denne E j
endom ejes nu af Landpost Pe
dersen.
— Ovennævnte Købesummer
indsendtes til Stiftsøvrigheden
for at frugtbargøres for Præste
embedet.
I ældreTider var Tæbring Præstegaard en stor Gaard, hvis Jor
der strakte sig fra Præstegaar*) U d drag af liber d a tic u s i
b rin g P ra 'sto g a a rd s A rkiv.

T jv-
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den og lige til Sogneskellet mod
Syd, og den har hele Tiden været
drevet af Præsterne til om ved
1900 Aarstallet, da Pastor Lille
lund bortforpagtede
den til
Gaardejer Martin Hyldig i Tæbring. Den nuværende Forpagter
er P. Mark.
I O v t r u p har der udenTvivl
været en Slags Præstegaard, men
derom kan jeg ikke paa nærvæ
rende Tidspunkt give nogen Op
lysning.
I R a k k e b y har der ogsaa
været en Præstegaard, som i over
100 Aar var Bolig for en Kapel
lan. Her avledesi i Følge Opgivel
se fra 1625 2 Læs Hø og Udsæ
den var 4—5 Tdr. Rug : g Byg
tilsammen.
Denne Præstegaaid var indtil
Aaret 1853 bort fæstet til Fordel
for Tæbring Sognekald. Nævnte
Aar blev der indsendt Andragen
de til Ministeriet om, at Rakkeby
nedlagte
Præstegaards j order
maatte overdragesFæstemetilEjendom. — Svaret blev, at efternævnte Fæstere af Rakkeby
Præstegaards jorder maatte er
holde disse til Ejendom, nemlig:
Matrk. Nr. 1 Johan Andersen
Hovmøller af Hovmølle en Par
cel af Rakkeby nedlagte Træstegaardsjorder af Hartkorn 1 Td.
2 Skp. 3 Fdk. % A’b. mod en sår
lig fast Afgift af 4 Tdr. Byg for
uden en Køoc-surii af 450 Rbd.

Denne Parcel delt-s ' følgende
tre Parceller
M atrk.
M atrk.
M atrk.

l a 4 Skp. 0 Fdk. i All). Htk.
Ib 3 Skp. 1 Fdk. ä Alb. Htk.
le 3 Skp. 1 Fdk. | Alb. Htk.

Matrk. Nr. 2 Christen Ander
sen (Hølledig) en Parcel af sam
me Præstegaard — Hovedpar
cellen med paastaaende Bygnin
ger — af Hrtk. 5 Skp. 1 Fdk. 14,
Album imod en aarlig fast Af
gift af 3 Tdr. Byg foruden en
Købesum af 325 Rbd.
Ovennævnte Købesummer indsendtes til Stiftsøvrigheden for
a t frugtbargøres for Præsteem
bedet i Tæbring.
Forans taaende Bygafgift, som
ikke kunde afløses, da Tienden
her i Sognet blev afløst, var et
synligt Minde om Præstegaarden
og dens Jorder. Men da der se
nere udkom en Lov, der gjorde
det mulig ogsaa a t afløse denne
Bygafgift, blev den afløst, og
Pengesummen herfor indsendtes
til Stiftsøvrigheden, saa nu er
det sidste synlige Minde om
Rakkeby nedlagte Præstegaard
borte, og Jorderne og Bygnin
gerne fortæller nu ikke mere
herom, end enhver anden Ejen
dom i Sognet.
Ved Reskript af 2. Oktbr. 1824
blev det allemaadigst tilladt, at
Mtrk. 3 cg 4 af Rakkeby nedlagte
Præstegaard, af Hartk. 1 Td. 6
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Skp. 1^4 Alb. maatte overdrages
Anders Johansen Aabo (Hov
møller) i A r v e f æ s t e mod en
Ydelse af 10 Rbdl. rede Sølv,
hvilket ligeledes bliver at erlægge
af hver ny tiltrædende Besidder,
samt at udrede de paa Ejendom
men hvilende Skatter og offent
lige Afgifter og aarlig erlægge
til Sognepræsten 10 Rbdlr. rede
Sølv foruden 2 Td. h v i d Havre
og derhos forrette hos Sognepræ
sten en Høstdag med fuld Le med
Aftens Varsel.
Ved Resolution af 2. Septem
ber 1865 tillodes det Reder Han
sen Fruergaard (Futtrup) at
sælge og pantsætte Ejendommen
mod, at der foreitoges Taksation
af Ejendommen og 1 Procent af
denne Vurderingssum blev ind
betalt til Stiftsøvrigheden. Lige
ledes blev det fastholdt, at den
Bestemmelse om de 20 Kr. ved
Ejerskifte fremtidig skulde ydes.
8. Skoler.
Skolerne i Tæbring og Rakkeby har været betjent af Skole
holdere, medens Kommunens
Degn har* boet i Outrup. Om dis
se Degne læses følgende i Sortfeldts Degnerækker:
»Den ældste Kirkebog for disse
Sogne begynder 1770 og er
stærkt forbrændt.
Degneboligen har ligget i O vt r u p. 1 6 9 0 skriver Degnen:

»Til Degnebolig er lagt et lidet
Værsted ved Ovtrup Kirke, be
liggende. Hertil ligger et lille
Stykke saare ondt Jord, hvorudi
kan saaes af alle Slags Korn, om
det var alt opbrudt, 2 Tdr. Staar
for 1 Skp. Hartkorn. Ingen fri
Ildebrand uden et lidet Stykke
ondt Hedejord, hvorpaa kan bjer
ges 1 Læs Lyng. Resten skal kø
bes og lejes paa andre Steder.
S u b s t i t u t t e n * ) , som betj ener R a k k e b y Menighed,
faar 1 Td. Byg, Offeret i Sognet,
1 Lspd. Brød, iy 2 01 Æg, i/2
Lspd. Ost, medens Degnen faar
Indtægten af Tæbring og Ovtrup
Sogne, hvilket foruden Kom og
Offer er 3 Lspd. Ost, 6 Lspd.
Brød og 4 01 Æg. Kvægtiende er
2 Lam og 2—3 Mark.
I Aaret 17 4 4 ligger Degne
boligen ogsaa i O v t r u p , straks
sønden Kirken, 11 Fag, hvoraf
9 i Øst-Vest, de 2 i Syd-Nord, 1
Lade 5 Fag, hvilke 16 Fag jeg
selv (Fr. Schytte) har ladet byg
ge uden Hjælp eller Vederlag. 1
Skp. Hartkorn. Den øvrige Ind
tægt er 8 Td. Byg, 3 Td. Rug,
Offer hver Gang 2 Rdl. og 4Mark,
Accidenser 1 Rdl.
17 6 8 er Indtægten sat til 21
Rdl. aarlig.
Degnene.
1. L a u r i t s S ø r e n s e n .
*) S ted fo rtræ d er.
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Degn 1688—1719. Har skrevet
Beretningen om Degneembedet
1690.
2. J ø r g e n L a u r i t s e n
(Morsing).
Degn 1719—1740.
Maaske en Søn af den foregaaende. Efternavnet Lauritsen kan
tyde derpaa. I en Indberetning
17 3 9 staar der, at »Degnen
Jørgen Lavritsen er Studiosus og
kan ret forestaa sit Embede og
lever saa gudelig og vel, saa han
er bekvem til Skolehold«. Kort
Tid efter flytter han til Vejerslev.
3. P e d e r H in d . Degn 1740.
Om denne Degn har jeg fundet,
at hans Hustru Margrethe Catri
ne Thym døde 1740. I Skiftet
meddeles, at der ved hendes Død
var 4 Børn, nemlig Kirsten 6
Aar, Mathias 5 Aar, Karen i 2.
Aar, og Laurs Munch i sit 1ste
Aar.
4. F r e d e r i k
S c h y tte .
Degn 1744—1750.
Han har skrevet Indberetnin
gen om Degneembedet 1744, og
af denne Indberetning faar vi at
vide, a t han uden Hjælp har byg
get den ny Degnebolig i Ovtrup
med tilhørende Lade. Hans Hu
stru hed Margrethe. Schytte dø
de 1750, og hans Efterladenska
ber blev vurderet til 152 Rdl. 5
Mark og 13 Skilling.
5. L y d e r B r a s e n K n u d 
s e n S p o r m a n n. Degn 1751
—93. Denne Degn var af gam

mel Slægt, der stammede fra
Skotland, og som maaske havde
adeligt Blod i sine Aarer.
Tipoldefaderen var Borgmester
Hans Pedersen Spormiann, hvis
Hustru hed Margrethe Davids
datter. Oldefaderen Magister Pe
der Spormann, Rektor ved Kø
benhavns Akademi, født 1608 i
Helsingør, blev gift med Sibylle
Walstorp, en adelig Dame, med
hvem han havde mange Børn.
Een af hans Sønner var Knud
Berntsen Spormann, der var
Præst i Frøslev paa Mors og gift
med Præsten Anders Brasens
Datter i Galtrup. Deres Søn var
Degnen i Ovtrup, som i Indberet
ningerne 1759 og 65 nævnes som
en god Degn og Skoleholder.
Da Degnen døde ugift 13.Marts
1793, hed det sig, at han havde
været velhavende. Boet indbrag
te ialt 310 Rdl. 1 Mk. og 1 Ski.,
men Biskoppen og Auktionsomkoistningerne tog en stor Del af
Pengene. Skiftet kostede 61 Rdl.
4 Ski. og Auktionen 46 Rdl., saa
Boet blev godt plukket, inden der
blev noget til Arvingerne. Bro
dersønnen Knud Spormann fik
ca. 60 Rdl. og Broderdatteren
Anne Katrine i Vittrup, Børglum
Sogn, fik 30 Rdl. Resten af Pen
gene gik i andre Folks Lommer.
Det hed sig ogsaa, at Degnen
havde arvet 400 Rdl., efter sin
afdøde Broder, men disse Penge
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kunde man ikke faa Rede paa.
Degnen Mikkel Henriksen i Lødderup mente, at hans Kone mulig
kunde arve, hvis der ikke meldte
sig nærmere Slægtninge, men
hendes Slægtskab med den afdø
de var langt ude.
Præsten i Tversted, Bjørn, der
havde været Præst i Tæbring,
paastod, at Degnen skyldte ham
mange Penge, men fik ikke no
get, da han ikke kunde føre Be
vis for sin Paastands Rigtighed.
7. C h r i s t e n J o h a n s e n
M ø l l e r A a b o e . Degn 1793—
1832. Han giftede sig samme
Aar, som han blev Degn i Ovtrup,
i Lødderup Kirke med Kirsten
Nielsdatter Møller.
1800 var
Aaboe 33 Aar gammel og beteg
nes af Præsten som en skikkelig
og ej uduelig Mand til Ungdoms
lærer.
Han var Søn af Svenskeren el
ler Finlænderen Johan Jensen
Åbo, der som vandrende Feldtbereder havnede i Hovmølle i Ov
trup og giftede sig i Aaret 1753
med den 23aarige Enke der. De
res næstyngste Søn, DegnenChristen Aabo var født 1769. Han
havde flere Børn, hvoraf jeg her
vil nævne: A n n e L i s b e t født
8. Måj 1799, død 1. Januar 1879.
Hun blev 16. December 1830 gift
med Niels Nørgaard i Nørgaard
i Rakkeby, der var født 20. Fe
bruar 1804 og døde 13, April

1857. De havde to Børn, Mette
Kristine og Kirsten Marie, der
blev gift med Brødrene Anders
og Peter i Hovmølle i Rakkeby
og var Sønner af Johan Hovmøl
ler der. — M a r e n K i r s t i n e
født 7. Juni 1803. Gift 3. Decem
ber 1842 med Søren Kristensen
af V. Jølby, boende i Rakkeby.
Degnen Aaboe døde i Ovtrup
7. April 1832, 64 Aar, og hans
Kone døde 27. Juli 1851, 83 Aar
gammel.
I Aaret 1555 har Redsted og
Rakkeby haft Degn sammen, og
Karby og Hvidbjerg Sogne har
haft en anden Degn i Fællesskab.
Angaaende Tæbring og Rak
keby Skolers Nedlæggelse og
Bygning af en ny fælles Skole,
der skulde have god Beliggenhed
for begge disse Sogne, har der
været enUoverensstemmelse mel
lem en Del af Befolkningen og
Stedets Præst, Pastor Aaby, der
jo sædvanlig gik under Navnet
»den gal Præjst«, og han har,
som sædvanlig, ogsaa i denneSag
fa æ t sin Vilje sat igennem. I en
gammel Skolekommissionsproto
kol ses, at Aar 1834 den 1. Maj
holdt Kommissionen Møde i TæbringPræstegaard. Sognepræsten
oplæste her en Skrivelse fra Bi
spekontoret, hvori Beboerne i
Rakkeby bad om at beholde deres
Skole.
Til denne Skrivelse, der var
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undertegnet af Skolepatronen,
Søren Jensen Blaabjerg og Skole
forstanderen Christen Blaabjerg
for Rakkeby, bemærkede Sogne
præsten, at saavel han som Skolepatronen og Skoleforstanderne
for Tæbring og Ovtrup Sogne
forundrede sig over, at en Del af
Skolekommissionens Medlemmer
saaledes hemmeligen vilde søge
paa egen Haand og fandt, at de
maatte have Mistillid til deres
Sognepræst, siden de saaledes
vilde forbigaa ham.
Skolepatronen Søren Jensen
Blaabjerg og Skoleforstanderen
Christen Blaabjerg ligeledes og
Gaardmand Johan Hovmøller —
der var mødt i sin Fader Anders
Johansen Hovmøllers Sted — er
klærede, a t de ikke havde Mis
tillid til Præsten, men frygtede
for, a t Præsten helst ønskede
Rakkeby Skole nedlagt, hvorfor
de i Tide vilde gøre Hans Højær
værdighed Biskoppen opmærk
som paa, at de helst vilde behol
de deres Skole. Præsten bemær
kede endvidere, a t flere af Gaardmændene ikke havde egenhændig
underskrevet Andragendet. Her
til svarede saavel Skolepatronen
som Skoleeforstanderen fra Rak
keby, at de indestode for, at det
var disse Mændis Begæring at be
holde deres Skole.
Præsten ønskede herpaa føl
gende Spørgsmaal besvarede: Om

Beboerne i Rakkeby ere villige til
at deltage med Beboerne i Tæ
bring i et Skolehus’ Opbyggelse
for Tæbring, selv om dette skulde
komme til at staa nede i Byen?
Hertil svarede Kommissionens
Medlemmer fra Rakkeby, at de
ikke i Dag kunde give Svar her
paa.
Præsten spurgte dernæst Sko
lepatronen for Ovtrup, Hr. Brejnholt, Damsgaard, og Skolefor
standeren om deres Mening om
Sagen. Hertil svarede Brejnholt,
at han billigede ganske og aldeles
Sognepræstens til Stiftets høje
Biskop indgivne Forklaring og
Begæring om, at dette Embede*)
maatte blive ledigt, indtil Skole
væsenets høje Foresatte havde
beset Bolig, Lod osv., hvilken
Mening Skolepatronen foi'Ovtrup
naturligvis bifaldt.«
Da Mødet langt om længe hæ
vedes, nægtede de mødte Med
lemmer fra Rakkeby at under
skrive Protokollen, der kun er
underskrevet af de to andre Sog
nes Medlemmer.
Aar 1836, 7. August Eftermid
dag holdtes Skolekommissions
møde i Tæbring Præstegaard.
Tilstede var foruden Sognepræ
sten, for Tæbring Sogn: Skole
patronen Anders Smed og Skole
forstanderen Mads Henriksen.
*) T æ bring.

17

For Ovtrup Sogn var mødt Hr.
Niels Stokholm paa Skolepatro
nen Hr. Chr. Brejnholts Vegne
og Skoleforstanderne Peder Bak
og Niels Odgaard. For Rakkeby
Sogn Skolepatronen Anders Od
gaard og Skoleforstander Chr.
Blaabjerg.
Sognepræsten forelagde Kom
missionens Medlemmer, den un
der 21. April 1836 afgivne Ind
stilling til den høje Skoledirek
tion for Morsø, angaaende Skole
væsenets forbedrede Indretning i
Tæbring og Rakkeby Sogne. Der
efter forelagdes en Skrivelse fra
Cancelliet med Begæring om Op
lysninger angaaende ovennævnte
Indstilling, besvaredes saaledes:
Biskoppens Bemærkning om, at
det ikke synes rigtigt, at Sogne
præsten alene har affattet For
slaget, besvarede Sognepræsten
saaledes, at Skolekommissionen
in pleno, under 1. Maj 1834 til
Biskoppen har afgivet sin Be
tænkning. Paa Forespørgsel af
Sognepræsten erklærede Skolepa
tronen og Skoleforstanderen for
Rakkeby, at de ikke endnu i Dag
vilde indgaa paa at afslutte Over
enskomst paa samtlige Rakkeby
Beboeres Vegne angaaende Rak
keby Skolelod og Skolehus. At
Skolelodden tilkom Rakkeby, og
at kun Skolebygningen var Di
striktets fælles Ejendom, frem
hævede de ogsaa.

Da de Indtægter Kommunens
Degn i Ovtrup havde haft, var
delt mellem Pastoratets tre Sog
ne, ved Degneembedets Nedlæg
gelse i Aaret 1793, og Tæbring
og Rakkeby Sogne før 1831 har
bidraget til at opføre et nyt
Skolehus for Outrup Skole, og
yderligere efter Aaret 1831 har
svaret større Udgifter til Ovtrup
Skole, end til deres egen, maatte
det være klart, at Ovtrup Sogn
er forpligtet til at deltage i den
foreslaaede ny Skolebygning i
Tæbring.
Endvidere forlanger Cancelliet
Oplysninger om, med hvilken Ret
Skolelærer Plougmann*) er entle
diget og tillagt foruden Pension
Brugen af den gamle Skole. Herpaa mener Præsten tidligere at
have givet Oplysninger, saa en
Gentagelse er unødvendig.
I et senere Møde benævnes Tæ
bring Skole som faldefærdig og
atter paa et senere Møde, 1837,
28. Februar, forelægges den ap
proberede Skoleplan. Paa et Mø
de afholdt paa Damsgaard 1838,
7. Marts sælges Rakkeby Skole
til Søren Jensen Blaabjerg af
Sønder-Blaabjerg for 150 Rdl.
for Bygningerne og 300 Rdl.
for Jordlodderne
Det første
Beløb indgik i Skolevæsenets

*) Ta4>ring.
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Kasse, medens det sidste tilfaldt
Rakkeby Sogns Beboere.
I Rakkeby nævnes Christian
sen som Skoleholder 1834 og se
nere 1838 Skolelærer Sørensen,
som, da den ny Skole var bygget,
er flyttet dertil og er saa blevet
Skolelærer for begge Sogne.
Da Skolelæreren
i Tæbring,
Plougmann nævnes som pensione
ret i 1836, er det vel muligt, at
Sørenisen har været Lærer i beg
ge Skoler til den ny Skole var
færdig. I et Møde 17. April 1838
beklager Pastor Aabye sig over,
at Skoleordningen var ulovlig,
men haabede paa bedre Tider.
»Aar 1838 d. 4. Novbr., Form.
Kl. 10 indviede jeg ved en Tale
Tæbring-Rakkeby af nyt opførte
Skole til den treenige Guds Tje
neste; umiddelbart derpaa be
gyndte første Gang Undervisnin
gen. — Det var mig en højtidelig
Time. — Den naadige Gud, hør
mine Bønner, og und mig fremti
dig større Glæde af Skolevæse
nets Bestyrelse«.
Saaledes skriver Pastor Aabye
i Protokollen, da han havde naaet sit Maal, trods al Modstand
fra Beboerne i Rakkeby. Han
maa vel sukke, thi han har anta
gelig faaet Modstandere i Rakke
by paa Grund af Skoleordningen
og med Skolelærer Ovesen i Ovtrup var det paa den Tid rent
galt; han nægtede i alle Maader

at adlyde Præsten, hvad der ved
Eksamen førte til, »at Præsten
fandt, at Børnene havde tabt sig
meget« og fik slet og maadelig i
Karakter i alle Fag. Næste Gang
var Forholdene saa slette, at in
tet Barn fandtes værdig til at
flyttes op i andre Klasser. Der
imod er Præsten meget godt for
nøjet med Undervisningen i Tæ
bring Skole. Senere klager han
over begge Skoler.
Aar 1836, 5. April holdtes
Kommissionsmøde i TæbringSkole, hvor Sognepræsten fremlagde
en Skrivelse af 25. Marts 1836,
hvori den pensionerede Skolehol
der for Tæbring A. Plougmann
frasiger sig Retten til Beboelse
af den gamle Skole i Tæbring og
Brugen af Tæbring Skolelod.
Sognepræsten bemærkede,
at
Skolebygningen saaledes fra nu
af stod for Distriktets Regning
og til dets Afbenyttelse. Hvori
mod han (Præsten) tog Jordlod
den som en Del af Præstegaardens Miark, i midlertidigt Brug,
indtil nærmere Bestemmelse tar
ges, om Skolehuset skal blive
staaende eller nedrives.
Angaaende denne Skolestrid
har der ikke lydt en eneste selv
stændig Røst fra Tæbring, men
alle har haft samme Mening som
Præsten. MJen 7. Februar 1838
mødte Gaardmand Thomas Bøl-
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ling*) i Tæbring for Skolekom
missionen og bad sine tre skole
pligtige Børn fritaget for Skole
gang, da de bedre hjemme kunde
lære Inden- og Udenadslæsning af
hans Karl, Chr. Ljørslev.
At der i Aarenes Løb fra Rakkeby Sogns Beboere flere Gange
har været indsendt Andragende
til Sogneraadet om en bedre
Skoleordning i disse to Sogne, er
vel ikke til a t undres over, da
Rakkeby maaske er det eneste
Sogn i Danmark, som ikke har
sin egen Skole. Første Gang der
indsendtes Andragende var i
Aaret 1898. Men Sogneraadets
Plan om at bygge en Forskole
ved Siden af den gamle Skole i
Tæbring førtes igennem. Næste
Aar indgav en Del af Rakkeby
Sogns Beboere et Andragende om
at faa en Vinterlærer der i Byen;
men Sogneraadet vedtog at sva
re benægtende.
Der blev senere — vist 1916—
17 — fra saa godt som samtlige
bosiddende Beboere i Rakkeby
Sogn, indgivet Begæring til Sog
neraadet om at faa en Skole i
Sognet, men dette Andragende
gled ganske stille ned i en af
Sogneraadets
mange Skuffer.
Derimod vedtog man at anvende
adskillige Tusinde Kroner til at
*) Boede d er hvor nu M artin H vldig
hor.

udvide og forstørre Beboelseslej
ligheden ved Forskolen i Tæbring,
saa at den kunde afgive en god
og rummelig Lejlighed for en gift
anden Lærer.
9. Større Gaarde.
Votborg*) i Tæbring Sogn har
i gamle Dage været en Herregaard. 1435 nævnes Peder Niel
sen (Bomøve) af Wotteborg, hvis
Enke Inger Kaas synes at have
efterladt den til sin Brodersøn
Jens Kaas, der 1477 skrev sig
hertil. 1667 blev den — 24 Tdr.
Hartk. — af Anders Sandberg til
Kvelstrup mageskiftet til Mag.
Jak. Faber og 17x4 af Hans. Han
sen Riber solgt til forrige For
pagter af Damsgaard, Peder Fre
deriksen. 1732 købte Kapt. An
ders Ring tilDamsgaard den hal
ve Part af Votborg af Jesper
Nielsen Leth, der havde arvet
den efter Inger Miouritedatter,
der døde 1729. 1734 købte han
den anden Halvpart for 143 Rdl.,
af hendes andre Arvinger. 1763
var den en Bondegaard — 13Tdr.
Hartk. — under Damsgaard. I
1880’erne var den en Fæstegaard
under Ømdrup. DaHagenJørgen
sen kort før sin Død 1797 sælger
Ømdrup Hovedgaard med under
liggende Gods og Tiender, er der
i Skødet indsat den Bestemmelse,
*) T rap.
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at Hagen Jørgensens ældste Søn,
Frands, maa overtage Votborg og
Tæbring Kirketiende om han
skulde ønske det, for en Købe
sum af 3000 Rdl.
Da Faderen døde kort efter,
overtog FrandsHagensenVotborg
1797. Han døde 1825. Derefter
ejede Sønnen Hagen Hagensen,
Votborg. Han døde 1886. Sønnen
Nis Hagensen overlod senere
Gaarden til sin Søn Hagen Ha
gensen. 1901 købtes Votborg af
den nuværende Ejer Kr. Østergaard.
Gaarden har 86 ha, der har
gedt 11 Tdr. Hartk., og er nu en
af Øens mest velbyggede Gaarde.
Damsgaard
i Ovtrup Sogn er en af de gamle
Adelsgaarde, hvortil der er knyt
tet et Stykke dansikHistorie, gen
nem tidligere Ejeres Navne.
Før i Tiden foregik Ind
kørslen til Borggaarden østen
ind
gennem
en
Port
og
over en Vindebro.
Gravene
har tidligere gaaet rundt om
Borggaarden og alle Borggaardens Omgivelser har ved Opdæmning kunnet sættes under Vand.
Dens Areal er ca. 183 ha med
28,8 Tdr. Hartk.
Damsgaards Ejere kan føres
meget langt tilbage i Tiden, helt
til 1382. Min Kilde om den er
Musæet her.

Hr. Peder Mogensen
var af Slægten Due (Glob), Søn
af Mogens Nielsen. Peder Mogen
sen nævnes 1382. Gav 1389 en
Gaard i Lødderup paa Mors til
Dueholm Kloster for sin og sin
Hustrus Sjæl. Beseglede 1401 i
Helsingborg Kong Eriks Stad
fæstelse af Dronning Margrethes
Testamente.Var 1406 endnuVæbner, men 1408 Ridder. Beseglede
1409 Forliget med Ditmarsken og
1411 Forliget i Kolding. Synes
paa denne Tid at have været Hø
vidsmand paa Bygholm. Beseg
lede 1423 Forbundet med Hansestæderne og var da Høvidsmand
paa Kalø. Var Aaret efter een af
Voldgiftsmændene i Striden om
Arven efter Biskop Bo i A arhus;
afsagde samme Aar Vidnesbyrd
i de sønderjyske Stridigheder, og
angiver da at høre hjemme paa
Sjælland og være ca. 50 Aar gi.
Beseglede 1435 Forliget i Vor
dingborg. Han var gift medElena
og havde med hende BømeneMogens og Else.
At han har været Ejer af
Damsgaard,
fremgaar af et
Thingsvidne, som hans Søn Mo
gens Pedersen, 19. Februar 1436
lod optage paa Sønderherreds
Ting paa Mors, hvor 8 Mænd vid
nede, at fornævnte Mogens Pe
dersen og hans Forældre har haft
Lynggaards1Mark i rolig Hævd i
73 Aar.
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Mogens Pedersen.
Søn af fornævnte Peder Mo
gensen og Elena. Den 29. Sep
tember 1424 forseglede han He
lene Mikkelsdatters Skøde til
Dueholm Kloster paa en Gaard i
Tødsø og en Gaard i Tæbring.
Han var da Foged i Sønderherred
paa Mors og Væbner.
4. April
1430 besegier han sin Søster, El
se Pedersdatters Skøde til Due
holm Kloster paa en Gaard i S.
Draaby, som hun skænkede til
Klostret for sin Siæls bestæ og
Fordel og maagh.
I de følgende Aar besegier han
flere Skøder og Breve paa Gods
baade paa Mors og andet Steds,
og han bruger da Duernes Vaaben. Han nævnes sammen med
Peder Mogensen af Goylnopp
(Gullerup), der ligeledes førte
Duernes Vaaben.
I December 1447 skøder og af
hænder Mogens Pedersen, Væb
ner, til Damsgaard, med sin Hu
stru Kirstine Clausdatters Sam
tykke, til Dueholm Kloster en
Gaard i Vejerslev og en do. i
Fredsø, for begge deres Sjæles
og deres Sjæles Helsen og Salig
hed, og skulde Prioren og Brød
rene i nævnte Kloster ved Mo
gens Pedersens og Hustrus Død
gøre Messer og Tjeneste efter
deres tidligere udgivne Brev.
3. Februar 1452 skøder Væb
ner Mogens Pedersen for sin og

sin Hustru Kirstines og alle an
dre paarørendes Sjæles Helsen en
Gaard i Fjallerslev til Dueholm
Kloster, hvorfor der skal gøres
en Messe hver Uge for vor Frue
Alter, foran hvilket han selv ud
vælger sin Grav, og denne Messe
skal om Onsdagen holdes til evig
Tid.
Mogens Pedersen var første
Gang gift med Sidsel Mogensdatter Glob, med 3 Søblade i
Vaabenet, med hvem han havde
Døtrene Kirsten og Maren. An
den Gang var han gift med for
annævnte Kirsten Clausdatter.
Ove Ovesen
var gift med Formanden, Mogens
Pedersens Datter Maren.
Ove
Ovesen er muligt identisk med
Væbner Ove Ovesen (Longe) som
5. December 1426 nævnes paa
Pvougsø Herreds Ting. 1438 og
1440 forekommer han som Ove
Ovesen Longe, en Slægtning af
Hr. MarkvardSkjæmov paa Mejlgaard.
1467 maa han være død, thi i
et Brev af dette Aar erkender
Maren Mogensdatter af Dams
gaard, Hr. Ove Ovesens Efterle
verske, at have opladet fra sig al
den Jord, som hendes Fader, Mo
gens Pedersen lagde fra Dams
gaard til en Gaard i Fjallerslev,
som i hendes Skifte kom, og antvordet hende fri til Damsgaard
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igen, og til Thomas Jensen
hans Arvinger.

og

1520 gav han Kong Kristian
II 10 fede Stude for a t blive fri
for at være med paa denSverrigs
Thomas Jensen,
rejse, som Chr. II foretog nævn
der i sitSkjold førte Mur-Kaaser- te Aar. Mogens Thomsen skal
nes Vaaben — en tretindet Mur, være død før 15. April 1521. Om
ligesom Familierne Daa, Revent- hans Død beretter Hvitfeld føl
lov og Galskyt — blev ved sit gende :
Paa sin Hjemrejse fra Bordes
Giftermaal med Mogens Peder
sen Dues Datter, Kirsten, Ejer holm, i Holsten lod Kong Chr. II
af Damsgaard. Thomas Jensen Mogens Thomsens Lig optage af
var Søn af Longe Jens Ovesen Graabrødrenes Kirkegaard og Ki
til Grøeløt. Efter Faderen arvede sten ophænge i en Galge paaAarhan Grøeløt og tilgiftede sig med hus Gade ved Byens Kilde neden
Gjertrud Kaas', Kaas i Salling, til for Borge Porten.
Mogens Thomsen, som havde
hvilken Gaard han skrev sig al
lerede 1459, og som 25 Septem fortørnet Kongen ved nogenUret,
ber 1460 paa Kalundborg Slot han skulde have gjort sine Bøn
med mere Gods tildømtes ham af der og hvorover disse havde kla
Kong Chr. 1.
get, var for Sikkerheds Skyld,
Han forsegler og underskriver stolende paa dets Asylret efter
i de følgende Aar en Mængde jydske Lov, flygtet til Graabrød
Skøder og Breve og er 7. Oktober renes Kloster i Aarhus og var
1480 med til paa Landstinget i kristeligen død efter at have af
Viborg at afsige Dom over Ind lagt Skriftemaal og nydt Sakra
drivelse af Læsøboernes Saltaf mentet. Kongen lod senere Mo
gifter til Kapitlet i Viborg. Han gens Thomsens Lig begrave i
var da Væbner. i508 nævnesTho- Heden Jord og inddrog Mogens
mas Jensen sidste Gang og an Thomsens Gaard og alt hans
tages død 1511. Han skal være Gods under Kronen.
At Kongens raa og hensyns
begravet i Viborg Domkirke.
løse Færd i høj Grad maatte for
Mogens Thomsen
tørne den allerede misfornøjede
er den af Damsgaards Ejere, der og tildels oprørske Adel, kan ik
frembyder størst Interesse. Han ke undre. Men naar det i Adelens
har, ligesom sine Formænd, un Manifest mod Chr. II blandt dets
derskrevet og forseglet en Mæng Klagepunkter hedder, »atMogens
Thomsen udi sin Livstid havde
de Breve og Skøder.
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af hver Mand været agtet og
holdt«, da er det ved Professor
C. F. Allens Forskning nu godt
gjort, at Mogens Pedersen havde
gjort sig skyldig i forskellige
Falsknerier og altsaa ikke uden
skellig Grund havde fortjent og
paadraget sig Kongens Vrede og
Unaade, hvortil selvfølgelig an
dre Aarsager kan have været
medvirkende.
Ved en Husundersøgelse, som
efter Kongens Befaling foreto
ges paa Damsgaard den 15. April
1521 af Niels Clementsen, Lens
mand i Blæsbjerg Len, Prioren i
Dueholm Kloster, Wolleff Eryssøn, Borgmester i Viborg Per
Tranne, Borgmester i Nykøbing
Brun og Esper Bosk, fandtes i
Mogens Thomsens Gemmer 5
Bly Segl, som ikke tilhørte ham,
2 beseglede, men ubeskrevne Bre
ve og et Brev med 8 hængende
Segl uden Mærke eller Vaaben.
Mogens Thomsen, som ikke næv
nes nærværende ved Undersøgel
sen, havde rimeligvis allerede
forinden denne, der muligt ogsaa
er foretaget efter hans Død, ta
get Flugten og skjult sig i Graabrødre Kloster i Aarhus.
Efter Chr. II.s Fordrivelse, lod
den nye Magthaver, Frederik I,
for at gøre den formentlige Uret
god igen, men vel ogsaa nærmest
for at tækkes Mogens Pedersens
Standsfæller, Mandagen i Dim-

melugen 1523 udgaa Dom om, at
dennes Lig skulde begraves i ind
viet Jord og den forbrudte Gaard
med alt Godset og Løsøret tilba
geleveres Mogens Thomsens En
ke, Fru Ellene, og hendes Børn.
Mogens Thomsen var gift før
ste Gang med Gjertrud Kaas, en
Datter af Niels Kaas til Kaas og
Faarupgaard. Anden Gang med
Ellen Friis, Datter af Peter Friis
til Irup.
I et Thingsvidne vidner 18
Synsmænd for 8 Mænd, at de
havde set paa Foldager i L y n g g a a r d s M ark..........
Frands Iversen Dyre
blev ved sit Ægteskab med Mo
gens Thomsens Datter, Kirsten,
Ejer af Damsgaard. Foruden den
ne Gaard ejede han Tapdrup eller
Skovsgaard i Nørlyng Herred og
Palsgaard i Lysgaard Herred.
Frands Dyre var en Søn af Jens
Clausen Dyre til Sø.
1541 fejder han med Henrik
Blome paa Hald. 1543 staar han
anført i Adelens Takst som Ejer
af Damsgaard og var ansat til en
Skat af 15 Daler og 16 Mark.
1546 stævner han Christoffer
Styge til Sønderupgaard for en
Guldkæde, 208 ni (?) og Daler
som har man ham forholdt med
Urette, til at møde i Kolding
Torsdagen næst efter exaudj.
Samme Aar stævnes han selv af
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Jens Michelsen, Borger i Vejle,
for nogle Ukvemsord, som han
formentlig med Urette havde
brugt om ham, til at møde ved
den første almindelige Herredag.
1551 var han i Mønstringvallen
ansat til »self fierde Gla«, sig
selv og 3 Glavind til. 1552 for
sømte han efter Tilsigelse at
møde med sin Rustning.
1552
underskriver han den jyskeAdelsvedtægt om et aarligt Lande
mede i Viborg.
Samme Aar 1552 blev Kon
gens Rettertingsdom i hans egen
Nærværelse afsagt i Viborg,
hvormed Magister Niels Friis,
Cantor i Viborg, frikendtes for
Tiltale af Frands Dyre til Damsgaard, angaaende hans Hustrus
Fordring paa en Del i en Mandebod. for hendes dræbte Broder,
Niels Mogensen, der var blevet
ihjælslaget i Nyborg 11. Juni
1542, af Peder Stygge til Hevringholm. Mandeboden og Giørsum (Overboden) var ansat til
1500 Mark danske, som af Eftermaalsmændene Jep Friis til Irup,
Lensmand paa Skivehus og Jør
gen Quitszov var skænket til Ho
spitalerne i Jylland og overantvordet til Mester Niels Friis.
Hver af den dræbtes Søstre fik
desuden 100 Gylden eller et Kle
nodie af denne Værdi.
1559 afsiger han paa Viborg
Landsting flere Domme. 1562

faldt Dom ved Viborg Lands
ting imellem Hr. Jørgen Lykke
paa Mariager Klosters Vegne og
Frands Dyre til Damsgaard, om
Liunggaards M,ark, som tilkend
tes sidstnævnte efter hans Lov
hævd. 1563 deltager han i den
nordiske Syvaarskrig og gjorde
Tjeneste paa Flaaden. 1564, 16.
Marts kvittans til Hr. Frands
Dyre og 19 andre »Adels mænd
og fruer« paa 10,000 Dir., hvilke
de som Forlovere for Christoffer
Urne af Rigets Raad vare bievne
dømte til at betale. 1665 var
Frands Dyre tilstede paa Viborg
Landsting og lydelig for Thingsdom udvalgte, samtykkede og
gjorde tvende hans Søstre Ma
ren Dyres gift med Niels Kais
til Jølbygaard, Døttre, Jomfru
Johanne og Jomfru Birthe Kaas
til sine kære Børn og rette Ar
vinger at være til alt hans Jorde
gods Bo penge, rørendes og urø
rendes. 1565, 27. December fik
han og flere jyske Adelsmænd
Kongens Ordre om at møde i
Horsens Onsdagen efter 3die Ju
ledag (2. Januar 1566) og der
nærmere at erfare Kongens Villie. 13. Marts 1567 fik han og en
Del andre Adelsmænd Breve, at
Kongen agtede at bruge dem paa
sine Orlogsskibe. Han maa være
vendt tilbage samme Aar til
Damsgaard og sees ved Viborg
Landsting at have afsagt flere
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Domme. 1568 anføres han i Præ
stens Indberetninger som Ejer
af Damsgaard, hvorunder hørte
31 Gaarde, 7 Boel og 10 Huse.
1569, Onsdag næst før St. Dinis Dag (5. Oktober) dødeFrands
Dyre paa Dyreholm og blev be
gravet i Tapdrup Kirke.
1575, 30. Maj lode Erik Kaas’s
Børn ved Sønderherreds Ting ta
ge et Stokkenævn om Kirsten
Mogensdatters Gave, men denne
maa være gjort dem stridig, thi
først 1587 blev Damsgaard og
Gods endelig tildømt dem.
Niels Kaas
udkøbte sine Søskende og blev
saaledes Eneejer af Damsgaard
og underliggende Gods. Han var
en Søn af Erik Kaas (f 1556) til
Gielskov i Hillerslev Sogn, Sal
ling Herred og Svendborg Amt.
Denne Erik Kaas til Gielskov, der
vistnok er opkaldt efter sin Mor
broder Erik Kaas i Viborg, var
den første, der antog Navnet
»Kaas« og maa vel saaledes nær
mest betragtes som Stamfade
ren til den endnu levende Familie
»Mur Kaaseme«.
Niels Kaas var gift med Karen
Friis (Skaktavle Friserne), der
var Datter af Niels Friis til Kiærgaard, Magister og Kannik i Vi
borg.
Niels Kaas nævnes flere Gange
hvor han sammen med andre

Adelsmænd underskriver Doku
menter, saaledes 1581, 23. Sep
tember i et Tingsvidne af Viborg
Landsting, udstedt af Malte
Jensen til Holmegaard, Jørgen
Lykke til Overgaard og en Del
andre Adelsmænd, hvorimellem
Niels Kaas til Damsgaard, i An
ledning af, at Palle Juel tilStrandet, der paa Grund af Alder øn
skede at fratræde som Lands
dommer, æskede sit Skudsmaal.
8. Oktober 1588 forærede han
sin Brodersøn, Jørgen Kaas Em
miksen, et Eksemplar af den
gamle danske Rimkrønike, trykt
i København 1495 hos Gotfrid af
Bremen. I dette Eksemplar, som
endnu opbevares i Universitets
biblioteket, findes følgende Paa
skrift: »Denne Bog hører mig
Jørgen Kaas till med Rette og
blev mig given af min kiære Far
broder, Niels Kaas til Damsgaard
den 8. Oktober 1588.«
1592, 8. Juni forlenes Niels
Kaas til Damsgaard med Thistedgaard i Thy med tilliggende Tje
nere, uden Afgift og Regn
skab, kun mod at tjene med 1
gerust Hest. Det var en Avlsgaard »Thisted Bispegaard«, som
tidligere i de katolske Tider hav
de hørt under Børglum Bispe
dømme og været Opholdssted for
Bisperne, naar de opholdt sig
paa denne Kant af deres Stift.
Ved Reformationen var denne

26

Trussund og Andenes i Nordlan
dene og ankom til sit Len først
nævnte Aar. 1614 kom hans Hu
stru til Nordland. 1618 forlod
han og hans Hustru og lille Søn
atter Norge og drog tilbage til
Danmark.
1624, 9. Marts beskikkes han
til Værge for Christoffer Lindenow, en Søn af Godske Lindenow
og Karen Gyldenstjerne.
1625, 11. Februar var Hartvig
Bille af sit eget og Jomfru Lis
bet Friis’s Gods ansat til 920
Tønder Hartkorn, hvoraf skulde
stilles 3 Heste under Reinholdt
Heidenstrups Fane. Af hver 312
Hartvig Bille
Td. Hartk. skulde stilles med en
i Aaret 1614. Han blev derved Hest.
Ejer af Damsgaard og en Del af
1626 blev Hartvig Bille efter
Mollerup, som hans Hustru hav sin Hustrus Morbroder, Hartvig
de arvet efter sine Farbrødre, Kaas’s Død 10. September 1625,
Herman og Hartvig Kaas. 1610, Eneejer af Møllerup i Feldballe
3. Oktober havde Anna Kaas som Sogn, Sønder Herred, Randers
ugift arvet af sine Fastre, Jom Amt.
fruerne Sophie og Inger Kaas til
1631, 12. Juli, Skøde fra Hart
Faddersbøl, faaet Skøde paa no vig Bille til Brodersønnen, Hol
get Gods beliggende paa Mors og ger Bille, paa al sin Broderiod,
1611, 26. Januar ligeledes Skøde Del og Anpart i Bjørnsholm Hofra Iver Lykke til Grinderslev vedgaard samt Liffø, Sønderlade,
Kloster paa nogle Gaarde i Blid- Borregaarde samt 4 Bundgarnsstrup Sogn.
steder for Nibe.
1597 studerede Hartvig Bille
1638 var Hartvig Bille Ejer af
ved Genfs Universitet. 1598— 550 t/q Tønde Hartkorn, herunder
1604 var han Sekretær i Kan Damsgaard og Mollerup, hver
celliet og 1604—1618 var han paa 54 Tdr. Hartk. Han døde om
forlenet med Helleland, Salten, ved Midten af 1640erne. Hans
Sony en, Lofodt, Vesteraas samt Hustru, Anne Kaas blev begra-

Gaard blevet inddraget under
Kronen.
I Aaret 1600 skænkede Niels
Kaas til Skallerup Kirke paa
Mors en sjælden og mærkelig
Kalk og Disk af Sølv. Paa Kal
kens Fod findes en langindskrift,
som meddeler, at Niels Kaas til
Damsgaard har givet Kalken og
Disken til Skallerup Kirke.
1602, 19. April, nævnes Niels
Kaas som een af Anders Maltesens Arvinger. Niels Kaas og
Hustru Fru Karen Friis efterlod
af deres Ægteskab kun Datteren,
Anne Kaas, som blev gift med
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vet i Aaret 1650, 26. Juli, og D.
Jakob Mathisen prædikede over
den afdøde og betænktes runde
lig af hendes Børn, der gav
ham to forgyldte Pokaler paa 60
Lod. Baade Hartvig Bille og
hans Hustru ligger begravede i
Feldballe Kirke, Sognekirken til
Møllerup, under Koret.
Hartvig Bille og hans Hustru
havde tre Børn, hvoraf Sønnen
Niels Bille døde ugift i Rom og
Døtrene Hilleborg Bille og
Karen Bille
som ved Faderens Død blev Ejer
inde af Damsgaard og Gods, me
dens Møllerup med underliggen
de tilfaldt Søsteren Hilleborg.
Karen Billes Farbroder, Henrik
Bille, havde 19. Juli 1650 andra
get Kongen om, at Værgemaalet
for Jomfru Karen, paa Grund af
hans Alder og Svagelighed maatte overtages af hans Søn Sten
Bille. Men 16. Juni Aaret efter
fik Jomfru Karen Bille Bevilling
til at være sin egen Værge.
1652, 31. December faar Ka
ren Bille af Tønne Juel til Søegaard Skøde paa 8 Gaarde og 1
Boel paa Øen Ager i Karby Sogn.
1655, 16. Juni, gav hun sin Svo
ger, Preben Gyldenstjerne til
Møllerup, Skøde paa hendes An
del (91/2 Td. og 31/2 Td. Hrtk.) i
Hovedgaarden Bildeskov samt
noget Gods beliggende paa Fyn.

1661 underskriver hun egen
hændig Jordebogen, beregnet for
1660 til Aarsdagen 1661, over
Damsgaard
og underliggende
Gods, der iberegnet Hovedgaar
den udgjorde 286Vs Td. 1 Skp. 1
Fdk. 2 Alb. Hartk.
1662, 20. August, underskriver
hun ligeledes egenhændig en
Jordebog, beregnet for 1662—63,
over Damsgaard og Gods, til
sammen 295 Tdr. Hrtk. I Gaarden E n d e i s m a r k laa en lille
Mølle. Godset var beliggende i
Ovtrup, Tæbring, Mollerup, Kar
by (Agerø), Alsted (herimellem
Nørgaard i Skarum), Tødsø og
Skallerup Sogne, ialt 33 Gaarde,
8 Boel og 14 Gadehuse.
Samme Aar 1662 ægtede hun
Henrik Friis til Ørbæklunde, men
deres Ægteskab blev kun kort
varigt, thi allerede Nytaarsdag
1664 døde hun paa Damsgaard i
sin første Barselseng, tilligemed
Barnet.
Henrik Friis var en Søn af Je
sper Friis til Ørbæklunde. Efter
hans Hustrus Død ægtede han
Jytte Sehested Mogensdatter, der
ligeledes døde i første Barselseng,
og senere Sofie Juel Hansdatter,
med hvem han havde 6 Børn.
Han døde paa Staarupgaard 7.
Februar 1715.
Predbjøm Gyldenstjerne
havde den 21. Januar 1649 i Vi-
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borg Bryllup med Hartvig Bille
og Anne Kaas’ ældste Datter,
Hilleborg — som jo var foran
nævnte Karen Billes eneste Sø
ster, — hun maa da have været
i Trediveaars-Alderen. Allerede
1636 havde hun faaet Bevilling
til at være sin egen Værge. Hen
des Mand, PredbjømGyldenstjerne, blev ved hendes Forældres
Død, som før nævnt, Ejer af den
anseelige gamleHerregaard »Møllerup« i Feldballe Sogn, Sønderherred, Randers Amt med under
liggende Gods. Predbjørn Gyldenstjeme, der skriver sig til Bo
gensholm, var en Søn af Knud
Gyldenstjerne til Vosborg og
Skovsbo.
1660, 28 November underskrev
han egenhændig Jordebogen for
Møllerup Gods.
Mellem dette
Gods fandtes paa Mors: 3 Gaarde og 1 Boel i Faarup, 1 Gaard i
Emb, 1 Gaard i Sønder Draaby
og 1 Gaard i Hesselbjerg. Mølle
rup var ansat for 30 Tdr. Hartk.,
og Godset for 202 Tdr. Hartk.
Foruden nævnte Gods ejede han
en Part (6 Td. Mel) i »Midiemølle«.
1664, Nytaarsdag, blev han ved
førnævnte KarenBilles Død i Bar
selseng, Ejer af Damsgaard og
underliggende Gods, der i Arv til
faldt hans Hustru, HilleborgBille.
1664 nævnes han i Matrikulen
som Ejer af Damsgaard, der med

en Vandmølle i Gaardens Mark
beliggende og anden Herlighed
var takseret for 30 Td. Hartk.
Predbjørn Gyldenstjerne anta
ges at være død før 1672 og skal
han og hans Hustru, der dog
overlevede ham i mange Aar,
være begravede under Koret i
Feldballe Kirke.
Hilleborg Gyldenstjerne
var en Datter af Knud Gylden
stjerne, født 12. Juni 1652, og
Søn af Damsgaards sidstnævnte
Ejere, Predbjørn Gyldenstjerne
og Hilleborg Bille.
1681, 8. Oktober, fik Knud Gyl
denstjerne til Møllerup Bevilling,
at maatte vies i Huset med Jom
fru Elisabeth Rosenkrants. 1682,
6. Juni, underskriver han Mor
gengavebrevet til sin Hustru paa
2000 Rbdr, in specie og bebrever
hende ved samme Revers — hvis
hun overlever ham — med Møl
lerup og Damsgaards Hovedgaarde og underliggende Gods sin
Livstid ubehindret at nyde, kvit
og frit at beholde.
Sidst i Juni stod derefter deres
Bryllup, men dette — som det
syntes — saa lovende Ægteskab,
fik en hastig Afslutning, idet
Knud Gyldenstjerne allerede efter
15 Ugers Forløb pludselig afgik
ved Døden paa Møllerup den 6.
Oktober.
Han blev bisat i en
aaben Begravelse ved Feldballe
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Kirke, hvor ogsaa hans efterlad
te Enke og hendes anden Ægte
fælle,
Generalmajor
Jochum
Schock, senere fandt deres Hvi
lested.
Fru Elisabeth Rosenkrants for
blev, efter sin Mands Død, boende
paa Møllerup, optaget af Opdra
gelsen af hendes Datter, Frugten
af hendes kortvarige Ægteskab,
der efter Farmoderen var blevet
døbt »Hilleborg«. Fru Elisabeth
sad Enke i 15 Aar, men ægtede
saa Generalmajor Jochum Schock
til Bramslykke, Kj ærstrup og
Sneumgaard. Han døde 1720, og
hans Enke 2. November det føl
gende Aar.
1698, 7. Oktober, skødede og
ved Mageskifte afstod Amtsfor
valter Jens Hansen i Thisted to
Gaarde i Fjallerslev til høj ædle
og velbaame Jomfru Hilleborg
Gyldenstjerne til Damsgaard.
Skødet var underskrevet af for
rige Baadsmand og Tolder i Thi
sted Sn. Peder Marckvorsen og
Herredsfogden paa Morsø, Sn.
Knud Jakobsen
Hendes Værge var Oberst ved
Kavaleriet Jørgen Rantzov. 1702,
30. Juni, ægtede hun, 19 Aar
gammel, Major ved det vestersjællandske Regiment, Christian
Trolle til Rygaard. Han var en
Søn af Holger Trolle til Rygaard.
I dette Ægteskab fødte hun 5
Børn. 30. September 1709 blev

ChristianTrolle Generaladj udant,
men døde samme Aar. Hans En
ke overlevede ham i 25 Aar og
døde 20 December 1734 paa Ry
gaard i Roskildee Amt. Hendes
økonomiske Kaar havde Aar for
Aar forringet sig meget, og
Aaret efter hendes Død, 5. Maj,
fragik hendes Svigersøn, Kam
merherre Siegfred von Piessen til
Næsbyholm, paa sin Søns Vegne,
Arv og Gæld efter hende.
Medens Møllerup gik over til
Sønnen, Knud Trolle, født 1705,
havde Major Christian Trolle,
med sin Hustrus Vilje, allerede
6 Maj 1703 solgt Damsgaard og
underliggende til Seign. Vilhelm
Deichmann. I Chr. Trolles Besid
delsestid var Damsgaard bortforpagtet til Peder Frederiksen.
Vilhelm Deichmann
blev ved Skøde af 6. Maj 1703 fra
Major Chr. Trolle Ejer af Dams
gaard og Mlølle, tilsammen 28
Tdr. Hartk., med underliggende
Bøndergods tilsammen Hartk.
246 Tønder Købesummen var
10,000 Rdlr Han beholdt Gaarden kun et Aar og solgte denne
og underliggende Gods, tilsam
men 275 Tdr., ved Skøde af 2.
April 1704 for 10,000 Rdlr,. dan
ske Kroner, til
Anders Winther,
der var født i Kristrup ved Ran-
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ders af jævne Forældre. En Bro
der til ham, Jens Winther, var
Sognepræst til Aaby og Pjergsted. Anders Winther havde væ
ret Forpagter paa Lundergaard.
1706 i den stærke Storm omblæ
ste 19 Bygninger paaDamsgaards
Gods.
W inther udstedte flere Pante
breve, blandt andre et til Krigsog Landkommissær Christopher
Hartmann i Aalborg paa 7000
Rdlr. i Kroner, hvem han gav
Pant i Damsgaard og Gods. 1708,
28. September, lod denne Pant
haver, paa Grund af Mislighol
delse af Pantebrevet fra Anders
Winthers Side, Damsgaard og
Gods (Hartk. 246 Tdr.) bortsæl
ge ved offentlig Auktion. At det
har været strenge Tider ses af,
at blandt det Damsgaard under
liggende Bøndergods var der i
Ovtrup 10 Gaarde, hvoraf de 4
var øde.
Højstbydende paa Auktionen
blev Oluff von Lassen til Bu
strup og hans medinteresserede,
Major Povl Rosenørn til Tinlum,
paa sin Broders, Mathias Rosenørns Vegne, med 7750 Rdlr., for
hvilket Bud han fik Hammerslag.
Winter protesterede dog mod
Auktionens Lovlighed og besvæ
rede sig navnlig over, a t Lyset,
som altid tændtes ved Auktio
nens Begyndelse, havde været
for lille (4 Fingrebred lang og en

Tommelfinger tyk) og for hastig
brændte ud, da man med Forsæt
havde aabnet Vinduerne, der gav
Træk. Sagen maa dog være ord
net i Mindelighed, thi 1G April
1709 gav Anders Winter Oberst
løjtnant Mathias Rosenørn Skøde
paa Damsgaards Hovedgaard,
underliggende Møller (skyldte
aarlig 21 Tdr. Byg), tilhørende
Gods, ti’sammen Hrtk. 275 Tdr.
samt de to til Damsgaard perpetuerede, Nykøbing Skole tilhø
rende Ovtrup og Tæbring Konge
tiender. Købesummen var 8,300
Rdlr. i Kroner foruden 20 Dukater i Guld.
Mathias Rosenørn
var født 1676 paa Tiulum og var
en Søn af Peder Madsen Rosen
ørn, Kancelliraad, der var adlet
20. Marts 1679.
1704, 25. April, ægtede Mathi
as Rosenøm Antoinette Lisbet
Friis, født 1675 den 2. December.
Hun var Datter af Otto Friis til
Aastrup. 1709 flyttede Ægtepar
ret til Damsgaard, som Mathias
Rosenøm ved Skøde af 10. April
var blevet E jer af. 1709—10 for
strakte han Kongen med 250
Rdlr., og gav sidstnævnte Aar
40 Rdlr. i Krigsstyr. Godset an
gives at være i slet Tilstand. 1713
var han i Krigsstyr ansat for 53
Rd. aarlig. Listen har Vedtegning
om, at han er udi Kongens Tje-
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ncste og i maadeligTilstand. 1714,
4. Juni købte han paa Auktionen
i Nykøbing over Ryttergodset,
tidligere under det tredie jydske
National Regiment, en Gaard i
Hvidbjerg, en do. i Tæbring, to
do. i Vester-Jølby, en i Solbjerg.
Købesummen for disse 5 Gaarde
udgjorde tilsammen: 975 Rdlr.
Rcsenørn tilbød underhaanden
for det ganske Hartk. (ialt 7
Gaarde) i V. Jølby at give 100
Rdlr. over den Summa, som dette
var opløbet til ved Auktionen,
men herimod protesterede de an
dre Købere, hvorfor Kommissio
nen maatte indskrænke sig til aleneste at føre Sagen til Kongens
allernaadigste Godbefindende.
1715, 9. April, fik han af Etatsraad Oluf Krabbe til Bjerre, Skø
de paa Moutrup, af Hartk. 17 Td.
1715, 2. April, tilskøder han
Etatsraad Povl von Klingenberg
til Høj riis en Del Gods paa Mors.
Samme Dag og samme Aar faar
han af Klingenberg Skøde paa 5
Gaarde i Fjallerslev og Votborg
Vandmølle i Tæbring Sogn. Lige
ledes køber han af ChristenBroerholt til Ømdrup en Gaard i Fjal
lerslev af Hartk. knap 5 Td. for
140 Rdlr. danske Kroner.
1716, 10. April, døde hans Hu
stru, Antoinette Lisbet Friisi.
1716, 25. April, fik han Bevilling
til at sidde i uskiftet Bo med sin
og hans afgangne Hustrus fælles

Søn. 1616, 24. August faar han
af Hans Nielsen med Kurator,
Peder Kristensen til Sindbjerggaard, Skøde paaHvidbjerggaard,
af Hartk. 20 Tdr. og underlig
gende Gods knap 2 Tdr. Hartk.
Købesummen var 489 Rdlr.
Midlerne til disse og mange
flere Ejendomskøb, antages det
at han tildels har faaet gennem
de ham efter hans Søster, Anna,
(død 3. December 1714) tilfaldne
Arv.
1718, 3.August, havde Mathias
Rosenørn Bryllup med Fru Mar
grethe Borneman, der var en
Datter af Bispen over Sjællands
Stift, Henrik Borneman. Hun be
skrives som en meget fornuftig
Kone og derhos en god Poetinde.
Hun var født i København 16.
August 1679 og saaledes endnu
en ung Enke.
Hendes første
Mand, Etatsraad Bendix Lasson
til Aakjær, var død 1717. Hun og
Mathias Rosenørn havde en Dat
ter, der blev født paa Aakjær
1720, 6. August.
1720, 30. Marts, udsteder Ro
senøm Skøde paa Votborg Vand
mølle til Sn. Jesper Nielsen Leth
og hans Søn Knud JespersenLeth
i Rakkeby.
1721, 21. Februar, sluttede
Oberst Mathias Rosenøm paa sin
Steddatter, Jomfru Karen Las
sons Vegne, Forlig med Mathias
Poulsen paa sin Fætter, der op-
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holdt sig paa Vilhelmsborg, Pe
der Benzons Vegne, hvorefter
Forlovelsen mellem denne ogJomfru Karen Lasson ophæves, tillige
med den derom verserende Pro
ces, mod a t Peder Benzon faar
udbetalt af hende 1800 Rdlr. klin
gende Courant og alle de Gaver,
som han havde skænket sin For
lovede.
J.725, 17. August døde Rosen
øm pludselig under et Ophold
paa Rodstenseje. Han blev begra
vet i Falling Kirke, hvor ogsaa
hans Enke senere fandt sit Hvi
lested.
Andreas Ring,
Kaptajn af Infanteriet, blev ved
Skøde af 9. April 1729 Ejer af
Damsgaard med underliggende
Mølleskyld, tilsammen Hartk. 28
Td., samt Dragstrup og Skallerup Kongetiende og 2 8 7 Td.
Hartk. Bøndergods. Gaardens
Areal udgjorde i Ager og Eng
463 Tdr. Land og Hede 350 Tdr.
Land. Købesummen udgjorde
3980 Rdlr.
1726 stod han som Lieutenant
ved det Aalborghusiske Infante
riregiment. 8. Marts samme Aar
fik han Bevilling til at maatte
vies hjemme i Huset med Inge
borg Marie Jørgensdatter Gleerup, af hvilken Præst, de dertil
kunde formaa.
Han tog straks fat paa a t ord

ne sit vidtløftige Gods, hvoraf en
Del var øde. Damsgaard hørte til
de i Fordringen af 16 December
1682 saakaldte komplette Sædeog Hovedgaarde. En stor Gaard
paa Ager, som havde ligget øde i
12 Aar før han blev Ejer, var af
de omliggende Bønder blevet henpløjet og den ganske Mark »for
haned« og hendreven.
1732, 25. August fik han af
Jesper Nielsen Leth Skøde paa
Halvdelen af Votborg, som da var
beboet af 2 Gaardmænd og 2
Husmænd.
I en Indstilling til Rentekam
meret 1735, 10. November, be
skrives Damsgaard som bestaaende af Gaard, Gods og Tiender,
tilsammen 408 Tdr. Hartk., købt
for 5000 Rdlr., hvorpaa ikke al
ene forrentes Størstedelen, men
hvoraf aarlig ogsaa maa betales
af Godset en stor Del Penge-Contributioner. Kaptajn Anders Ring
døde i Aaret 1739.
Niels Hansen,
der havde været Forpagter hos
Kaptajn Ring, ægtede hans Enke
og blev saaledes Ejer af Gaard
og Gods.
Niels Hansen var en
Søn af Degnen til Dragstrup og
Skallerup, Hans Nielsen. Niels
Hansen skriver sig allerede 7.
September 1740 til Damsgaard.
Under hans første Besiddelsestid
blev Retten til Indfæstning af
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Ovtrup og Tæbring Kongetiender
ved Auktionsdirektørens Dom af
23. August 1740 fradømt Dams
gaards Ejere, da den tidligere
Benaadning ved Kong Kristian
IV.s Regeringstiltrædelse 1730 af
Andreas Ring var forsømt at sø
ge konfirmeret. Da Afgiften til
Nykøbing Skole, som ejede de
nævnte Tiender, var forholdsvis
lille, var det et ikke ringe Tab
for de fremtidige Besiddere af
Gaarden.
Niels Hansen døde 1743. Ret
længe ud over Sørgeaaret blev
lians Enke, Ingeborg Marie Gleerup, der da antagelig var midt i
Trediveaarsalderen ikke sidden
de i Enkestand, thi allerede 20.
Juli 1744 angives hun gift med
sin tredie Mand.
Christen Nørbek,
der havde været Ridefoged paa
Damsgaard.Hvor og naar han var
født og om hans øvrige Familie
forhold findes ingen Oplysninger.
En vis Dannelse synes han ikke
at have manglet, og han viste sig
senere som en praktisk og dygtig
Mand.
1744, 4. December, fik han og
Familie paa Damsgaard Bevilling
til i deres Saligheds Sag at lade
sig betjene af uvedkommende
Præst.
Hans egen Sognepræst,
Christian Johansen Mohr, maa

altsaa ikke have tilfredsstillet
ham og hans Hustru.
Paa Foranledning af Amtmand,
Etatsraad Frederik Hauch i Thi
sted, sendte C. Nørbek den 8.
Marts 1756 til Cancelliraad Hans
de Hofmann til Brug ved hans
»Danske Atlas«, Indberetning om
historiske Mærkværdigheder ved
Damsgaard. Blandt andet oplyste
han, at der paa Gaarden opbeva
redes en stor Samling af gamle
Ejendomsbreve, deis paa Perga
ment, dels paa Papir. Af disse
Tingisvidner, Skøder, Gavebreve
m. m. var det ældste fra 1436 og
det yngste fra 1729. Paa Grund
lag af disseDokumenter gav Nør
bek en Fortegnelse af Gaardens
tidligere Ejere, indtil hans egen
Besiddelses Lid. I Aaret 1870 var
alle de g’amleEjendomsbreve end
nu i Behold, men er kort derefter
f oi svundne.
1760 var C. Nørbeks Hustru,
Ingeborg Marie Gleerup, død,
naar vides ikke.
1. November
1768 indberettede Nørbek, at der
under Damsgaards Gods var ned
lagt og øde (fra 10—50 Aar si
den) 11 Gaarde i Tæbring og Ov
trup Sogne, samt i Ager By af
Hartk. tilsammen 58 Tdr.
Nørbek maa være bleven gift
igen, thi 1780 fik han og hans
Hustru Bevilling for den længst
levende, at sidde i uskiftet Bo.
Nørbek døde 1782, og Aaret efter
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lod hans Enke Anne Nørbek, ved
offentlig
Auktion
bortsælge
Damsgaard og underliggende
Gods og Tiender. Bøndergodset i
Ovtrup, som bestod af 37 Tønder
Hartkorn, betegnes da som meget
forarmet.. Hele Købesummen ud
gjorde 8781 Rdlr.
Ved denne
Auktion blev
Mads og Niels Pedersen
Refsgaard
højstbydende og fik Skøde paa
Damsgaard m. m. i Juni Termin
1784. Niels Refsgaard udkøbte
senere sin Broder, Mads Refs
gaard, der boede i Refsgaard i
Volling Sogn (Salling), og fik af
ham 13. Juli 1797 Skøde paaHalvdelen af Damsgaard med reste
rende Gods, for den efter Auktio
nen 20. Oktober 1783 erlagte hal
ve Købesum eller 4390 Rdlr. d.
Courant.
1811 var Bøndergodset under
Damsgaard reduceret til 24*4 Td.
Hartk. 1805—06 var alle Bygnin
gerne Bindingsværk med Straatag. Omkring Borggaarden var
endnu Levninger af Grave.
Christen Brejnholt
blev 1813 Ejer af Damsgaard,
siom hans Fader Jens Breinholt
til SønderVinkel ved Lemvig køb
te til ham paa Auktionen efter
Niels Refsgaard for 68,000 Rdlr.,
Navneværdi.

Hans Kr. Hovmøller, som hav
de tjent ham som Dreng, fortæl
ler i Morsø Dagblad for 13. Febr.
1906, at Jens Brejnholt kom kø
rende til Auktionen 1812 paa
Damsgaard, og at det vakte Un
dren hos de tilstedeværende, at
denne jævne Mand, der ikke var
saa fin i Klæder som andre Herremænd paa den Tid, turde gøre
saa højt et Bud, hvorfor der ogsaa forlangtes stillet Kaution for
Købesummen. JensBrejnholt hen
vendte sig da til Ejeren af Blidstrup, Visti Søndergaard, og bad
om Hjælp. Søndergaard svarede
dog herpaa: »Aa, du er langt
bedre Mand end jeg.« Brejnholt
gik da til sin Vogn og aabnede
Skrinet, hvori han havde sine
Penge, og udbetalte hele Købe
summen kontant.
Denne Fortælling, der minder
om flere lignende fra ældre Tid,
har vel ingen Hjemmel, og maa
vel nærmest betragtes som et af
de almindelige Vandresagn.
6. November 1813 ægtede Chr.
Brejnholt Mette Kirstine Strand
by gaard fra Store Skindbjerg,
født 21. Februar 1794, en Datter
af Sn. Niels Strandbygaard. I
dette Ægteskab var 12 Børn,
hvoraf 6 døde som smaa, de an
dre 6 fik hver sin Herregaard:
Jens, »Vestervig - Nedergaard«,
Poul, Boddum Bisgaard, Niels,
Spøttrup, Karen, gift med Stok-
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holm, Vestervig-Overgaard, Gre fremragende Kender af Heste og
te, gift med Ingversen, Hegnet, ' Kreaturer, med hvilke han drev
og Kristen, Damsgaard.
en omfattende Handel, først for
Christen Brejnholt, som døde egen, senere paa fremmedes Reg
paa Damsgaard 6. Marts 1851, ning. Han var derfor som Han
fik den Lov, a t han var en jævn, delsmand jævnlig paa Farten he
brav, hæderlig og godgørende le Landet rundt, ja, selv i Udlan
Mand, elsket af alle, særlig af si det, og faa eller ingen var saa
ne Folk, for hvem han var som kendt paa og udenfor Mors som
en Fader, og hans Hustru, Mette »Brejnholt paa Damsgaard«.
Brejnholt var den første her
Kristine Strandbygaard, som dø
de den 9. November 1853 og blev paa Mors, der indførte Kreaturer
sænket ned i det aabne Gravkam af blandet Korthoms og Marsk
mer paa Ovtrup Kirkegaard, ved race, som han benyttede til Avl.
sin forudgangne Mands Side, at Ogsaa i det offentlige Liv har
hun af Samtiden fik det Skuds- Brejnholt i Aarenes Løb taget
maal, at hun var den ømmeste virksom Del. Han var saaledes i
og kærligste Moder for sine Børn, en Række Aar Medlem af Sogneog for Armodens Børn som en raadet, af Thisted Amtteraad i
Veninde, der aldrig blev træ t af 18 Aar, af Morsø Landbofore
at hjælpe og lindre, hvor der var ning, Dommer ved Statsskueme,
Nød og Savn. Sønnen,
Medlem af »Morsø Bankraad« og
af Komitéen for Skive-Glyngøre
Jørgen Christen Brejnholt,
Jernbane,Landvæsenskommissær
blev ved Faderens Død 1851 Ejer m. m. Overalt har man fundet
af Damsgaard, som han overtog god Anvendelse for hans prakti
for 30,000 Rdlr.
ske Sans og skarpe Blik, i For
Han var født 8. November bindelse med jævnt og besindigt
1827. 15. Februar 1856 ægtede Væsen, hans strænge Ubestikke
han Maren Buch, født 3. Oktober lighed og hæderlige og elskvær
1836, en Datter af N. L. Stok dige Karakter,
kendetegnede
holm paa Holmgaard ved Ring ham som en af Egnens bedste og
købing. I deres Ægteskab havde mest fremragende Mænd.
de 17 Børn.
I Politik har han vist aldrig
Brejnholt var en ualmindelig taget Del og Veltalenhed hørte
dygtig og praktisk Landmand, ikke til hans stærke Sider. Som
der drev sineJorder paa mønster Arbejdsgiver nød han ogsaa al
værdig Miaade. Særlig var han en mindelig Agtelse. Han skaanede
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aldrig sig selv, men stillede paa
den anden Side ogsaa store For
dringer til sine Arbejdere, som
han støttede med Raad og Daad
og altid omfattede med Troskab
og levende Interesse, selv efter
a t de havde forladt hans Brød.
I sine yngre Aar var Brejnholt
en meget dygtig og passioneret
Jæger, der paa Damsgaards vidt
strakte Terræn fandt et ypperligt
Felt for denne Sport.
I Aaret 1885 flyttede han med
sin Familie til Frederiksberg,
hvor han i nogle Aar beskæftige
de sig med en temmelig udstrakt
Kommissionshandel med Kreatu
rer. Den 15. Februar 1906 fejre
de den gamle Hædersmand og
hans bedagede Hustru, under
stor Deltagelse, i en talrig Fa
milie- og Vennekreds deres Guld
bryllup paa Frederiksberg.
Den 21. November 1891 solgte
han Damsgaard med fuld Besæt
ning for 150,000 Kr. til sin Søn
Chr. Brejnholt, der i Aaret 1901
solgte Damsgaard til den nuvæ
rende E jer N. Overgaard. Dams
gaard er nu en smuk og velbyg
get Gaard. Dens ny Borgegaard,
der er bygget i den saakaldte
vestjydske Herregaardsstil, lig
ger fornemt tilbagetrukket, til
dels omgivet af middelalderlige
Grave. En saadan gammel Gaard
har ofte en særegen, romantisk
Skønhed, der er vævet af den

omgivende Natur, af dens eget
arkitektoniske Præg og af de
Sagn og Minder, der hører hjem
me paa Stedet. Her har den staaet gennem Aarhundreder, og
mange er de Slægter, der har
haft hjemme i dens Stuer og dyr
ket dens Jorder. Maaske kom
mer Dagen for den gamle Gaard,
da Tidens Krav er de stærkeste.
Under de første Ejere af Dams
gaard nævnes flere Gange Lyng
gaard og Lynggaards Mark, som
de indvordede til Damsgaard.
Denne Lynggaard maa have lig
get paa Foldager, idet vi i Mo
gens Thomsens Ejertid har et
Tingsvidne, hvori nævnes, »at de
havde set paa Foldager i Lyng
gaards Miark« osv.
Hvor deGaarde har ligget, som
i Følge en gammel Embedsbog
(liber daticus) i Tæbring Præstegaards Arkiv, er underlagt
Damsgaard, har jeg ikke kunnet
faa oplyst. De nævnes første
Gang i et Pantebrev, som Oberst
Mathias Rosenøm 9. April 1715
udsteder til Generalmajor Chri
stian Georg von Møsting til Rønnovsholm og Fuglsig, paa 1000
Rdlr. danske Kroner, og de be
tegnes da som øde. I ovennævnte
Embedsbog læses:
Uddrag af Aalborg Stifts Pro
tokol betræffende Gejstlighedens
aarlige Indkomster, samt Præstegaardes Tillæg og Herligheder,
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hvori blandt andet Tæbring Præ
stekald i Sønder-Herred paaMors
angaaende: »Udi dens Annex Ovtrup ligger en Adels-Gaard, kal
det Damsgaard, hvorunder der
for Rum Tid siden , inden Mands
Minde, skal efter Relation være
lagt 2de (tvende) Gaarde, nemlig
Store Coustrups og Smediegaards
Jorder. Nok bruges til Gaarden
aparte en øde Gaard, kaldet
Østergaard, udi den nye Matricul
anslaget til 3 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdk.
1 Album Hartkorn.«
E t andet Sted i fornævnte Pro
tokol staar: »I N. RefsgaardS
Skøde paa Damsgaard staar: »At
Damsgaard svarer af den sig un
derlagte Vestergaard, der er 6Td.
4 Skpr. 2 Fdk. Hartkorn«, osv.
I den førnævnte Præsteindberetning af 1638 staar om Dams
gaard : »Udi Offtrup er en Herregaard med Navn Damsgaard, saa
kaldet af Fiskedammen derhos
liggende. Af denne Dam og Gra
vene omkring Gaarden, har for
dum trendé Møller haft deres
Vandløb, som er Ofvermølle,
Meldmølle og Nedermølle, men
den Ofvermølle er siden bleven
øde. Paa Damsgaards Mark fin
des end derforuden, en Mølle ne
de ved Fjorden hos en Gaard,
kaldet Smidiegaard.« — Denne
Mølle nede ved Fjorden, i Nær
heden af Gaarden Smedegaard,
har siden faaet Navnet

Der hvor den flereGange nævn
te Ofver Mølle, som 1638 var øde,
har ligget, fandtes ved Proprie
tær Overgaards Tiltrædelse end
nu Dæmningen i nogenlunde Be
hold; han saa da straks, at her
var der K raft til Damsgaards
Forsyning med K raft og Lys. Nu
er Damsgaard oplyst af Elektri
citet fra Gaardens eget Værk, og
Komet tærskes ved den elektri
ske Strøm fra Vandkraften fra
den gamle Ofvermølle.
Hovmølle (Ovtrup)
og dette Navn er senere blevet
et Slægtsnavn. 1662*) nævnes
Mjøllen første Gang i Damsgaards
Historie: »I Gaardens Endelses
Mark ligger en lille Mølle«. Sene
re er Møllen nævnet flere Gange
og i Forbindelse medSmedegaard.
Provst Schade betegner Møllen
ca. 1800 som en Skind-Stampemølle, kaldet »Havmølle«.
Smedegaard og Møllen er uden
Tvivl i Tidens Løb blevet til een
Ejendom, og Navnet kan stam
me fra »Møllen ved Havet«,
»Havmøllen«. Eller maaske fra
Ordet »Hov«, Hovning, Hoveri.
Blaabjerggaard,
eller »Blaaborg«, som den i ældre
Tider kaldtes, er ligesom Votborg
og Damsgaard en gammel Gaard.
*) Jom fru K aren Billes Ejertid.
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1478 tog Hr. Niels Timmensen
(Rosenkrants) Vidne om, at
Blaaborg var Hr. Hans Podebusk’s rette Arvegods, og han
pantede det til Hr. Skarpenberg.
1481 nævnes Peder Skamelsen
i Blaaborg. — 1661 blev Blaaborg
udlagt fra Kronen til AlbertBalt.
Berends Arvinger og Leonhard
Marcelis. — 1662 var Blaaborg
en Fæstegaard paa ca. 19 Tdr.
Hartk. — 1664 hørte Blaaborg
ifølge Dueholm Amts Matricul til
Dueholm. Fæstere: MichelAndersen og Morten Thomsen. Lands
gilden var: 12 Tdr. Byg, V/z Td.
Smør, 1 Svin, 4 Snese Aal og 6
Tdr. Havre. Hartkornet var da
ca. 19 Tdr. — Ifølge Dueholm
Amts Mtrk. 1688 ejes Blaaborg
af Klingenberg. Fæstere: Peder
Michelsen og Kristen Gregersen,
og efter hvad der er tilføjet med
en senere Haand, er Peder Mi
chelsen bleven efterfulgt af Mor
ten Kristensen. — Ifølge en Jor
debog over Glamstrup i Viborg
Landstings Skøde og Ptpr. (Blad
351b) hørte Blaaborg 1748 under
Glomstrup. Fæstere: Peder An
dersen og Niels Nielsen, som hver
gør y% Plovs Arbejde. Hartk. 8—
7—2—y>. Denne Gaard kaldes
Sønder Blaabjerg. Ifølge samme
Jordebog over Glomstrup for
Aaret 1789 (Blad 405b): Fæster
Jens Sørensen:. Men her anføres
Landgilden saaledes1: 4 Rdlr.

Plovs Arbejde; spinder 2 Pd. Hør
eller 3 Pd. Blaar. Ifølge Morsø
Herreders Skøde og Ptpr. er 1793
den 17. Juni læst Købekontrakt
og Skøde samme Aar fra Jens
Kjærulf Sand, Ejer af Glomstrup,
til »min Fæstebonde Jens Søren
sen« paa den halve Blaabjerggaard. Alt Arbejde og Hovning
til Glomstrup ophører. Købesum
1070 Rdlr., hvoraf 170 Rdlr er
betalt kontant. Hartk. 8—7—2—
y,. Gaarden er Sønder-Blaabjerg.
Blaaborg maa altsaa være delt
i to (Tvillinggaard), mellem 1664
og 1748. Den søndre »Tvilling«
kaldtes Sønder-Blaabjerg og den
nordre Nørre-Blaabjerg.
Førnævnte Jens Sørensen, som
i Aaret 1793 købte Sønder-Blaa
bjerg til fri Ejendom, var Fader
til Søren Jensen Blaabjerg, der
senere delte S. Blaabjerg mellem
sine to Sønner, Morten og Povl,
hvoraf Morten fik den gamle
Gaard og Povl den nye, der nu
kaldes Øster-Blaabjerg.
10. Udskiftningen.
I Oldtiden har der vel nok væ
ret Storbønder og Fattigfolk i
Samfundet, men det har dog i so
cial Henseende været ganske an
derledes ensartet, end vi i vore
Dage kender det. Med Hensyn til
Æ ttens Sammenhold, stod Høv
dingen og den fattige Bonde ens.
For 5—6 Hundrede Aar siden
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levede Ridderne nærmest som
Storbønder, midt iblandt deres
Naboer, og de tog vel selv Del i
Arbejdet, paa lignende Maade
som almindelige Gaardmænd i
i vore Dage. Ridderens Gaard laa
ikke for sig selv fjernt fra Bøn
dernes Boliger. Nej, den laa enten
midt i Byen eller i Nærheden af
denne. Derved blev der livligSamvirken mellem Ridderen, Herre
manden eller Storbonden og de
andre Bønder. Danmark var for
600 Aar siden et stort Bondeland,
hvor man hverken kendte Liveg
ne eller Hoveri. Det kom først
senere — efter Reformationen.
I de gamle Landsbyer laa Hu
se og Gaarde samlede i enKlynge,
som oftest i Nærheden af Kirken,
om en saadan fandtes i Byen. Ved
hver Gaard var der en Toft, der
var Bondens Særeje, idet den var
uden for Fællesskabet. Denne
Hustoft, eller Botoften, som den
gerne kaldtes, laa lige bag Gaarden. Den var en Slags Maalestok
for Bondens Lod og Del i Byens
Vange. For hvert nyt Skifte La
vet tog ind til Drift, blev Tofte
bredderne opmaalt, og Bønderne
rebede det nye Skifte og tildelte
hver Ejendom i Byen sin Lod ef
ter Toftens Bredde og Størrelse.
Efter Botoftens Størrelse blev al
Afgift ydet. Under Præstevælden
stod Herremænd og Bønder sam
men mod Gejstligheden. Men un

der Adelsvælden stod Bønderne
ene og havde da trange Kaar.
Af foranstaaende ses, a t For
men
for de sammenbyggede
Landsbyer med Jordfællesskabet,
er meget gammel. Ved Lov om
Fællesskabets Ophævelse og Jor
dens Udskiftning blev disse flere
Aarhundreder gamle Forhold for
andrede.
Ogsaa her i Sognene laaLandsbyeme samlede i Nærheden af
Kirkerne, frataget enkelte Ud
flyttere, lige indtil Udskiftning
fandt Sted, der for
Tæbring
Sogns Vedkommende skete i Aaret 1790. Her laa Byens; Huse og
Gaarde samlede nær Kirke og
Præstegaard. Gaardene var alle
ret store, idet de udstrakte Mar
ker mod Syd, hvorpaa. nu findes
en Mængde Hjem, paa den Tid
var saa godt som ubebygget.
Ifølge Udskiftningsprotokollen
blev Nr. 8 i Tæbring, der da eje
des af Anders Nielsen Blaabjerg
— nu af Markvor Hovmøller —
udskiftet 1790.
Ved den nedsatte Kommissions
Møde erklærede AndersBlaabjerg
sig villig til at udflytte sinGaard
og tage sine Jorder paa følgende
Maade:
1. Tildeles som sit Areal af Al
sæden paa Haldagre og Lærkdals
Agre, som Lars Ladefoged ikke
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kan indtage. Hernæst begynder
hans Vesiterskellinie paa Nord
vest Hjørne af Haldagre, gaaende i en lige Linie sønderpaa til
ungefær 106 Alen østen for det
sydvest Hjørne i Jonas’s Have.
Herfra gaar Linien vesterpaa,
indtil den kan. gaa sønderpaa, en
ten til Hans Kristensens eller
Jens Simmensens (?) Lodder.
Ham (Anders Blaabjerg) til
deles Birkj ær og Fælledet vesten
samme, Hauger (?) ogHolm, Tuer
østen samme, paa begge Sider af
Aaen Fra Østen drages en lige
Linie fra denne M a n d s(? )------(ulæ seligt).-------. Engene under
Haldagre tildeles ogsaa Anders
Blaabjerg.
AndersBlaabjerg erklærede sig
villig til at udflytte sin Gaard in
den Micalis 1791 og a t rydde
Byggepladsen inden Micalis 1792.
Ved Udskiftningsforordningens
allemaadigste tilstaaedeArbejdshjælp blev for ham bestemt saaledes:
1. Hente Gaardmændene alt
fornødent Bygningstømmer, dog
ikke længere Vej end i Nykø
bing.
2. Hjælper ved den gamle
Gaards Nedbrydelse og Materia
lernes Henkørsel til det nye Byg
ningssted.
3. Opkører fornødent Væggeler
og ælte og opslaar Væggene, ved
hvilke sidste Arbejder Husm an

dene gør lige Arbejde, enhver
for sig, med Gaardmændene.
4. Ligesaa afgiver baadeGaardmænd og Husmænd, det fornød
ne Mandskab, efter Omgang, ved
den nye Gaards Lægtning og Sy
ning for Tækkeren.
5. Udkører fra det gamle Byg
gested og ud til Anders Blaabjergs nye Jordlod, hvor han an
viser, 20 Læs Gødning. Dette Ar
bejde udføres alt paa Bymande
nes egen Kost.
Outrup
By er udskiftet og udflyttet
1800. Før Udskiftningen laa By
ens Huse og Gaarde samlede nær
Kirken, men er nu saa godt som
alle flyttet bort, saa Kirken nu
ligger ensomt, højt paa sin Ban
ke og har nu Menneskenes travle
Færd i Landsbyen lidt mere paa
Afstand. Derved kom der til at
hvile en egen stille Fred over
Kirke og Kirkegaard, som man
mærker straks man træder in
denfor.
Fjallerslev Bys Udskiftning
skete allerede 1799. Ogsaa her laa
Gaardene i Rad og Række: Søndergaard, Odgaard, Fruergaard,
Marks Gaard og Østergaard m.
fl. Disse Gaarde blev næsten alle
liggende paa deres gamle Plads
ved Udskiftningen, men er sene
re flyttet ud paa Markerne.
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Rakkeby
Sogns Udskiftning skete i Aaret 1798. Ligesom i de andre By
er, • laa Gaardene ogsaa her om
kring Kirken og Udskiftningen
foregik ogsaa her saaledes, at de
fleste af Gaardene blev paa de
res gamle Plads: Nørgaard, P.
Chr. Iversens Gaard, Mej lfart og
Rakkebygaard og maaske flere.
Nørremølle har uden Tvivl før
Udskiftningen ligget, hvor den
nu ligger. I en gammel Fattig
kommissionsprotokol, der beror i
Kommunens Arkiv, nævnes i al
Fald 1793 Christen Nørmølle, og
senere 1803—4 Enken Maren
Møller. 1813 nævnes Jens Chri
stensen,
formodentlig hendes
Søn. Næste Aar kaldes han Jens
Møller og senere, 1822 er han i
Fattigkommissionen og under
skriver sig da Jens Nør Mølle.
Nørgaard har uden Tvivl og
saa beholdt sin Plads. I 1790
nævnes Mads Nørgaard i oven
nævnte Protokol. 1805 Jens Nør
gaard og 1835 Niels Nørgaard.
Baade Nørremølle og Nørgaard
har været Selvej ergaarde, hvad
der fremgaar af ovennævnte Pro
tokol, men Rakkebygaard, P.
Chr. Iversens Gaard, Mej lf art og
Kærgaard var Fæste under Ømdrup.
Blaabjerggaarde var udenfor
Udskiftningen. Udskiftningspro
tokollen for Rakkeby, som skul

de bero paa Amtskontoret, kun
de ikke findes, derimod er den
tilstede for de andre Sognes Ved
kommende.
11. Indre Anliggender.
Den danske Landsby er oprin
delig etPlovfællesskab, hvor hver
Gaard havde sin bestemte Jord
og Agre. Var Manden Selvejer,
kunde han lade Jorden gaa i Arv
til sine Børn, til dem alle eller til
en af dem, ligesom han lystede.
Han kunde ogsaa sælge Gaarden.
Jorden var altsaa ikke fælles,men
den laa saadan blandet omkring
hinanden, at den maatte dyrkes i
Fællesskab. Man maatte pløje og
harve paa en Gang, høste paa en
Gang, saa samme SlagsSæd. Fæl
lesskabet gjaldt saaledes Arbej
det, Arbejdstiden og Arbejdsarten.
Disse Landsbysamfund havde
sine egne Vider eller Vedtægter,
hvoraf vi faar et ganske andet
Billede af den danske Bonde i
Fortiden end det Billede vi sæd
vanligt har mødt i Litteraturen,
idet disse smaa Folkesamfund le
vede deres eget hyggelige Liv,
hvori Sammenhold, Hjælpsomhed
og Redelighed var Grundpillerne.
Bystævnet var det vigtigste i
disse Samfunds Liv. Her samle
des man i hver Uge, ofte særlig
i Sæd og Høst tiere. Her var det
! Oldermanden, eller Videfogeden,
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som han nogle Steder kaldtes, der
raadede, idet han var Byens høj
este Embedsmand. Han havde at
sammenkalde Bymændene
til
Stævne ved a t tude i et Horn.
Han forelagde her de Sager, der
skulde forhandles, og derefter
kunde enhver faa Ordet, dog var
det en ubrydelig Regel, a t ingen
maatte tale i Munden paa hver
andre, bande, sværge, raabe højt,
bruge unyttige Ord eller vise
plumpeligen Lader. Var der een
blandt Bymændene som var saa
»uvittig«, at han ikke kunde væ
re Oldermand, da havde han at
bøde en Tønde 01.
I Aartusinder har dette Lands
bysamfund været Rammen om
Bøndernes daglige Liv, og dets
Love greb dybere ind i Livet end
Statens. Dets Begivenheder var
af dybere Betydning end heleFolkets fælles Oplevelser.
Den sidste Oldermand i Rakkeby skal have været Peder Niel
sen, der var gift med en Søster
til Sognefoged Jens Nørmøller.
Peder Nielsen boede i den ned
lagte Vestergaard eller der, hvor
nu N. Ebbesen bor.
Senere blev Sognepræsten Ol
dermand eller Formand baade for
Fattigkommissionen og Skole
kommissionen, og af hans Dyg
tighed og Indsigt afhang mange
Steder Landsbyernes økonomiske
Forhold og Fred. I Aaret 1841,

den 13. August, udkom en ny
Anordning angaaende Landkommunevæsenet, hvorved der skulde
oprettes et Sogneforstanderskab
for hver Kommune. I den Anled
ning staar i en gammel Valgpro
tokol, beroende i Kommunens
Arkiv:
Aar 1841, den trettendeDecember, Formiddag Kl. 10, samledes
undertegnede: Sognepræsten for
Tæbring Pastorat P. Aabye, Pro
prietær Breinholt til Damsgaard
og Sognefoged Jens Nørmøller i
Rakkeby, — i Tæbring-Rakkebye
Skole, for at lede den førsteValghandling af Sogneforstandere for
Tæbring Pastorat.
EnValgliste havde været frem
lagt tre forskellige Steder i Pa
storatet, hos SognefogedChrist en
Græsborg i Tæbring, Sognefoged
Anders Bækhøj i Fjallerslev og
Sognefoged JensNørmøller i Rak
keby.
Der skulde stemmes paa seks
Mænd, og Antallet af Stemmebe
rettigede var 62, hvoraf stemte
59. Valgte blev: 1.Sognefoged og
Gaardmand Jens Nørmøller i
Rakkeby med 45 Stemmer; han
var da 53 Aar gammel. — 2.
Gaardmand Mads Sørensen i
Tæbring med 41 Stemmer; han
var 35 Aar gi. — 3. Gaardmand
Johan Andersen Hovmøller i Rak
keby med 40 Stemmer; 41 Aar
gi. — 4. Gaardmand Christen
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Skriver i Tæbring med 33 Stem
mer ; 57 Aar gi. — 5. Gaardmand
Anders Mark i Ovtrup med 31
Stemmer; 39 Aar gi. — 6. Gaard
mand og Sognefoged Anders Pe
dersen Bækhøj i Fjallerslev med
27 Stemmer; 33 Aar gi.
Sognepræsten var valgberetti
get men ikke valgbar, da han var
født Medlem af Sogneforstanderskabet. Ved denne Valghandling
blev der spurgt hver enkelt,hvem
han stemte paa, og man kan se
af Protokollen, hvem de forskel
lige har stemt paa. Hver stemmeberettiges Hartkorn staar for
an Navnet. Her anføres nogle af
de store Gaardes Hartkorn i Aa
ret 1841:
T æ b rin g .
T dr.
P n e ste g a a rd e n
Votborg
Jen s Jacobsen Bach
H ans I-Iangaard
M ads H en rik sen K usk
M ads S ørensen
Søren A ndersen B laab jerg
C h risten G ra'sborg
P ed er A ndersen B laab jerg
C h risten S k riv e r
C h risten V otborgm øller
T h o m as B ølling
C h risten B a aru p

Skp.
14 2
S 3
8 1
7 G
7 4
7 1
7
G G
5 1
4 5
3 3
3 2
2 1

O v tru p S ogn:
D ain sg aard
20 5
P ed er Ø sterg aard
7 5
Je n s Cortsen
7 0
Povl K risten sen S ø n d erg aa rd 7 0
Niels Odgaard
7 0

Mikkel Mark

7 0

A nders A n d ersen H ovm oller 5
P e d e r B ach
5
E sben N ielsen
4
A ne L æ h r
4
N iels M adsen H o v m ø ller
3
N iels K risten sen , D a m sg aa rd s
Mølle
3

7
G
G
4
3
1

R akkeby:
Søren Jen sen B laa b jerg
C h risten B laa b jerg
Jo h a n A n d ersen H o v m ø ller
C h risten T h issin g
N iels N ø rg aard
Je n s N ø rm ø ller
P ed er Kr. Iv ersen
P ed er N ielsen
Jeppe S ørensen
A nders O d g aard

8
8
7
G
5
5
5
3
2
2

7
4
G
G
7
G
1
1
3
2

Allerede vedValget 1844 er der
sket en Del Forandringer i H art
kornet, idet Præstegaarden er
gaaet fra 14 Tdr. ned til 8 Tdr.
og Votborg er gaaet fra 8 Tdr. op
til godt 18 Tdr. Damsgaard er
steget til 28 Tdr.
Det nyvalgte Sogneforstanderskab havde Opgaver nok a t løse,
idet Kommunens Fattigvæsen
trængte til en bedre Ordning og
Vejene henlaa uindgrøftede og
trængte derfor til en gennemgri
bende Omgang.
Allerede Aaret efter Valget fo
reslog Jens Nørmøller og Johan
Hovmøller, at nedrive begge de to
gamle Huse i Rakkeby, der til
hørte Kommunen, da de begge
var gamle og skrøbelige. De fore
slog saa at opføre et nyt Hus paa
de to gamle Huses Grund. Dette
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Forslag bragtes til Udførelse
Aaret efter og Fattighuset var
fra 16. Juli 1843 beboet.
I Tæbring blev 11 Aar efter,
1854, bygget et nyt Fattighus,
hvis Opførelse blev overdraget
Jens Kous.trup, Peder Maigaard
og Kristen Nygaard.
Ogsaa Vejarbejdet blev der ta
get ret kraftig fat paa. Ved et
af Sogneforstandere 11. April
1842 afholdt Møde, hvor Forman
der havde anmodet Herredsfog
den, Hr. Justitsraad Rummelhof
om at komme tilstede, nærmest
angaaende Vejene, blev Sognefo
ged Jens Nørmøller enstemmig
valgt til at være Overopsynsmand
ved Vejene.
I de følgende Aar blev Kommu
nens Veje indgrøftede. Man brug
te den Fremgangsmaade, at der
af hver Tønde Hartkorn i Kom
munen skulde indgrøftes et vist
Antal Alen Vejlængde. I Aaret
1845 var dette Antal Alen 16 pr.
Tønde Hartkorn. I dette Aar hav
de Lars Høllede Overopsynet med
Vejene. Skønt det ofte kneb med,
at Hartkomsejeme i Tide fik det
dem paahvilendeArbej de ved Vej væsenets Forbedring udført, var
man dog i 1854 naaet saa vidt, at
Tæbring og Rakkeby Sogne i det
te Aar fik de sidste Vej stykker
færdige; nemlig det manglende
paa Vejen fra Rakkeby Fattig
hus og til Ømdrup Mark Skel. I

Ovtrup Sogn var man omtrent
samtidig færdig medlndgrøftningen. Der blev i disse og de følgen
de Aar kørt en Mlængde Grus paa
Kommunens Veje. Der blev gjort
Skel mellem 1. og 2. Klasses Veje.
Som Regel fik 1. Klasses Veje 2
Tdr. Grus for hver 4 Alen og 2.
Klasse 1 Td. for hver 3 Alen, eller
mere, hvor det trængte haardt til
Hjælp.
Sognefogderne var Opsynsmænd ved Vejene og Johan
Hovmøller var Overopsynsmand
under den sidste Del af Indgrøftningen,
senere
Sognepræst
Brahm.
Siden Anordningen om Sogneforstanderskaber 1841 kom, har
følgende været Formænd for Sogneforstanderskabet og Sogneraadene:
S ognepnest P. A abye, T æ bring, Ira
31. Decbr. 1841 til IS. A ugust 1S45.
Jo h an H ovm øller, R akkeby, fra IS.
A ugust 1845 til 7. J a n u a r 1S4S.
I S ognepræ st B ralu n , T a.bring, fra 1.
J a n u a r 1S4S til 19. Decbr. 1867.
X. H agen sen , T adiring, fra 19. Decbr.
1867 til 23. Decbr. 1S72.
P ed er M arkvorsen, R akkeby, fra 23.
Decbr. 1S72 til 31. Maj 1S75.
A nders H ovm øller (N ø rg aa rd ), R ak
keby, fra 31. Maj 1875 til 28. Decbr
1S7S.
Cbr. B laabjerg, R akkeby, fra 28. De
cem ber 1878 til 4. J a n u a r 1SS3.
A nders H ovm øller (N ø rg aard ), Rak
keby, fra 4. J a n u a r 1SS3 til 3. Ok
tober 1SS4.
P ed er Ø sterg aard , E jallerslev , fra 3
)
O ktbr. 1884 til 30. Decbr. 1887.
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A nders Gade, H akkeby, fra 30. De
cem ber 1887 til 3. J a n u a r 1889.
Povl G ræ sborg, F jallerslev , fra 3. J a 
n u a r 1889 til ? J a n u a r 1892.
Povl B laabjerg, H akkebv, fra ? Jan.
1892 til 2. J a n u a r 1895.
A nders Gade, H akkeby, fra 2. Jan.
1895 til 4. Jan. 1898.
F re d erik Ø sterg aard , F jallersle v , fra
4. Jan. 1898 til ? Jan. 1901.
Povl G nesborg, F jallersle v , fra ? J a 
n u a r 1901 til 2. Jan. 1904.
Kr. M adsen M ortensen, H akkeby, fra
2. Jan. 1904 til 1. A pril 1909.
P. R ojkjæ r Hitis, H akkeby, fra 1.
A pril 1909 til 1. A pril 1913.
Søren S ø n d erg aa rd , O vtrup, fra 1.
A pril 1913 til 10. O ktbr. 1919.
M. D issing, F jallerslev , fra 10. O ktbr.
1919.

FølgendeMænd har været valgt
til at deltage i Valget af Landstingsmænd:
1853:
1854:
1855:
1858:
1859:
1803:
1870:

Jo b an H ovm øller, H akkeby.
S ognepræ st B rah m , T æ bring.
K nud O dgaard, O vtrup.
Povl Hiis P edersen, H akkebv.
Sam m e.
Sam m e.
A nders H ovm øller (N ø rg aard ),
H akke by.
S o g n cp n cst L illelund, T æ b rin g
K. M adsenM ortensen, H akkeby
M arkvor H ovm øller, T æ bring.

I Aarenes Løb har følgende
Mænd været Sognefogder:
F o r T æ b r i n g Sogn:
C hristen G ræsborg.

Niels Larsen.
Niels Lindbjerg.
Niels Balle.

Ou tr u p S o g n :
A nders Bækbøj.
Peder Bach.
Niels Jensen Kvols.
Niels Odgaard.
Je n s Ø sterg aard .

Ha k k e b y Sogn:
Jens Nørmøller.
Jo h a n H ovm øller.

Morten N ørrem øllcr.
Povl Blaabjerg.
P. H øjkjær Riis.
Jo h n B uch.
Det n u v æ ren d e S o g n eraad b e s ta a r
af:
M. D issing, F jallersle v , F o rm an d .
K risten Bro, O vtrup.
A n d re as S ø n d erg aa rd , do.
N iels K ib sg aard , do.
Kr. Ø ste rg a ard , Votborg.
M jarkvor H ovm øller, T æ bring.
N iels P ete r K risten sen , H akkeby.

12. Mejeriet.
Der er vel ingen Ting her i
Sognene, der i den Grad har bragt
F art i Udviklingen, som Mejeriet.
Derfor vil jeg ogsaa nævne denne
vor daglige Hjælp i Omsætningen
tilligemed, da det snart kan
holde 40 Aars Jubilæum. De æl
dre Beboere i Sognene vil endnu
kunne mindes Forholdene før
Mejeriets Oprettelse. Indtægten
bestod da kun i Salg af nogle faa
Tønder Kom, et Par Smaakalve
og nogle enkelte Pund Smør, for
de mindre Jordbrugs Vedkom
mende. Smørret var jo ikke lige
let sælgelig fra alle Hjem, saa der
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var jo Ejendomme, som næsten
ikke kunde sælge deres Smør,
hvorfor de maatte undvære den
ne Indtægt. FerdinandHenriksen,
der er 86 Aar gammel, har for
talt mig mange Smaatræk fra
den Tid han boede i Tæbring. Bl.
a. har han ogsaa fortalt, hvorle
des han mange Gange har gaaet
fra Tæbring til Nykøbing med 6
—8 Pd. Smør i en Stenkrukke
paa Ryggen. Han havde for det
meste let ved at sælge sit Smør;
fik Pengene i Portemonnæen og
travede saa tilbage til Tæbring
igen (ialt 4i/> M l) uden at have
nydt mere end den medbragte
Mellemmad.
Derfor forstaar man, at det
særlig var i de smaa og mindre
Jordbrug, at der ved Mejeriets
Oprettelse skete den enorme Om
væltning, idet disse Ejendomme
nu fik faste, regelmæssige Ind
tægter, hvad der øgede Omsæt
ningen ganske betydeligt.
I Aaret 1889 købte et Udvalg
det private Mejeri ved Damsgaards Mølle, der før i Tiden hav
de været brugt som Farveri.
Damsgaards Vandmølle nævnes
flere Gange i 1600’erne, saa den
er af gammel Oprindelse.
1890
blev
Andelsselskabet »Dams
gaards Mølle Mejeri« oprettet, og
der indrettedes et efter Tidens
Forhold passende Mejeri i Byg
ningen. Mejeriet dreves de første

Aar ved Vandkraft. I 1907 blev
Forholdene for smaa og der byg
gedes da et nyt Mejeri ved Siden
af det gamle. Mælkemængden er
jo steget ganske betydeligt i de
næsten 40 Aar, hvori Miejeriet
har bestaaet, og en Strøm af Ri
gets Mønt er i alle disseAar gaaet
fra Mejeriet og ud over Sognene
her.
Følgende har været Formænd
for Mejeriets Bestyrelse:
1890 v alg tes Je n s Kr. S ø n d crg aard ,
F oldager.
1893 valg tes Jen s Kr. K lem niensen,
Fj al lerslev.
1894 valg tes Chr. Jen sen , F jallerslev .
1895 valg tes Kr. M adsen M ortensen,
R akkebv.
1897 v alg tes Chr. Jen sen , F jallerslev .
1903 valg tes Kr. M adsen M ortensen,
R akkebv.
1905 v alg tes N. O v erg aard , Danisg aa rd .
1909 valg tes Kr. S ø n d crg aard , Fold
ager.
1910 valg tes Povl Ri is, Rakkebv.
1911 v alg tes Kr. M adsen M ortensen,
R akkebv.
1913) valg tes
Jo h a n A. H ovniøller,
R akkebv.

B e s ty re re :
1890
1893
1902
1920

v alg tes
v alg tes
v alg tes
v alg tes

A nton Nielsen.
H. C. N ielsen.
S. B redabl.
Chr. Jensen.

13. Træplantningen.
I Etatsraad C. B. V. Hansens
Bog om Træplantningens Historie
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i Thisted Amt, er følgende
Sognene her.

om

I T æ b rin g
har S ø r e n H ø i g a a r d i 1877
plantet Hegn af Tjørn rundt om
sin Mark og anlagt Læbælte for
Gaarden, og hans Søn J e n s P.
H ø i g a a r d , har i 1907 anlagt
en stor Frugthave paa 6 Skp. Ld.
K a r l E s p e r s e n har anlagt
en forholdsvis stor Have ved sin
Gaard,ogM a r t i n H y l d i g har
for en Del Aar siden anlagt en
lille Plantage paa Vs Td. Land.
Ved Tæbring P r æ s t e g a a r d
er fra ældre Tid en Have paa ca.
1/2 Td. Land, og ved V o t b o r g
i samme Sogn plantede Propr.
H a g e n s e n først i 1850’erne en
Løvtræs-Plantning. Efter at Ha
gensen havde solgt Votborg, byg
gede han »Enggaard« og plantede
her først i 1870’eme en LøvtræsPlantage og senere nogle Rækker
af Gran og Fyr langs med Vejen
ind til Gaarden.
IO v tru p S o g n
var Foregangsmanden A n d e r s
H o v m ø 11 e r. Han var født
1802 i Hovmølle i Rakkeby og dø
de i Ovtrup 1894. Han begyndte
i 1861 at tilplante 3 Skp. Land til
Frugttræer og Køkkenhave.
I
1868 og 69, da han var flyttet til
en anden Gaard i Sognet, beplan
tede han ca. 1 Td. Land med Løv

træer og Naaletræer. I 1871 og 73
beplantede han ca. 3 Skp Land og
senere har han beplantet mindre
Stykker Jord og blev ved dermed
helt op i sin høje Alderdom. I
Førstningen han begyndte at
plante, vandrede han til Thisted
for at hente Planterne fra den
derværende Planteskole, og han
bar paa sin Ryg Planterne til Ov
trup. I Aaret 1875 fik han for sin
Virksomhed Landhusholdnings
selskabets Sølvbæger.
Ved Damsgaard beplantede for
godt 50 Aar siden den daværende
Ejer J ø r g e n C h r. B r e i n h o 11 V/2 Td. Land vest forGaarden med Løv- og Naaletræer, og
hans Søn C h r . B r e i n h o l t be
plantede for ca. 30 Aar siden ^2
Td. Land med Gran. Den nuvæ
rende Ejer, N. O v e r g a a r d ,
har i 1910 anlagt en meget stor
Frugthave.
Ved Høj gaard har C h r . M ik 
k e l s e n N ø r g a a r d i 1885 og
1895 anlagt en Frugthave paa V2
Td. Land og i Heden tilplantet 2
Tdr. Land med Fyr og Gran. Li
geledes har S ø r e n S ø n d e r g a a r d beplantet 2 Tdr. Land
med Fyr og Gran. Gaardejer M.
N ø r g a a r d af Enggaard har i
1905 anlagt en Frugthave paa
Td. Land med en Mængde
Frugttræer, navnlig ogsaa af fine
Sorter, for hvilke han ved en

4$

Frugtudstilling har faaet første
Diplom.
IR a k k eb y
har C h r i s t e n B l a a b j e r g
vedBlaabjerggaard henimod 1890
beplantet 2 Tdr. Land med Fyr og
Gran og der findes ved Gaarden
en gammel Have paa i/ø Td. Ld.
S ø r e n S e e r u p har beplan
tet 4 Tdr. Land o g J e p p e S ø n d e r g a a r d og C h r. A n d e r 
s e n har hver beplantet 2 Tdr.
Land.
14. Vandmøller.
I den foranførte Præsteindberetning nævnes, at af Dammene
og Graven ved Damsgaard har
trende Møller haft deresVandløb,
som er Ofver Mølle, Meldmølle og
Nedermølle, og desforuden paa
Damsgaards Miark endnu en Møl
le nede ved Fjorden. — I Rakke
by har ogsaa tidigere været tren
de Møller, Nørmølle, Søndermølle
og Hovmølle.
Som det fremgaar heraf har
disse Sogne haft 7 Vandmøller,
hvoraf nu kun er een tilbage
»Votborg Mølle«, (ovenfor benævntNedermølle). Votborg Møl
le er nu moderne indrettet med
Turbine og Kunstkvæme, saa vi
faar forhaabentlig Lov til at be
holde denne ene tilbageværende
Mølle i mange Aar.
•
»
*
Foruden det tidligere anførte

af Præsteindberetningen af 1638,
der er forfattet af daværende
Præst, Michel Nielsen, findes om
Tæbring.
Tæfring Mark løber langs med
Fjorden østen og vesten til Byen.
Udi Østermark er et Bjerg, kal
det Trehøje, hvor ogsaa findes 3
smaaeHøje straks hos hverandre,
derfra løber en Dal i sønder, kal
det Drøisdal (det er: Tre Højes
Dal), men Baksiden for Norden,
som bøjer ned til Fjorden, kaldes
Piilstue. Udi Vestermark er et
Bjerg, kaldet Tutzebjerg, hvoraf
Fjorden der norden og vesten for
kaldes Tutzebjerg Dyb og Tutze
bjerg Bredning. Paa dette Bjerg
findes en stor kløftet Høj, kaldet
Skulderhøj, foruden de Tutzebjerghøje som høre til Ørndrup
Mark.
Udi Rakkeby
Mark norden til Byen findes 7
Høje, de tre kaldes Raunshøje, de
andre have ingen synderligNavn,
uden at de kaldes Biergekarlis
Høje. Men sønden til Byen findes
Stenshøje og derhos et Stykke
Jord, kaldet Steenshawe, der
østen for er nogle Høje, kaldet
SkioldgaardsHøje og endnu Øster
bedre to Høje kaldet Kløvenhøje,
ti de er kløftede, og derhos 4 eller
5 kaldet Hvilshøje.
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Udi Oftrup
i den østre Hede findes Mariehøj
og derforuden tvende ved Navn
Ulf høje, men sønden Byen i He
den en stor Bakke, kaldet Skorebakke, derpaa ligger tvendeHøje,
kaldet Skorehøje.
Andet har jeg ikke kunnet ud
spurgt her i Sognene, der duer
at skrive om i denne Sag.
M ic h e l N ie ls e n ,
Egen Hånd.
— Efter Overleveringen skal
Præsten Ginge, der var Præst i
Tæbring fra 1794—1796, være
død pludselig paa Marken, da han
var ude for at se til nogle Høst
folk. —
Rakkeby

Sogn hørte i mange Aar under
den gamle Kongsgaard »Lund« i
Øster Assels Sogn. Kronens Bøn
der, scm Beboerne i Rakkeby
kaldtes, blev vel ikke altid be
handlede, som de skulde.
I al Fald fortæller Jakob Lyk
ke i »Historisk Aarbog for Mors«
følgende fra den Tid Thomas Fa
sti (1592—99) varLensmand paa
L u n d : Der kom paa den Tid
Klage til Regeringen fra Kronens
Bønder i R a k k e b y over den
Behandling, de havde været Gen
stand for fra samme Herres Side.
Klagen er fra 1593 er udførligt
og velbegrundet og gaar i Hoved
sagen ud paa følgende:

Bønderne iRakkeby bor en stol4
Mils Vej fra Gaarden (Lund), og
der er to Vand imellem, som man
om Vinterdage ikke uden stor
Livsfare kan komme over. Ikke
desmindre plages de mere end i
tidligere Lensmænds Tid med
Pløjning og Harvning og med
usædvanligt Arbejde paa Lund
Mark, f. Eks. at køre Gødning og
grave Tørv. Naar de saa ikke kan
møde med Plov og Harve, stæv
nes de af Lensmanden til at møde
for Retten, og det er ikke altid
paa deres naturlige Værneting
(det er: Morsø Sdr. Herreds)
men paa Birketinget (det er:
Lund Birk = 0. og V. Assels
Sogne). Ja, ikke nok med det:
For nogen Tid siden lodLensmanden dem kalde til Lund og satte
dem i Fængsel. De fik der hver
ken Mad eller 01, og blev tilsidst
baarne ud som halvdøde Menne
sker. Andre af dem var yderlige
re bleven slaaede og ilde mis
handlede og vilde maaske have
faaet endnu værre Medfart, hvis
ikke andre Godtfolk af kristelig
Medynk havde lagt sig imellem
og afværget det.
Klagen indbragte ikke Thomas
Fasti den Straf, som man kunde
unde ham. Men Regeringsraadet
sendte ham dog i den unge Kon
ges Navn en kraftig Tilrettevis
ning: Kongen vægrer sig ved at
tro, at han i den Grad har mis-
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forstaaet sin Stilling’ som Lens
mand, som om det var hans Op
gave af »besvære og f or dærve «Undersaatterne i Lenet med usæd
vanlig’ Paalæg og Uretfærdighed
og ikke forsvare dem. Men har
han virkelig baaret sig saadan
ad, som Klagen udviser, saa skal
han vide, at baade han selv og
hans Fuldmægtige for Fremtiden
maa afholde sig fra saadant og
ikke besvære Bønderne med nye
Paalæg udover det under tidlige
re Lensmænd og fra Arilds Tid
sædvanlige. Ellers vil Kongen se
sig nødsaget til at gribe til saadanne Midler, hvorved hans Undersaatter kan blive tilbørligt
forsvarede, og saaledes at han

kan blive fri for den Slags Kla
ger og Overløb.
»Næsen« er jo ret kraftig, men
man savner alligevel en Omtale
af den barbariske Behandling,
som Bønderne havde været Gen
stand for i Hundehullet paaLund,
og tør vel næppe stole paa, at
Kaarene blev væsentlig blidere
for dem i de seks Aar, de endnu
havde Thomas Fasti over sig.

Hermed slutter denne lange
Artikelserie, og jeg beder alle,
som har bistaaet mig med Oplys
ninger og paa anden Maade ydet
mig Hjælp, her modtage minTak
derfor.

H o vm ø lle i R akkeby.
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