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VOR HJEMSTAVN
De Forhold, vi er født og opvokset under, præger os. Fra
vor H jem stavn har vi, hvordan saa end vort Liv forløber,
m odtaget en Paavirkning, som vi ikke kan gøre os fri for.
Digteren erkendte det, da han skrev det sm u kke Vers om
»en Dal og lidt Siv« og om »Bæ kken, v i kyssed’ som smaa«,
som vi drages imod helt fra det yderste Hav.
H jem stavnen løsriver vi os ikke fra, den binder paa
mange Maader og m ed mange Baand. Dér har vi mødt saa
meget. Den er Stedet, hvor vor Verden begyndte, og hvor
vor Rod gaar i den danske Muld og m eget mere. V el gælder
dette først og frem m est det Hjem, hvor vi er født og op
draget; m.en det gælder ogsaa de M ennesker, vi m ødte om
kring vort H jem i Sognet, og dettes Historie og Natur. Vi
er præ get deraf, bevidst som ubevidst. Og m eget af dette
har levet fra Slæ gt til Slæ gt før os, som det skal leve
efter os.
Lad væ re, at vort Folks Historie er det store m od H jem 
stavnens lille Historie; for os var det dog i H jem stavnen,
det hele begyndte. Derfor er der god og gyldig Grund til
at faa vor H jem stavns Historie og Forhold draget frem til
næ rm ere Belysning, saadan som det er gjort i det følgende.
Baade det, de gamle har fortalt, og det, A rkiverne kan give
Oplysning om. Vi træ nger til at høre H jem stavnens Tale.
Ikke m indst i en Tid, hvor saa m eget slaas i S ty k k e r eller
søges lagt øde. Da gælder det at vedgaa A rv og Gæld over
for vor danske H jem stavn og at blive mere rodfaste i den.
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Jeg ønsker Vilstrupbogen mange gode Læsere — ikke
m indst m ellem de Folk, der har T ilkn ytn in g til vort lille
Sogn'

H. P. BERTHELSEN

En Tak til D irektionen for den »Grevelige H jelm st jerneRosencroneske Fond« for T ilskudet, Kr. 200, til A rk iv stu 
dier og Bogens Udgivelse, og til afdøde Læ rer Jespersens
Enke for Laanet af hendes Mands Optegnelser om Sæ der
og S k ik k e i Sognet, fortalte til ham af ældre M ænd dér.
J. J. RAVN
F ra »Et Blad af Jyllands Rimkrønike«, try k t i N ytaarsgaven »Heimdal« 1816. (N. F. S. Grundtvig).
1 Landerup ved K olding Aa,
der er saa klar en Kilde;
der stod en S ten saa stor og graa,
den m eget sige vilde,
som, naar en Gang m an kan forstaa
at stave ret de Runer raa,
man faar kanske at vide.
Ved K ilden stod en Kongegaard
end ej saa langt tilbage,
og Ordet gik, som skrevet staar,
at i de gamle Dage
da havde der Kong Harald K lak
et kæ rt og synderligt Gemak
og riste lod de Runer.
Der gik endnu et andet Ord,
at det gik Konger ilde,
naar ej, ihvor de drog og fo’r,
de drak af samme Kilde.
Og derfor man m ed samme Skel
som Roskilds gamle K ongevæ ld
den næ vner Konge-Kilde.
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Og er det sandt, som skrevet staar,
det sandes vel tillige,
at Ebbe kom til Landerupgaard
at kristne Danmarks Rige.
Og, naar det Konger vel skal gaa,
tilvisse og de drikke maa
af Korsets Konge-Kilde.
Det kom m er herpaa an, hvor godt den Sten er tegnet op;
thi den er, saa vidt jeg véd, i Mands Minde kløvet til en
Trappe. Det kalder m an ikke at træ de Fædres Ihukom 
melse under Fødder; m en er det andet, da h ar jeg ej F or
stand paa Danm arks H jertelag og Tungem aal. Jeg sørger ej
over Skaden, som sker, m en over H jertet, som næ nner, at
de Sten sørtderhugges, hvorom det ikke véd, hvor m æ rke
lige Tidender de sattes til at bringe, men, som det véd, er
af Fæ drene satte med Flid til at bæ re Sagn om, hvad de
funde væ rd at betænke.
Oh, m aatte sligt dog lægges paa Hjerte!
N. F. S. GRUNDTVIG
Den 1. Maj 1854 kom jeg ud at tjene som Dreng paa L an
derupgaard, som den Gang ejedes af en æ ldre Pige, Mette
Berthelsen.
Om denne ædle, ejegode K vinde vil jeg gerne, saa vidt
m in Hukommelse ræ kker, fortæ lle lidt.
L anderupgaard v ar en større Bondegaard, og efter den
Tids L andbrug blev den vistnok drevet m ønstervæ rdigt.
B estyreren eller A vlskarlen Søren Lynggaard, som i 1854
havde tje n t M ette B erthelsen i 16 Aar, v ar et dygtigt Men
neske, for den blev omhyggelig behandlet baade med B rak
og M ergelkørsel. Den sidste Sommer, 1855, som jeg tjente
dér, læssede jeg Mergel af hele Sommeren, fra vi fik tilsaaet og til Høst. Manden, der gravede og læssede M erge
len, havde det paa Akkord. Nu husker jeg ikke Tallet paa
Læssene; men det v ar m ange Hundrede. Der avledes ogsaa
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godt, og jeg v ar stolt af, at v o rt Korn altid stod bedre end
vore Naboers. A lt Korn, der ej forbrugtes paa Gaarden,
blev solgt, og det blev m ange Tønder, der solgtes, og K or
n et v ar den Gang dyrt, saa Indtæ gterne m aa have væ ret
store. Af M askiner fandtes kun én eneste, nemlig en Rense
maskine, i hele Gaarden. H akkelsen til de 10 a 12 Heste
blev alt sk aaret med en Kniv, og vi m aatte tidlig op om
Morgenen for at gøre S taldtjeneste; men alt gik med Liv
og Lyst.
Det var en god Tjeneste for alle Tyender, men vist sæ r
lig for en Dreng. Aldrig hørte m an et ondt Ord, aldrig en
Ed blev u d talt af nogen, der herskede Orden og A kkura
tesse alle Steder, alt skulde være paa Plads; der var ingen
O verdrivelser af nogen Art, A rbejdet gik sin jæ vne Gang,
og m an saa aldrig Sløvhed eller Ligegyldighed, langt m in
dre Dovenskab hos én eneste. Alle vilde gøre deres Pligt,
og den blev gjort med Glæde.
M ette B erthelsen var en sjæ lden Kvinde, aah, hvor var
h un god! Dengang v ar det tilladt for de fattige at tigge i
Sognet, og der gik aldrig en Dag til Ende, uden at M ette
havde Besøg af fattige, m ange Gange tre a fire S tykker ad
Gangen, og de blev alle hjulpne.
M ette B erthelsen betragtede al sin Rigdom som betroet
Gods; hvor kunde h u n uddele med rund Haand. Vi fik f.
Eks. aldrig L evningerne af Maden, det fik de fattige; men
sæ rlig mod Ju l v ar det underlig at se, hvor fattige Folk
strøm m ede til Landerupgaard, for da v ar det nem lig ogsaa
tillad t fattige at gaa udensogns. Til Ju len blev der bagt
m ange Tønder Rug til Brød til de fattige, og alle i Sognet
hjem m ehørende fik h v er et helt Brød eller en hel Kage,
et lille Stykke Flæ sk eller et K læ dningsstykke o. s. v. Hun
kendte alle de fattige, og v ar der en og anden, som hun
syntes, der tog sig Livet vel let, sæ rlig K vinderne med
m ange Børn, da sagde hun dem det paa en god Maade, at
de burde tage sig sammen, og hun gav dem ogsaa gode
Raad.
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I R ullestuen stod der altid en Seng opredt til de fattige,
som søgte N attely paa L anderupgaard, og deres Tal er stort,
som træ tte og m angen Gang ogsaa syge, h ar sovet godt i
R ullestuen paa L anderupgaard.
H ver Søndag m aatte der altid nogen i Kirke, og trods
dette, at P ræ sten ingen dygtig Mand var, og at hun selv
i Regelen søgte enten til Alminde for at høre P astor B entzer eller til H arte for at høre P astor Baggesen, v ar der dog
altid Folk fra L anderupgaard i V ilstrup K irke. Ogsaa en
P ræ diken blev altid læst, en Salme sungen og et Fadervor
bedt.
M ange af hendes Tjenestefolk v ar gamle i Gaarde. Jeg
h ar allerede næ vnt, at A vlskarlen havde tje n t paa Lande
rupgaard i 16 Aar, R øgteren havde tjen t der i 22 Aar, Kok
kepigen i 18 Aar, en anden K arl i 8 Aar, for ikke at tale
om en Daglejer, som blev ved at væ re Tyende hos Mette
til sin Død.
Hun følte sig som et stakkels syndigt Menneske, der intet
andet Raad vidste for at faa sit Liv frelst end dette at ty
ind under Guds Naades Vinger, sige til sin Gud: »Tag mig
af din Naade, som jeg er, og lad mig hvile i din Favn«.
Det blev svæ rt for hende paa det sidste. Hun følte sig saa
ussel og blev bange for, at V orherre ikke vilde have noget
med hende at gøre; men det klaredes til sidst.
H un blev aldrig gift, men levede hele sit Liv som Pige;
men h u n elskede Børn, og jeg tæ nker mig, at kunde nogen
sagt til hende: »Ja, en Gang skal din store G aard blive et
Skolehjem for Drenge, der skal søges at opdrages til gode,
nyttige M ennesker«, da vilde hun have glæ det sig.
Jeg selv h ar glæ det mig ved at nedskrive disse L inier om
M ette Berthelsen, hende, som jeg agtede og elskede som
en Mor.
H un døde i 1862 og ligger begravet paa V ilstrup K irkegaard.
Dons, den 14. Ja n u a r 1916.
AUGUSTINUS SØRENSEN
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ønder V ilstrup Sogn ligger i B rusk H erred, Vejle Amt,
og det omgives af Eltang, hvortil det er Annex, Almind,
Viuf, Sm idstrup, Herslev og Tavlov Sogne. F ra det sidst
næ vnte Sogn, der ligger i Elbo Herred, adskilles det ved
Elbodalen og Aaen, der løber gennem den.
V ilstrup Sogn h ar overvejende gode, lerm uldede Jorder.
Kom m er m an til V ilstrup By fra Syd, ligger den højt, og
der er ret stejle B akker baade Syd og Vest for Bym arken.
Mod Sydøst ned mod Gudsø og den nu tilgroede Holmsø er
der nogle bakkede og sandede Jorder; m an kaldte derfor
ogsaa forhen denne Del af B ym arken for »Heden«. V ilstrup
Sogn opgives i »Traps Danmark« til at væ re ca. 2084 Tdr.
L and m ed 194 Tdr. A ger og Engs H artkorn. Foruden Ager,
Eng og Mose er der ca. 194 Tdr. Land Skov i Sognet, og
den største Del af denne ligger Nordvest for Byen og paa
den højeste og yderste Del af Sognet. Paa Vejen, der fra
H aastrup fører gennem Skoven efter Mosevraa, h ar m an
en vid Udsigt mod Øst og Sydøst over den omliggende Egn.
Jeg m indes bl. a., at da jeg som Dreng var kørende ad
denne Vej sammen med m in F ader til Kolding, blev jeg
forbavset over den sm ukke Udsigt og tillige over, at man
kunde se Baaringvig i det fjerne. F ar kaldte den Flaskens
Bugt. I en Tingbog i Viborg L andsarkiv h ar jeg forøvrigt
set, at denne Vej fra Sm idstrup efter H aastrup og videre
Syd paa om kring 1660 kaldtes »Koldingtorvevej«.
Ved Vilstrup, der er den eneste By i Sognet, idet Skovsgaarde, der ligger lidt Øst for den, er næ sten at betragte
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som én By, er der ogsaa flere sm ukke U dsigtspunkter, nav n 
lig mod Øst efter Tavlov og langs Dalen, som fra den syd
lige Bydel fører ned mod Elbodalen. F ra Gudsø fører en
ret stejl Vej op til V ilstrup, og fra denne By fører en Vej
forbi K irken, som ligger et Stykke Vest for V ilstrup By til
N ørre Stenderup, hvor Eltang og V ilstrup P ræ stegaard lig
ger, m en mellem K irken og denne er en ret stejl Dalslugt.
Lidt Vest for K irken fører en Vej mod Nord til Landerupgaard, som ogsaa hører til V ilstrup Sogn. En Vej, der fører
fra Fredericia—Kolding Landevej ved den gamle Hejsekrogaard og mod Vest forbi »Torpgaard« i B redstrup Sogn og
»Hvandlund« i Herslev Sogn, og derfra forbi Landerupgaard gennem V ilstrup Sogn, bæ rer Navnet »æ Ribevej«. —
F ra V ilstrup fører en Vej mod Øst forbi Skovsgaarde til
H øjrup, og fra denne By fører én over Elbodalen til T av
lov og en anden mod Nord over Ribevejen til Herslev. Fra
V ilstrup Bys nordlige Del gaar ogsaa en Vej mod Nord til
L anderupgaard.
I »Ribeoldemor« skrives ca. 1330 Navnet »Wylsthorp« for
Vilstrup, og E ltangs Navn er da »Æ lm æthungh«, og i sam 
me Bog nævnes »Langhthorpbjerg« (Landerupgaard) og
»Lykholm« i V ilstrup Sogn. L anderupgaard, »Vinning Skovbølling« og en G aard i Horsted skæ nkede Drosten Lavrids
Jonsen 1291 til Ribe Domkapitel, sam t én i B yrkthorp og én
i S kyæ pthorp (Børkop og Skærup). H orsted skrives da
H orthvet.
I P ræ steberetningen fra 1638, m eddelt i »Danske Sam lin
ger«, skriver P ræ sten for E ltang-Sdr. V ilstrup Sogne:
»Næst Kolding By udi Nordøst ligger Eltang Sogn, et h er
lig stort Sogn; m en efter Sognepræ stens Hr. Niels Bøgvads
Relation findes derudi ingen næ vnevæ rdige A ntikviteter.
Men udi dets Annexsogn, som kaldes V ilstrup Sogn, og lig
ger lidt Norden derfra, findes en stor Sten med Runebogstaffue paa, form enes aff Kong H arald att væ re oprejst til
nogen M ærkeligheds Ihukom m else, som derpaa schuld fin
des antegnet; hos samme Sten findes en Springkilde, hvil-
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chen siges i Fordom sdage at have v æ ret i stor Heffd och
Affhold, och endnu aff gam le derudi Egnen kaldis K onger
nes Kilde, aff denne A arsag (som sigis), at danske Konger,
som til Riget schulle udvellis schulle paa den Sted præ senteris och aff den Kildis Vand aff toes. S trax ved samme
Kilde ligger en stor Enstedgåard, kaldis L anderupgaard,
til hvilchen siges offte at haffue gjedsted och ladet til sig
hente Vand aff forschrifne Kilde. Den Kildis Vand befindis a tt have den N atur, at endog det løber k lart og herligt i
stride Strøm m e fra Kilden V inter och Somm er och aldrig
fo rtø rn s, vil K væget dog iche driche af Bechen och S trøm 
men, som fra samme Kilde løber, hvor tørstigt, det væ re
kand. — Ved forschrefne L anderupgaard findis och en
anden liden Sten med R unebogstaffuer paa«.
I Pontoppidans: »Danske Atlas« hedder det om Sdr. Vil
strup. »Kirken h ar et m aadeligt Taarn, A ltertavlen og P ræ 
dikestolen er 1667 bekostet af Sigvard Liitzau, K aptejn over
K oldinghus Len; K alk og Disk af Sølv er givet 1717 af Sog
nepræ sten Peder Clausen Emmerlev. Klokken h ar Borgm e
ster og Raad i Kolding ladet omstøbe 1570 i Kong Frederik
den Andens Tid, hvis Vaaben staar derpaa. Paa Sønder Vil
strup M ark ved Skovsgaard er en Høj, n aar deraf tages
Sand, er deri indblandet fundet Kul, Cinders, B ræ ndsten
og Jæ rnsøm . — Ved L anderupgaard er en Vældekilde, kal
det Kongens Kilde, hvorhos ligger en stor Runesten, hvis
Inskription i Ole Vorms Tid (1638) allerede v ar næ sten u d 
slidt. Dog kunde derpaa tydelig læses det Navn H arald og
Spor af Gorms og T hyras Navne, hvoraf sluttes til Stenens
Alder, og at den er af samme Tider og Beskaffenhed med
Jelling Runestene. Om Landerup er der den Tradition, at
den i m eget gam le Tider h ar væ ret en kongelig Lystgaard
i denne Egn, og at de gam le Konger h ar betjent sig af K il
den til at to sig i for Sundheds Skyld. Vormius anfører
samme Sted en anden Sten, som da ogsaa fandtes ved Lan
derup; m en med en Inskription af ganske besynderlige Fi
gurer, som form odentlig er indhugget kort efter Kong
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C hristian IV og Dronning Anna C hatrines Form æling, hvis
begge Navne læses derpaa«.
I Præ steberetningen fra 1766 skriver Sognepræ sten i
Eltang-Sdr. V ilstrup bl. a.: »At der er 27 H artkornsejere i
V ilstrup Sogn. D eraf er de 15 G aarde i V ilstrup By, og de
14 af dem er lige store paa H artkorn, nemlig 5 Tdr. 7 Skp
3 Fdk. 4/? Alb. hver, A nnexpræ stegaarden er paa 6 Tdr., i
Skovsgaard er der 4 Gaarde, deraf h ar de 2 hver godt 4
Tdr. og de andre 2 lidt under 4 Tdr. L anderupgaard er paa
6:'lx Tdr. I Sognet er der 162 Beboere over 12 Aar, og der
er 4 fattige, der nyder Almisse. B aade i Eltang og V ilstrup
Sogne er der Ulve, Raadyr, H jorte og Hinder, B rokker
(Grævlinger), R æve og H arer. — I V ilstrup h ar Beboerne
selv bygget en Skole. I Eltang er derim od 1721 bygget 2
Skoler i Eltang og B jæ rt (Rytterskoler). Beboernes bedste
Næring er ved Agerbrug, og der saas Rug, Vinterhvede,
Byg, Havre, Æ rter, Vikker, Hør og Hampefrø. Af Havre
avles der mest. Jorden dyrkes i 5 A ar og hviler i andre 5
Aar. Det alm indelige Skovtræ er Bøg. P ræ sten hedder Sejdelin. H an h ar h a ft 15 Børn; m en de 9 af dem er døde som
smaa, oplyser han. Af sine Form æ nd som Sognepræ ster i
Eltang-Sdr. V ilstrup næ vner han k u n 2, nemlig Emmelev,
der døde 1719, og U lrik Selmer, der døde 1726«.
I A m tm and Hans de Hofmans »Økonomisk Beskrivelse
af Koldinghus A m t fra 1786« skriver han bl. a., at H artk o r
net til V ilstrup By er 90 Tdr. 2 Skp. 2 Fdk. 1 Alb. og 1 Skp.
3 Fdk. 2 Alb. Skovskyld. Der er 15 Gaarde og 7 Bol i Byen,
og den er udskiftet fra Fæ llesskabet 1772. Skovsgaardes
H artkorn er 15 Tdr. 7 Skp. 2 Alb., der er 4 Gaarde, og den
er som V ilstrup udskiftet 1772. L anderupgaards H artkorn
er 6 Tdr. 3 Skp. 1 Alb., og dens Jo rd er er indhegnede. —
S k ib d ræ t Mølles H artkorn af Ager og Eng er 1 Skp. 1 Fdk.
I Sognet ligger som næ vnt L anderupgaard, hvor der endnu
findes en Sten med Indskrift. NB. Et Stykke af denne R une
sten fandtes for nogle A ar siden og staar ved G aarden
»Buhisminde« i Sdr. Vilstrup.
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1765 og 1767 holdtes der A uktion over K oldinghus Amts
Ryttergods. De fleste B yer købte sig selv; m en der v ar ogsaa en Del, der v ar bange for at købe i Fællesskab med
deres Bymænd. P riserne v ar meget forskellige. Halvdelen
af Købesummen blev staaende i Ejendom m ene til 4 pCt.
p. A. V ilstrup By købtes af A m tsforvalter Møller i Kolding
for 292 Rdl. pr. Tdr. H artkorn, Skovsgaarde og M øsvraa af
A vditør Sejdelin. M øsvraa kostede 151 Rdl. pr. Tdr., Skovsgaards P ris er ikke opgivet i P. Eliassens Bog, »Historiske
Strejftog«, Side 215.
D er v ar flere P ræ ster paa Egnen, der v ar bange for, at
B ønderne véd at blive Selvejere i Stedet for F æ stere skulde
faa saa megen Gæld, at de ikke kunde klare sig. Det var
bl. a. P ræ sterne i Tavlov B artold Hoe og P astor Storm i
Egtved; men det viste sig jo, at deres F rygt v ar ugrundet.
F ra Kong F rederik den A ndens Tid og til Ryttergodsets
Salg havde Bønderne paa Egnen m ellem Vejle og H aders
lev væ ret F æ stere under Koldinghus, idet F rederik den
Anden afkøbte Adelen dens Sæ degaarde med tilhørende
Gods paa Egnen mellem de to næ vnte Byer, for at have et
sam let Jag td istrik t om kring Koldinghus, hvor han ofte op
holdt sig, og hvor hans F ader C hristian den Tredje var død
N ytaarsm orgen 1559.
V ilstrup K irke ligger som sagt Vest for Byen ved Vejen,
som fra denne fører til N ørre Stenderup, og hvorfra der
lidt Vest for K irken gaar en Vej til L anderupgaard og Vil
strup Skov. I »Traps Danm ark« omtales K irken saaledes:
»Kirken bestaar af Kor og Skib, T aarn mod Vest og Vaabenhus mod Syd. K or og Skib med flad Loft, er fra
rom ansk Tid af G ranit og Fraadsten paa Dobbeltsokkel,
K orbuen er bevaret. Norddøren og flere V induer ses til
murede. I den seneste M iddelalder tilbyggedes Taarnet, der
nu ikke er stort højere end Skibet, med hvæ lvet U nder
rum og Spidsbue ind til Skibet, og det blindingsprydede
Vaabenhus, begge af M unkesten. Ved V aabenhusdøren sid
der tre rom anske G ravsten med F igurer (se Løffler Gravst.
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PI. XI), A ltertavle med et M aleri (Nadveren i nymodens
Ramme). Romansk P ræ dikestol vistnok fra det 18. A arhundrede. Over K orbuen er et sentalderligt Krucifiks. Klokken
hæ nger ved K orets Østgavl«. K irken ligger 1% Mil fra F re
dericia.
Professor Johannes S ten stru p skriver i sin Bog »De dan
ske Stednavne«, at Torpnavnene saa godt som udelukkende
er sam m ensatte med Personnavne. B yerne V ilstrup skal
efter dette have Navn efter en Mand, der har hedt »Vils«.
I Boths Beskrivelse af D anm ark hedder det, at B ynavnet
hid rø rer fra de m ange Kildevæld paa Byens M arker.

NOGLE UDDRAG AF KANCELLIETS
BREVBØGER
1554 den 13. M arts er der M ageskifte m ellem K ronen og
D om kapitlet i Ribe, hvorved K ronen bl. a. fa ar 6 G aarde
i B jæ rt, Eltang Sogn, og 2 G aarde i Sdr. Vilstrup.
1560 den 5. M arts faar Poul Hvitfeld, Em bedsm and paa
Koldinghus, B rev paa Kongens Moders Vegne indtil videre
at oppebære K ronens P a rt af Tienden af E ltang og V ilstrup
Sogne.
1579 den 26. F eb ru ar et aabent B rev til Niels Griis, Soghan Brockenhus. Da Mogens Ju u l til Jullingsholm h ar be
vilget K ronen en G aard i V ilstrup til M ageskifte for andet
Gods, skulle de m ed det allerførste besigtige begge P arters
Gods og indsende klare Registre derpaa. — Samme A ar
faar K ronen 1 G aard i V ilstrup af Anders Bing, der er
Høvidsm and paa Vardberg.
1579 den 26. F eb ru ar et aabent B rev til Niels Griis, Sog
nepræ st til E ltang og V ilstrup Sogne, hvorved Kongen til
Gengæld for, at Niels Griis h a r lovet at genopbygge sin
m eget bygfaldne A nnexpræ stegaard i V ilstrup bevilger, at
hans H ustru og to Børn m aa beholde ovennæ vnte A nnexgaard saa læ nge de lever, mod at svare P ræ sten sæ dvanlig
Landgilde og andre R ettigheder deraf. De faar desuden en
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Mølle, som Niels G riis h a r bygget paa G aardens Grund.
Det er sagtens S kibdræ t Mølle. Det er 6. A pril 1580, at
Niels Griis faar Brev paa Møllen.
1579 den 24. O ktober fa ar Anders Nielsen Griis til 1.
Maj den Hovedgaard i Viuf i B rusk H erred i Fæste, som
Kongen h ar faaet i M ageskifte af H ans Axelsen Arenfeldt,
og som Niels Griis, Sognepræ st til Eltang, h ar fæ stet til
ham med Ager, Eng, E nem æ rker og Indelukker, saaledes
som Hans Axelsen h ar brugt den. Han skal svare den Land
gilde, som G aarden er sat til, væ re Lensm anden paa Koldinghus lydig, og han m aa kun hugge i Skoven efter An
visning af Skovfogderne. Af Møllen skal der aarlig svares
1 Ø rt Mel til Sognepræ sten i Eltang-Sdr. Vilstrup. — I et
Brev af 20. A pril 1583 hedder det, at P ræ sten Niels Griis
er død, og at Kongen ønsker, at Sognebeboerne i hans Sted
skal antage Hr. Anders B endtsen til P ræ st i hans Sted. —
B eboerne ønsker i saa Fald, at han skal æ gte Niels G riis’
Enke, saa hun og hendes Børn kan blive forsørgede. Dette
vil Hr. Anders B endtsen dog ikke. Kongen befaler dog Sognem ændenø at antage Hr. Anders B endtsen som P ræ st, saafrem t de ikke ville falde i den højeste Unaade.
I et Tingvidne fra 1556 paa Øster H erredsting nævnes
P ræ sten Niels Griis i T horstrup ved Varde blandt Tingvid
nerne. Det er jo ikke usandsynligt, at det er den Niels Griis,
som før han kom til Eltang-Sdr. Vilstrup, h ar væ ret P ræ st
i T horstrup. Det er i »Ny kirkehistoriske Samlinger«, III,
han om tales som P ræ st i T horstrup. Han menes forøvrigt
at have væ ret den første P ræ st efter Reform ationen. Hans
Søn, Povl Nielsen Griis, var F æ ster af A nnexpræ stegaarden i Vilstrup.
1579 den 15. M arts udgaar der et aabent Brev, hvorved
det strengelig befales K ronens Bønder herpaa Egnen (bl. a.)
i V ilstrup h erefter at gøre Æ gt og A rbejde m ed Pløjning,
H østarbejde og andet til N ygaard i S tarup Sogn; men de
skulle alligevel væ re Lensm anden paa Koldinghus lydige og
svare ham den Landgilde og anden Rettighed, og kun
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væ re fri for Pløjning og H østarbejde til Xoldinghus. —
N ygaard havde Kong F rederik den Anden 1578 faaet ved
M ageskifte af Niels Skels Enke, K aren Krabbe. Det v ar én
af denne Egn9 betydeligste adelige Sædegaarde.
1580 den 11. M arts faar Mads M orthensen, Foged i Vil
strup, Brev paa, at han m aa væ re fri for Landgilde, Æ gt
og A rbejde og anden Tynge af sin G aard i Vilstrup, saa
længe han forholder sig æ rlig og oprigtig.
1594 den 6. M arts B rev til C asper M arkdanner. Kongen
h ar for nogen Tid siden efter den paa H erredagen gjorte
Forordning skrevet til ham om at afkorte Mads M ortensen
i V ilstrup den Benaadning, som Kongens Fader havde givet
ham paa hans G aard i Vilstrup. Da Mads M ortensen har
søgt om, at K ongen frem deles vil lade ham nyde denne Be
naadning, skal Casper M arkdanner indtil videre lade ham
beholde G aarden paa de i Kongens B rev ommeldte B etin
gelser.
B rev af 20. November 1617 til Lensm anden paa Koldinghus, Otto B rahe Pedersen. Disse B revvisere Hans A ndersen
og Jens Jensen af V ilstrup i B rusk H erred h ar berettet, at
deres G aarde i Paaskehelligdagene er bræ ndte ved en ufor
varende Ildebrand med alt, hvad de ejede, og derfor an 
m oder om at m aatte blive fritagne for dette Aars L and
gilde, og at de m aatte faa noget Tøm m er til deres Gaardes
Genopbyggelse. Da Jens Jensen endvidere h ar berettet, at
h an h ar h aft 20 Sider Flæ sk at røge for Koldinghus, hvilke
ogsaa er bræ ndte, skal Otto B rahe lade ham væ re fri for
at betale disse 20 Sider Flæsk, saafrem t han finder hans
B eretning sandfæ rdig. — (Jydske Tegneiser, S. 275).
1592 den 26. November fa ar Sognepræ sten i Kolding Hr.
Jens Sørensen paa Livstid Stadfæ stelsesbrev paa Kronens
P a rt af K orntienden af V ilstrup Sogn, hvoraf der aarlig
svares: 4 Ø rte Rug, 4 Ø rte Byg og 3 Ø rte H avre til Kronen.
NB. 1 Ø rt Rug lig 10 Skp., 1 Ø rt Byg lig 12 Skp. og 1 Ørt
H avre lig 20 Skp.
I »Gamle jydske Tingvidner næ vnes som et af Vidnerne
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paa B rusk H erredsting 12. Ja n u a r 1465 Nis Andersøn i Vil
strup. T ingvidnet angik Jord paa Fredsted Mark, som Iver
Vind af Møgtved, det gamle Navn paa Nygaard, fik L av
hæ vd paa. Herredsfoged var da Jes Hviid, m en ved et
Tingvidne 14 Aar senere er V æ bneren W eyt Person i Haastru p Herredsfoged i sam m e Herred. — Forhen var der i
hvert H erred en Herredsfoged.
Der v ar en Herredsfoged, en H erredsskriver og en Delefoged, og som M eddommere v ar der Sandem æ nd og Rans
næ vninger. Sognepræ sterne havde to eller flere M edhjæl
pere, efter Sognets Størrelse. U ndertiden v ar de tillige K ir
kevæ rger. M edhjæ lperne skulde bl. a. hjæ lpe P ræ sterne
ved at paase, at Folk levede et skikkeligt og æ rb a rt Levned.
De gam le H erredsfogder, H erredsskrivere og Delefogder
var G aardm ænd, der boede i det H erred, hvori de varetog
disse Bestillinger. Delefogden ordnede H erredets Penge
væsen. — Af disse B estillingsm ænd kender jeg kun enkelte
af Navn, nemlig: Jes Hviid, der nævnes 1465, W eyt Person,
der boede i H aastrup, han var Væbner og næ vnes 1465 og
1479, B ertel Hansen i Eltang 1578, Søren H aar i Vester
Nebel 1468 og Jens B ertelsen Høg, han boede en Tid i Follerup og havde en H alvgaard i Pjedsted i Fæste, boede
m aaske ogsaa der i Svenskekrigens Dage 1657—60. 1667
boede han i Herslev, hvor han da havde en S trid med P ræ 
sten Hr. Jens Jensen i Anledning af et O ptrin i Herslev
K irke Søndag den 21. April, da H erredsfogdens Kone, Sofie
Høgs, v ar i Kirke efter en Barnefødsel og ofrede for lidt til
Præ sten, fordi hun ikke v ar bleven behandlet som andre
D annekvinder, der indførtes i K irken efter Barnefødsler.
Herredsfogden flyttede fra Herslev til Skovsgaard, og her
døde han 1696 i en Alder af 78 Aar. (Se om denne Strid
i min Bog om Herslev og Viuf Sogne). Af Delefogder næ v
nes Jens Sørensen Grøn om kring 1640—50 paa Landerupgaard, C hristen Harboe i Viuf ca. 1660 og H ans Staffensen
i Almind om ki'np 1370. — Af H erredsskrivere: Anders Sø
rensen H aar i B ram drup, død 1649, hans Ligsten er i
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B ram drup Kirke, P eder Jensen Ravn, der en Tid boede paa
en G aard i H aastrup, og da v ar H erredsskriver baade i
B rusk og Holmans H erreder. Han døde paa sin Fødegaard
i Skæ rup 1687. Hans Broder, Jens Jensen Ravn, blev hans
Efterm and som H erredsskriver i B rusk Herred. Han boede
i H aastrup paa den Gaard, der nu kaldes »Pedersminde«,
og døde 1723.
F ra 26. Decbr. 1718 til 30. Decbr. 1770 v ar der B irketing
1 Viuf, og B irkedom m ere v ar da: Thommas Ebbesen fra
1718, der 1733 efterfulgtes af H ans Panck, og hans E fter
m and var Hans Sonnin. — I B rusk H erred synes Tingste
derne at have fly ttet om kring i H erredet. Det holdtes i
tidligere Tider u n d er aaben Himmel. I H aastrup er der
en Høj Syd for Byen, der kaldes »Tinghøj«, og et P ar
M arker Syd for H erslev bæ rer N avnet »Thinggaard. Disse
2 Navne ty der paa, at der paa disse 2 Steder h ar væ ret
holdt Ting.
Flere af H erredsfogderne i Elbo H erred h ar haft Bolig
paa G aarden Søholm, der laa ved Holm Sø i Tavlev Sogn.
Hos én af dem, Claus Hønborg, kom Kong F rederik den II.
re t ofte, n aar han v ar paa Jag t i denne Egn, 1583 v ar han
der den 18. Febr. og den 18. Juli, og 1584 v ar han der den
23., 24. og 25. Septbr., og 1587 v ar h an der den 13. og 14.
Jan u ar. D er maa jo have væ ret rum m elige B ygninger paa
G aarden i hine Dage, n aar Kongen med Følge kunde bo
der. 1588 udsteder Kongen et aabent B rev til Claus Hønborgs H ustru, M argareta, om, at hvis hun overlever sin
Mand, m aa hun beholde G aarden i Holm, som Claus Høn
borg nu bor paa, saa længe hun sidder Enke, fri for Indfestning, Landgilde, Skat, Æ gt, A rbejde og anden Tynge,
hvorhos hun skal have fri Olden til 12 Svin, n aa r der er
Olden. Men hun skal saa holde G aarden i god Stand, holde
de Losem enter og Gem akker, som Kongen h a r ladet bygge
der, ryddelige og iøvrigt sørge for at have godt F orraad, saa
Kongen, n aar han kom m er did, kan faa, hvad han behøver
til sin Underholdning.
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F rederik den II. v ar ogsaa 1583 i Vilstrup. H an døde som
bekendt 1588, og Claus Hønborg 1593, m en hans Enke,
M argrethe, h ar ogsaa G aarden 1596, og da er Claus Hønborgs, og vel ogsaa hendes Søn, Jakob Clausen, H erreds
foged. Det var han bleven beskikket til den 2. M arts 1594.
En ganske kort Tid havde Anders Pedersen i Børup haft
B estillingen efter Claus Hønborgs Død. 1634 og 35 bor
Herredsfoged Hans Jensen paa Søholm, og 1648 og 1672 har
Herredsfoged Jakob Thom sen Harboe den i Fæste, og han
døde det sidstnæ vnte Aar, efterladende sig en Enke, M aren
T huesdatter, og 6 Børn, én Søn, Thomas Jakobsen, som bor
1 H jelm drup, og 5 Døtre. — 1688 har Søholm gaard 12 Tdr.
4 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. H artkorn og 3 Fdk. Skovskyld, og
F æ steren af den hedder Jens Vognsen.
Egnen herom kring led meget under Svenskekrigen 1657
—60, derom vidner B eretningerne i Egnens Tingbøger fra
1662—63. I Erritsø v ar da 28 Gaarde, hvoraf de 8 havde
2 Beboere; om disse G aarde hedder det, at de 11 er øde
og paa 5 andre, at der er opsat en liden Hytte, eller, at
der er bygget lidt igen. I B ræ dstrup By er 11 Gaarde, deraf
siges de 7 at væ re øde, og om 3 af de andre, at der er »sat
en liden H ytte paa S tedet igen«. I H øjrup er der 13 Gaarde,
og om dem hedder det, at de enten er ruinerede eller øde,
og det staar ikke staar bedre til med Herslev Bys 18 Gaarde.
I- »Historisk Tidsskrift«s 8. Række 3. Bind skriver Thyge
Søgaard om Tilstanden i Vejle Amt efter denne Krig bl. a.:
»Før K rigen havde der væ ret god Velstand paa Egnen.
Mange Selvejerbønder sad i gode Kaar. Bondeboer, der blev
opgjort før Krigen, v ar efter h ip Tids Forhold re t betyde
lige, 300—400 Rigsdaler; m en efter K rigen gik saa at sige
alt tabt. Børnene m istede den dem fra A ar i Forvejen til
lagte Arv, og de m aatte saa m ed deres Moder eller Værge
forlade deres Hjems bræ ndende Tomter. Saaledes hedder
det, at Fjenderne og K rigsfolket (Polakkerne) ganske havde
ru in eret og nedbrudt den Gaard i Højrup, som Salig Jørgen
Jensen paaboede og aldeles bortplyndrede hans og hans
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H ustrus Gods og Form ue. — Salig C hristen H ansen i El
tang havde væ ret en velhavende Mand; m en hans Gods og
Form ue var af Fjenderne og K rigsfolket bleven lagt øde
og deres G aard og Huse afbræ ndt, saa de er ganske der
over geraadet i stor Armod, og baade hans H ustru og Børn
havde gaaet og betiet deres Føde paa frem m ede Steder«.
Slotsmøllen ved Kolding blev afbræ ndt. Ligeledes blev
L anderupgaard i V ilstrup Sogn i F ejdetiden afbræ ndt og
opbrudt og er ganske øde. I Vester Nebel Sogn blev alle
S teder paa 4 n æ r afbræ ndte. — P aa H ans Hansens G aard
i S tenderup findes 15 Fag Hus, og der fattes 24, paa Mads
M adsens Gaard er 10 Fag, der fattes 40, paa Niels . . . . fin
des kun Nederdelen af 11 Fag, der fattes 30 Fag, Sønnen
er Soldat, Mads . . . . er øde undtagen 6 Fag, der fattes 34
Fag. Paa P ræ stegaarden er der 28 Fag Hus, og der m angler
40 Fag. I Sønder V ilstrup er der 9 øde Gaarde og Huse,
ellers er det med Resten saa nogenlunde som i Stenderup.
Om P ræ stegaarden der hedder det, at den under K rigen
blev ganske ru in eret og næ sten øde. Salshusets Vægge var
opsatte af Gærdsel, og til P ræ sten var bygget en lille K vist
paa 3 Fag, de øvrige Huse v ar i lignende Stand. P aa Hers
lev P ræ stegaard v ar Salshuset afbræ ndt, og der v ar sørget
for P ræ sten ved at indrette nogle Fag Hus til hans Ophold.
G aardens Udhuse v ar ogsaa bleven lagt øde under Krigen.
I Brusk H erreds Tingbog i Viborg L andsarkiv fra 1669
fortæ lles, at 29. August næ vnte A ar v ar der Barselgilde
hos G aardm and Søren Jensen i Vilstrup, og at paa H er
redstinget vidnede 8 Mand, at deres Soldat, Johan Heckt,
som er der tilhuse, lod berette, at da saa og hørte de, at
der faldt nogle vigtige Ord fra Sergenten Monsj ør B auer til
Gmd. A nders Olufsen i V ilstrup, hvorover Anders O lufsen
stod op og sagde: »Jeg vil gaa hjem til min fattige H ustru
og sm aa Børn, efter som her in tet er at fortjene læ ngere
for mig«, og derm ed udgik han af Stuen, og ikke havde
han videre K lam m eri udi i H uset i nogen Maade, og at
Soldaterne, som v ar tilstede, nem lig Claus Rejnholt, som
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død blev, H enrik G arbest af Fredericia og Bartolom æus
Trom m eslager gik efter hannem af Huset udi G aarden med
blottet Degen, men ikke, da de udkom saa, hvorledes det
udgik. I lige Maade frem stod Laurids Lauridzen, Iver Buck,
M aren M ouritsdatter, M aren Jensdatter og L auritz Thommesen af Vilstrup, som vidnede og bestod hver for sig at
forskrevne Tid, der de hørte K lam m eri og Allarm s Udfø
relse i deres Huse og Gaarde, som de bebor og er tilhuse
nuvæ rende i Nabolaget ved Søren Jensens Gaard, og at
hannem eftersøgte ud paa Gaden nogle Soldater med
blottede Degener, og de hørte vel, at der vankede Hug;
men ikke de saa for N attens Mørke, hvorledes det afgik.
Dog hørte de og kendte de Anders Olufsens Røst, at han
raabte, at de skulde lade ham væ re i Fred, eftersom han
intet vilde have med dem at bestille. — E ndnu vandt lige
ledes Mads Hansen af Højrup, at im idlertid han kom kø
rende med sin Husbonds Vogn fra Kolding, hvor han havde
v æ ret i Kongelig M ajestæts Æ gt og var paa V ilstrup Gade
og saa, at Soldaterne søgte efter Anders Olufsen med blottet
Degener og hørte, at denne begærede, de vilde lade han
nem væ re i Fred, han vilde in tet have med dem at bestille,
men han kunde ikke for N attens Mørke se, hvorledes det
afgik. Det bad han Gud til H jæ lper paa. — Saa frem lagde
Hans B ertelsen i Eltang en skriftlig K undskab saalydende.
»Anno 1669 den 30. A.ugust blev jeg underskrevne Claus
B adskjæ r afhentet til Tved for at forbinde Anders Olufsen
i V ilstrup, som fandtes huggen i hans venstre Skulder, slem
Skade udi, og forne A nders Olufsen beklagede sig for mig,
at nogle Soldater havde gjort ham den Skade. Det beken
der jeg med egen Haand, Claus Torbenn B adskjæ r. Derhos
frem vistes og for R etten A nders Olufsens K læ der, han var
udi, der Soldaterne gjorde ham den Skade, nem lig en lod
den Trøje og en Skjorte, hvilken Trøje fandtes at væ re
gennem hugget i et stort. Hug bag paa venstre Skulder, som
syntes med samme Hug at væ re gaaet igennem Skjorten
og i Kroppen, eftersom S kjorten for samme Sted v ar gen
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nem hugget og ganske blodig, og h er foruden fandtes 3
Hug i T røjen bag paa Ryggen, og frem satte forne Hans
B ertelsen berørte Henrik Garbest, Bartollom æus og Jørgen
Trom m eslager, om de kunde nægte, at de jo havde gjort
A nders Olufsen samme Hug og Skade, der forannæ vnte
(forne) Claus Rejnholtsen bekom sin Bane og Behov, men
ingen af dem v ar tilstede til G ensvar eller Indsigelse i no
gen Maade, hvorefter Hans B ertelsen et Tingvidne begæ 
rede.
Det ses senere i Tingbogen, at de 2 Soldater, Claus R ejnholt, der var barnefødt i Kolding, og Hans Backer ere
ihjelslagne i V ilstrup. I Eltang Kirkebog i Viborg Lands
arkiv ses, at Hans Bertelsen boede paa Eltanggaard, var
Sognefoged og døde 51 A ar gammel 1691, begravedes den
27. November.
I Tingbogen fra 1667 om tales følgende Videbrev fra 1648:
»Der i R etten frem lagde9 et Videbrev, som G rander og
Naboer i Eltang haver gjort 28 Maj 1648, som i sin første
P u n k t form elder: For det første skal vi leje Græslæg hvert
A ar den næ ste Søndag efter St. Voldborg paa vores Fæ,
Heste og Øg og udjæ vne os det imellem, saa den som haver
mere, skal gøre den Skjel, som haver m indre og straks paa
G randestæ vnet give for hver Nød 8 Skilling og for en Hest
eller Hoppe 1 M ark danske paa Fællesgræsning, og hvilken
Mand, som er Grandfoged og skilles derved, skal gøre alle
Lodsejere og deres H ustruer et Gilde, som hans Form and
gjort haver, og hver Mand skal tage sin H ustru med sig,
uden n aar h u n hav er lovligt Forfald. Hvo det ikke gør, bø
der Vi Tønde 01 i Lauget, hvilket sam m e Videbrev her i
Dag for R etten blev læ st og paaskrevet. — Saa mødte Tho
m as Jensen og dertil svarede, at h an ikke havde mere
K væg end sin (hans) Lod kunde taale og yderm ere svarede
Thomas Jensen, H ans Buil, Hans Iversen og Mads Pedersen,
at de ikke m ere kunde staa ved sam m e Videbrev, men det
opsiger, og at de vilde gøre et ny t V idebrev efter den Ma
ner, de h aver i andre Byer, hvorim od Hans B ertelsen sva-
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rede, at han gerne vilde sam tykke i et ny t Videbrev, naar
de betaler det gamle«.
I Eltang-Sdr. V ilstrup Kirkebog staar bl. a.: »1683 begra
vedes Hans Hansen i Stenderup, en gammel, trofast D an
nemand, 73 A ar gammel«. 1684 »Niels Pedersen K yed i
B jæ rt, som efter nogen Hidsighed, han havde med en Ryt
ter, som til en Tid var indtaget hos hannem, blev af samme
R y tter paa skjæ lm erisk og m orderisk Vis ihjelskudt, da han
sad ved sit Bord og vidste af ingen Fare. Han jplev dræ bt
Lørdag den 5. Juli og begravet Onsdag den 9. Juli«.
1711 skriver P astor Emmelev om sin afdøde H ustru: »O
H jæ rtesaar, min allerkæ reste og alleryndigste H ustru og
Husmoder, B irgitte Thom asdaatter, som efter en Maaneds
udstanden Sygdom og Sengeleje døde for mig 3dje Paaskedag den 7de Aprilis, blev hæ derligen begraven udi Eltang
K irke Tirsdagen den 14de A prilis 81 A ar gammel: Mit En
deligt blive som hendes. Amen«. Han døde 7 A ar efter. —
1715 den 17. M arts begravedes G aardm and Hans Hansen
(Højrup), en god, æ rlig Mand og K irkevæ rge udi V ilstrup
Kirke, 51 A ar gi. Sam m e Aar, den 24. M arts, begravedes
hans H ustru, Mette, hos sin Salig Mand udi V ilstrup Kirke,
65 A ar gi.«. — NB. Hans Hansen i V ilstrup var M orbroder
til m in Tipoldefader, Selvejergaardm and Hans Hansen Griis
i Højrup, der var født 1716, død 1789. J. J. Ravn.
I Kirkebogen fortæ lles ogsaa, at en R ytterbonde i Vil
strup, hvis Kone 8 Dage før Ju l 1699 havde givet 2 Tigger
kvinder Husly i sit Hus i M andens Fravæ relse, blev kvalt
af dem og i lang Tid efter sin Død henstod i en aaben
Grav, indtil disse K æ llinger ved Landstingsdom, sæ rlig
den ene af dem, Bodil N ielsdatter, var bleven døm t og henre tte t for sin Gerning. Konen begravedes først den 25. April
1700. — I flere K irkebøger h ar jeg set, at Folk, der er kom
men ulykkeligt af Dage i hine Tider, at Ligene af dem har
henstaaet i aabne Grave, til Dødsaarsagen er bleven op
klaret.
Paa V ilstrup K irkegaard findes bl. a. en K rigergrav, en
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Ligsten over Frøken M ette B ertelsen fra L anderupgaard, og
en over Hans Sejdelin (et støbt Kors) med Indskrift: Hans
Sejdelin, f. 19. Decbr. 1731, d. 21. Febr. 1801. Det er vist
A vditør Sejdelin, der ved Ryttergodsets Salg købte Skovsgaarde og Møsvraa. H an er S tifter af 2 Legater.
P. Eliassen m eddeler i Koldingbogen, at 1660 den 8. Sep
tem ber blev det befalet, at B lyet paa V ilstrup K irke skulde
tages ned og bruges til dermed at fæ rdiggøre Koldinghus
K irke og Huse. V ilstrup K irke skulde saa tæ kkes med Tag
sten. 1559 sendte Kolding By 1000 Tagsten til V ilstrup
K irke i B ytte for en lille Klokke. — G runden til, at Vil
stru p K irke ligger uden for Byen, siger Sagnet, hidrører
fra, at man, da den skulde bygges, ikke kunde blive enige
om Stedet, hvor den skulde opføres; men, at man saa bandt
2 Stude sam m en om Aftenen og bestem te, at hvor de laa
næ ste Morgen, skulde K irken bygges. — Det er forøvrigt
et Sagn, der fortæ lles om flere K irker, der ligger paa en
ligt beliggende Steder.
P ræ stens M edhjælpere: 1629 den 27. M arts udkom en
Forordning »om K irkens Em bede og M yndighed mod ubod
færdige«. Denne Forordning førte til, at P ræ sten fik de
saakaldte »Præ stens M edhjælpere«. Deres A ntal var 2 eller
4 efter Sognenes Størrelse. De valgtes blandt de gudfryg
tigste og oprigtigste, ivrigste og bedste Sognemænd, helst
K irkevæ rger og F attigforstandere i Byerne, de tilforordnedes h ertil af Lensm anden, Bispen og Præ sten. — Med
h jæ lperne sam ledes hos P ræ sten m indst 4 Gange om Aaret.
M an skulde raadslaa om, hvad der kunde tjene til Guds
Æ re og M enighedens Oplysning, og Hovedform aalet var
at komme L aster tillivs, som var af den Beskaffenhed, at
de med sæ dvanlig R ettergang ikke saa bekvemm elig er at
afskaffe eller bevise: saaledes Forsøm melse af K irke- og
A ltergang, M isbrug af Helligdage, Svæ rgen og Banden, ond
Forligelse mellem Æ gtefæ ller, S trid m ellem Foræ ldre og
Børn, idelig D rukkenskab og letsindig (færdig) Tale, ubillig
Fordel ved Køb og Salg, ulovlig A ager og G errighed m. v.
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— M edhjæ lperne skulde ved deres U dnævnelse aflægge
Ed overfor Præ sten, og den lød saaledes: »Jeg N. N. u d 
valgt til denne min Sognepræsts M edhjæ lper lover og til
siger, at jeg med Troskab vil forestaa dette m it kristelige
Em bede og af yderste Magt og Form ue søge forestaa og be
fordre Guds Ord, sam t K irkens og de fattiges Gavn og B ed
ste. P ræ sten i K irkens Disciplin at gøre tilbørlig Bistand,
som h er i 5 A rtikler er sagt, saasom jeg vil svare for Gud og
kristelig Øvrighed, saasandt hjæ lpe mig Gud og hans hel
lige Evangelium«.

FRA BRUSK HERREDS HERREDSBOG 1690
I
P astor P eter Clausen Em m erlevs Beskrivelse fra 1690
i Herredsbogen skriver han bl. a. om E ltang og V ilstrup
Sogne: »Offer til de 3 store H øjtider aftager sn a rt aarligen
og kan neppelig stræ kke sig hver Højtid til 18 Sietdaler.
Men St. H ansrente, Julerente og P aaskerente vides ej af«.
Om P ræ stegaarden hedder det:
»Maa jeg beklage, at P ræ stegaarden med alle mine fattige
M idler ved en ulykkelig Ildebrand desværre, blev totaliter
lagt i Aske 1683, som v ar paa det tredie Aar, siden jeg kom
her til Stedet. Noget h ar jeg siden faaet bygget, hvortil
hans H øjæ rvæ rdighed, min velædle Hr. Biskop, Dr. C hri
sten Lodbergh har fo rstrak t en Del, som endnu desværre,
mig til daglig Græmmelse, staar ubetalt, foruden hvis jeg
andre for samme Bygning skyldig er bleven. Samme høj
nødvendige Bygning er endnu ej indkøbt, m en m aa foruden
den Rente de Godtfolk kan tilkomme, som h ar hjulpen mig
til Bygning, endnu aarlig give 6 R igsdaler til de fattiges
D irektører i Kjøbenhavn, Gud ved d,et falder mig saare
tungt. — Anlangende P ræ stegaardens Capacitet i G runden
med alle sine tilliggendes M arker og Agre, da h ar det sig
saaledes. Al den G rund og Jord i Skov, Eng og Mark, som
ligger til den liden By Stenderup, h ar de gam le G rander i
forrige Tider afdelt i 16 O ttinger, hvoraf P ræ stegaarden
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tilkom m er de 4 O ttinger i Skov, Eng og Mark, saa at P ræ stegaardens Ager ihvor den findes, bør at væ re 4 O ttinger
i Bredden imod de andre, men nu findes samme Ager i
h v ert Fald al S tenderup M ark over beliggende mellem mine
Naboers, Jesper Madsens og Hans Hansens Lodder, hvilket
er at forstaa om Skovm aal og Engebund, undtagen udi et
Fald, nem lig i Buckflods Fald, hvor Jesper Madsens F or
m and i Salig Hr. Hanses Tid (Hans C hristensen 1607—50)
h ar ved M ageskifte bekom m et den nordeste Ager P ræ stegaarden tilhørig, og derim od igen udlagt og afstanden en
Ager paa det Fald, som kaldes Damdal af deres Selvejergaards G rund til P ræ stegaarden, hvilket A m tm anden paa
Koldinghus i de Tider har ratificeret, saasom derpaa findes
et gam m elt Dokum ent hos bem elte Jesper Madsen. Nok
findes her foruden en liden indgjerdet Toft Vesten for
Gaarden, kaldet S tenderup Enem æ rke, som ogsaa af Arrildstid h ar fuldt Præ stegaarden, og tilligem ed den anden
P ræ stegaardens G rund i Jordm aalingen blev overslagen,
saa at den ganske Jord og G rund med efterfølgende Gade
huse, som P ræ stegaarden tilligger er takseret i M atrikulen
for 7 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdkr. 1 Alb. — Paa P ræ stegaardens
Bygning h ar jeg tilvisse siden den ulykkelige Ildebrand
indtil Dato anvendt 350 Sletdaler, hvorover jeg er geraaden
i stor Gæld, endog bem elte Bygning er kun endnu slet og
ret baade inden og uden, Gud naade den, der saaledes nø
des til at bygge; thi om jeg kunde leve den Dag, at jeg
med Guds H jæ lp kunde faa G aarden indkøbt, vil dog V ærdiet i sin Tid ej rettes derefter, som F orerfaring læ rer. —
Inventarium til P ræ stegaarden ved m in Ankom st fandtes
ej noget, men m aatte betale, hvis (hvad) mig paa S kiftet
efter min Salig Form and blev overdraget. — Huse P ræ ste
gaarden tilhørige ere disse:
Udi S tenderup findes tvende sm aa Gadehuse. Et, som
Axel Nielsen iboer, og er bygget paa det Sted, hvor P ræ 
stegaarden i forrige Tider h ar standen og blev afbræ ndt i
Salig Hr. Hanses Tid, samme Hus giver aarligen til P ræ ste-
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gaarden 1 Rigsdaler. Det andet Hus findes paa forbem eldte
P ræ stegaards Enem æ rker, som tilforne h ar skyldet af
samme Enem æ rke til P ræ stegaarden 10 Skpr. Rug, men
som jeg nu selv bruger sam m e Jord og Enem ærke, faar
jeg ikkun nogle faa Dages A rbejde deraf i Høstens Tid om
Sommeren. — Udi Eltang findes et Hus, dog nu hel brøstfældig, som alle Tider har fulgt P ræ stegaarden, og alle
mine Form ænd h a r h aft og ny d t nogens Paaankelse eller
Indpas i nogen Maade saavel som jeg selv ogsaa, indtil for
leden A ar som var 1689, da det af den nuvæ rende A m t
mand paa K oldinghus er henlagt til Slottens Have, hvor
M anden nu aarligen efter B eretning skal gøre een Ugedag.
Vel beklagede jeg mig derover for A m tm anden i Forhaabning, jeg ligesaav.el udi hans, som i de forrige christlige
A m tm ænds Tider, det m aatte have beholdet; m en han sva
rede mig, at det var taget til Kongelig M ajestæts Fornø
denhed, hvorfor jeg og i dybeste U nderdanighed henstiller
det til min allernaadigste Arvekonges og H erres allernaadigsle Vilje og Behag, hvad herved skal gøres. — Udi Vil
strup findes ogsaa et lidet Præ stebolig (Bol), hvoraf aarlig
tilforne er given 1 Rigsdaler, men som Folkene, der sidder
udi, nu ere forarm ede, bekommes ej videre end nogen Som
m ergerning i Høstens Tid.
A nnexgaarden er holden temmelig ved Bygning og Hævd.
Landgilde gives aarligen deraf som følger:
Til M artinidag 15 S kjæ pper Rug, 12 Skp. Byg, 20 Skp.
Havre, 1 Bræ ndsvin, naar Olden falder, ellers 3 M ark i
Stedet, n aa r der ikke er Olden, item een Gaas. — Til St.
Hansdag gives 2 Lispund Smør, 2 Høns og 1 Snes Æg. —
Sæden til samme A nnexgaard kan væ re som til een af
de andre G aarde der i Byen, som ere 17 i Tallet, og har
lige Lod i M ark og Skov og ligger i alle Fald hos hinan
den efter Rad. K an saaes dertil ungefæ r 2 Tdr. Boghvede,
2'A Tdr. Rug, 3 Tdr. Byg og 6 eller 7 Tdr. Havre. Sdr. In 
ventarium til samme Gaard findes intet, uden hvis der saa
vel som paa andre S teder kan paa Skifte udsæ ttes til G aar-
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dens Frem skaf, n aar den iboende frafalder (affalder). Hvad
S k attern e sig angaar, som gives af bem eldte A nnexgaard,
m aa jeg saavel som andre fattige Gejstlige udi dybeste
U nderdanighed erkende og favne den store højkongelige
Naade, hvorm ed hans Kongelige M ajestæ t haver anset saadant kristelige Gods, at deraf endnu ej gives uden halv
S kat imod andet Proprietæ rgods at regne, hvilket K onger
nes Konge, den højeste Gud selv rigeligen vederlægger vor
allernaadigste Arvekonge og H erre her timelig og hisset
evig. —
De præ stelige Indkom ster angaaende findes ingen hos
mig, men h a r nok udi vor allernaadigste Arvekonges C hri
stian Qvinti danske Lov (Chr. 5te), om Indkom sterne d er
efter ikun rigtigen kunde bekommes.
Ønsker derfor af inderste H jæ rte, at Gud selv naadeligen
af det høje vilde betale vor allernaadigste Arvekonge og
H erre, og til det bedste tæ nke paa det ganske Kongelige
A rvehus for saadan høj Kongelig Omsorg for os fattige
Gejstlige, at vi frem deles under saa Gudeligt Regimente
med allerunderdanige Devotion, Lydighed og Forbøn for
vor Guds salvede saaledes kunde staa paa vor Vagt for
vor Gud selv, at vi kunde redde baade vores egne, saavel
som deres Sjæle, som os hører og saaledes omgaas med dette
tim elige og forfængelige, at vi en Gang kunde naa og ræ kke
til det evige og uforkræ nkelige. Amen«.
S krevet udi S tenderup P ræ stegaard den 4. Aprilis Anno
1690
af
Hans Kongelige M ajestæ ts min allernaadigste Arve Konges
og H erres tro U ndersaat og Forbeder
Peder Claussen Em m erleff.
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JORDEBOG FOR KOLDINGHUS LEN
1625 (DANSKE KANCELI)

' /

Hø
H a v re
Rug
, r., ,
U d sæ d :
B yg
Vilstrup:
T d r.
Skp.
Læs
T d r. S k p . T d r. S k p .
l'A
4
2
i
i
L aurids Thuordsen ..........
2A
4
2
i
i
Staffen H a n s e n ..................
4
2
i
i
l'A
Niels Jensen Raffn ..........
l'A
2
4
i
i
Niels A ndersen ..................
l'A
4
2
i
i
Niels Thom sen ..........
4
2
i
l'A
i
P eder M adsen B u c k ..........
i
2
4
i
l'A
Staffen Jepsen ..................
4
i
2
i
l'A
Pouel Hansen ..................
l'A
2
i
4
i
Henning Pedersen
4
i
2
l'A
i
Jens Jensen ......................
l'A
4
i
2
i
Peder Madsen Hvid
i
2
i
l'A
4
Jens S ta ffe n s e n ..................
i
2
l'A
4
i
Hans Nielsen Gjødsen . . . .
2
4
i
i
Hans A ndersen ..................
l'A
4
1
Adam Nielsen ..................
I Landgilde svarer hver af de 14 G aardm æ nd 1 Otting
Smør, l'A Ø rte Rug, 1 Ø rte Byg, l ‘A Ø rte Havre, 1 B ræ ndsvin, 1 Lam, 1 Gaas, 2 Høns, 21 Skilling 1 Alb. danske. —
1 Ø rt Rug lig 10 Skp., 1 Ø rt Byg lig 12 Skp. og 1 Ø rt Havre
lig 20 Skp. 21 Skilling 1 Alb., danske 1 O tting Smør.
Hans Pedersen Skomager.
Hans Ibsen Heils.
P eder Andersen.
Frands Nielsen.
Oluf Andersen.
H jerre Sørensen Smed.
Ingen Udsæd. 21 Skilling og 1 Alb. danske.
Skovgaard:
Olaf B ertelsen ......................
1 4
1
2
5
Hans N ie ls e n ..........................
1 4
1
2
6
Landgilde som i V ilstrup; dog 2 Ø rt Rug i S tedet l'A Ørt
Landerupgaard.
W illads N ie ls e n ......................
1
1
2
6
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1 'A Ø rt Rug, 1 Vi Ø rt Byg, 1 V Ø rt Havre, 1 Fdk. Smør,
1 B rændsvin, 1 Lam, 2 Høns, 1 Gaas. 2 M ark 10 Skilling 2
Alb. danske.

JORDEBOG FOR KOLDINGHUS LEN
1640—41
V ilstrup Sogn og By:
Laurids Thuordsen.
S taffen Hansen.
Niels Jensen Raffn.
Niels Andersen.
Niels Thomsen.
P eder M adtzen Hvid.
Jens Steffensen.
Iver Jensen.
H enning Pedersen.
Jens Jensen.
A nders H iarresen.
Jens Andersen.
Niels Rasmussen.
Tham m es Hansen.
G aardm æ nd. Landgilde som 1625.
Adam Nielsen.
Hans Pedersen.
P eder Hansen.
Hans Skræ der.
A nders Jensen.
Hans Olufsen.
Tham m es Laurdtzen.
Husmænd.
Skovsgaard:
Jens Hansen.
Oluf Bertelsen.
Gaardm ænd.
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Landerupgaard:
Søren Jensen.
Landgilde som 1625.
Sum m arium over forskrevne V ilstrup Sogn: 1640— 41.
Penge 8 Daler 21 Skilling 1 Alb.
Rug 33 Tdr. 1 Skp.
Byg 26 Tdr. 2 Skp.
H avre 6314 Tdr. 2 Skp.
Smør 2 Tdr. VA Fdk.
B ræ ndsvin 17.
Lam 17.
Gæs 17.
Høns 34.

JORDEBOG FOR KOLDINGHUS LEN
AAR 1660—61
Vilstrup By:
Thord Lauridsen, K rongaard, H artkorn
Anders Oliesen, K rongaard. H artkorn
R uineret og ingen Sæd.
Thomas Sørensen, K rongaard. H artkorn
Niels Andersen, K rongaard. H artkorn
Mogens Nielsen, K rongaard. H artkorn
B ertel Hansen, K rongaard. H artkorn
Thomas Nielsen, K rongaard. H artkorn
Ganske ru ineret og ingen Sæd.
Iv er Jensen, K rongaard. H artkorn
Peder Pedersen, Krongaard. H artkorn
R uineret og ingen Sæd.
Søren Jensen, K rongaard. H artkorn
H enrik Jørgensen, K rongaard. H artkorn
Ganske afb ræ ndt og nederbrudt og ingen
Jens Andersen, K rongaard. H artkorn
Niels Rasmussen, K rongaard. H artkorn

8 Tdr. 2 Skp
8 — 2 —
8
8
2
8
8

—
—
—
—
—

2
2
2
2
2

—
—
—
—
—

8 —
8 —

2 —
2 —

2 —
8 —
Sæd.
8 —
8 —

2 —
2 —
2 —
2 —
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P eder Hansen, K rongaard. H artkorn
R uineret og ingen Sæd.
P eder Henningsen, Kronbol 2 Tdr. 1
P eder Ollesen, Kronhus,
2 — 5
2 — 5
M orten Ollesen, Kronhus,
H ans Skræ der, Kronhus,
2 — 5
Niels M ortensen, Kronhus, 2 — 5
Jens Jensen, Raffn, Kronhus, 2 — 5
P eder Jensen, Kronhus,
2 — 5
E r afbrudt og ingen Sæd.

8 Tdr. 2 Skp.
Skp.
—
—
—
—
—
—

1
1
1
1
1
1
1

Fdk.
—
—
—
—
—
—

1
1
1
1
1
1
1

Alb.
—
—
—
—
—
—

Skovsgaard:
Jørgen Jochum sen, K rongaard, 17 Tdr. 6 Skp. H artkorn.
R uineret og ingen Sæd.
Landerupgaard:
Jens Sørensen Grøn, K rongaard, 11 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. 1
Alb. H artkorn. A fbrudt af de Svenske og haver ingen Sæd.
Landgilden for sam tlige Ejendom m e er som 1625 og
1640—41. Det bem æ rkes dog, at de to Gaarde i Skovsgaard
er sam m enlagte til én Gaard. Landgilden af denne Gaard
bliver derfor 2% M ark 2 Skilling 2 Alb. 4 Ø rte Rug, 2 Ørte
Byg, 3 Ø rte Havre, 2 Otting Smør, 2 Bræ ndsvin, 2 Lam,
2 Gæs og 4 Høns.

GAARD- OG HUSMÆND EFTER MATRIKEL
1688 I VILSTRUP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Jørgen Jensen, H artkorn 5 Tdr. 7 Skp. 3 Fdk.
H enrik Jørgensen.
Thord L auritzens Enke.
Mogens Nielsen.
Poul Hansen og M orten Adamsen.
Steffen Nielsen og P eder Basse.
F rederik M ortensen og P eder H ansen Griis.
Peder Christensen.
Jens Iversen.

Alb.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

A nders Olufsen.
Jens Thomsen.
C hristen Jensens Enke.
Mads Iversen.
Niels Thomsen.
Niels G riis og Jep Pedersen, A nnexpræ stegaard.
Søren Lauritzen, Husmand.
C hristen Nielsen, Husmand.
Lauritz Lauritzen, Husmand.
Hans Sørensen, Husmand.
Hans Hansen, Husmand.
Peder Nielsen, Husmand.
Skovgaard:
Jens B ertelsen Høg.
Hans Hansens Enke og Søren Pedersen.
Landerupgaard:
Mads Madsen Beck.
Et øde Møllested, C hristen Rasmussen.

Skov til forbenæ vnte By (i Følge gi. Matr.) 2 Skp. (i Følge
ny M atr.) 1 Skp. 2 Fdk. 2 Alb.
Udi bem elte Skov er Skovsgaarde participerede lige med
de andre. Af et om tvistende O verdrift (i Følge ny Matr.)
2 Skp. 2 Alb.
M arkbog Nr. 837 af C hristian V M atr. af 1688.
V ilstrup By al Krongods.
E r 17 Gaarde, er lagt til hver Gaard, som er lige gode
17 Høffder, og naar M arken hviler, kan den græsse til hver
G aard 2 Høffder.
Skoven takseret for 17 Svin.
Skovsgaards G ræsning i Enem æ rket, som er 2 Gaards
tak seret for 8 Fæes Høffder, haver Skovsgaard foruden
disse 8 H øffder lige fæ lles Græsbeed med V ilstrup Mænd.
H aver fornøden Ildebrand med G ærdsel og Staver.
L anderupgaards Enge takseret for Mosehøe 2 Læs, og
god Høe 8 Læs.
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F æ d rift takseret for 16 Høffder, en Hesthaffve, 4 Bæster,
og n aar den besaaede M ark hviler, bruges en P a rt af F æ l
ledet, dog eragtet højst med det, som bruges i Stedet for
3 Fæ s Høffder, er tilhobe aarligen 19 Høffder.

BREVE, DOKUMENTER OG AKTER VEDR.
KOMPLETTERING AF RYTTERGODSET
I DANMARK
D. JYLLAND VEDR. I. 4—5. (JORDEBOG 1685)
Gaard Nr. 1688, 1. Jørgen Jensens Enke i Vilstrup.
Sæd aarlig: 18 Skpr. Rug, 1 A
l Tdr. Byg, 5 Tdr. Havre,
1 Tdr. Boghvede. Indavlingen 12 T rave Rug, 15 Trave
Byg, 18 T rave H avre, 2 Læs Boghvede, 8 Læs Hø. H ar 2
B æster, 2 gam le dito udlefvede, 2 Køer, 6 F aar og 2 Svin.
Anno 85 bekom m et Laanekorn 2 Tdr. Rug. 10 Skpr. Byg,
2 Tdr. Havre. K an ej i A ar betale. Var form edelst slet
Tilstand 1 V: Tdr. H artkorn afslagen, m en da ingen Afslag
m aatte nydes, og B æ ster af Skab, K væ get af Lungesyge er
bortdød. K ornet i Laden helt ringe til at svare af saa højt
H artk o rn befunden var. D erfor bevilges: 2 Bæster, 2 Køer
og Sædekorn l'A Tdr. Byg og 254 Tdr. Havre. Bygninger:
Salshus 13 Fag, Lade 7 Fag. Der m angler 92 Alen Leder,
4 B jæ lker og 40 Læ gter.
Nr. 2. Henrik Jørgensen i Vilstrup.
Sæd: 18 Skp. Rug, l'A Tdr. Byg, 5 Tdr. H avre og 1 Td.
Boghvede. Indavling befunden: 20 T rave Rug, 20 Trave Byg,
20 T rave H avre og 2 Læ s Boghvede sam t 8 Læs Høe. H ar
4 Bæster, 4 Køer, 3 Ungnød, 3 Kalve, 3 Faar, 4 Svin, 1 Bi
stok. Anno 85 bekom m et Laanekorn 1 Td. 5 Skp. Rug, 10
Skp. Byg og 1 Tdr. 6 Skp. Havre. Kan i A ar betale. 6 Skp.
Rug, 5 Skp. Byg og 1 Tdr. 6 Skp. H avre. Form edelst tilfal
dende Skade med Kvæg og B æ sters Frafaldelser, er ellers
M anden temmelig. B ruget godt. Bygningerne: Salshus 11
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Fag, Fæ hus 10 Fag, Ladehus 6 Fag. Der m angler 99 Alen
L eder og 10 Stolper.
Nr. 3. Tord Lauritzens Enke, Vilstrup.
S aar aarlig 18 Skp. Rug, 1 A
‘ Tdr. Byg, 5 Tdr. H avre og
1 Tdr. Boghvede. Indavlingen befunden: 12 T rave Rug a
4 Skp., 15 Trave Byg a 4 Skp., 18 Trave H avre a 4 Skp.,
2 Læs Boghvede a 2 Skp., 8 Læs Høe. H ar 4 Bæster, de 2
gam le og udlevede, 3 Køer, 3 Ungnød, 4 F aar og 4 Svin.
Anno 85 bekom m et Laanekorn 1 Tdr. 5 Skp. Rug, 10 Skp.
Byg, 1 Vi Td. Havre. K an i A ar betale l'A Tdr. Havre. Var
form edelst slette Tilstand afslagen l'A Tdr. H artkorn; men
efter at ingen Afslag ydes, m aatte intet mangies, og B æ 
sterne en Del er afdød af Skab. Desforuden de 2 af dem,
som er levende, er gam le og fast utjenlige. K ornet i Laden
saa ringe befunden, at til egen og R ytternes B rug (Underholding) var saa lidet, langt m indre til Sæden. Enken der
foruden af hel slet Tilstand, derfor bevilges: 2 Bæster, 1
Ko, og til Sæden l'A Tdr. Byg og 3 Tdr. Havre. Bygninger:
Salshus 2 Fag, der foruden noget ved Enden nedfalden,
Lade og Fæhus 10 Fag. M angler et Stuehus og 60 Alen
Leder og 1 Bjælke.
Nr. 4. Mogens Nielsen i Vilstrup.
Sæd aarlig 18 Skp. Rug, l'A Tdr. Byg, 5 Tdr. Havre og
1 Tdr. Boghvede, Indavlet: 20 Trave Rug a 4 Skp., 20 Trave
Byg a 4 Skp., 20 Trave H avre a 5 Skp., 2 Læs Boghvede
a 5 Skp., 8 Læs Høe. Han h ar 4 Bæster, 3 Køer, 4 U ng
nød, 3 Kalve, 6 F aar og 2 Svin. Anno 85 bekom m et Laane
korn 1 Tdr. 3 'A Skp. Rug, 10 Skp. Byg, l'A Td. Havre. Kan
i A ar betale Havren. B ruget er ellers tem m elig godt. Man
den h ar sm aa Børn. Af K væ get er en Del af Lungesyge
bortdød. K ornet i Laden og ikun tem m elig befunden, derfor
bevilges 1 Koe, Sædekorn 6 Skp. Byg og 2 Tdr. Havre. Byg
ninger: Salshus 12 Fag, Lade og Stald 10 Fag, Fæ hus 4 Fag,
der m angler 33 Alen Leder og 2 Bjælker.
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Nr. 5. Povl Hansen i Vilstrup.
Hans Sæd og Avling er ligesom hans Nabos, M orten
Adamsens. Hans B esæ tning er 2 Bæster, 3 Køer, 4 Ungnød,
5 Kalve, 4 Faar, 2 Svin, 1 Bistok. Anno 85 bekom han
Laanekorn 7 Skp. Rug, 5 Skp. Byg og Skp. Havre, og han
kan i A ar betale. Bygninger: Salshus og Lade 12 Fag, F æ 
hus 4 Fag og et dito (?, ulæ seligt Tal). Der m angler 81
Alen Leder og 50 Lægter.
Nr. 5. Morten Adamsen.
S aar aarlig 10 Skp. Rug, 6 Skp. Byg, 2 % Tdr. H avre og
6 Skp. Boghvede. Indavler 16 T rave Rug, 12 Trave Byg, 15
T rave Havre, 1 Læs Boghvede og 4 Læs Høe. Han h ar 2
Bæster, 3 Køer, 2 Ungnød, 1 Kalv, 4 F aar og 2 Svin. 1685
bekom han af L aanekorn 7 Skp. Rug, 5 Skp. Byg og 6 Skp.
Havre. K an det i A ar betale tilbage. B ruget er godt. M an
den temmelig. Bygninger: Salshus med Lade i Enden 14
Fag, 4 Fag Fæhus. M angler intet.
Nr. 6. Staphen Nielsen.
Saar aarlig 10 Skp. Rug, 6 Skp. Byg, 214 Tdr. Havre, 6
Skp. Boghvede. Avler: befunden 8 T rave Rug a 4 Skp.,
Byg 8 Trave a 4 Skp., H avre 10 T rave a 5 Skp., 2 Læs Bog
hvede a 2 Skp., 6 Læs Høe. H ar 2 Bæster, 1 Ko, 1 Kvie, 4
Faar, 1 Svin. 1685 bekom m et L aanekorn 10 Skp. Rug, 5
Skp. Byg, 1 X- Tdr. Havre. Kan i A ar betale 7 'A Skp. H avre
tilbage. B ruget er godt; m en M anden ikon slet. En Del B æ 
ster af Skab bortdøde. De øvrige, han har, er gamle. K ornet
1 Laden og h elt ringe befunden. D erfor bevilges han 1 Bæst,
og til Sæ dekorn 6 Skp. Byg og 2 Vi Tdr. Havre. Bygningerne
bestaar af Salshuset 4 Fag, Lade og Fæ hus 10 Fag. Han
m angler 60 Alen Leder og O verdelen af 10 Fag.
Nr. 6 Peder Basse i Vilstrup.
Sæd og Avling som hans Nabo, Stafen Nielsen. Han h ar
2 Bæster, 2 Køer, 2 Ungnød, 1 Kalv, 4 F aar og 3 Svin. Af
Laanekorn bekom han 1685 7 Skp. Rug, 5 Skp. Byg og 1
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Tdr. Havre. Han kan i A ar betale 1 Tdr. Havre. B ruget er
ellers godt, og M anden temmelig. En Del B æ ster er af
Skab bortdøde; de tvende, h an har, er gamle og udlevede.
K ornet i Laden er og befundet ringe, derfor bevilget 1
Plovbæ st og Sædekorn 6 Skp. Byg og 2'A Tdr. Havre. Byg
ningerne bestaar af 7 Fag Salshus, 7 Fag Lade og Fæhus
og nok et 4 Fag Fæhus. M angler intet.
Nr. 7. Peder Hansen Griis.
S aar aarlig 10 Skp. Rug, 6 Skp. Byg, 2'A Tdr. Havre,
6 Skp. Boghvede. Indavlingen befunden: 10 Trave Rug
a 4 Skp., 8 Trave Byg a 4 Skp., 12 Trave H avre a 5 Skp.,
1 Læs Boghvede a 2 Skp., Høe 4 Læs. Han h ar 2 Bæster,
2 Køer, 2 Ungnød, 1 Kalv, 6 F aar og 2 Svin. H an h ar be
kommet Laanekorn i 1685: 6 Skp. Rug, 5 Skp. Byg og 6
Skp. Havre. Kan i A ar betale 6 Skp. Havre. B ruget er godt.
Af Kvæg er en Del bortdød af Lungesyge. K ornet i Laden
og ringe befunden. D erfor bevilget Sæ dekorn 6 Skp. Byg
og 2 Tdr. 4 Skp. Havre. Bygninger: Sals med Lade i Enden
8 Fag, Fæ hus 6 Fag. M angler 30 Lægter.
Nr. 7. Frederik Mortensen.
Sæd og Avling ligesom hans Nabo, P eder Hansen Griis.
Hans B esæ tning bestaar af 2 Bæster, 2 Køer, 1 Kalv, 3 Faar
og 2 Svin. 1685 h ar han laant 2 Tdr. 2A Skp. Rug, 5 Skp.
Byg og 1 'A Tdr. Havre. Kan ej betale noget af K ornet til
bage. B ruget er godt. Denne Mands B æ ster er gamle og
fast utjenlige. K væ get af Lungesyge bortdød. K ornet i
Laden ringe befunden. D erfor bevilges 1 Plovbæ st, 1 Koe,
Sæ dekorn 6 Skp. Byg, 2% Tdr. Havre. Bygningerne: Sals
med Lade i Enden .7 Fag, Fæhus 4 Fag. M angler 10 Sparer
og 30 Lægter.
Nr. S. Peder Christensens Enke.
Sæd og Avling som de andre af Byens hele Gaarde. De
6 foregaaende er Halvgaarde. Hun h ar 4 B æster, 4 Køer, 4
Ungnød, 3 Kalve, 10 F aar og 5 Svin. H ar 1685 laan t Korn
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af Rug 1 V> Tdr., 10 Skp. Byg og 1 Tdr. Havre. Hun kan
betale 6 Skp. Rug. 5 Skp. Byg og .1 Tdr. Havre. K væ get er
frafalden. B ruget er godt. Enken er temmelig. Bygninger:
Salshus 12 Fag, Ladehus 9 Fag og Fæhus 4 Fag. M angler
24 S parer og 90 Lægter.
Air. 9. Jens Iversen.
Saar og avler ligesom den foregaaende. H ar 4 Bæster,
4 Køer, 7 Ungnød, 2 Kalve, 4 Faar, 1 Svin. B ruget er godt,
og M anden kan svare. Bygninger: Salshus 8 Fag, Lade 9
Fag, Fæhus 8 Fag. M angler 12 S parer og 36 Lægter.
Nr. 10. Anders Olesen.
Hans Udsæd af Korn er som paa de andre hele Gaarde.
Indavlingen befundet at være: 30 Trave Rug a 4 Skp.,
Byg 30 T rave a 4 Skp., H avre 28 T rave a 5 Skp., 2 Læs
Boghvede a 2 Skp., 8 Læs Høe. Han h ar 5 Bæster, 4 Køer,
4 Ungnød, 4 Kalve, 8 F aar og 3 Svin. 1685 laante han af
K orn 1 'A Tdr. Rug, 10 Skp. Byg og 8 Skp. Havre. D eraf kan
h an betale 6 Skp. Rug, 5 Skp. Byg og 1 Tdr. Havre. H ar
ligesom de andre M ænd i Byen lidt stor Skade paa sit F æ 
mon. B ruget er godt, og M anden temmelig. B ygninger:
Salshus 11 Fag, L adehus 10 Fag, Fæhus 8 Fag og et dito
paa 9 Fag. Der m angler 30 Alen Leder og 5 Bjælker.
Nr. 11. Jens Thomasen.
Hans Udsæd og Avl er som paa de andre af Byens hele
Gaarde, og hans B esæ tning bestaar af 4 Bæster, 3 Køer,
5 Ungnød, 2 Kalve, 5 Faar, 2 Svin og 1 Bistade. Han h ar
det foregaaende A ar laant 1 Vi Tdr. Rug, 10 Skp. Byg og
1 Tdr. Havre. K an i A ar betale 6 Skp. Rug, 5 Skp. Byg og
7 Vi Skp. Havre. M anden h ar taget Skade paa sit Fæmon.
B ruget er godt. Bygninger: Salshus 10 Fag, Ladehus 10
Fag, Fæhus 6 Fag. M angler 51 Alen Leder, 1 B jæ lke og 3
Stolper.
Nr. 12. Hans Olesen.
Hans Udsæd er som den foregaaende, og hans Indavl lige-
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saa. Besæ tningens Størrelse er 4 Bæster, 4 Køer, 4 Ung
nød. 3 Kalve, 6 F aaf og 2 Svin. A aret før h ar han laant
1 <A Tdr. Rug, 10 Skp. Byg og 1 Tdr. Havre. Han kan i
A ar betale 6 Skp. Rug, 5 Skp. Byg og 1 Tdr. Havre. M an
den har som de andre Bym ænd taget Skade ved Kvægs
og B æ sters ulykkelige Affald. Bruget er godt. Bygninger:
Salshuset 12 Fag, Lade i Enden 13 Fag og Fæhus 6 Fag.
M angler 60 Alen Leder, 2 Bjælker, 4 S parer og 30 Lægter.
Nr. 13. Mads Iversen.
Ogsaa hans Udsæd og Indhøstning er som de foregaaendes. Hans Besætning b estaar af 3 Bæster, 4 Køer, 2 Ung
nød, 2 Kalve, 6 F aar og 3 Svin. 1685 h ar han laant 1 Tdr.
7 Skp. Rug, 10 Skp. Byg og 1 Tdr. Havre. Det formodes,
at h an i A ar kan betale 7 Skp. Rug, 5 Skp. Byg og 1 Tdr.
Havre. M anden h ar taget stor Skade, K væ get af Lungesyge
og B æ sterne af Skab bortdød, sam t i Aar frastjaalet en god
Hoppe. E r af slet Tilstand. K ornet i Laden befindes ringe,
derfor bevilget til Sæ dekorn 2 Tdr. Rug. Bygningerne be
staar af 13 Fag Salshus, Ladehus 10 Fag, Fæhus 10 Fag og
1 dito paa 5 Fag, der m angler 30 Alen Leder og Sparer.
Nr. 14. Niels Thomsen.
Hans Udsæd og H østudbytte er opgivet til det samme
som de foregaaende Mænds. Hans Besætning bestaar af 4
Bæster, 5 Køer, 5 Ungnød, 2 Kalve, 5 Faar, 2 Svin og 1
Bistok. A aret før h ar han laant 1 'A Tdr. Rug, 20 Skp. Byg
og 1 Tdr. Havre. H an kan i A ar .betale 6 Skp. Rug, 5 Skp.
Byg og 7 Skp. Havre. M anden h ar lidt stor Skade paa sit
Fæmon. B ruget er ellers godt, og M anden temmelig. Byg
ningerne bestaar af Salshuset 11 Fag. Lade og Stald 8 Fag,
Fæhus 8 Fag og 1 dito paa 4 Fag. Der m angler 2 Bjælker.
Der m angler Beskrivelser af A nnexpræ stegaarden og
G aardene i Skovsgaard.
Derimod er der en Beskrivelse af Landerupgaard, som
beboes af Mads Madsen Bæck, hvis Udsæd er: 3 Tdr. Rug,
2A
‘ Tdr. Byg, 4 Tdr H avre og 2'A Tdr. Boghvede. Indav
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lingen befindes at væ re 50 T rave Rug a 3 Skp., 80 Trave
Byg a 4 Skp., 80 T rave H avre a 5 Skp., 8 Læs Boghvede
a 2 Skp., 30 Læs Høe. H ar 4 Bæster, 2 Føl, 5 Køer, 7 Ung
nød, 5 Kalve, 10 Faar, 8 Svin, 4 Bistok. H ar 1685 bekom
m et Laanekorn: 1 Tdr. 5 Skp. Rug, 1 Tdr. 3 Skp. Byg og
2 Tdr. Havre. H an kan i A ar betale. B ruget er godt. M an
den er ved Magt. B ygningerne er saaledes: Salshus 15 Fag,
Lade med Udskud ved begge Sider 8 Fag, Fæhus og Stald
19 Fag. Der m angler 60 Alen Leder, 2 Bjælker, 2 S parer
(Spær) og 30 Læ gter.
I K ancelliets Brevbøger ser jeg, at F æ ndrik Peder Mund
i Koldinghus Len 1635 fik Livsbrev paa Landerupgaard.
H an havde faaet en Gaard i Pjedsted udlagt, men da det
viste sig, at G aarden var en Selvejerbondegaard, som beboedes af Ejeren Mikkel Pedersen, som svarede en ret stor
Landgilde, ønskede P eder Mund en anden G aard udlagt,
paa hvilken han kan bo, og Lensm anden paa Koldinghus,
E rnst Norm and, hedder det, synes, at P. M und bedst kan
forenedes og nøjes med L anderupgaard, og den kan han
bebo. Fæ steren, Hans Pedersen, m aa derfor afstaa sit F æ 
ste paa G aarden til P. Mund. H an havde den kun til 1638.
Dens Landgilde opgives da til. IX Ø rt Rug, IX* Ø rt Byg
og IX Ø rt Havre, 1 Fjerding Smør, 1 Bræ ndsvin, 1 Lam,
1 Gaas, 2 Høns, 2 M ark 10 Skilling og 2 Album i Penge.
I Følge en Jordebog i L andsarkivet fra 1733 beboedes de
forskellige G aarde i Sognet da af:
Nr. 1 i V ilstrup af Niels Hansen, før ham af P eder P e
dersen, Nr. 2 af Iver Tordsen, Nr. 3 af B ertel Jensen, før
ham af S igvart Pedersen, Nr. 4 af Mogens Frandsen, hans
Form and v ar F ran d s Nielsen, Nr. 5 af Søren M ortensen
og Povl Jensen, før dem af Jens Nielsen, Nr. 6 af Niels
C hristensen og Hans Jensen, Nr. 7 af Hans Clausen og Jep
Nielsen, før dem af P eder Jensen og Niels Pedersen, Nr. 8
af Hans Pedersen, Nr. 9 af P eder Madsen, Nr. 10 af Povl
Andersen, Nr. 11 af Iver Nielsen, før ham af P eder Iver
sen, Povl A ndersens E fterm and 1733 v ar Peder Mogensen,
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Nr. 12 1733: P eder Madsen, hvis Form and v ar Povl Nielsen,
Nr. 13 af Søren Madsen, hvis Form and v ar Mads Iversen,
Nr. 14 havde Jep Pedersens Enke 1733 i Fæste. H ver af de
14 G aarde var lige store paa H artkorn: 5 Tdr., 7 Skp., 3
Fdk., ' h Alb.
Hvem der v ar F æ ster paa A nnexpræ stegaarden opgives
ikke, dens H artkorn var godt 6 Tdr.
Fæ sterne paa de 2 G aarde i Skovsgaard var 1733 paa
Nr. 1: Jens B ertelsen Høg og Laurs C hristensen og deres
Form æ nd var: B ertel Jensen Høg og Jens Pedersen Høg.
Paa Nr. 2: C hristen Poulsen og Niels Sørensen, og deres
Form and v ar B ertel Sørensen.
L anderupgaard var Peder Hansen Buhis Enke F æ ster af.
De 4 førstnæ vnte betaler i Landgilde 7 Rdl. 93 Skilling,
de næ ste 6 i V ilstrup 3 Rdl. 95 Skilling, Resten atter 7 Rdl.
93 Skilling.
Der staar tillige: »For Landgilden betales for dette og de
andre S teder i V ilstrup tilbudne rede Penge, som er accorderet til een Rigsdaler 32 Skilling af hver Tdr. H artkorn,
hvorved Beboerne sondervis den Stand, de nu findes til
Stæ dernes Vedligeholdelse prom pte og rigtige Afdragelse«.
(Ryttercessionens Bemærkning).
Skov til al Byen 1 Skp., 3 Fdk., 2 Alb.
Om Skovsgaard staar: »Af Beskaffenhed og B onnitet med
Sønder V ilstrup betaler for Landgilden lige ved samme
Bys Fæ stehavere 1 Rdl. 32 Skilling«.
Om L anderupgaard hedder det: »Denne G aard er velsignet
med Græsning, H øebjæ rgning og god Agerland, dertil lig
ger for sig selv og af alt profiterer, for Landgilden svarer
ialt 12 Rigsdaler«.
NB. De Landgilde-Penge, der her er anført, er, hvad
Bønderne af Sessionen er ansat til at svare. Den gamle
Landgilde er den sam m e som den, der sta a r i de andre
Jordebøger.

41

Husm ænd i V ilstrup 1733:
Nr. 1 Hans Jensen h ar 3 Fdk. H artkorn, hans gamle
Landgilde 21 Skilling 1 Alb., nu 48 Skilling aarlig Han er
fri for Arbejdspenge, saasom han fo rretter Kongens V arsler
i D istriktet, men svarer som næ vnt 48 Skilling i A rbejds
penge.
Nr. 2. H endrik Jørgensen og Jens W illumsen h a r hver 3
Fdk. 1 Alb. H artkorn, gi. Landgilde 21 Skilling 1 Alb. og
O tting Smør, foruden A rbejde i Slotshaugen, betaler de
begge aarlig 2 Rdl. 24 Skilling. Begge disse Mænd, hedder
det, er henlagt til Slotshaugen med 1 Ugedag og svarer
ikkun aarlig Penge forannæ vnte Sum.
Nr. 3. Mads Jensen, nu Hans Rasmussen, h ar 2 Fdk.
H artkorn. H an gør ligesom Nr. 2 1 Ugedag i Slotshaugen
og svarer 24 Skilling.
Nr. 4. Hans Madsen, nu Mads Hansen, har 3 Fdk. H a rt
korn. Han gør ogsaa 1 Ugedag i Slotshaugen og svarer a a r
lig 24 Skilling i Landgilde.
Nr. 5. C hristen Nielsens Enke, nu Iver Christensen, har
3 Fdk. H artkorn, ogsaa han arbejder 1 Ugedag i Slots
haugen og svarer 24 Skilling.
Nr. 7. Iver Madsen h ar Jord, der tilhører V ilstrup Kirke.
H artkorn 3 Fdk., 1 Alb. Han svarer 2 Skp. Byg.
Nr. 8. Rasmus Johansen, nu Jep Hansen Ham. Han er
henlagt med Hoveri til Slotshaven og svarer 24 Skilling
aarlig, h ar in tet H artkorn.
Der staar desuden i Jordebogen, at H artkornet paa 1 hel
G aard i V ilstrup er 5 Tdr., 7 Skp., 3 Fdk., 4/? Alb. — A
G aard 2 Tdr., 7 Skp., 3 Fdk., I 1]/i4 Alb.
I Skovsgaard er H artkornet paa de 2 H alvgaarde Nr. 1
h v er 3 Tdr., 7 Skp., Vi Alb., og paa hver af Nr. 2 4 Tdr.,
0 Skp., 2 Fdk., 'A Alb. — A nnexpræ stegaarden nævnes ikke.
L anderupgaard er 6 Tdr., 0 Skp., 3 Fdk., 1 Alb.
I Følge A uktionsplakaten fra 1765—67 ved Salget af Kol
ding R yttergods v ar Beboerne paa G aardene i V ilslrup
Sogn følgende:
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Vilstrup By. Gaard Nr. 1 Hans Pedersen Buhi, Nr. 2, Jep
Jepsen, Nr. 3 Jens Jepsen, Nr. 4 Jens Jensen, Nr. 5 Jens
Mogensen, Nr. 6 Lars Hansen, Nr. 7 Anders Jensen, Nr. 8
Mads Jepsen, Nr. 9 Ole Jepsen, Nr. 10 P eder Mogensen,
Nr. 11 Iver Nielsen, Nr. 12 P eder Madsen, Nr. 13 Soren
Madsen, Nr. 14 A nders Pedersen Buhi. Da de 14 Gaarde
var lige store paa H artkorn, var den aarlige Landgilde ogsaa ens, nem lig 7 Rigsdaler og 93 Skilling af hver Gaard.
Nr. 15 er A nnexpræ stegaarden, men om. den er der ingen
Oplysning.
Skovsgaarde. Nr. 1 Jens Thorsen, Y: Gaard, og Nr. 1 Mik
kel Hansen, V; Gaard, hver af disse G aarde h ar 3 Tdr., 7
Skp., 0 Fd., Vs Alb. H artkorn. Nr. 2 C hristen Poulsen, 'A
Gaard, og Nr. 2 B ertel Nielsen, Y< Gaard. H ver af disse 2
Gaarde h ar 4 Tdr., 0 Skp., 2 Fdk., Y: Alb. De førstnæ vnte
H alvgaarde svarer hver i aarlig Landgilde 5 R igsdaler 17
Skilling, og hver af de 2 andre H alvgaarde hver 5 Rigsdaler
og 41 Skilling.
Landerupgaard beboes af Ebbe Olesen. H artkornet er 6
Tdr., 3 Skp., 0 Fdk., 1 Alb., og hans Landgilde e r aarlig 12
Rigsdaler.
Ved Auktionen var der Forslag om at oprette 2 Hovedgaarde paa Egnen, nem lig én i Follerup og én i Brejning,
men dette Forslag blev ikke til noget. Egnens Bøndergods
skulde saa have væ ret delt som Fæstegods m ellem de 2
Gaarde.
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BESKRIVELSE AF VILSTRUP SOGNS
MARKER
EFTER M ARKBOGEN FRA 1683 i M A TR IK EL
KONTORETS ARKIV
Optegnet a f Laner Jespersen
Neder Krogagre, løber i Syd og Nord, er 17 Agre, ond
H avrejord af idelt rød Sand med noget Grus og Lerbund,
mest rød Sand, bruges i 4 A ar og hviler 4 Aar.
Over Krogagre, løber i Syd og Nord, ond H avrejord af
idel rød Sand og lidet Grus, Lerbund. 17 Agre.
Knobs Agre, 17 Agre, løber i Syd og Nord, rød Sand med
rød L erbund og lidet Grus, ond H avrejord.
Lykkeholm s Fald, løber i Øst og Vest, 29 Agre, middelm.
R ugjord af graa Sand og Muld, m est Sand.
Dalsagre løber i Øst og Vest, 34 Agre, god Havrejox'd af
Sand og rød Muld med Sand.
Hestebysagre, løber i Syd og Nord, 17 Agre, rød og graasandig Jord, m est Sand, m iddelm aadig Havrejord.
Præstestieg, løber i Øst og Vest, 17 Agre, ond Rugjord
af bleg og rødagtig Muld med Ler og Grus.
Kirkeagre, løber i Øst og Vest, 17 Agre, ond Rugjord af
Ler og rød Sandm uld, ligger siydt (?).
Skrædal Skifte, ond Rugjord, graa Sand med rød, mild
Lerbund.
Husekindsskifte, løber i Syd og Nord, 17 Agre, ond Rug
jord af bleg og rødagtig M uld med G rus og Ler, mest Ler.
Store Bygbjærg, løber i Øst og Vest, 17 Agre, ond H avre
jord af rød L er og sandig Grus, m est Ler.
Lille Bygbjærg, løber Øst til Vest, 17 Agre, ond H avre
jord af rød L er og sandig Grus, m est Ler.
Logagre, løber i Øst og Vest, 17 Agre, m iddel H avrejord
af blaa Ler og Grus.
Stensagre, løber i Syd og Nord, 17 Agre, ond R ugjord
m ed Lerbund, m est Ler og Grus.
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Stenbjærg, løber i Syd og Nord, 16 Agre, ond Boghvede
jord af rød Sand og Grus, med Lerjord, ligger paa Banker.
Den liden S kifte, Østen for Mosen, løber i Øst og Vest,
15 Agre, rød Sand og Grus, m est Sand og Ler, ond Bog
hvedejord.
Et Skifte, haver ingen Navn, ond H avrejord af rød, gru
set Muld med Ler, m est rød Grus.
Et Stykke Jord ved Sparres Led, 9 Agre, løber i Øst og
Vest, middel Havrejord, af G rus og L erbund og rød Sand,
m est Grus.
Lille Krogs Toft, løber i Øst og Vest, 17 Agre, middel
H avrejord af rød Sand og Grus.
Mellem Krogs Toft, løber i Øst og Vest, 17 Agre, ond
Boghvedejord, Sand og Grus med noget Ler, m est Sand.
Søndre Krogs Toft, løber i Øst og Vest, 17 Agre, ond
Boghvedejord, hvid Sand og Grus, Lerbund.
Gammeljords Fald, løber i Øst og Vest, 85 Agre, ligger
Østen for Grøften, m iddel H avrejord, graa og kold Jord.
Mellemste Langmose Agre, løber i Øst og Vest, 14 Agre,
ond H avrejord, kold, sid Jord, lerblandet. — Af samme
Skifte, Vesten for Vejen, løber det Øst—Vest, 17 Agre. Ond
B ygjord af graa Sand og lidet mild med Grus og Sten og
lerblandet.
Søndre Langmose, løber i Øst og Vest, 17 Agre, m iddelm aadig H avrejord af stenig Jord med Lerbund.
Tranemose Agre, løber i Syd og Nord, 17 Agre, graa,
m ild og Ler, koldagtig Jord, middel Havrejord.
Pissbjærg, løber i Syd og Nord, 17 Agre, m iddel H avre
jord af graa Sand og Ler.
Øster Pissbjærg, løber i Syd og Nord, 17 Agre, sort, kold
Jord, Hedejord, ond H avrejord.
Fortager, løber i Øst og Vest, 17 Agre, ond H avrejord,
su r og kold Jord af Grus og S tenjord med Ler.
Lille Brendholm, løber i Syd og Nord, 17 Agre, ond H av
rejord, Grus, Ler og Sten, kold Jord.
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Hampager, løber i Syd og Nord, 17 Agre, middel H avrejord, kold Sandjord med Lerbund.
Store Brendholm, løber i Syd og Nord, 17 Agre, sid og
su r Jord, ond Havrejord.
Bagtveds Fald, løber i Syd og Nord, 17 Agre, ond H avre
jord, hvid Sand og rød Lergrus, ligger paa Banker.
Bagtved, løber i Syd og Nord, 17 Agre, ligger sønden for
Mosen, hvid og rød Sand med Grus, ligger paa Banker, ond
Havrejord.
Norden for Mosen, løber i Nord og Syd, 17 Agre, sort,
død Jo rd med rød Sand ond Havrejord.
Anden Lindholm Fald, løber i Øst og Vest, 19 Agre,
graa Jord af Grus og Ler, m est Ler, ringe Havrejord.
Brøndum Fald, løber i Syd og Nord, 6 Agre, ringe H avre
jord af graa Jord, Grus og Ler, m est Ler.
Øster Vang, løber i Syd og Nord, 15 Agre, god H avre
jord af m ere Grus end rødladig Ler.
Brunbjcerg, løber i Syd og Nord, 15 Agre, m iddel H avre
jord af rød Sand med Grus og Ler, m est Ler.
Burmands Hauge, løber i Syd og Nord, 15 Agre, middel
H avrejord, med rød Sand, G rus og Ler, mest Ler.
Sønden Mosen, løber i Syd og Nord, 16 Agre, ond H avre
jord, so rt og død Jord.
Nogle S ty k k e r ligger Syd for B urm ands Hauge, ond Hav
rejord af blaa Ler og ond Sand, ligger sidt.
Søholm Krog, løber i Syd og Nord, rød Sand, Ler og
Grus, m est Ler, god Havrejord.
Landerup Mark, Haastrup Borde, løber i Øst og Vest, 16
Agre, ond H avrejord af G rus og graa Jord, som er Skovjord.
Kobbelgab, ond H avrejord af G rus og graa Jord, som er
Skovjord.
Byens Kield, løber i Øst og Vest, 17 Agre, rød L er og
Sand, Skovjord, hviler i 18 Aar, bruges i 2 til Havre. —
En Toft, som Sm eden udi B rug haver, tilhører sam tlige Bym ænd, rød Sand og L er med ringe Muld, m est rød Sand.
H ver G aard h ar desuden sin egen Toft; m en om een af
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G aardene hedder det: »Nok (desuden) fandtes Norden for
G aarden udi en Abildhauge noget Jord, som v ar pløjet og
saaet med Hør og altid bruges til Hørland«. — Det alm in
delige Sædskifte var saaledes: 1ste A ar Boghvede, 2det
Rug, 3die Byg og 4de A ar Havre, derefter hvilede Jorden
i 4 Aar.
Man vil af de m ange Fald (Afdelinger), som B ym arkerne
i Sdr. V ilstrup h ar v æ ret inddelt i, og hvor hver af Byens
davæ rende 17 Gaarde havde sine Agre spredte om kring i
de forskellige Fald, se, at det maa have v æ ret et stort
Frem skridt, der skete 1772, da Byens M ark blev udskiftet
fra Fællesskabet. Der var dog enkelte Byer paa Egnen, bl.
a. Skæ rup, der v ar bange for Udskiftningen, og denne By
blev én af de sidste, der fik sine Jorder udskiftede.
I Fællesskabets Tid kunde de enkelte G aardm æ nd jo
intet foretage paa B ym arkerne, uden det skete i Fæ lles
skab, da G aardenes Agre i de forskellige Dele laa Side
om Side med de andres. D erfor havde m an B yvedtæ gter.
Man havde en fælles Byhyrde, der vogtede Byens Kvæg
paa Byens M arker og en M arkvogter, der skulde paase, at
intet frem m ed Kvæg kom paa Marken.
NB. M arkbogen for V ilstrup er som næ vnt afskrevet af
afdøde L æ rer Jespersen i Vilstrup.
Af andre Stednavne i V ilstrup Sogn kan nævnes: M urrek æ r i V ilstrup Skov, æ Bom, R avnebjæ rg, en Bakke, Lierne,
en græ sklæ dt Skraaning med Held mod Møsvraa, Sporneflod, Langmose og Langm oseagre, Bredmose, B rom bæ rgrøften, en G røft ved Mosen, K arethullet, B læsbjæ rg, et
B akkedrag, Stenstøtte, æ Rødeled, Over- og Nedersøskov, 2
M arker ned mod Holmsø, Vang, en Mark, M idtholm, æ
Lykke, Navne paa nogle M arker, Hørballe, ogsaa et Navn
paa flere M arker, Høllekær, A alkæ r, Jollesgyde, Bagtvedsvej, Toftbanke, K atdam , Aalvej, Ribevej, Skovgaardsgyde,
Teglovnsbanke. Mølletoften, Smedhaven, Sultenrad, Gærdselskifter, 2 Steder, æ Luftbro, Broen over et lille Vandløb
i Byen, æ Kobbel, Navn paa flere M arker, Kobbelskoven,
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en Del af Vilstrup, eller Over Landerup-Skov ind mod
Herslev Skov, Fiskerstien, hvor nu Vejen fra V ilstrup By
til Gudsø gaar, Fælleden, Kongens Kilde, Kongsbanken,
Gaasevad (hvor N edervejen gaar over Bakken fra S tende
rup Skov), Metteslod, Agerenhaven, O verlanderup Skov.
Af G aardnavne kan bl. a. nævnes: Landerupgaard, Vilstrupgaard, Buhism inde, Højgaard, B jerggaard, Godthaab,
Skovgaard og Gaasvadlund, S kibdræ t Mølle, Skovsgaarde,
Lykkegaard, Skovsbogaard, A nnexgaarden.
Som næ vnt foran, bestaar V ilstrup Sogn af gode, lerm uldede Jorder, og efter H artkornet er det det næ stbedste i
B rusk Herred, idet der gennem snitlig kun gaar ca. 102/«
Tdr. Land pr. Tdr. H artkorn, i H erslev ca. 98/», Eltang l l a/u,
Sm idstrup l l 7/io, Viuf 14a/n og Alm ind 164/s Tdr. Land.
Af Jordebogen fra 1660—61 vil m an se, at V ilstrup Sogn
ligesom de andre Sogne paa Egnen var slem t m edtagne
efter Svenskekrigen 1657—60. D ette frem gaar ogsaa af
Tingbøgerne fra A arene efter denne K rig i Viborg L ands
arkiv. E fter K rigen fulgte baade P est og Misvækst. Paa
et Tingvidne paa B rusk H erredsting den 7de August 1661
hedder det, at T ingsvidnerne M andag sidst forleden v ar til
Syn paa efterskrevne K ornm arker i H erredet, og at der
befandtes at væ re stor M isvækst paa K ornet efter den ringe
Udsæd, som F attigfolk udi Armod havde faaet saaet, og
at det v ar næ sten bleven fordæ rvet af Tørke og Solens
Brænde, sam t, at en stor Del v ar fordæ rvet af Mus og
Utøj, saa de M ænd af H øjrup næ ppe kan faa deres halve
Sædekorn igen, og at man i Viuf, Starup, Nebel, H aastrup,
Tyvkæ r, M øsvraa, Lildballe og B ram drup synes ikke at
skulle kunne avle mere, end de h ar saaet. N aar Tilstanden
h ar v æ ret saa daarlig i de næ vnte Byer paa Egnen, er det
sandsynligt, at det ikke h ar v æ ret stort bedre med Ud
sigten for Høsten i V ilstrup Sogn. 1663 v ar det heller ikke
godt i H erslev; thi den 29de August dette A ar vidnede Sog
nefogden der, Thyge Jensen, paa H erredstinget paa sine
Bym ænds Vegne, at de 2 Dage før havde væ ret paa Syn
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paa deres Bym arker, og at de da i Sandhed saa, at der
paa Herslev Bys Rugm ark befandtes at væ re saa stor Mis
væ kst overalt paa deres Rug, saa de næppelig kunne faa
deres Sæ derug igen af den Sæd, de har saaet.
I Holm ans H erreds Tingbøger fortælles, at H erredsskri
veren Jen s Pedersen Rafn, der ejede den største G aard i
Skærup, fik sin Gaard, Skæ rup Ø stergaard, afbræ ndt og
udplyndret 2 Gange, og tilsidst flygtede m ed H ustru og
nogle af Børnene til Vejle, hvor han, hans H ustru og 2
Børn døde af Pest. Hans Søn, P eder Jensen Rafn, der blev
sin Faders Efterfølger som H erredsskriver, boede en kort
Tid i H aastrup, og han var da tillige S kriver i B rusk H er
red, fik kun Halvdelen af sin Fødegaard i Eje, den 2den
Halvdel af den i Fæ ste af Jens Lauridsen Risum paa Nebbegaard. Peder Rafn døde 1687.
P aa G rund af de m ange ødelagte, afbræ ndte og ruine
rede Gaarde, kneb det med at faa Tømmer til at genop
føre disse, man m aatte nemlig ikke hugge T ræ er i Skovene
uden a t faa dem udviste af Skovrideren og hans M edhjæl
pere, end ikke Selvejere m aatte hugge i Skoven, før Udvis
ningen v ar sket; m en det ses, at m an saa paa anden Maade
h ar søgt at skaffe sig Bygningsm ateriale. Det gjorde blandt
andet selve H erredsfogden i Holmans H erred, Ju st Thommesen i H vilsbjæ rg i G averslund Sogn, der forstørrede sin
G aard ved at lægge en G aard sammen med den. Han sendte
saa bl. a. Folk til Store Velling for at hente Tømmer paa
Gaarde, hvor M ændene v ar døde, nem lig paa Jørgen M ad
sen Rafns fradøde Selvejerbondegaard »Velling Nørgaard«,
og P eder Pedersens fradøde Gaard. Paa førstnæ vnte G aard
nedbrød de 12 Fag Hus, som stod Østen i G aarden, paa
den anden 4 Fag af U nderdelen paa et Hus.
Det hedder i Tingbogen af 12. August 1667, at K aren
M adsdatter Rafn, afdøde Jørgen Madsen Rafns Søster, som
forøvrigt var min Tipoldefars. G aardejer Jens Hansens Ol
demor, i Vinding, og de Velling Bønder protesterede mod
denne B ortførelse og N edbrydning af Huse, og at H erreds
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fogden paa Tinget havde sagt, at de Velling B ym ænd vist
ogsaa ved N attetid havde gjort ligesom han. K aren Mads
d atter Rafn og hendes Mand, C hristen Christensen, Smed,
fik samme Gaard i Eje 1667. Da det betydedes dem, at hvis
de ikke overtog den, vilde den blive F æ stegaard og gaa
ud af Slægtens Eje.
K aren M adsdatters Fader, Mads Jørgensen Rafn, havde
1626 købt Halvdelen af G aarden af sin Broder, Niels J ø r
gensen, den anden Halvdel ejedes af Lille Niels Jensen, som
1573 var E jer af hele Gaarden. O m kring 1640 ses det, at
Mads Jørgensen R afn var E jer af den hele Gaard. Den
ejes nu af Sognefoged Holger Buhi, der ogsaa nedstam m er
fra K aren M adsdatter Rafn. Der er Skifte efter hende 11.
Ja n u a r 1693. (Skifteprotokol i Viborg Landsarkiv).
I Egnens Tingbøger, Holmans, Jerlev og B rusk H erreder,
frem kom m er der paa H erredstingene i Aarene efter 1660
K lager over den daarlige Tilstand, hvori m an da levede.
Paa Brusk H erredsting mødte saaledes den 21. August 1661
Niels Pedersen i M øsvraa paa sine egne og menige Herredm æ nds Vegne og for R etten frem lagde deres skriftlige
Klage, der lød saaledes:
»Eftersom vi fattige Mænd i B rusk H erred kræ ves for
Skyld og Landgilde, og Jakob Lauridsen, kongelig M aje
stæ ts Husfoged og Ridefogeds Dom over os derfor haver
begæ ret efter O psættelsens Form eldning, og det i Dag er
6 Ugersdag, saa er vi højligen foraarsaget dertil at give
dette vores korte Svar: »At det er den alvidende Gud vel
bekendt, hvad Nød, Jam m er og Elendighed vi arme, fattige,
berøvede h aver levet udi og udstanden med stor G envor
dighed i denne forleden bedrøvelige Fejdetid baade af K ri
gens H aardhed, Sygdom og Dødsens B orttagelse, Jam m er
og Elende, og ikke det aleneste, men med vores Gods og
Form uer fra os røvet, og vores Huse og G aarde en Del af
b ræ n d t og nedbrudt, og de andre ruinerede og ganske øde,
hvilket synlig endnu paakendes og af Kom m issærernes Erfarelse om denne øde Tings Tilstand noksom er bevist. Den
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allerhøjeste Gud bringer vores kristen Øvrighed, at den
vilde lade dennem slig vores Nød og Elendighed, vi haver
lidt og endnu lider, gaa til H jæ rte og ej begæ re den Del,
os um uligt er at efterkom m e, eftersom meste P arten af os
søger vort Brød hos frem m ede Folk i Guds Navn. En Del
haver arm et sig om og faaet en Del saaet, hvorpaa er ble
ven saa sto r en Misvækst, saa de ikke kan faa deres Sæd
igen, som af Synsvidner kan bevises, og en P a rt af os er
nylig kom m en til nogle øde S teder og synderlig hverken
faaet pløjet eller saaet, som vi kunde give noget af, be
gæ rer derfor underdanigst og gerne, at vi m aatte for samme
Tiltale forskaanes, til Gud gør det noget bedre for os, saa
vi kunne taale at give og gøre noget efterhaanden, som os
m uligt er. Paa det vi ikke skulle foraarsages af Armod,
Hunger, Nød og Elendighed at forlade de øde og ruinerede
Steder, vi igen antaget haver. — Er gerne begærendes, at
dette vort korte S var m aatte antages, læses, paaskrives og
indføres for Retten derom at sig grundigst vorder«.
D atum Møsvraa, den 21de August 1661.
Niels Pedersen".
Egnen her om kring blev meget m edtaget i Svenskekrigen
1657—60, selv Skovene led megen Skade, og efter denne
ses det af Tingbøgerne, at der blev hugget meget, der kør
tes til Fredericia til Opførelse af Befæ stningsanlægene der.
Det tog m ange Aar, før Beboerne paa denne Egn forvandt
Følgerne af denne ødelæggende Krig, men lidt efter lidt.
bedredes dog Forholdene. — Senere, om kring 1685, hjem 
søgles Egnen af Kvægpest. Da Backm an 1747 købte den
G aard i Lille Velling af Hans H enriksen Ammitsbøl, som
efter denne Tid er kaldt »Vellinggaard«, hedder det, at
H ornfæ et er død af Kvægsyge, og da Hans Nielsen i Store
Velling A aret før overtog den G aard der efter sin Fader, Niels
Andersen, som nu kaldes »Grønhavegaard«, hedder det, at
dens Besætning kun b estaar af 6 B æ ster og 8 Faar, da
H ornfæ et er bortdød af Kvægsyge, sam t at et sto rt A ntal
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K væg 1735 i Tyvkæ r, 76 Stk., ogsaa i disse A ar er død af
samme Sygdom. E ndnu i 1760 hjem søgtes denne Egn, thi
da én af mine Tipoldefædre, H ans H ansen Skovenborg, der
v ar født i G aarslev 1731, fæ stede G aard Nr. 9, gi. Matr.,
i H øjrup, bestod B esæ tningen kun af 4 Bæster, H ornfæ et
var ogsaa der død af Kvægsyge. (Fæsteprotokol i Viborg
Landsarkiv). Min B edstefader, Jens Hansen (Ravn), der
var født i Vinding 1802, og som 1826 blev G aardejer i Tyv
kæ r, h ar fo rtalt om de m ange m æ rkelige Raad, m an brugte,
for at blive denne slemme Kvægsygdom kvit.
1826 udsendte E jeren af G aarden »Aldebertsminde« i
Højen Sogn, Landvæsenskom m issær C. Dalgas, en B eskri
velse om den økonomiske Tilstand i Vejle Amt paa denne
Tid, og han skriver bl. a., »at m an paa en G aard i Landets
allerbedste Egne, for Eksem pel i Pjedsted med 6—7 Tdr.
H artkorn og 90— 100 Tdr. Land, h ar en Besætning af 12
Køer, et lignende A ntal Ungkvæg, 6 til 8 Heste, unge og
gamle, og 10—12 Faar«.
Egnens K væ gbestand faar følgende Om tale: »I den syd
lige Del af A m tet have Landsbyerne B redstrup, A ndkæ r,
Velling og Pjedsted de bedste og skønneste Malkekøer. Ra
cen er af M iddelstørrelse, og da disse Byer have en Del
H øbjergning og gode Jorder, er K væ get ikke forknyt i sin
Opvækst. Men i Treide, Gaarslev, Mørkholt, Rans, S kæ rup
og Vinding h ar m an vanartede og forknyttede Racer, som
sultgræ sses i Skovlodderne. Skønt H ornkvæ get h er i A m tet
er af tem m elig god Race, er det dog unæ gteligt, at det
lod sig bringe til højere Fuldkom m enhed. D ette i Forening
med den Om stændighed, at m an endnu overalt støder paa
en stor Mængde m aadeligt Kvæg, som vrages af de H and
lende, lod ønske, at Foræ dlingen af vor K væ grace m aatte
blive paatæ nkt; m en dertil er det ligesaa nødvendigt at
skaffe K reatu rern e en bedre Pleje, som at sørge for et
om hyggeligt Valg af Han og Hun. — N æsten overalt m ang
ler m an endnu tilstræ kkeligt Hø eller et S ubstitut for
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samme, saa at K væ get om V interen for det meste m aa
nøjes med det tørre Straafoder, som kun af faa og al Tid
m eget sparsom t afhjæ lpes ved lidet Kærne. Om Somm eren
sultgræ sses U ngkvæget i Skovlodderne, som i Alm inde
lighed fortsæ ttes ved et for stort A ntal K væ ghøvder. D yrk
ning af B rakfrugter og F oderurter vilde altsaa komme her
tilpas og maa følgelig betragtes som en Betingelse for en
foræ dlet Race«.
Om Hegn om kring M arkerne skriver Dalgas: »Meget ros
væ rdig er den Omhu, med hvilken m an i Elbo, Holmans
og den østre Del af B rusk H erred opfører nye Hegn, da
dette anses som det eneste Middel til at skaffe M arkfred,
og ikke en Gang Tidernes Tryk h ar kunnet standse den sig
m ere og m ere udbredende Lyst til at faa sine M arker indhegnede, saa at aarligen betydelige ny H egnstræ kninger
kom m er for Dagen, og sandsynligvis vil denne Del af Am 
tet væ re den første, der opnaar M arkfred. Ikke saa omhyg
gelig er m an med Vedligeholdelsen af det oprejste Hegn,
og forstaar i det hele ikke heller ret B ehandlingen med
K apningen og Oprensningen af G røfterne. Dog udm æ rker
sig L andsbyerne Eltang, B jæ rt og Pjedsted, af hvilke den
sidste h ar saa udm æ rket levende Hegn, at de ved M atriklen
ansatte Landm aalere søgte at skyde A rbejdet med denne
B ym arks Opmaaling fra sig den ene til den anden«.
»Prisen paa en B ondegaard i A m tets gode, østlige Egne
paa 6—7 Tdr. H artkorn er 3—4000 Rigsdaler Sølv. Prisen
paa Ejendom m e er gaaet m eget ned i de sidste Aar, og
navnlig er de store G aarde sunkne betydelig i Pris. En
G aard med et A real af 440 Tdr. Land Ager, Eng og Skov
købtes saaledes 1814 for ca. 14,000 Specier og solgtes 1822
for 6000 Specier, og 1826 er en G aard i den frugtbare Egn
paa 13 Tdr. H artkorn med 180 Tdr. Land og med gode
B ygninger solgt for 3000 Specier«.
Jeg kan oplyse, at m in Oldefar, Zakarias Pedersen, i Vin
ding 1815 købte den Gaard, som senere efter hans Sviger
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søn, Hans Jørgensen Ladegaard, fik N avnet »Vinding Ladegaard«. Den v ar paa ca. 120 Tdr. Land Ager, Eng og Skov
med ca. 6H Tdr. H artkorn og kostede 3000 Rigsdaler.
J. J. Ravn.
I sin Indberetning om Landboforholdene i Vejle Am t til
Landhusholdningsselskabet om taler Dalgas ogsaa Husfliden,
og h an skriver bl. a.. »Husfliden er overalt i god Gang her.
Den vindskibelige Landsbyhusm oder sysselsæ tter sig og
sine om V interen med Forfæ rdigelsen af alle Slags Tøjer
og L æ rreder, ja, de højere S tæ nder og selv K øbstæ derne
kappes i visse Dele heri med Landalm uen. Husfliden er
m est u d b redt i Vesteregnen og isæ r i de til Ham m erum
H erred stødende Sogne B rande og Thyregod. Her ser man
om Aftenen hele Husets Personale, Unge og Gamle af begge
Køn, uden Forskel sysselsat med Spinden, K arten eller
Binden. — Husflidens vigtigste Frem bringelser i Østeregnen
er Vadmel, H vergarnstøj, Hør og B laarlæ rred, sam t en Del
Sengetøj. I Vesteregnen, hvor m an ikke avler Hør, er uldne
Varer, saasom Vadmel, Sengedyner, Strøm per, N attrøjer,
H andsker o. s. v., H ovedprudukterne af den huslige Vindskibelighed«.
Om K læ dedragten skriver han: »Overalt klæ der M and
folkene af B ondestanden sig i Vadmel, til daglig B rug uf a r
vet, til Højtid blaa, dog kun i Østeregnen; thi den nøj
somme V esterboer tager til Takke med graam eleret Vad
mel, hvortil, for at spare Farvelønnen, holdes nogle sorte
F aar paa h ver G aard. K vinderne paa Østeregnen klarer
sig i H vergarn, sn art stribet, sn art i een Farve. V esterpaa
derim od i Vadmel, Trøjen af graa, og U nderklæ derne af rød
Farve. Røde, uldne, strikkede Æ rm er med et kort Liv
stykke af H vergarn er meget alm indelige i Østeregnen.
F orklæ det er til daglig B rug af hjem m elavet Tøj eller L æ r
red, til Stads af rød eller b laastrikket K ram læ rred. Til dag
lig B rug bæ res blaatrykkede Læ rredshalsklæ der, u n d er
tiden ogsaa hvide, m en til Stads af Bomuld eller Silke. Ho
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vedpynten er den, der koster mest, da dertil udfordres Silkebaand og K niplinger m. m. Im idlertid spares dog meget
herpaa, da de unge Piger gaa hjem m e, i det m indste i
M orgenstunden, saalænge det grove A rbejde varer, med
blottet Hoved. Kun til stor Højtid, B ryllup eller Barsler,
udstafferes undertiden vore B ønderkoner eller Piger sig
med alskens broget Stads, men som de fattige for det meste
dog laaner af de mere form uende, og som hos disse ikke
sjæ lden gaar i Arv fra Moder til D atter og D atterdatter«.
Om Folkelønnen skrives: »En K arls Løn er aarlig 14—16
R igsdaler kurant, en Piges: 10— 14 Rdl. kurant. Daglønnen
er om Somm eren 4 Skilling lybsk, og om V interen 2—3 Skil
ling lybsk, og i Høsten 6 S killing lybsk. For at grave 1000
Stk. Tørv og stakke dem op 6 Skilling lybsk. En H aandvæ rkers Dagløn er 6—8 Skilling lybsk. Kosten faas hos A r
bejdsgiverne. I A aret 1819 v ar det ikke let at faa Arbejde.
Tæ rskelønnen for 1 Td. Sæd oversteg da ikke 1 Skilling
lybsk. Ja, enkelte m aatte da tjene V interen over uden Løn
for den blotte Føde. Dalgas ser ikke med stor Velvilje paa
Tjenestefolkene i Alm indelighed, thi han skriver bl. a.:
»De unge Tjenestefolk af begge Køn er som oftest meget
uvidende i de Fæ rdigheder, m an kan fordre af dem og dog
i høj G rad opblæste og ubehøvlede. Det er først, naar de
har tjen t 5—6 Aar, og K arlene har staaet et P ar A ar i
Garnision, at m an nogenlunde kan kom m e til Rette med
dem«.
Aldebertsm inde ejedes fra 1813 til 1851 af Carl Dalgas,
der en Tid v ar K am m erraad, han købte den af sin Fader,
der var reform ert P ræ st, Jean M. Dalgas, i Fredericia, der
havde købt G aarden 1810. 1773 købtes den af Inspektør
W essenberg i N ørre B jæ rt for 800 Rigsdaler, han ejede
den i 3 Aar. Den var da paa henved 300 Tdr. Ld. Ager, Eng
og Skov, nu er den paa ca. 190 Tdr. Ld., d eraf 20 Tdr. Ld.
Skov. K am m erraad Dalgas døde 1870. (Se m in Bog om Højen
Sogn). Det v ar meget daarlige Tider efter K rigen 1807 —14.
Regeringen havde skaffet sig Penge ved at udstede en stor
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M ængde Pengesedler, og da den ikke var i Stand til at
kunne indløse dem med Sølv, tabte Seddel pengene det m e
ste af deres V ærdi i Handel og Vandel, og 1813 fik vi
S tatsbankerotten, der m edførte, at m ange gik fra deres
Ejendomme, der, n aar de solgtes paa Auktion, solgtes til
meget smaa Priser. Jeg m indes bl. a., at min B edstefar
ofte talte om 2 Gaarde, én i Store Velling, som om kring
1825 solgtes for 1400 og 700 Rigsdaler. Gaarden i Velling
er den Gaard, som nu kaldes »Grønhavegaard«, som paa
A uktion efter Hans Jørgensen, der havde væ ret med til
at lave falske Pengesedler og derfor kom i Fængsel, købtes
af Søren A ugustinusen fra Skærup. Den anden G aard i
Sm idstrup, er den den Gaard, som nu ejes af G eert Thom 
sens Enke. Min foran næ vnte Bedstefar, Jens Hansen
(Ravn) blev 1826 G aardm and i T yvkæ r ved at æ gte K risten
Ravns Enke. Det stod daarligt til paa Gaarden. Den var
stillet til Auktion, der var solgt en Del Jord fra den, og
foruden Enken, m in Bedstemor, var d er 5 Børn og en Af
tægtskone, K risten Ravns Mor. B edstefars Arv v ar kun 200
R igsdaler (hans Fødegaard i Vinding v ar paa ca. 80 Tdr.
Land), m en han reddede Gaarden, der v ar paa ca. 60 Tdr.
Land, fra at blive solgt paa Auktion, og lidt efter lid t bed
redes Tiderne, saa han blev vist en holden Mand. 1826
v ar ellers et daarligt A ar med en tø r Sommer, h ar han
fortalt.
1808— 12 udgav Professor i Landøkonom i B egtrup, født
1769, død 1841, en Beskrivelse over A gerdyrkningens Til
stand i N ørrejylland, og om Egnen Syd for Vejle skriver
han bl. a.:
»I Elbo, Holm ans og en Del B rusk H erreder er Jo rd b u n 
den tjenlig til al Slags Sæd, og da Egnen desuden er rig
paa Skov og G ræsning, anses den for et af de bedste P artier
ej blot i Jylland, m en i hele D anm ark . . . . form edelst den
betydelige Skovgrund haves m egen Jord til H artkornet. Af
A gerjord haves fra 9 til 15—16 Tdr. til een Tdr. H artkorn,
foruden 2—4 Tdr. L and Engbund og en ikke ubetydelig

56

Skovgræsning. Form edelst sine gode Jorder og sit skønne
Tillæg til H artkornet udm æ rker sig det m este af B redstrup
Sogn, Stovstrup By i U llerup Sogn, en Del af Tavlov Sogn,
det ypperlige G averslund og isæ r A ndkæ r, som skal væ re
én af de bedste Byer i Jylland, endvidere Herslev, Pjedsted
og en Del af Sm idstrup Sogn, Eltang og Sdr. V ilstrup
Sogne. I denne Egn er Prisen paa en Bondegaard ofte ligesaa m ange Tusinde Rigsdaler, som den er ansat til H a rt
korn, og Ejendom m en er det væ rd form edelst de ypperlige
B ygninger og den gode Skov. Men efter det herskende
Jo rdbrug og Landm ændenes Økonomi kunde en M and ikke
leve af den og dog svare R enterne efter dens fulde Værdi.
Som fortrinlige og velhavende Byer næ vner B egtrup:
A ndkær, Pjedsted, Velling, Treide og Nørre B jæ rt. I Egnen
m ellem Kolding og Fredericia, fortæ ller han, hersker mere
udvordes Luksus i Bondestanden end mellem Vejle og F re
dericia, skønt V elstanden nok er ens. Disse velhavende
Selvejere have og i deres hele udvordes m ere K ultur og
have fundet Smag for saadanne Genstande, hvorpaa det
m ere kultiverede Menneske sæ tter Værd. De bo ej alene
godt og rum m eligt, men forene og Smag med Bekvem m e
lighed. De have ej blot gode Heste, m en og Messingtøj, hol
stenske Vogne og enkelte med Kaleche paa. De sende deres
Døtre til K øbstæ derne for at læ re at sy og andre Netheder,
holde D ansem estre til dem om Vinteren, give imellem sig
smaa Baller, bevæ rter med Vin, K affe og The, klæ de sig
i F abriksvarer, forstaa godt at læse og skrive m. v. De
kende med et Ord et forfinet Livs Behageligheder; m en holde
vel stræ n g t over deres B egreber om udvordes Agtelse og
eget Værd. Den form uende G aardm ands Sønner og Døtre
tjen er ikke. Sønnerne bliver hjem m e paa Gaarden, til de
ved et godt G ifterm aal selv kan faa sig en Gaard. E r F a
deren saa form uende, at h an kan give sine Døtre 600 til 1000
Rigsdaler i Arv eller Medgift, tjener de heller ikke; thi
saa kan de vente at blive gifte med Gaardm ænd«.
De Børn, som er m indre formuende, m ener B egtrup, som
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oftest søger til K øbstæderne, der tager de Tjeneste og bo
sæ tter sig. — Det hedder derefter.
»Bøndergaardene i den gode Egn af Am tet er store og
velbyggede. Alle 4 Læ nger er af B indingsvæ rk med
bræ ndte Sten og afpudsede med Kalk. Udhusene er ligesaa
gode som Stuehuset. D ette bestaar af 13— 15 Fag og er for
synet med Fjellegulve, sm ukke V æ relser til daglig Brug
og til at m odtage frem mede, der er højt til Loftet, m alet og
vel m øbleret. Det er altsaa baade i det ydre og indre at
ligne ved en sm uk P ræ stegaard Ved G aarden findes en
god Have med F rugttræ er. — Udhusene bestaar sæ dvanlig
af 40 til 48 Fag. Fæhusets nederste Del er ej sjæ lden be
klæ dt med E geplanker i Stedet for Mur, og til G rund h e r
for angives, at det er for, at K væ get ikke skal støde Ste
nene løse«.
Disse S kildringer af Forholdene h er paa Egnen af P ro 
fessor B egtrup og K am m erraad C. Dalgas fortæ ller jo om,
hvorledes Forholdene var paa Landet i Begyndelsen af
det 19. A arhundrede. Der er jo ikke saa lidt Forskel paa
de 2 M ænds Om tale af dem, og jeg er tilbøjelig til at mene,
at D algas’ Om tale af Landboforholdene i hine Dage er den
m est sandfærdige, i hvert Fald n aar der tales om Forhol
dene, som de i A lm indelighed var. B egtrup synes kun at
have haft K undskab til Egnens større Gaarde. Han v ar en
Præ stesøn fra Grenaaegnen.
I de sidste 50 A ar er meget forandret paa Egnen, ikke
alene hvad Boligforhold, K læ dedragt og Levem aade m. m.
angaar. Jeg m indes bl. a. om, at jeg i m in Ungdom enkelte
S teder da saa Beboelseshuse med Lergulv i Stuerne, sligt
er nu ukendt paa Egnen, og vel sagtens ogsaa andre Steder
i Landet. Landbefolkningen gik da klæ dt i hjem m elavede
Tøjer af Vadm el eller Læ rred. Det var en god Tid for
Landsbyens V æ vere i hine Dage; thi da havde de navnlig
om V interen tra v lt med A rbejdet ved Væven, og i G aardene havde m an ogsaa meget at bestille, om A ftenen isæ r
K vinderne med at karte, spinde, vinde og tvende Ulden
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og G arnet af de klippede Faar. Der dyrkedes en Del Hør
paa Gaardene. Den ruskedes med H æ nderne og tilberedtes
om E fteraaret, blev rødnet, brødet (brudt), skæ ttet, heglet
og spundet til Garn.
Belysningen var tarvelig. Man støbte selv Lys af Talgen
efter Slagtningen af Faarene om E fteraaret, og Belysnin
gen ved de støbte Lys og P raaser i Lysestagerne var mange
S teder alt andet end god. Senere fik m an Petroleum slam 
per, og nogle af dem var ogsaa ret tarvelige. En Flaske
med Petroleum i, og i hvis Hals var sat en P rop og boret
et Hul, hvorigennem var trukken en Væge af Bomuldstraad, var m aaske hele Herligheden. Nu h ar m an de fleste
S teder elektrisk Lys i Gaardene.
Man bagte ogsaa selv B rødet og bryggede Ø llet til G aardens eller Husets Behov. Nu er H jem m ebagning af Rug
brød og Brygning af 01 for det meste ophørt, og Vogne og
B iler kører nu om kring i Landsbyerne med Brød og 01
fra B agerier og Ø lbryggerier og falbyder deres Varer.
Hvad den daglige Levem aade angaar, er den ogsaa en Del
forandret. H jem m eslagtning om E fteraaret af F aar og Lam,
og tildels ogsaa af Svin, er betydelig m indre end forhen,
og da ganske sæ rlig for F aarenes Vedkommende, da F aareholdet, navnlig paa de m indre Gaarde, e r betydelig mdsk ræ rk e t, ja næ sten ophørt. Der nødes derfor m ere F aareog Svinekød end nu om Dage. Mælk brugtes vist ogsaa no
get m ere i den daglige Husholdning. Den h ar Kaffen for
træ n g t en Del. Forhen v ar det ofte alm indelig Skik, at
m an om Morgenen til D avre fik Mælk og Grød med et
Stykke Fedtebrød til. N adveren v ar væ sentlig den samme
Ret, hvis den ikke bestod af nykogte Byg- eller Boghvede
grød.
I A arene om kring 1870—80 foretoges m ange G rundfor
bedringer paa Jorderne ved D ræ ning og Mergling, som
Følge deraf forøgedes A fgrøderne betydelig, og Kornsalget
blev en stor Indtæ gtskilde; men lidt efter lidt udpintes
Jo rd ern e ved denne Rovdrift. Man m aatte derfor have en
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anden D riftm aade, og m an gik saa over til en Forbedring
af Kvægavlen. Man anlagde Fæ llesm ejerier og Andelsslag
terier, der stiftedes K væ gavls- og K ontrolforeninger, der
holdes D yrskuer af Landboforeningerne. Kvæg- og Svine
besæ tningerne blev ikke alene betydelig forbedrede, men
tillige m eget forøgede. I Stedet for, at m an tidligere havde
solgt Kornet, blev det opfodret hjem m e, ja, der købtes og
købes nu en betydelig Mængde Foderstoffer, og Jorden
faar de fleste S teder tilfø rt ret store M ængder af K unstgød
ning. Før 1860—70 v ar D yrkning af R odfrugter kun ube
tydelig de fleste Steder, nu dyrkes de paa ret store A rea
ler. M askiner var der heller ikke m ange af. Den meste
Sæd saaedes med Haanden, høstedes med Le og tæ rskedes
med Plejl. .Nu besørges disse A rbejder de allerfleste Steder,
selv paa m indre Ejendomme, med Saa-, Høst- og T æ rske
m askiner. M an havde ingen Biler, og kendte hverken til
Telefon eller Radio.
Der er altsaa i det næ vnte Tidsrum sket ganske bety
delige F orandringer i mange Forhold. L andbrugsindtæ g
terne var smaa. U dgifterne til S katter, Lønningerne til
Tjenestefolk, D aglejere og H aandvæ rkere var dog derefter.
Nogle af U dgifterne, bl. a. Præ ste-, K irke- og Kongetiende,
svaredes i N atura. Til L æ rere leveredes Halm og Hø til
Foder for deres K reaturer, og til P ræ sten og Jordem oderen
M ælk til Ost. Tjenestefolkene fik undertiden i S tedet for
en Del af Pengelønnen Vadmel eller L æ rred, og hvis Dag
lejeren eller H aandvæ rkeren havde et m indre Landbrug,
blev dette delvis drevet af G aardm æ ndene, hos hvem han
arbejdede. Nu er Tiender, O ffer m. m. afløst med en Penge
sum.
P aa Byvejene havde G aardm æ ndene V ejstykker at ved
ligeholde, m en dette er forlæ ngst overtaget af Kom m u
nerne. 1670 udkom en Forordning om R ytterdistrikter, og i
dens første A rtikel hedder det:
»Den, som bor paa en R yttergaard, skal enten selv ride
og væ re R ytter eller og holde sig en dygtig K arl med til
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børlig Hest, G evær og K læ der, som det sig bør og paa
M ønstringen kan for godt eragtes«. Og i A rt. 3: »En R ytter
skal nyde sin G aard fri for Landgilder, Æ gt og Arbejde,
al visse og uvisse Afgift, Fæster, Udskrivning, alle Slags
K ontributioner, hvad Navn, de ellers have eller fange
kunne, in tet undtagen i nogen Maade, saavel som ogsaa
Indkvartering. Og skal samme R yttere ej væ re S krivere el
ler Ridefogderne undergivne«.
R ytterne inddeltes i Lægd, og en G aard med 8 Tdr. H art
korn skulde holde en R ytter, der opførtes R ytterhuse ved
G aarde i Byerne, m indre G aarde var fælles om at holde en
Rytter. 1672 kommer Tilføjelse til Art. 1 om, at Selvejere
til Ejendom sgaarde skulde nyde deres gam le Rettighed
til Skoven. (H. Knudsen i Sam linger til jysk Historie og
Topografi, 4de Række, 4de Bind, 4de Hefte).
Soldaterne holdt Eksercits ved K irkerne, og P. Eliassen
fo rtæ ller i sin Bog »Historiske S trejftog i K olding og Om
egn« om en saadan, der holdtes ved Sdr. V ilstrup Kirke
efter en Tingbog fra 1707, at en L øjtnant W itthe fra Vejle
og en K orporal Michelsen fra B ram drup, der straffede
Soldaterne ved at binde 10 Flintbøsser sam m en og hænge
paa dem, og desuden slog dem med Hasselkæppe, og at
der efter denne B ehandling som Regel laa en Del af dem
paa Pladsen, der v ar bræ kkede efter Slagene paa Solda
ternes Rygstykker.
R yttersoldaterne v ar ikke velsete paa Egnen. I Tingbø
gerne fortæ lles ofte om de m ange T yverier, de foretog. I
Holmans H erreds Tingbog fra 1714 klages der bl. a. over
de m ange Tyverier, de da foretog om kring i Landsbyerne.
1 Vinding stjal de 2 unge Svin, 2 F aar og noget K orn hos
Jep Nissen, fra 2 andre G aardm æ nd 1 Ronvædder, 1 Faar,
2 V induer og 4 Skp. Byg, fra en anden 2 Lam, og fra andre
2 Lam, 3 F aar og 3 Faar, 1 Lam og 1 Svin, og fra selve
Sognefogden, P eder Nielsen G rundet, 10 Skp. Byg, som
væ rdsattes til 12 Skilling Skæppen, fra hans Svoger, Søren
Hansen, 4 Lam. — Der v ar ogsaa m egen Usædelighed paa
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Egnen i hine Dage, som R ytterne for en stor Del faar Skyld
for. Derom fortæ lles i Kirkebøgerne.
I A aret 1841 foretoges der Valg til Sogneforstanderskab
i de forskellige Kom m uner. For disse v ar Sognepræ sterne
selvskrevne som Form ænd. I Eltang-Sdr. V ilstrup Kom
m une var det P rovst L. Abel. For at have V algret og Valg
barhed udkræ vedes, at m an foruden at væ re fyldt 25 Aar,
skulde eje eller have i Arve- eller Livsfæ ste i det m indste
1 Tdr. Ager og Engs H artkorn. Der v ar i de 2 Sogne kun
74 Vælgere, og Valget foregik den 1. December. Kun 48
Vælgere afgav deres Stem m er, og af de 22 Vælgere, der
var i V ilstrup Sogn, stem te de 20. Peder Buhi og Hans
Jensen Sloth fra V ilstrup valgtes.
I A arene fra 1844 til 1867 havde følgende Mænd i Vil
strup skiftevis Sæ de i Eltang-Sdr. V ilstrup Sogneforstan
derskab, nemlig: Hans Jensen Dam, P eder Jensen, Jeppe
Ladegaard, M ikkel Iversen, Povl Christensen, Niels Ras
mussen, Jakob H ansen og Jens Iversen. F ra 1867 til 1900
h ar følgende M ænd i V ilstrup v æ ret M edlemmer af Sogneraad et for E ltang-Sdr. V ilstrup: Niels Rasmussen, Niels
Dons, Jens K onradsen, Jakob Hansen, Jesper Nielsen, Jens
P eter Hansen, M athias Ravn, Laurids Justesen, N. P. Lauesen, Iver Oxholm, Kaj Lind, F orstander A. Møller, P. H an
sen, A nton D augaard, K onrad K onradsen, Høck, Johan
Dam og A nton Buck. M edens Valgdeltagelsen den første
Snes A ar efter 1841 var m eget lille, i 1853 afgaves kun 14
Stem m er fra begge Sogne til Valget af Sogneraad, begyn
der den at stige i 1860erne, og den gaar stæ rk op i Provisorieaarene, hvor Kam pene mellem H øjre og V enstre var
haard, sæ rlig ved Valgene af Sogneraadets større Halvdels
5 Medlemmer, som i de Dage valgtes af den højst beskat
tede 5te Del af Vælgerne, hvoriblandt det ellers re t faatallige H øjreparti sæ rlig havde sine Vælgere. Kampen
endte 1891 med V enstres Sejr. — F ra 1900 til 1943 h ar føl
gende Mænd i V ilstrup Sogn h aft Sæde i Sogneraadet. K.
Konradsen, M ikkel Dons, H. P. Hansen, Niels Vinkel, Pe-
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der Povlsen, F rederik Sørensen, Anders D augaard, P eter
Petersen, Ole M. Hansen, Johannes Skov, K arl Vilhelmsen,
J. Nederby, Jens Lund, Eli Corydon Pedersen, Th. Fevre
og A nker Juul. Den sidstnæ vnte er for Tiden det eneste
Medlem fra Sdr. Vilstrup, der er Medlem af Eltang-Sdr.
V ilstrup Sogneraad.

PRÆSTER I ELTANG OG SDR. VJLSTRUP
EFTER REFORMATIONEN
1. Niels Griis, død 1583. I Ny K irkehistoriske Sam linger
III næ vnes 1556 en Niels Griis i T horstrup ved Varde,
som Thingvidne, og da P ræ st der.
2. A ndreas Bendtsen, Dalin, som fra 1583 til 1586 var
P ræ st her, han var d erefter P ræ st i Kolding, og derfra
kom han til H elligaandskirken i København, og han
v ar tillige Hofpræst. Senere Biskop i Norge, i Oslo og
H am m er Stift, død 1609.
3. Hans Christensen fra 1586 til 1650.
4. Niels Nielsen Bøgvad fra 1650 til 1681, Borgm estersøn
fra Kolding.
5. P eder Clausen Em m elev fra 1681 til 1719.
6. U lrik U lriksen Selm er fra 1719 til 1726.
7. Jørgen Hansen Sejdelin fra 1727 til 1780. Han kom fra
Ousted og Taaning og havde 15 Børn.
8. Thomas Flensborg, født i Horsens, fra 1780 til 1830.
9. K nud P eter Lind fra 1830 til 1833.
10. U lrik C hristian Boesen fra 1833 til 1841.
11. Leonard Abel fra 1841 til 1845.
12. Jakob Sam uel H ertel fra 1845 til 1859.
13. Ludvig Anton C hristian K nudsen fra 1859 til 1883.
14. Holger V. Rosenstand fra 1883 til 1904. H an var født i
A arhus 5. M arts 1849.
15. Johannes H astrup Piesner fra 1905 til 1909.
16. Johannes Lind, født i Skartved, fra 1909 til 1915. *
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17. Hans C hristian Rørdam fra 1916 til 1924.
18. Johannes Schaarup fra 1924.
NB. Afdøde V algm enighedspræ st Anders N ørgaard i
V ejsirup paa Fyn var i 2% A ar Kapellan, og han boede
da i Vilstrup.

SKOLEN I VILSTRUP OG LÆRERE DER
1721 bestem te Kong F rederik den 4de, at der paa de
kongelige R y tterd istrik ter her i Landet skulde opføres Sko
ler til Børnenes Undervisning, og i Eltang-Sdr. V ilstrup
opførtes der da 2 af de saakaldte R ytterskoler, nem lig i
Eltang og N ørre B jæ rt, m en ingen i V ilstrup, og det for
tæ lles jo, at B eboerne der saa selv byggede en Skole. (Præ steberetningen fra 1766). Det v ar vist Meningen, at Børnene
fra V ilstrup Sogn skulde have gaaet i Eltang Skole, men
dertil v ar Vejen jo baade lang og besværlig. 1746 hedder
det i Sessionsprotokollen, at Jens Mogensen i V ilstrup fæ 
ster Degnen H ans Jensens og H ustrus fradøde Kassehus i
Skovsgaard, der er paa 8 Fag Hus, men kun Jord til en
K aalgaard. Denne Degn h ar m aaske holdt Skole. I den
æ ldste Folketæ llingsliste fra 1787 h ar jeg fundet en Skole
holder ved Navn C hristen S venstrup næ vnt. H an er da 60
A ar gammel og ugift, m en hvor Skolen laa, ved jeg ikke,
og heller ikke, hvem der holdt Skole før eller efter ham , da
de æ ldste K irkebøger i L andsarkivet var evakuerede, da jeg
sidste Gang besøgte det.
F ra 1810 til 1841 v ar Iver Jørgensen Oxholm, der var
født i Sønderjylland, L æ rer i Vilstrup, han døde 1841 60
Aar gi., og han v ar 1818 blevet gift med K aren M adsdatter,
som v ar Søster til G aardejer H ans Madsen i Vilstrup. Hun
døde 1847 53 A ar gi.
Oxholms E fterm and som L æ rer v ar Niels Christian Barsøe, der v ar en Søn af L æ rer P eder Jensen Barsøe i Smidstrup. Han v ar gift 2 Gange, første Gang med M ette Therkildsen, D atter af G aardejer Therkild Nikolajsen paa Smid-
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strupgaard. Hun døde 28 A ar gi. 1846. Hun og Barsøe har
altsaa v æ ret Nabobørn, da den gam le Skole i Sm idstrup
iaa skraas overfor Sm idstrupgaard. Barsøes anden Kone,
M arie Tulstrup, døde den 24. Septem ber 1862. H un v ar fra
B jæ rt. Barsøe var L æ rer fra 1842 til 1879.
Hans Efterm and, Brodér Nissen Knudsen, var født i
Egtved 1851. Han var Sem inarist fra Gedved Sem inarium ,18
og h an var, efter hvad jeg h a r hørt, en meget dygtig og af
holdt L æ rer, som jeg flere Gange h ar v æ ret sam m en med
ved Skolem øder i Kolding. H an døde 10. M arts 1927 og
L æ rer til 1922.
Hans E fterfølger var: L æ rer Jespersen, som v ar Sem i
n arist fra Skaarup. Han v ar L okalhistoriker og havde op
tegnet en Del O plysninger om Sæ der og Skikke m. m.
her paa Egnen, som æ ldre Mænd i Sognet havde fortalt
ham. Han døde ret pludselig 1934. Hans Enke bor i Vil
strup, og hun h ar laant mig sin Mands Optegnelser.
Niels Henrik Brun (Jensen), Jespersens E fterfølger og
nuvæ rende F ørstelæ rer i Vilstrup, er Sem inarist fra Nørre
Nissum Sem inarium fra 1919, og han h ar v æ ret L æ rer i
V ilstrup fra 1. December 1934.
V ilstrup Hovedskole, der ligger i den sydlige Del af Byen,
er opført 1925, om trent hvor den gam le Skole laa Nabo
til V ilstrupgaard. Forskolen, som ligger lidt Nord for Ho
vedskolen, er opført 1896, og fra dette T idspunkt til i Dag
h ar 4 L æ rerinder væ ret ansatte ved Skolen.
V ilstrup er en ret stor Landsby, der ligger sm ukt med
stor Udsigt mod Syd og Øst, men af de 15 Gaarde, der
forhen laa i Byen, er de 5—6 enten udflyttede eller udparcellerede, én, der var udflyttet, er lagt under Landerupgaard. Der er ikke saa faa Huse i Byen. Der er et F æ l
lesm ejeri, et Forsam lingshus og et Missionshus, flere H and
lende og H aandvæ rkere sam t en B rugsforening og vist
ogsaa et Bageri, det v ar der i h vert Fald for nogle A ar
siden. I Skovsgaard er der nu 3 Gaarde.
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OM LÆRER BARSØE FORTÆLLES
N aar de første Børn om M orgenen kom i Skolen, tog han
strak9 fat paa Undervisningen. Sin Mad indtog han i Skole
stuen. Til D avre fik han M ælkebrød, ogsaa Frokosten nød
h an i Skolestuen. I den Tid, der leveredes Paaskeæg, fik
han et helt Fad Æ g ind, hvad han levnede blev staaende
paa K atederet, og saa kunde det nok hænde, at en Dreng
kunde spise om M iddagen, hvis der v ar en Oversidder.
B ørnene troede, a t h an var meget rig, for han sad ofte
og talte sine Penge inde i Skolestuen. Saa stablede h an dem
op paa K atederet; det var jo Sølvpenge. Naa, da han døde,
viste det sig, at han ikke var nogen rig Mand.
S traks om M orgenen blev B ørnene hørt i deres Lektier,
og de, der ikke kunde dem, m aatte paa Plads og læse
videre til de kunde dem. Hos hans N abolæ rer i Sm idstrup
vankede der Klø.
I Birks Læsebog var en k o rtfa tte t Geografi, Historie og
N aturhistorie, m en de v ar til Læsning i Hjemmet, m en med
Læ rebøger i B ibelhistorie foran. H jorts Læsebog. Den var
der kun et Eksem plar af 1864. Den v ar med Billeder, og
derfor vilde B ørnene gerne kigge i, da de v ar sjældne.
Barsøe kunde nok slaa, n aar der v ar nogen, han fik Kig
paa, men han var ikke nogen P rygler, og det v ar ikke hver
Dag, det gik paa. Men han vilde gerne slaa med den skarpe
K ant af Linealen. Der fandtes R egnebøger i Skolen, nem lig
Råbens, der v ar delt i to Dele, med hele Tal og med Brøk.
Skrivebøgerne lavede h an selv, og han sad og syede m ange
Bøger sammen. B ørnene skrev danske B ogstaver paa den
ene Side og latinske paa den anden.
B arsøe v ar en sam vittighedsfuld Læ rer. De Børn, som
havde læ ngst hjem om Vinteren, fik Lov til at gaa først.
Om V interen havde han tit et Lys tæ n d t oppe paa K atede
ret. Der var seks lange Borde i Skolestuen, og de v ar gerne
fyldt med Børn, saa der var store Klasser. Bordene v ar
m ed faste Bænke, uden Ryglæn, og Bordene stod frit, saa
der var Gang imellem dem. Der v ar ingen faste F rik v arte
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rer, men Børnene fik da Lov til at gaa ud een Gang. I de
korteste V interdage sagde han ofte: »Nu lidt læ ngere hen,
n aar Dagene bliver længere, skal I, Gud hjæ lpe mig, op én
for én i Religionstimen«.
Barsøe var ikke Tobaksryger, men han skraaede og spyt
tede langt og bredt. B ørnene skiftede ikke Fodtøj, n aar de
gik i Skole, og i S nevejr kunde d er væ re et forfæ rdeligt
Søle paa Skolegulvet, der v ar Fjellegulv.
I den senere Tid blev Skorstenen og K akkelovnen fly t
tet, saa de kom til at staa m idt i Skolestuen, men det viste
sig at væ re m indre heldigt. Der var Jordlod og en Eng til
L æ rerem bedet, og Barsøe drev selv Avlingen, m en fik ikke
re t m eget ud deraf, skønt Folk af Velvilje pløjede for ham.
Da han fik H jæ lpelæ rer, v ar han ofte paa M arken og i
Engen og gravede. N aar han havde en Daglejer, betalte
han denne Daglønnen om Morgenen, idet han sagde: »Det
kan væ re, at Konen træ n g er til Penge for at købe Mad til
Børnene«. Hans D aglejer sagde en Gang til ham, at han
h erefter vilde have 3 M ark i Dagløn. H ertil svarede B ar
søe: »Gud hjæ lpe mig, om der saa kom m er Bud efter dig,
Hans Peter«.

SKOLEVÆSNET
NOGLE UDDRAG AF EN GAMMEL SKOLE
PROTOKOL
1820 den 3. O ktober var Skolekommissionen for V ilstrup
Sogn forsam lede hos Sognepræsten, P astor Flensborg, i
S tenderup P ræ stegaard for at bestem m e Skolelæ rer Iver
Jørgensen Oxholms Løn, og den bestem tes da til at væ re
6 Tdr. Rug og 10 Tdr. Byg i N atura sam t 12 Tdr. Byg, der
betales efter sidste Aars for Vejle Amt fastsatte K apitels
takst. Desuden leveres ham 6 Favn Brænde, 4 Læs Hø a
32 Lispund og 8 Læs Halm a 24 Lispund sam t Lodden,
der er lagt til Skolen. Pengene, som betales for de 12 Tdr.
Byg, tages af det Sejdelinske Legat, der er henlagt til
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Skolelærernes Løn. Denne Ordning bestem tes af følgende
Mænd: P astor Flensborg, Hans Nielsen, Hans Christensen,
Hans D am kjæ r, P eder Olesen, Søren Poulsen, der v ar Sog
nefoged, sam t M ølleren i S kibdræ t Mølle, Niels Jespersen.
A aret før v ar H ans D am kjæ r Skolepatron og B ertel Ebbe
sen af L anderupgaard og M ikkel Jensen M edlemmer af
Kommissionen i S tedet for P eder Olesen og Sognefogden.
1838 købes der en Kakkelovn til Skolelærerens Stue for
13 Rigsdaler Courant.
1835 blev G ym nastikpladsen ved V ilstrup Skole udviet
til 800 Alen, og den indhegnedes m ed et Risgærde langs
Vejen og for Enden med et Dige. Til Ind- og Udkørsel var
der 2 Stakitlaager.
1842 var Biskop Tage Møller paa V isitats i Skolen, og
han skriver, at U ndervisningen af B ørnene er forbedret
efter den ny L æ rers Komme. Det m aa væ re Barsøe, der
da er kommen i V ilstrup Skole.
1837 afgaar P eder Buhi som Skolepatron og Laust H an
sen som Skoleforstander, de havde h aft B estillingen i 4
Aar. I deres Sted vælges Jeppe Jensen Ladegaard og Jo 
han Vilhelm Madsen.
1838 den 3. A pril lægges der Ligning for Skolevæsenet
for dette Aar. Den lægges af P eder Buhi, L aust Hansen,
Sognefoged Søren Poulsen og Niels Pedersen af Skovsgaard. Der lignes med 2 M ark 4 Skilling Sølv pr. Tdr. H a rt
korn, men Johan Vilhelm Madsen og Jens Lund af Vilstrup,
sam t Niels Pedersen og K onrad Hansen af Skovsgaard slip
per med 1 M ark 12 Skilling pr. Tdr.
1839 den 7. A pril lægges der a tte r Ligning over U dgifter
og Ind tæ g ter til Skolevæsenet. Den lægges af G aardejerne
Hans Nielsen, P eder Buhi, Hans Madsen og Sognefoged
Søren Poulsen. F ra forrige A ar skyldes der 20 Rdl. 4 M ark
13 Skilling for en K akkelovn m. m. til Skolelærerens Stue
hos Købm and Vissing i Kolding. K akkelovnen kostede 13
R igsdaler C urant. Man vedtog at ligne med 3 R igsbank
m ark Sølv pr. Tdr. H artkorn og de 4 Mænd, som A aret

68

før slap billigere fra det end de andre, gjorde det ogsaa
for dette Aar, idet de skulde betale 2 M ark 8 Skilling pr.
Tdr. Af H usm ændene skulde Jørgen H juler betale 1 Mark
8 Skilling, Laus Hansen Høg 8 Mark, Hans K ristensen 1
M aik 8 Skilling, Niels Madsen M unk 1 Mark, Jørgen Smed
1 Mark, Rasmus H juler 1 Mark, L aust Holm 8 Skilling,
M aler Hansen 1 Mark, Niels Poulsen 8 Skilling, Jeppe Dons
1 Mark, Peder Jørgensen paa V ilstrup M ark 8 Skilling,
Anders Jensen i Gudsø 1 M ark 8 Skilling, P eder Fisker 12
Skilling og Søren Rasm ussen 1 M ark 8 Skilling. — Foruden
foran næ vnte Mænd h ar ogsaa Jep Ladegaard og Johan
M adsen underskrevet Ligningen.
Som Regel holder Skolekommissionen Møder i hver
Maaned og dikterer M ulkter for Skoleforsømmelser.
Degnen Niels Simonsen i Eltang døde 85 A ar gi. 1702.
Han kaldes en smuk, skikkelig og æ rb ar Mand. Skoleholder
Niels M athias Sandager i Eltang døde 47 A ar gi. 1740. Sog
nedegn C hristian Søltoft i Eltang døde 38 gi. 1797.
Degnen Vilhelm Brochm ann h ar 1743 i visse og uvisse
In d tæ g ter 34 Rigsdaler.
I den gamle Skoleprotokol for Eltang og Sdr. V ilstrup
Sogne, der begynder 1816, ses bl. a., at et Udvalg af Sogneforstanderskabet med Sognepræ sten som Form and aarlig
bestem m er Skolelærernes Løn og ligner U dgifterne paa
Kom m unens Beboere. 1816 den 1. M arts, hedder det, var
Skolekommissionen for Eltang-Sdr. V ilstrup m ødt til For
handling om Læ rerlønningerne i de 3 Skoler: Eltang, B jæ rt
og Sdr. V ilstrup for at foreslaa og fastsæ tte Lønnen til de
3 L æ rere. For V ilstrup Sogn m ødte Hans D am kjær, F or
stander Hans Nielsen, den førstnæ vnte v ar Skolepatron, og
følgende Mænd af Sognet: B ertel Ebbesen af Landerupgaard, Mikkel Jensen og Hans K ristensen af V ilstrup sam t
Niels Jespersen af S kibdræ t Mølle. Sognem ændene fra Vil
stru p erklæ rede, at de selv vilde lønne deres L æ rer af
D istriktet, tilligem ed S kibdræ t Mølle, og det H artkorn i
Gudsø, som er henlagt dertil. Lønnen lægges for et A ar
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fra St. H ansdag 1815. Der skal desuden leveres Brændsel
for at faa det i Rigtighed med Skolelæ reren i Eltang, som de
tilforn h ar v æ ret henlagt at levere det til og den sæ dvan
lige Fourage og tillige sæ tte Hegnet i Stand om Hestehaugen ved Eltang Skole som sæ dvanlig for det første Aar.
Da altsaa den Skoleløn, som skal betales Skolelæ reren i
Vilstrup, lignes alene for et A ar til St. Hansdag 1816 paa
V ilstrup Sognemænd, og det H artkorn af Eltang Sogn, som
d ertil er henlagt. Der betales Skolelæ rer Oxholm -A af
Lønnen nu og Resten, 69 Rdl. 4 Mark, St. Hansdag.
1816 hedder det, at A m tsprovst B licher foreslaar, at den
forrige Skolelærer, P. T. B run i Eltang, der ej er i Stand
at forestaa Skolen læ ngere, da han er 82 A ar gi., saa blev
Degn og Skoleholder H jort tillagt i aarlig Løn 6 Tdr. Rug,
10 Tdr. Byg og 12 Tdr. Byg efter K apitelstakst; men da
det er af største Billighed, at den ældgam le Skolelæ rer
B run med Kone haver det nødvendige i den høje A lder
dom, da h an h a r v æ ret L æ rer i 50 Aar, v ar det de tilstede
væ rendes Form ening, at der af det, som er tillagt Hjort,
nyder B run og Kone 3 Tdr. Rug og 3 Tdr. Byg i N atura og
3 Tdr. Byg efter K apitelstakst, og naar H jort beholder
Skolelodden ved Eltang Skole, skal han give B run 1 Pot
sød M ælk daglig. 1828 hedder det, at B run og Kone er døde.
1836 bestem te Skoleudvalget, som bestod af Sognefoged
Søren Poulsen, Hans D am kjær, Hans Nielsen, P. B uhi og
Niels Jespersen af S kibdræ t Mølle, at Ligningen til Skole
væ senet skulde v æ re som det foregaaende Aar, nemlig 3
M ark 3 Skilling pr. Tdr. H artkorn, dog, at 3 Mænd, Niels
Pedersen og K onrad Hansen af Skovsgaard og Johan M ad
sen af Vilstrup, kun skulde betale 2 M ark og 12 Skilling
pr. Tdr.
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KENDTE MÆND FRA SOGNET
En paa Egnen i sin Tid kendt Maler, Sigvald Hense, boede
i nogle A ar paa Sdr. V ilstrup Mark, M atr. Nr. 4 m og 4 n.
Hans Kone var fra Vinding. Han h ar bl. a. m alet A ltertav
len i V. Nebel Kirke, et B ryllupstog fra H aastrup til Smidstru p K irke og nogle M alerier i Gamm elby Mølle. F ra Vil
strup flyttede han 1845 til Hygum Skov i Sønderjylland,
hvor han døde 1895, og hvorfra hans Lig førtes til Obbek æ r K irkegaard og begravedes. Eliassen om taler ham i sin
Bog »Kongeaaen« eller »Den gam le Grænse« II, Side 204—
205, som den gamle H æ dersm and og en god dansk Mand.
I »Dansk biografisk Leksikon«s 12. Bind om tales en Sko
lem and Michael Nielsen, der den 8. December 1775 var født
i Sdr. V ilstrup som Søn af Gmd. Niels Michelsen og H u
stru, K aren H ansdatter, der 1787 boede paa G aard Nr. 1,
gi. M atr. Det hedder bl. a. om ham, at han i 20 Aars Alde
ren kom paa Kolding Latinskole, hvorfra han tog Eksam en
1801. Han begyndte at studere Theologi, tog ikke Em beds
eksamen, men gik over til Skolegerning. Han v ar bl. a, Læ 
re r i L atin og G ræ sk i et P a r af K øbenhavns Skoler. 1811
overtog han i Forening med en theologisk K andidat Wøldike
B estyrelsen af B orgerdydsskolen i København, og et P ar Aar
efter blev han Enebestyrer af den, og Skolen blev under
hans Ledelse en af Landets største højere Skoler. Han siges
at have væ ret en dygtig, m en noget streng Læ rer. Hans
Elevers Bedømmelse af ham v ar dog m eget forskellig. Han
døde den 11. F ebruar 1846. Hans Broder, Hans Nielsen, der
var E jer af Fødegaarden, døde 80 A ar gam m el paa denne
1854 som A ftæ gtsm and hos sin Søn, Niels Hansen, 1837, da
B orgerdydsskolen' havde bestaaet i 50 Aar, blev der stiftet
et Legat, der b æ rer Michael Nielsens Navn.
K onrad Konradsen i Sdr. V ilstrup var en af Egnens kendte
Mænd. Han v ar født i Skovsgaard den 5. Ju n i 1859. Han var
i sin Tid E jer af V ilstrup N ørregaard og var gift med Mette
Justesen. Konrad K onradsen v ar i en Række af A ar Sogne-

71

raadsform and og Medlem af Vejle A m tsraad. Han v ar til sin
Død Medlem af B estyrelsen af Skolehjem m et L anderupgaard
og Flakkebjerg. Hans æ ldste Broder, Niels Konradsen, var
E jer af Fødegaarden. Han v ar Sognefoged i Sdr. V ilstrup
i 24 Aar. K onrad K onradsen døde den 17. December 1944.
Den sæ rlig i grundtvigske K redse kendte, nu afdøde
V algm enighedspræst, Anders N ørgaard i V ejstrup paa Fyn,
v ar i 2 A
‘ A ar til Maj 1910 P ræ st i Sdr. Vilstrup. Han boede
da i den nordlige Del af Byen Øst for Bygaden i et Hus,
der laa overfor det Sted, hvor Niels Hansens G aard h ar
ligget.
F orstander Daniel Rasmussen for H aandvæ rkerskolen i
Ollerup ved Svendborg er født i Vilstrup, hvor hans Fader,
Lars Rasmussen, v ar Snedker og Brugsforeningsuddeler.

DE GAMLE GAARDE I SDR. VILSTRUP
EFTER 1688 OG DERES NR I DEN
GAMLE MATRIIKEL
Nr. 1, gi. Matr. Den beboes 1688 af Jørgen Jensen og
efter ham af hans Enke, K aren P edersdatter, der døde 1706,
derefter af P eder Jensen, som paa G rund af Alderdom og
Svaghed afstod den 1732 til Niels H ansen fra Højrup. Han
døde 1740, og Hans Pedersen B uhi bliver saa dens F æ ster
til sin Død 1751. Hans Enke, K aren N ielsdatter, havde saa
Gaarden. 1782 ejes G aarden af Niels Michelsen, som var
gift med K aren H ansdatter. Ved Folketæ llingen 1787 var
han 49 Aar, hun 43 A ar gi. Niels Michelsens Efterm and
var Niels Madsen, der 1806 skøder G aarden til Hans Niel
sen, som var en Søn af Niels Michelsen. Hans Nielsen, der
ogsaa 1830 v ar E jer af Gaarden, døde som A ftæ gtsm and
paa den 1854, 80 A ar gi., hos sin Søn, Niels Hansen, der
da ejede G aarden, der havde Nr. 11a og 11 b i den ny
M atrikel.
Nr. 2, gi. Matr. F æ ster var 1688 H enrik Jørgensen, der
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efterfulgtes af Iver Thordsen, der 1733 v ar dens Fæster.
Han afstod den 1747 til sin Søn, Rasmus Iversen, der over
tog den paa G rund af Faderens Alder og Svaghed. Der var
da 30 Fag Hus paa Gaarden, og dens B esæ tning v ar 4 Bæster,
6 Køer og 8 Ungnød. 1765 er Jep Jepsen dens Fæ ster, og
1787 dens Ejer. Han er da 55 A ar gi. og anden Gang gift
med K irsten H ansdatter, 47 A ar gi. 1830 ejes G aarden af
Jens Pedersen Ladegaard. H an døde 84 A ar gi. og var da
A ftæ gtsm and hos sin Søn, Jeppe Ladegaard. Dennes Mo
der, M aren Jensdatter, døde 1857, 92 A ar gi. H un v ar fra
Engum ved Vejle. Gaardens Nr. i den ny M atr. er 17 a og
17 b. Jakob Hansen paa Nr. 4, gi. Matr., var gift med Jeppe
Ladegaards D atter, og han var Ejer af hendes Fødegaard
sam m en med sin egen. Nu ejes G aarden af Jakob Hansens
D attersøn, Peder Pedersen, og kaldes »Vilstrup Ladegaard«.
Nr. 3, gi. Matr., beboedes 1688 af Thord L auritsens Enke,
1733 af S ivart Pedersen, hans Efterm and var B ertel Jensen
og dennes E fterfølger 1765 Jens Jepsen, der købte G aarden
til Selveje og havde den i Eje 1787. 1830 ejedes G aarden af
Jen9 Nielsen Sivarts Enke. Den h ar Nr. 9 a og 9 b i den ny
M atr. fra 1844. Den er u d fly ttet fra Byen. Det skal være
den Gaard, som blev lagt under Landerupgaard, og som
da ejedes af Peder Jensen, der døde 1877, 67 A ar gi.
Nr. 4, gi. Matr. 1688 hedder Fæ steren Mogens Nielsen og
1733 F rands Nielsen, der sagtens er Mogens Frandsens Svi
gersøn, da Frands Nielsens Søn, Mogens Frandsen, faar
G aarden efter sin Fader, 1765 har Jens Jepsen G aarden og
dennes Efterm and, Jens Thomsen der ejer G aarden 1772,
h ar muligvis købt G aarden til Selveje. 1787 ved Folketæ l
lingen hedder Ejeren Mads Hansen. H an var da 38 Aar gi.,
og hans H ustru, Else Jensdatter, 30 Aar. Hun er sagtens
født paa Gaarden, som hendes Mand havde købt 1779. 1800
skøder h u n G aarden til sin Søn, Hans Madsen, hvis Søn,
Jakob Hansen, blev E jer af G aarden efter sin Fader. G aar
den, der i Jakob Hansens Tid v ar den største i Byen, er
fly ttet fra sin gamle Plads, hvis M atr. Nr. i den ny Matr.
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var Nr. 10 a og 10 b. Den ejes nu af Jakob Hansens Dat
tersøn, Jakob Pedersen, der v ar en Søn af Niels Pedersen
paa H erslevgaard.
Nr. 5, gi. Matr., h ar 1688 2 Fæ stere, Povl Hansen og M or
ten Adamsen. 1730, Søren M ortensen og Jens Nielsen, efter
dem Povl Jensen. 1742 fæ ster Thor Iversen Søren M orten
sens H alvgaard ved at æ gte hans D atter. Paa G aarden er
da 24 Fag Hus og en B esæ tning paa 3 Bæster, 4 Køer, 2
Ungnød og 10 F aar. 1764 fæ ster Jens Mogensen Thor Iversens Gaard, der er da 40 Fag Hus, og Besætningen er: 4
Bæster, 3 Køer, 3 Ungnød og 10 Faar. Han køber G aarden
til Selveje ved Salget af Kolding R yttergods 1765—67, og
han er dens E jer ved Folketæ llingen 1787. Han er da 61
A ar gi., h a r v æ ret gift 2 Gange, og af det sidste Æ gteskab
er en Søn: Jens Jensen, 29 A ar gi., og en D atter, M aren
Jen sdatter, 24 Aar. G aarden er Nr. 4 b i den ny M atr , og
den ejes 1830 af Hans Sørensen D am kjæ r, der h ar faaet
G aarden ved Æ gteskab med Palles Enke.
Nr. 6, gi. Matr., h ar 1688 2 Fæ stere: Stafen Nielsen og
P eder Basse, 1733 er Niels Christensen og Hans Jensen dens
Fæstere, m en 1764 er den sidstnæ vnte F æ ster af hele G aar
den, thi da søger hans Søn, Laurs Hansen, Fæ ste paa G aar
den efter sin Faders, Hans Jensens, Død. Paa G aarden er
da 34 Fag Hus, og de er m aadelige, hedder det i Sessionsprotokollen i Viborg Landsarkiv. B esæ tningen bestod af 4
Bæster, 2 K øer og 10 Faar; der er da Kvægsyge. 1760 fæ
stede én af mine Tipoldefædre, Hans Hansen Skovenborg
fra Gaarlsev, G aard Nr. 9, gi. M atr., i Højrup. P aa G aar
den der v ar Besæ tningen kun 4 B æ ster. H ornkvæ get var
da døde af K vægpest. Laurs H ansen købte G aarden til
Selveje, og han blev en meget gam m el Mand, thi i K irke
bogen i L andsarkivet hedder det, at 1828 døde Laurs H an
sen, 95 A ar gi., opholdende sig hos G aardejer Laurs H an
sen, og 1837 hedder det, at da døde K irsten Nielsdatter,
afgangne H ans Lassens Enke, 69 A ar gi., opholdende sig
hos Laurs Hansen, G aardejer i Vilstrup. Denne Laurs H an
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sen m aa jo væ re en Sønnesøn af den æ ldre Laurs Hansen.
I Folketællingslisten fra 1787 nævnes han som Gaardens
Ejer, og er da 55 A ar gi., og hans H ustru, M arie O lesdatter,
er 56 A ar gi. De h ar 2 Sønner: Hans Laursen, 21 A ar gi.,
Jens, 18 A ar gi., og 2 Døtre: M aren, 15 og K irsten 13 Aar
gi. Den yngre Laurs H ansen menes at væ re bleven E jer
af G aarden 1820 efter sin Fader, Hans Laursen, og en Søn
af L aurs Hansen, Niels P eter Laursen, fik den i Eje 1859.
Han solgte den 1886 til Sagfører Bonnesen i Fredericia, som
1888 solgte den til Jens Pagh Pedersen Skov, født 1845
paa »Skovborggaard« i Højrup, G aard Nr. 9, gi. Matr. Han
solgte den 1925 til sin Svigersøn, Povl Chr. Povlsen (dens
nuvæ rende Ejer), født 8. A pril 1887, gift 17. Septem ber
1915 med Anna Skov, født 19. December 1889. Gaardens
Nr. i den ny Matr. er 13 a og 13 b. Høcks G aard paa Vil
stru p M ark er en A fbyggergaard af denne Gaard.
Nr. 7, gi. Matr. F æ stere 1688 var: F rederik M ortensen
og P eder Hansen Griis, 1733: P eder Jensen og Niels P eder
sen, efter dem Hans Clausen og Jep Nielsen, 1732 fik sidst
næ vnte G aarden efter sin afdøde Fader, Niels Pedersen,
idet hans Moder godvillig afstod den til ham , 1743 fik
Landssoldat Hans B ertelsen Hans Clausens G aard i Fæste
paa G rund af dennes A lder og Tunghørighed, men paa de
Vilkaar, at han æ gter H ans Clausens D atter. Der er 17
Fag Hus paa H alvgaarden i m aadelig Stand, og B esæ tnin
gen b estaar af 3 B æster, 3 Køer, 4 Ungnød og 5 Faar. 1765
h ar A nders Jensen Kongsted hele Gaarden, som han køber
til Selveje. Han er ogsaa dens Ejer 1787. H an er da 46 Aar
gi., og hans Kone 62 Aar. Det er hans første og hendes
andet Æ gteskab. Hun hed M ette H ansdatter. H un er m aaske Enke efter Hans Bertelsen, og Anders Jensen Kongsted
er hendes anden Mand. 1830 ejes G aarden af Jens Nielsen
Herslev, der 1799 blev den tilskødet af Anders Jensen
Kongsted. 1849 døde D orthea A ndersdatter Kongsted, 82
A ar gi., afgangen Jens Nielsen H erslevs Enke, hos sin Søn
H ans Jensen Slot. Jens P. H ansen og P. Hansen var der
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efter G aardens Ejere. Den sidstes Enke solgte den 1919 til
Johannes Skov, dens nuvæ rende Ejer, der er fra Dons. —
Slots G aard paa V esterm arken er m aaske en A fbyggergaard fra denne Gaard. Slots G aard er udflyttet 1854 af
Hans Slot, og dens første E jer siges at væ re A ndreas Slot,
og efter ham Sønnen P eder Slot, og efter ham Hans Slot,
og nu P eter Slot. Hans Slot er nu E jer af »Vilstrup Nørregaard«, han købte den af A nton Buchs Enke, der havde
købt den af K onrad Konradsen. H an skal have købt den af
Kaj Lind fra Nygaard. G aarden »Godthaab«, der er en Afbyggergaard fra een af Byens gam le Gaarde, h ar væ ret ejet
af Hans H aurballe, Søren Nielsen fra Vinding, G runnet og
nu af Andreas Petersen.
Nr. 8, gi. Matr., h ar P eder K ristensen 1688 i Fæste, og
han efterfølges af sin Enke. 1713 fæ ster Hans Pedersen
G aarden efter Jep Pedersen, der m aaske er Peder K risten
sens Søn. Hans Pedersen kom m er til G aarden ved at ægte
Form andens D atter. B ygningerne bestaar da af 12 Fag Sals
hus sam t Lade og Øddel (Kostald), nogenledes ved Magt,
og en B esæ tning af: 3 Bæster, 3 Køer, 3 Ungnød og 6 Faar.
1733 er Hans Pedersen endnu G aardens Fæster, men 1765
hedder F æ steren Mads Jepsen og 1772 dens Ejer, men
ved Folketæ llingen 1787 er han død, thi da er hans Børn
dens Ejere. D atteren, Anna M adsdatter, der er 32 Aar, k al
des Husm oder, og hun h ar 2 B rødre hjem m e paa Gaarden:
Jep Madsen, 27 A ar gi., og P eder Madsen, 25 A ar g i; des
uden h ar de en T jenestekarl og en Pige. 1830 hedder G aar
dens E jer Jens P edersen (Mogensen). Hans E fterm æ nd er
m aaske Sognefoged Niels Buck Dons, der døde 1854, 54
A ar gi., og Niels Ole Jensen Dons v ar vist den sidste E jer af
G aarden med N avnet Dons, han havde den 1865. Han var
gift med Sofie K ath rin e B øttren fra »Haastrup Nedergaard«.
Niels Buck Donses Kone hed K aren Olesen. Ejeren af G aar
den, der nu e r den største i Byen og kaldes »Vilstrupgaard«
efter de to Mænd, der bar N avnet »Dons«, v ar Jørgen
Thomsen, som havde den i Eje fra 1875 til 1883, da den
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nuvæ rende Ejers Fader, Anton D augaard fra Pjedsted,
købte den. Han var dens E jer til 1905, da hans Søn, Anders
A ndersen Daugaard, købte den. G aardens Nr. i den ny
M atr. er 6 a og 6 b.
Alle de hidtil næ vnte G aarde ligger eller h ar ligget ved
den vestlige Side af Bygaden fra Nord til Syd. De efter
følgende paa dens m odsatte Side.
Nr. 9, gi. Matr. Dens F æ ster 1688 var Jens Iversen. Hans
Enke, M ette N ielsdatter, æ gtede efter hans Død 1690 Hans
Hansen fra Højrup, Søn af Selvejergaard Hans Hansen
der, som døde 1689, 50% A ar gi. En Søster til Hans Han
sen i Vilstrup, M aren H ansdatter, blev 1691 gift med Hans
Nielsen Griis fra Tavlov, der blev E jer af G aarden i Høj
rup. De v ar én af mine Tipoldefædres Foræ ldre. Hans H an
sen i Vilstrup, der ved sin Død var K irkeværge, og hans
H ustru døde begge 1715. H an 51 A ar gi., hun 65 Aar, og de
begravedes i Kirken, han den 17. Marts, hun den 24. Marts.
I K irkebogen skriver P ræ sten om Hans Hansen, at han var
en god og æ rlig Mand og K irkeværge. Hans Hansen og H u
stru h ar 1 D atter, K aren H ansdatter, som efter deres Død
1715 æ gtede Peder Madsen, der saa blev G aardens Fæster.
Der v ar da 12 Fag Salshus, 10 Fag Lade og 5 Fag Tørveog Vognhus. Af Besætning v ar der 4 Bæster, det ene af
dem kaldes et Helmis, 6 Køer, 4 Ungnød, 4 K alve og 8
Faar. P eder Madsen v ar ogsaa 1733 G aardens Fæ ster. 1765
hed Fæ steren Ole Jepsen, og han køber den til Selveje,
og han ejer den ogsaa 1787, han er da 61 A ar gi. og hans
Kone, K aren P edersdatter, 56 A ar gi. Hun er m aaske P e
der Madsens D atter. Der er 2 Sønner, P eder og Iver Olesen,
der er 32 og 27 A ar gamle. Hans Sejdelin, der er 56 A ar
gi., h ar Ophold paa G aarden. 1830 ejes den af Johan Vil
helm Madsen, som 1828 fik den i Eje ved at indgaa i Æ gte
skab med Ole Pedersens Enke, M aren H ansdatter. Han, der
v ar fra H aastrup, var da 28 A ar gi. Hun, der v ar fra Sellerup, 29 A ar gi. Han døde 1860. Hun 1864. G aardens Nr. i
den ny M atr. er 16 a og 16 b. Den laa sydligst paa Byga
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dens østre Side og er vist udparcelleret. En Parcel, Nr. 16 c,
ejes 1830 af K ristoffer Jørgensen.
Nr. 10, gi. Matr. 1688 v ar A nders Olesen dens Fæ ster, og
h an efterfulgtes af Sønnen Povl Andersen. 1732 fæ ster P e
der M ouridsen den, han var født paa V ilstrup A nnexgaard,
og æ gter Povl Andersens Enke. P aa G aarden var da 46 Fag
Hus i god Stand, og dens B esæ tning bestod af 4 Bæster,
6 Køer, 6 Ungnød og 10 Faar. P eder M ouridsen synes kun
1 k ort Tid at have boet paa G aarden, og hans Efterm and
havde samme Navn som hans Form and. Den næ ste Mand
paa G aarden hed P eder Mogensen, der 1765 v ar dens F æ 
ster og m uligvis købte den til Selveje. H an efterfulgtes af
Svigersønnen C hristen Simonsen, som ved Folketællingen
1787 var dens Ejer. Han v ar da 36 Aar, og hans Kone, Mette
P edersdatter, 51 Aar, hun er anden Gang gift. I dette Æ gte
skab er en D atter, Anne C hristensdatter, der er 9 A ar gi.
1800 afstaar C hristen Simonsen G aarden til Hans C hristen
sen, som ogsaa 1830 er dens Ejer. Den blev 1831 udflyttet
Vest for Byen af Jens Nielsen Lund. Hans Søn, P eter Je n 
sen Lund, v ar dens E jer fra 1869 til 1908, da hans Søn,
Jens Jensen Lund, dens nuvæ rende Ejer, købte den. Dens
Nr. i den ny M atr. fra 1844 v ar 14 a, 14 b, 14 c.
Nr. 11, gi. Matr. 1688 er Jens Thom sen dens Fæster. Han
døde 1700 og efterlod sig Enken M ette P edersdatter og 4
Børn, bl. a. Sønnerne Lars, 23 Aar, og Bertel, 18 Aar, sam t
2 Døtre. P eder Basse i Højrup, der v ar født i Vilstrup, var
Værge for Enken. Hun indgaar 1702 i et nyt Æ gteskab
m ed Peder Iversen K ring fra H aastrup. Han betaler 6
R igsdaler i Indfæ stning. Der er 20 Fag Hus paa Gaarden,
m en om B esæ tning tales der ikke. 1729 fæ ster Iver Nielsen
G aarden efter P eder Iversen Kring, der er da 38 Fag Hus,
og B esæ tningen er: 4 Bæster, 6 Køer, 6 Ungnød og 8 Faar.
Iver Nielsen h ar ogsaa G aarden 1765 og 1772 er han dens
Ejer. Men ved Folketæ llingen 1787 er Mikkel Jensen dens
Ejer, han er da 34 A ar gi. og hans H ustru, M aren Jen sd a t
ter, 25 A ar gi. De h ar en Søn, Iver Mikkelsen, der er 1
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A ar gi. og en Aftægtskone, M aren M ikkelsdatter, 74 Aar,
som sagtens er Iver Nielsens Enke. Hun kaldes Moster.
1830 er Iver Mikkelsen Gaardens Ejer. Han fik den 1820
efter sin Fader, som døde 73 A ar gi. 1824. Iver Mikkelsen
døde 1831, og hans Enke, A nna Jensen, indgik saa i et nyt
Æ gteskab m ed Sognefoged Søren Povlsen fra G aard Nr.
13, gi. Matr., han var da 54, hun 49 A ar gi. H un døde 1862.
Søren Povlsens Stedsøn, Jens Iversen, blev 1845 E jer af
Gaarden, og hans P lejedatter, K athrine Justesen, D atter af
L aurids Justesen paa Nr. 14, fik G aarden 1892 og blev
gift m ed Jakob Pedersen fra Sønderjylland. Deres Søn,
Eli Corydon Pedersen, er nu G aardens Ejer. Den Gaard
paa V esterm arken, som Skolebestyrer Hans P eter Bertelsen
i K olt ejer, er udskilt fra denne Gaard. H. P. B ertelsen
fik den efter sin Fader, der v ar fra »Petersminde« i Haastrup. Hans Form and var A nders Buhi, og dennes F or
m and M ikkel Iversen, der v ar B roder til Jens Iversen.
Nr. 12, gi. Matr., var 1688 bortfæ stet til C hristen Jensens
Enke, m en 3 A ar før hed F æ steren Hans Olesen, 1733 er
P eder M adsen dens Fæ ster, og 1764 fæstes den af hans Søn,
Povl Pedersen. Den havde da 36 Fag Hus i god Stand og
en B esæ tning paa 4 Bæster, 2 Køer, 2 Ungnød og 12 Faar.
D er v ar jo Kvægpest paa Egnen i Aarene derom kring. Povl
Pedersen køber G aarden til Selveje. Han dør 1782, og hans
Enke, B erthe Jensdatter, indgaar saa i et nyt Æ gteskab
m ed Søren Hansen D am kjæ r, der er G aardens Ejer 1787.
Han er da 38 Aar. Der er 2 Sønner og 2 Døtre af hendes
første Æ gteskab og en Søn, H ans Sørensen D am kjæ r, som
er 3 A ar gammel, i sidste Æ gteskab. 1812 faar denne Søn
af sin F ader Skøde paa sin Fødegaard, og sam m e A ar faar
han ved Æ gteskab med Palles Enke G aard Nr. 5, der laa
om trent overfor Nr. 12 paa den m odsatte Side af Bygaden.
1817 døde Hans Sørensen D am kjæ rs Fader, 66 A ar gammel.
At Hans D am kjæ r h ar væ ret gift med Enken efter en
Mand, der hed Palle, frem gaar af K irkebogen for Vilstrup;
thi i den hedder det 1816, at da konfirm eres Niels P alksen,
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Stedsøn af Hans Dam kjær, og 1823, at da indgaar hans
Søster Johanne P allesdatter i Æ gteskab med Hans Hansen
E lk jæ r af Pjedsted, han var 29 A ar gi., og hun 27 Aar. Hans
D am kjæ r og M. Jørgensen af Pjedsted v ar Forlovere. 1838
købte Hans D am kjæ r Vellinggaard, han og Niels Pallesen,
der var E jer af den Gaard i Skæ rup, som nu kaldes »Skærup
Østergaard«, ejede i sin Tid i Forening Sm idstrup Kirke.
Hans D am kjæ rs 2 Gaarde i V ilstrup m aa væ re bleven
solgt og udparcellerede, da han købte Vellinggaard. Her
døde han 1850, og hans Søstersøn, Palle Hansen Elkjær,
blev saa E jer af Vellinggaard. Man fortæ ller, at Hans Dam
kæ rs Kone var en Del æ ldre end han, og at han, mens han
boede i Vilstrup, med sin gam le Kones Billigelse, ansøgte
M inisteriet om Tilladelse til at æ gte E jerinden af Sognets
største Gaard. H an fik dog Afslag paa sin Ansøgning. Om
F ortæ llingen er sand, tør jeg ikke indestaa for, skønt For
tæ lleren havde hø rt den fo rtalt af en Slæ gtning til den
Pige, som Hans D am kjæ r ønskede at ægte som sin gamle
Kones M edhustru.
Nr. 13, gi. Matr., var 1688 fæ stet bort til Mads Iversen,
og hans Søn, Søren Madsen, fik den i Fæ ste efter sin F a
der, og han v ar baade 1733 og 1765 dens Fæster, men 1772
dens Ejer. Ved Folketæ llingen 1787 er sidstnæ vntes Søn,
Povl Sørensen, dens Ejer. H an er da 41 A ar gi. og er gift
med M aren Jensdatter, som er 33 Aar. De h ar 3 Børn
paa 9, 7 og 3 Aar, og den æ ldste af dem, Sønnen Søren
Povlsen, er 1830 G aardens Ejer, og han er tillige Sogne
foged og ugift, m en 1787 boede hans Mormor, Anne Oles
d atter paa G aarden, hun v ar 63 A ar gi. og havde væ ret
gift 2 Gange. Sognefoged Søren Povlsen blev 1832, da han
v ar 54 A ar gi., gift med Iver M ikkelsens Enke, Anna Jensen,
og blev derved E jer af G aard Nr. 11, gi. M atr. Den ny
M atr. paa G aard Nr. 13 er 7 a og 7 b. G aarden er u d p ar
celleret og nedbrudt, men det menes, at »Bjerregaard« paa
V ilstrup M ark er H ovedparcellen af den. Af denne G aards
E jere næ vnes M ikkel Hansen, hvis Enke efter hans Død
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ægtede Niels Holbæk. Der v ar vist en E jer mellem Holbæk
og dens nuvæ rende Ejer, Søren Lund fra Stallerup, der
h ar h aft den i Eje i 30—40 Aar. Hans Kone er fra Egum.
Nr. 14, gi. Matr. Dens F æ ster 1688 er Niels Thomsen, der
sandsynligvis er en Søn af Thomas Nielsen, der 1660 var
F æ ster af en Gaard i Byen. Om kring 1725—30 er Jep P e
dersen F æ ster af den, 1733 søger Søren Hansen fra Erritsø
Fæ ste paa G aarden ved at æ gte salig Jep Pedersens Enke.
Paa G aarden er da 46 Fag Hus, og deraf træ nger de 9 Fag
til at repareres. B esæ tningen bestaar af 5 B æster, 6 Køer,
4 Ungnød og 14 Faar. 1745 er Søren H ansen død, og hans
Enke, D orthe O lesdatter, indgaar saa i et n y t Æ gteskab
med P eder Hansen, der er da kun 36 Fag Hus, og B esæ t
ningen er ogsaa m indre end i 1733. 1706 er der Skifte efter
afdøde Niels Thomsens H ustru, Anne K ristensdatter, og
1733 efter Jep Pedersen, der h ar væ ret gift to Gange; der
er 5 B ørn af første og 3 af sidste Æ gteskab. Den ældste
Søn er 25 A ar gi. og den yngste 5 Uger. — En D atter af
sidste Æ gteskab, Anna Jepsdatter, er 3 A ar gi.
1765 er Anders Pedersen Buhi F æ ster af Gaarden, og 1772
dens E jer, men 1787 er han død, og hans Enke, Anne Jeps
datter, der er 56 A ar gi., dens Ejer. Det ses deraf, at hun
er D atter af Jep Pedersens sidste Æ gteskab. 1794 blev Peder
A ndersen Buhi E jer af sin Fødegaard og ægtede K athrine
K nudsdatter B uhi fra Knudsbøl. De havde kongelig B evil
ling til deres Æ gteskab, idet hendes B edstefader, Hans P e
dersen Buhi, v ar B roder til Anders Pedersen Buhi. Hun
døde 1844, 75 A ar gi., som Enke hos sin Søn, P eder P eder
sen Buhi, der var E jer af sin Fødegaard og Sognefoged.
Han v ar født 1803 og v ar gift to Gange med to Søstre, Døtre
af G aardejer Hans Madsen paa Gaard Nr. 4. — Peder P e
dersen B uhi afstod G aarden til sin Svigersøn, L aurits Justesen fra Møsvraa, og denne til sin Svigersøn, Sognefoged
A nton Buck fra Seest, der solgte den til dens nuvæ rende
Ejer, A nker Juul, der blev Sognefoged efter sin Svigerfader
og er Søn af afdøde G aardejer og Sognefoged Lauge Ju u l i
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B redstrup. Gaarden, der er den næ ststørste i Byen, kaldes
»Buhisminde«. P eder A ndersen B uhi døde 1825, 62 A ar gi.
Nr. 15, gi. M atr., er A nnexgaarden. E fter Sognepræsten,
Niels Griises Død 1583 fik hans Enke og Sønnen Poul Niel
sen Griis G aarden i Fæste, og efter Poul Griis hans Søn,
Niels Poulsen Griis, f. 1617, død 1689, og efter ham hans
Søn, Poul Nielsen Griis, der holdt B ryllup 1693. Han efter
fulgtes af sin Svoger, M ourids Povlsen Griis, der 1691 holdt
B ryllup med M ette N ielsdatter Griis. H an døde 1715. 1772
hedder Fæ steren Michael M ouritsen, som m aaske er en
Søn af M ourids Povlsen; m en ved Folketællingen 1787 er
Jakob Jensen G aardens Fæster. Han er gift første Gang og
er 31 Aar. Hans Kone, Mette M arie P edersdatter, er 39 A ar
og gift tredie Gang. Der er Børn af alle tre Æ gteskaber.
Af første Æ gteskab K athrine L uritsdatter, 16 A ar gi., af
andet Æ gteskab Anne M ichelsdatter, 12 A ar gi., og af tredie
Æ gteskab K aren Jakobsdatter, der er 3 A ar gi. Hun, Mette
M arie P edersdatter, h ar altsaa i sit andet Æ gteskab væ ret
gift med Michael Mouridsen. 1816 faar Niels Thygesen
Flensborg fra R avnholt Skøde paa Gaarden. Han solgte den
1854 til Søren Jensen fra Tavlovgaard, og efter hans Død
fik hans to Sønner, Niels Jørgen Jensen og Hans P eter Je n 
sen, den i Eje. Nu ejes den siden 1942 af deres Slægtning,
M orten Nielsen. G aarden laa indtil 1854, da den blev fly t
tet Nord for Byen, ved Vejen fra V ilstrup til Skovsgaarde.
Dens Nr. i den ny M atr. er 2 a og 2 b.
NB. En Søn af den yngre Poul Nielsen Griis, C hristen
Poulsen, født 1696, v ar G aardm and i Skovsgaard.

LANDERUPGAARD
E fter Købet af Landerupgaard 1867 blev der o prettet en
O pdragelsesanstalt for Drenge paa Gaarden, som en Filial
af F lakkebjerg paa Sjæ lland. Den indviedes den 12. Novem
ber samme Aar, og A aret efter opførtes en ny Hovedbyg
ning paa Gaarden. I Spidsen for begge de to næ vnte An
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stalter stod en Overbestyrelse, og begge A nstalterne m aa
næ rm est betragtes som selvejende Institutioner. Saa længe
Møller paa Flakkebjerg levede, v ar han F orstander paa begge
Gaarde, og hans Søn, A. C. K. Møller, v ar kun B estyrer
paa Landerupgaard; men fra Faderens Død 1890 til 1909
var h an F orstander paa denne Gaard. Hans E fterm and fra
1909 til 1912 var Søgaard Andersen, der døde i Septem ber
dette Aar. Han efterfulgtes af den nuvæ rende Forstander,
Bøye Rasmussen, som siden 1. Juli 1913 h a r væ ret F orstan
der for Skolehjem m et paa L anderupgaard.
E levantallet var i Begyndelsen 60; m en senere blev det
forhøjet til 80, og i Møllers Tid var det undertiden oppe
paa 100, men blev saa fastsat til 80. Elevernes Alder har
ogsaa svinget, idet Møller i m ange A ar havde Drenge fra
7—8 A ar og op til 18 Aar. Nu m odtages Drenge fra 7 til 14
Aar. Indtil 1913 kaldtes A nstalten »Landerupgaards O pdra
gelsesanstalt«, men dens N avn blev da forandret til »Skole
hjem m et Landerupgaard«. Den nuvæ rende Hovedbygning
paa G aarden er opført 1900. Indtil 1934 havde Flakkebjerg
og L anderupgaard fælles B estyrelse eller Tilsynsraad, men
da blev de adskilte, og de h ar nu hver sit. De er nu hver
for sig to selvejende Institutioner.
Til »Skolehjem met Landerupgaard« hører nogle Legater,
hvoraf Indtæ gterne anvendes til Bedste for nuvæ rende og
tidligere Elever. G aarden ligger Nordvest for V ilstrup By
ved den saakaldte »Ribevej« i en sm uk og fru g tb ar Egn.
Øst for den er en stor K økkenhave og i et Anlæg K ildevæ l
det »Kongens Kilde«, og Syd for Hovedbygningen er en
Blomsterhave. Nordvest for G aarden ligger V ilstrup Skov
og L anderup Skov. Som næ vnt stod der forhen en R une
sten i Gaardens Nærhed. Det menes at væ re et Stykke af
den, der nu staar ved »Buhisminde« i Vilstrup.
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I et Blad af »Jyllands Rimkrønike«, try k t 1816 i N ytaars
gaven »Hejmdal«, findes følgende Digt af N. F. S. G rundt
vig:
I L anderup ved Kolding Aa,
der er saa klar en Kilde;
der stod en Sten saa stor og graa,
den m eget sige vilde,
som, n aar en Gang m an kan forstaa
at stave re t de R uner raa,
m an m eget faar at vide.
Ved K ilden stod en Kongegaard
end ej saa langt tilbage,
og O rdet gik, som skrevet staar,
at i de gamle Dage,
da havde dér Kong H arald Klak
et k æ rt og synderligt Gemak
og riste lod de Runer.
Der gik endnu et andet Ord,
at det gik Konger ilde,
n aar ej, ihvor de drog og fo’r,
de drak af samme Kilde.
Og derfor m an med samme Skel,
som Roskilds gam le Kongevæld,
den næ vner Konge-Kilde.
Og er det sandt, som skrevet staar,
det sandes vel tillige,
at Ebbe kom til L anderupgaard
at kristne D anm arks Rige.
Og n aar det Konger vel skal gaa,
tilvisse og de drikke m aa
af K orsets Konge-Kilde.
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LANDERUPGAARD HAR NR. 5
I DEN NY MATRIKEL
Som næ vnt foran skæ nkede Drost L avrids Jonsen 1291
L anderupgaard og andet Gods paa Egnen til Ribe Domka
pitel. 1546 faar K ronen ved M ageskifte med andet Gods den
i Eje af P eder Ebbesen G alt til T hyrrestrup ved Horsens.
1552 h ar B ent D yrskytte den i Forlening paa Livstid.
(P. Eliassens Bog om Kolding, Side 64). I K ancelliets B rev
boger fra 1635—36 hedder det, at P eder Mund, F endrik i
Koldinghus Len, h a r berettet, at der til hans Bestilling er
udlagt ham en G aard i Pjedsted, der h a r vist sig at væ re
en Selvejergaard, som beboes af Mikkel Pedersen og som
h an derfor ikke selv kan bebo, hvorfor han h ar begæ ret en
Fæ stegaard i Stedet for, som han kan bebo, og han faar d er
for udlagt L anderupgaard i V ilstrup Sogn og faar Livsbrev
paa den 1636. Hans Pedersen, der er F æ ster af Gaarden,
fa ar saa sit Fæ stebrev tilbage. L anderupgaards aarlige
Landgilde e r da 114 Ø rt Rug, IX- Ø rt Byg, 114 Ø rt Havre,
1 Fdg. Smør, 1 B ræ ndvin, 1 Lam, 2 Høns, 2 Mark, 10 Skil
ling, 2 Alb. i Penge.
Denne G aard synes Lensm anden paa Koldinghus, Ernst
Norm and, bedst kan forundes Peder Mund, som ogsaa kan
nøjes med den, hedder det. F endrik P. M und havde kun
G aarden i faa Aar. 1625 hed F æ steren Villads Nielsen,
1640—41 Søren Jensen og 1660—61 Delefoged Jens Søren
sen Grøn, og 1688 er Mads Madsen Bæck dens Fæster. Han
var gift med Ellen M adsdotter, som efter hans Død 1698
æ gter P eder Hansen Buhi, der døde 54 A ar gi. 1721— 1740
faar B ertel Madsen, født 1695, G aarden efter sin Moder,
foran næ vnte Ellen M adsdatter. B ertel Madsen var gift
med M aria N ielsdatter fra L uttergaul i Viuf Sogn. Han døde
1751 og hans Enke æ gtede saa Ebbe Olesen fra Dollerup,
der først var F æ ster og derefter Ejer af G aarden til 1809,
da hans Søn, B ertel Ebbesen blev dens Ejer. Han var født
4. Ju n i 1766 og blev 25. Maj gift med M aren K nudsdatter
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fra V ester Nebel Mølle. B ertel Ebbesen døde 1820, 54 Aar
og 12 Uger gi. H an og hans H ustru havde Børnene. Johan
Vilhelm B ertelsen, født 1810, død 1885, som var E jer af
G aarden »Egeland« i Starup, Else M arie B ertelsen, der var
gift m ed G aardejer, Sognefoged Jørgen Sørensen i Vinding,
M ette M arie B ertelsdatter, født 1795, død 1862, der v ar gift
med G aardejer Chr. H enriksen R avn i Dons, født 1786, død
1863, og M ette Bertelsen, der v ar ugift og var E jer af Landerupgaard til sin Død 1863. Hendes A rvinger solgte efter
hendes Død 1867 G aarden til et Opdragelseshjem for 54,500
Rdl. Gaardens A real v ar da 175 Tdr. Ld., Ager, Eng og
Skov, med 16 Tdr., 5 Skp., 3 Fdk. H artkorn. 1874 købtes en
Nabogaard, P. Jensens, paa 81 Tdr. Land, med 8 Tdi., 2
Skp., 2 Fdk. H artkorn, der nedlagdes og dens Jo rd e r lagdes
under L anderupgaard, hvis A real nu er 256 Tdr. Land med
godt 25 Tdr. H artkorn. — B aade Frk. M ette B ertelsen og
hendes Søskende om tales som religiøse Folk, og m ens hun
havde Gaarden, fortæ ller man, blev der ofte holdt gudplige
Forsam linger dér.
I Skovsgaarde v ar der 1688 2 Gaarde, Nr. 1 og Nr. 2.
Paa Nr. 1 v ar H erredsfogeden i B rusk H erred Fæster.
Han hed Jens B ertelsen Høg. H an v ar kommen dertil fra
en G aard i H erslev og døde 78 A ar gi. 1696. Hans Søn, B er
tel Jensen Høg, havde kun H alvdelen af G aarden efter F a
deren. Den anden Del havde Mads Sørensen i Fæste. 1709 an
søger B ertel Høg Ryttersessionen om, at dennes forfaldne
H alvgaard blev lagt under sin Gaard, og 1716 faar B er
tel Høgs Søn, Jens B ertelsen Høg, Fæ ste paa sin afdøde
Faders Gaard, som Mads Sørensen sidst havde i Fæste. Der
er da 4 Fag Salshus og 13 Fag Stald og Lade paa Gaarden.
1733 h ar Jens B ertelsen Høg og L aurs Christensen hver en
H alvgaard. 1741 fæ ster Søren B ertelsen fra Snoghøj Laurs
C hristensens og H ustrus fradøde H alvgaard. Der er 3 Børn,
som skal forsørges paa Stedet, og han indgaar derfor med
Sam tykke af B ørnene og deres Værger, i at indgaa i Æ gte
skab med den afdødes Søster. Paa G aarden er 28 Fag Huse
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i m aadelig Tilstand, og Besæ tningen bestaar af 4 Bæster,
4 Køer og 8 Faar. 1747 er Søren B ertelsen død, og hans
Enke indgaar saa i et ny t Æ gteskab m ed Mikkel Hansen
fra M osevraa, der saa bliver denne H alvgaards Fæster.
Der er 24 Fag Hus i daarlig Stand og B esæ tningen er 4
Bæster, 2 Køer, 3 K alve og 10 Faar. 1765 er Fæ sterne Mik
kel Hansen og Jens Thomsen, men 1772, da Beboerne paa
de to G aarde er bleven Selvejere, ejes de af Jens Thorsen
og Mikkel Hansen, der nu kaldes Mikkel Høck. 1787 er
Hans M ikkelsen E jer af M ikkel Høcks Gaard. Han er 29
A ar og hans Moder, Malene Høg, der holder Hus for ham,
er Enke og 72 Aar gi. Hans M ikkelsen h ar en gift Søster
og en ugift hjem m e paa G aarden; den gifte er 39 A ar og
den ugifte 23. De hedder M aren og Mette.
1812 blev K onrad Hansen fra Almind gift med Hans Mikkelsens Enke, 1830 v ar han ogsaa E jer af Gaarden. Han
døde 62 A ar gi. 1842. G aarden menes at væ re nedlagt. —
1772 og 1787 er Jens Thorsen Ejer af den anden Halvgaard.
Ved Folketællingen 1787 er han 44 A ar gi. og gift anden
Gang med M aren R asm usdatter, som er 34 Aar. De havde
to Døtre og en Søn, K irsten, Anne og Rasmus, der er 6, 4
og 1 A ar gamle. 1830 er Sønnen Rasmus Jensen E jer af
denne Gaard. Den ejes nu af Axel Roed fra Ferup. De nu
væ rende Matr. Nr. paa de to G aarde 1844 var 20 a og 20 b
og 21 a og 21 b. Rasmus Jensen døde 1841, 56 A ar gi.
Den anden, G aard Nr. 2, havde 1688 to Fæ stere, nem lig
Hans Hansens Enke og Søren Pedersen, men om kring 1720
var B ertel Sørensen F æ ster af hele Gaarden. Han er m ulig
vis en Søn af Søren Pedersen og hans Kone, M aren H ans
datter. en D atter af Hans Hansen paa den anden Del af
Gaarden. 1722 er der Skifte efter B ertel Sørensen. G aardejer Hans Nielsen G riis i H øjrup er da Værge for Enken,
der er 2 Børn: K irsten 6K> A ar gi. Hendes Værge er F ar
broderen, Niels Sørensen i Skovsgaard. For Sønnen Hans
Bertelsen, der er 4 Aar, er hans Farbroder, Peder Hansen
i Erritsø, Værge.
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1733 havde G aarden atter to Fæ stere, nem lig Niels Søren
sen, der m uligvis h ar æ gtet sin B roders Enke og faaet H alv
delen, og C hristen Poulsen, der blev F æ ster af den anden
Halvdel. Han v ar en Søn af Poul Nielsen Griis paa A nnexpræ stegaarden og var ifølge K irkebogen født 1696. Han
fæ stede G aarden 1728, og hans Efterkom m ere bor endnu
paa Gaarden, der er den største i Skovsgaard. Den er siden
1728 gaaet i A rv fra Fader til Søn. N uvæ rende E jer er K ri
sten Povlsen. I M atriklen fra 1844 havde den Nr. 18. Den
anden H alvgaard havde B ertel Nielsen 1765 i Fæste, men
1772 ejedes den af hans Søn, Niels Bertelsen. Ved Folke
tæ llingen 1787 af Peder Jensen, som er 36 A ar gi. og gift
med M aren B ertelsdatter 30 A ar gi., som m aaske er Søster
til den forrige Ejer. De h ar to Børn, Anna 5 A ar og Niels
Pedersen 2 A ar gi. 1830 er han G aardens Ejer. Han døde
1862 som A ftæ gtsm and, 78 Aar. E fter Niels Pedersen ejedes
G aarden af hans Svigersøn, Jens Konradsen, Søn af Kon
rad Hansen; han var gift med M aren N ielsdatter. Deres
Søn, Niels Jensen Konradsen, født 24. Juli 1850, og en
anden Søn, K onrad Jensen K onradsen, født 5. Ju n i 1859,
som begge blev G aardm æ nd i Vilstrup. Den første af sin
Fødegaard, der nu ejes af hans Søn, E rik Skov Konradsen.
Den anden ejede V ilstrup »Nørgaard«. I den ny Matr. h ar
denne G aard Nr. 19.
»Skovgaard« ved V ilstrup Skov, M atr. Nr. 1844 13 d og
23, ejedes 1844 af Jens Hansen Dons. Dens næ ste E jer var
Jens Mikkelsen, Søn af G aardejer M ikkel Madsen Møller i
Almind, født 1813 og gift med D orthea R asm usdatter fra
Almind. Jen s M ikkelsen, der døde 1884, forstørrede G aar
den en Del og v ar dens Ejer fra ca. 1850. Hans Søn, Mikkel
Dons, født 29. Septem ber 1853, fik G aarden efter ham og
blev 1883 gift med K ristiane Madsen fra Almind, født 27.
Ju li 1853. Deres Søn, Jens Dons, født 9. Maj 1884, er nu
dens Ejer. Han er gift med R uth M athiasen fra H øjrup Kro,
født 1891.
M atr. Nr. 2 c ejedes 1844 af B ygm ester Jens Sørensen Maj.

88

M atr. Nr. 4 m og 4 n ejedes 1844 af M aler Sigvald F rede
rik K ristian Hentze (Hense).
M atr. Nr. 24 af Hans L aursen Dam, »Gaasvad«.
— — 25 af Jørgen A ndersen Kongsted.
—
— 26 af Iver Pedersen.
—
— 27 af Jørgen Bertelsen.
—
— 30 af Møller Niels Jespersen, S kibdræ t Mølle.
— — 31 af Niels Nielsen.
— — 32 af Mads Rasmussens Enke.
—
— 33 af Søren Nielsen.
—
— 34 af Mads Thomsen Brønss.
— — 37 af Poul Thomsens Enke.
—
— 38 af Jørgen Pedersen.
1733 er der følgende Husmænd.
Hans Jensen, 3 Fdk. H artkorn.
H enrik Jørgensen og Jens Villumsen, 3 Fdk. 1 Alb.
Mads Jensen, 2 Fdk.
Hans Madsen, efter ham Mads Hansen, 3 Fdk.
C hristen Nielsens Enke, efter hende Iver Christensen,
3 Fdk.
6. Niels Pedersen, 2 Alb.
7. Iver Madsen, 3 Fdk., 1 Alb.
K irkejord: Rasmus Johansen og Jep Hansen. Afgift 21
Skilling, 1 Alb.
1.
2.
3.
4.
5.

P eder Nielsen fæ ster 1742 Kassehus Nr. 6. Han skal a r
bejde 1 Ugedag i Slotshaugen. Der er 10 Fag Hus i m aadelig Stand.
Landsoldat Jens Hansen fra Vejle fæ ster 1735 Kassehus
Nr. 1, som hans Fader, den ældgam le Kongens og K irkens
Varselsm and, h ar haft i Fæste. Der er 12 Fag Hus.
B ertel K ristensen fæ ster 1765 et Kassehus Nr. 2.
1745 fæ ster Knud Nielsen Hans C hristensens jordløse
Kassehus. Der er 8 Fag i slet Tilstand. Han skal lade det
rep arere og gøre 1 Ugedags A rbejde i Slotshaugen.
1746 søger Jens Mogensen Fæ ste paa Degnen, Hans Jen-
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sen og H ustrus fradøde Kassehus i Skovsgaard. Der er 8 Fag
Hus og kun Jord til Huset til en K aalgaard.
1766 nævnes i Jordebogen B eboerne paa 7 m indre E jen
domme, nemlig:
1. B ertel K ristensen, 3 Fdk., 1 Alb. H artkorn.
2. Thomas Pedersen, 3 Fdk., 1 Alb.
3. Jep R ytter, 3 Fdk.
4. Hans Rasmussen, 2 Fdk.
5. Hans Casper, 3 Fdk.
6. Nis Mousen, 1 Skp., 2 Fdk., 1 Alb.
7. Anders Poulsen, 2 Alb.
1787 er der følgende Husm ænd:
1. Thomas Jensen, B onde-Skræder.
2. B ertel Hansen, arbejder for Bonden.
3. Niels K ristensen, arbejder for Bonden.
4. A nders Poulsen, arbejder for Bonden.
5. K irsten H ansdatter, Enke, 35 Aar, væ ver Lærred.
6. K aren P edersdatter, Enke, 61 Aar, lever af Spinden.
7. Gotfred Pedersen, Bødker.
8. Laus Poulsen, arbejder for Bonden.
9. Mads Nissen, arbejder for Bonden.
10. Hans Nielsen, arbejder for Bonden.
11. P eder Jørgensen, arbejder for Bonden.
12. Isak Nielsen, Smed. Konens Bror, B ertel Jørgensen, 68
A ar gi., og hans Kone, M aren N ielsdatter, 90 A ar gi.,
bor hos Smeden, der er 43 Aar, og hans Kone, 39 Aar.
13. M ikkel Rudolfsen, arbejder for Bonden.
14. M orten Pedersen, arbejder for Bonden.
15. Laus Nielsen, Væver.
16. Villum Hansen, arbejder for Bonden.
17. P eder K ristensen, arbejder for Bonden.
18. P eder Jensen, lever af Almisse.
19. K risten Svenstrup, Skoleholder, 60 Aar, ugift.
20. M orten Ulriksen, Træskom and.
Der v ar ialt 227 Indbyggere; der var 20 G aardm æ nd, 15
i Vilstrup, 4 i Skovsgaard og 1 paa L anderupgaard.
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GAARDE I VILSTRUP 1858
O PK R Æ V N IN G AF SKOLEPENGE
T d r.

Skp

F d k . A lb .

M ette B ertelsen, L anderupgaard 16 5 2 Yx
Møller N. Jepsen .......................... 14 5 2 Yx
P. B uhi ........................................... 10 5 1 1
H. C. Friis ....................................... 10 3
Yx
Jakob Hansen ..............................
10 2 1 1
Jensen
9 1
1
H. Slot ...........................................
8 5 3 2
P. Jensen .......................................
7 4 2 2 Yx
nedlagt
7 5 2 2 Yx
J. Ladegaard ...................................
7 5 1 IX
M. Povlsens Enke ......................
nedlagt
Niels Hansen ..................................
7 2 2 2
Johan M adsen ..............................
1
nedlagt
6 6
6 5 2 IV ,
Jens Iversen ...................................
Povl C hristensen ...........................
6 1 2 lV x
1
5 7
L aurs Hansen
5 6 1
%
Jens Konradsen
2
4
2
Yx
P eter Ladegaard ...........................
4 2 1 lV x
P eder Nielsen
4
1 Yx
Niels Rasmussen ..........................
4
Jens Lund .......................................
4
2 V .;
M ikkel Iversen ..............................
Jens Rasmussen . . . ..................
3 7
1 Yx
Jens Maj h ar 4 Skp. 2 Fdk. 1% Alb.
Mikkel Hansen ..............................
3 6 2 2 /
3 3 2 lV x
P eder Møller
Jens M ikkelsen ...........................
3
1 3 1
Skovgaard
2
Niels Jensen ...................................
2
Yx
2
1 7
P eter Nielsen Bødker ..................
1 6 3 1X
Niels Jepsen Moseman ..............
1 3 1 2
P. Jensen Herslev ......................
(Betalt 143 Rigsdaler).
Desuden 5 med over 1 Tdr. H artkorn og 37 m indre H artkornsejere; nogle af dem bor dog i andre Sogne.
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HARTKORNSLISTE FOR SDR. VILSTRUP
OMKRING AAR 1870
T d r . S k p . F d k .A l b .

2 l'A
Landerupgaard
25
Jakob Hansen . . . . 21
A nton Daugaard
11
5 1 1
1 3 1
Anton Buch
11
8 3 3 2
N. og H. Jensen .
7
Jens Pagh Skov
lA
l'A
J. Pedersen ..........
7 1
P. Poulsen, Skovgd. IC 7 1 *A
P. H ansen ..............
6 2 3 2
5 7 1 m
Søren Lund ..........
Niels Konradsen
5 5 3 •A
5 4 1 l'A
P. Møllers Enke
2 ‘A
4 4
P. Sloth
M. R avn ..................
5 2 2 %
VA
4 3
H. Høck
'A
1
3 6
P. Lund ..................
N. Jensen, Skovsg.
3 6 1 'A
Jens Bertelsen
3 6
l'A
M ikkel Dons
3 3 3
2
2 3 2
P alle Pedersen . . . .
2
2
K onrad Konradsen
3 l'A
2
2
3
G otfred Friis ..........
2 2 1
Skovenborg
Jørgen Hansen . . . .
1 6 2 1
1 7 1 l'A
Jens F i s k e r ..............
l'A
1 2
Jens T h u e s e n ..........
1 1 3 1
N. J. Skov ..............
1 1 1 2
G runnet Jensen
1
P alle Hansen ..........
3 1
29 over 1 Tdr. H artkorn.
194 Tdr. 2 Fdk. 2% Alb. ialt.

92

GAARDENES EJENDOMSSKYLD
I SDR. VILSTRUP SOGN
(IN D TIL 10,000 Kr.)
Skolehjem m et L anderupgaard ...........................
(Deraf L andbruget 180,000 Kr.).
Anders Daugaard, V ilstrupgaard .......................
A nker Juul, B uhlsm inde .......................................
K ristian Poulsen, Skovsgaarde ..........................
Jakob Pedersen, V ilstrup By ...............................
P eter Pedersen, V ilstrup Ladegaard ..............
M orten Nielsen, A nnexgaarden ..........................
Poul Chr. Poulsen, Skovborggaard ..................
Eli Coridon Pedersen, Løkkegaard ..................
Johannes Skov, Bagtved .......................................
Søren Lund, B jerregaard ...................................
Søren Møller, Sivartsm inde
Axel Hoech ...............................................................
(Er udskilt fra Poul Poulsens Gaard).
E rik Skov Konradsen, S k o v s g a a rd e ..................
K ristian Nielsen, V iistrup Skov
Jens Lund ...............................................................
P eter Sloth, H øjgaard ...........................................
Jens Dons, Skovgaard ...........................................
H arald Roed, Skovsgaarde ...................................
Hans Sloth, V ilstrup N ørregaard ......................
A ndreas Petersen, Godthaab ...............................
Hans P. Bertelsen, R avnsbjerg ..........................
(Er udskilt fra Eli Coridons Gaard).
H enry Madsen, H vidsm inde ...............................
(Gaarden h ar Navn efter M. Hvid, der en Tid
v ar dens Ejer).
Hans Vyff, G aasvadlund .......................................
M. L. Much Skibdræ t, Fiskeri ..........................
J. C. Møller, S kibdræ t Mølle ...............................
S. M. R. Damgaard, A g e n sh a v e ........................

330.000 Kr.
102.000

96.000
83.000
79.000
71.000

—

—
—
—
—

68.000

—

60,000
57.000
54.000
54.000
47.000
43.000

—
—
—
—
—
—

48.000
23,500
40.000
40.000
40.000
36.000
35.000
32.000
26.000

—
—
—
—
—
—
—
—
—

26,000 —

26,000 —
20,000

—

19.000 —
19.000 —
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Jens Dahl Gydesen ................................................
Adolf Isaksen ...........................................................
Thomas F le n s b o rg ...................................................
Johs. L arsen
Svend H a n s e n ...........................................................
Jakob M adsen .......................................................
(Fra H. P. B ertelsens Gaard).
Johannes Krogh .......................................................
M ikkel C hristensen
Jens Maj ...................................................................
Jens E rik H ansen ...................................................
Johan P. Dam .......................................................
Axel Jørgen Sørensen ...........................................
Jens P eter Jensen, Skovhøj
L erm an P etersen ...................................................

19,000 Kr.
17,000 —
19,000 —
18,000 —
16,000 —
13,000 —
18,500 —
11,000 —
11,000 - 12,000 —
11,000 —
10,500 —
10,000 —
10,500 —

SOGNEFOGDER I VILSTRUP
Af Sognefogder i V ilstrup i den nyere Tid kan nævnes:
Søren Poulsen ca. 1825— 1840.
P eder Pedersen Buhi,
Niels Dons,
Niels Konradsen,
A nton Buch,
A nker Juul,
Viuf.

SDR. VILSTRUP SOGNS SYGEKASSE
er stiftet den 10. Ja n u a r 1885 under Navn af Syge- og H jæ l
peforening for Sdr. V ilstrup Sogn. Den første Bestyrelse
v ar B agerm ester J. T. Uhre, der v a r Form and i 18 A ar til
1903, Snedker Lars Rasmussen, K asserer fra 1885 til 1897,
P ro p rietæ r Jakob Hansen og H usm æ ndene Carl Ludvigsen
og Anders Hansen. Dens senere Form æ nd har væ ret:
L æ rer B. N. Knudsen
fra 1903— 1908.
M urerm ester P. Oxholm fra 1908— 1914.
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Bolsmand P. Dam
fra 1914— 1916.
M urer P. P etersen
fra 1916— 1918.
Bolsmand Jens Maj
fra 1918— 1924.
Arbmd. K. Vilhelmsen fra 1924— 1934.
M urer Thorvald Fevre fra 1934.

LEGATER
1. Hans Seidelins Legat af 26. August 1800 paa 1760 Kr.
R enten uddeles til væ rdige og træ ngende husarm e En
ker eller faderløse B ørn udenfor Fattigvæ senet.
2. Hans Seidelins Legat af 26. August 1800 paa 1920 Kr.
Af R enterne tilfalder de 64 Kr. L æ reren i Sdr. V ilstrup
og for Resten, 12 Kr. 80 Øre, købes »tidssvarende i Sko
len brugelige Oplysningsbøger og L andkort til Børn af
væ rdig træ ngende F oræ ldre udenfor det offentlige F at
tigvæsen«.
3. Povl Seidelins Lagat af 7. November 1801 paa 540 Kr.
R enten uddeles ligesom ved Hans Seidelins førstnæ vnte
Legat.
4. Povl Seidelins Legat af 7. November 1801 paa 810 Kr.
Af R enterne tilfalder de 21 Kr. 60 Øre L æ reren i Sdr.
Vilstrup, Resten, 10 Kr. 80 Øre, skal der købes Bøger og
K ort for ligesom ved Hans Seidelins andet Legat.
5. Jom fru Ane Katarina Seidelins Legat af 20. F ebruar
1804 paa 213 Kr. 33 Øre. Af R enterne tilfalder 6 Kr. 08
Øre L æ reren i Sdr. Vilstrup. Resten, 2 Kr. 45 Øre, an
vendes til Bøger og Kort, ligesom ved Hans Seidelins
andet Legat.*)
6. Ju stitsraad Bjergs Legat af 5. Maj 1828 paa 400 Kr. De
tre Fjerdedele af den aarlige Rente anvendes til K læ der
til to træ ngende K onfirm ander og en F jerdedel til Bø
ger og R egnetavler til Skolebørn. I begge Tilfælde til
0 Antagelig har de Seidelinske Legater oprindelig været større, men
er blevet skrevet ned efter Pengekrisen i 1813. Ved Omordningen
af Lærerlønnigeme i Kommunerne efter Skoleloven af 24. Marts
1899 gaar Renterne af disse Legater — i aaben Modstrid med deres
Fundatser — i Kommunekassen.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Børn af væ rdig træ ngende F oræ ldre udenfor F attigvæ 
senet i E ltang—Vilstrup.
Hans D am kjær, V ellinggaard (førhen Sdr. V ilstrup) stif
tede i 1837 et Legat paa 800 Kr., hvoraf den aarlige
Rente uddeles til væ rdig træ ngende udenfor F attigvæ 
senet i Eltang-V ilstrup.
Hans Schm idts Legat af 3. Septem ber 1849. R enten u d 
deles aarligt til væ rdig træ ngende udenfor F attigvæ se
net i Sdr. V ilstrup Sogn. L egatkapitalen er 800 Kr.
Jesper N ielsens Legat af 23. Maj 1881 af Jesper Nielsen,
S kibdræ t Møile. R enten anvendes til K onfirm ationsklæ 
der eller til Sygehjælp for væ rdige træ ngende udenfor
F attigvæ senet i El tang og Sdr. V ilstrup Sogne. Legat
kapitalen er 990 Kr.
G ertrud N ielsens Legat, oprettet 23. Maj 1881 af Jesper
Nielsen, S kibdræ t Mølle. L egatkapitalen er 990 Kr., og
R enten anvendes ligesom for Jesper Nielsens Legat.
G aardejer i Sdr. V ilstrup Jens Iversen og H ustrus Le
gat af 7. A pril 1892. Legatkapital 600 Kr., hvis R enter
aarligt uddeles til to væ rdige træ ngende i Sdr. V ilstrup
Sogn, der hverken nyder Alderdoms- eller F attig u n d er
støttelse.
Johan Madsen og H ustrus Legat til de F attiges Kasse i
Sdr. V ilstrup Sogn af 1907, oprettet af P articulier Søren
K yed og H ustru, Hvidsminde. K apital 200 Kr., hvis
R enter indgaar i Fattigkassen (nu Hjælpekassen).
M ikkel Jensens Legat, oprettet af Gdr. Jep Jensen Ladegaard i Sdr. V ilstrup den 25. December 1868. L egatka
pital 800 Kr. R enten uddeles til væ rdige træ ngende i
Lilballe.

1849
1849 faldt
den 7. Maj.
Kanon. Det
faldne blev
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der en Tysker paa Gudsø M ark ved Kampen
H an blev skudt sam m en med 6 Heste for en
v ar fra en dansk Kanon, de blev ram t. Den
begravet paa Stedet, hvor han faldt. Senere

begravede Folk fra M øllen ham rigtig. M ølleren, Niels
Jespersen, rejste et Kors paa Graven. Der var en Ø rn paa
Korset, og der stod en Indskrift paa det. Nu er G raven dog
h elt forsvunden.
De to i Graven paa K irkegaarden i Sdr. V ilstrup faldt
paa V ilstrup Grund, den ene ude paa Heden Sydøst for
Byen den anden i Byen. Jørgen Thomsen paa Vilstrupgaard slog til Lyd for, at Stenen skulde rejses paa K irkegaarden, og det skete ved frivillige Bidrag.
1864, da Tyskerne rykkede mod Fredericia, anlagde de
Skanser paa Gudsø M ark fra Vandet og over, hvor Jern b a
nen gaar. Der var m ange paa Skansearbejde ogsaa fra Vil
strup. Der v ar 900 Mand fordelte paa tre Skanser. Meget
bestilte de nok ikke, m en da der var saa mange, blev det
dog til noget. Tyskerne kom tidligt om M orgenen og tog
Folk med. De arbejdede kun en Dag. De kunde ikke faa
noget at spise, hvis de ikke havde noget med, og selv om
der kom noget, kunde de ikke faa Lov at spise; først om
M iddagen fik de noget.
De første Dragoner kom h ertil i M arts Maaned. Det var
Fastelavns Mandag. En A ften kom de danske og bræ kkede
Broen op. Sener^ kom de røde H usarer og vilde have Broen
gjort i Stand. Da de første Dragoner kom til S kibdræ t
Mølle, v ar Hestene meget forkomne, og det v ar Folkene
ogsaa. De fik noget i Livet, og saa steg Hum øret. Der blev
b aaret Halm ind i Storstuen, og H usholdersken gik op paa
L oftet og kastede D yner ned; der var nok af dem. — Jens
Hansen v ar Møllersvend paa S kibdræ t Mølle den Gang. —
F ra Omegnen blev der leveret Korn, som maledes paa
Møllen. Preusserne vilde ikke have groft Rugmel, de vilde
have Sigtemel. Man ordnede det dog paa den Maade, at de
skallede K ornet og saa m alede det to Gange. Møllen m aatte
gaa baade Nat og Dag for at kunne levere G ryn og Mel.
Ogsaa til andre Tider v ar der meget at bestille, og navnlig
om Vinteren; thi da gik Møllen baade Nat og Dag. Der
toldedes en Sekstendedel, saaledes v ar Toldkoppen stemplet.
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Der var Vand nok, men i F rostvejr kunde det mindske
noget, og saa skulde den gam le N. J. sn art faa Folk til at
hugge Isen op. Sæ rlig henimod Ju l kunde der væ re stor
Travlhed. Folk ventede saa for at tage Melet med hjem.
Ofte v ar G aarden fuld af Vogne, og saa skulde Kuskene
ind og have 01 og Snaps sam t en Pibe Tobak. Der kom
M øllegæster fra en vid Omkreds. Gudsø Mølle v ar ikke saa
søgt den Gang, der kom ingen til Møllen uden at blive be
væ rtet, selv om det var en lille P art, m an ønskede malet.
Der hvor M øllerens Hus nu ligger, fortæ ller M eddeleren
til L æ rer Jespersen, v ar tidligere et Stam peri. N aar Tøjet
kom fra V æ veren var det tyndt, m en det kunde saa blive
stam pet, til det blev saa tykt som H attefilt. Der var tre
Stam peklodser, de vejede hver 15 Lispund S tykket (Lis
pund = 16 Pund). De gik paa een Aksel, og de gik ned i 6
V andtrug, som kunde væ re 80— 100 Alen. F int Ler blev
rø rt ud til V ælling i et K ar, og blev hæ ldt i Truget. Det
stam pedes saa ud. E fterhaanden kom der rent Vand og
Sæbe til sidst, saa Tøjet blev hvidt. N aar Tøjet v ar stam 
pet, blev det presset om nogle Bomme, og det m este af
Vandet løb fra, ellers fik Folk det vaadt. S tam periet havde
sit eget Vandhjul, det gik baade Nat og Dag. Den ene Svend
vaagede, m ens den anden sov. Det v ar et usundt Arbejde,
da de ofte var ude. De blev ikke vaagne, n aar Stam pen
blev sat, saa vante var de til den stæ rk e Lyd.
M øllerfolkene v ar meget æ rlige og meget godgørende.
Deres Rigdom v ar ikke kommen ved at bruge Toldkoppen
m ere end tilladt. K osten v ar solid og god. Davren v ar Mælk
og Grød, dertil et h alv t Stykke Brød, m en Grød v ar der nok
af. Senest Kl. 4 om M orgenen stillede den gam le ude i
Gaarden. Om Som m eren gaves der Form iddagsm ellem mad.
Om N atten fik de (Møllersvendene) Brød, 01 og B ræ nde
vin, Kl. halvto skiftedes der gerne Vagt, den, der saa kom
i Seng, sov til Kl. 10, saa fik han K affe og Sm ørrebrød.
Grød og Vælling v ar de alm indelige R etter, derefter Flæ sk
og K artofler. Der v ar en Slags K artofler, som kaldtes G ran
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kartofler. De havde en fjern Lighed med G rankogler, deraf
m aaske Navnet. De var aflange med store Spirehuller. De
var gode. saa længe de sad i Jorden, men naar de kom op,
blev de ram m e og kunde kradse i Halsen. Efterm iddags
kaffe gaves kun i Høst og Slet. Mellemmad Kl. 4%—5 om
Efterm iddagen. B yggryns- eller Boghvedegrød om Aftenen.
Der v ar ingen Finhed inde i Stuerne, m en M øblerne og det
øvrige i dem var solidt og kurant. D er v ar altid Forslag i
det i Jepsens Tid, d e r'sto d altid aargam le Høstakke med
Tag over, og Træ stakke, som v ar tækkede. Tillige var der
altid nok af T ræ varer af alle Slags.
Jepsen var næ sten ikke til at faa til at snakke, n aar der
v ar frem mede. De v ar m eget nøjsomme over deres Heste;
kun n aa r de skulde hente Doktor eller frem m ede sagde
Jepsen: »Lad dem saa løbe«. De havde altid gode Heste og
K reaturer. K risten Nielsen, som var Røgter, stod for Han
delen. N aar han paa M arkedet vilde købe nogle store Plov
stude, troede Folk ofte, at han ingen Penge havde; men
n aar de var bievne ham tilslagne, trak han Pengene op og
betalte, saa Folk forbavsedes, da han v ar meget tarvelig i
Tøjet. En Dag vilde han til Vejle, og saa kom der en Vogn
kørende. Han bad K usken om at komme op at køre, m en
Manden blev ved at køre. Saa sagde K risten »Farvel«, og
han naaede til Vejle før Vognen. M ændenes S tadsdragt var
en F rakke med lange Skøder, den røde Tophue var ikke
h elt gaaet af Brug. Ellers høje Hatte. K vinderne (Koner)
havde et fint Hovedtøj med Pibekraver, m en det var kun
ved højtidelige Lejligheder, det brugtes.

FRA 1864
De østerrigske Soldater v ar flinke Folk, m en de var slem 
m e til at stjæle. Hos Jens Konradsen i Skovsgaard v ar to
P røjsere indkvarterede en enkelt Nat. De laa i en Seng
paa Gæsteværelset. S traks efter deres A frejse kom der
Ø sterrigere. Inden m an havde faaet L agnerne fjernede fra
Sengen, v ar de taget af Ø sterrigerne. Konen gik til Sogne
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fogeden og m eldte det, og de to Syndere blev ogsaa nappede,
og det fortælles, at de ogsaa fik deres S traf i Toften næ r
ved Skolen. De blev lagte paa en Knippe Halm og piskede.
Jens K onradsen havde en stor Egetræ skiste staaende paa
Loftet. Den var stoppet fuld af Dækketøj, Linned m. v.
Ovenpaa var lagt en Dyne, saa det skulde se ud, som Kisten
var fyldt med Sengetøj. Da Ø sterrigerne var bortrejste,
skulde de til at se til Kisten, og det viste sig da, at Dynen
laa der godt nok, men alt hvad der var nedlagt i K isten
v ar stjaalet, deriblandt v ar ogsaa Tøjet til Niels Konradsens K onfirm ationstøj. Denne Søn skulde netop konfirm e
res i K rigsaaret, og Tøjet var købt hos en F arver i A arhus
mod, at der v ar leveret Uld for det.
Ogsaa paa andre M aader søgte de at bjerge forskelligt.
En Dag kom Jens K onradsen ud bag Gaarden, og da sad
to Ø sterrigere der og sam lede K artofler op af en Kule.
Deres Sabel havde de stukket i Jorden ved Siden af, og
da han bad dem om at forsvinde, stak de ogsaa af.
Hos samme Mand m æ rkedes det, at Køerne m alkede m in
dre, end de plejede, og man tæ nkte da, at det m uligvis var
Ø sterrigerne, som m alkede dem om Natten. Jens Konradsen
lagde sig derfor paa Lur bag et Hegn, i hvis Nærhed
Køerne stod. Ud paa N atten kom ogsaa to Ø sterrigere med
hver en Spand, og de gav sig til at malke. Da de v ar godt i
Gang dermed, sprang Jens K onradsen over Hegnet bevæ b
n et med en tyk Staver. Soldaterne flygtede, og han satte
efter dem. De sm uttede dog fra ham, uden at han naaede
dem. Han tæ n k te paa at kaste S taven efter dem, men saa
kom han i T anker om, at de kunde anvende den som Vaaben mod ham selv. De kom dog ikke senere, og de fik atter
siden deres K øers Mælk.
Hos Jens
cer, og han
paa H øjrup
T yveriet og
ceren netop
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K onradsen var der in d k v arteret en U nderoffi
stjal en Pibe, en M erskum spibe, hos en Mand
Mark. M anden m istæ nkte U nderofficeren for
gik over til Skovsgaard, og der sad U nderoffi
og røg af Piben. M anden gik' uden videre hen

til ham og tog Piben, idet han sagde. »Det er m in Pibe!«
Befalingsm anden gjorde ikke Spor af M odstræb, og han
sagde ikke noget til Manden.
Det væ rste Tyveri blev dog forøvet hos selve Sognefog
den. H an havde højere Officerer i Indkvartering, og derfor
v ar der Skildvagter i Gaarden. I G aardens K æ lder havde
Fam ilien og m aaske andre anbragt Dæ kketøj, Linned, Sen
getøj og andet, og K æ lderen var tilsøm m et, m en alligevel
stjal Ø sterrigerne det hele. En Kone i Byen, som vaskede
for dem, lagde M ærke til, at Tøjet havde paasyet Navr,, og
hu n fortalte det til de paagældende, men Sognefogden var
k lar over, at det var um uligt, men da Fjenden var borte,
viste det sig, at det alligevel var muligt.
I Igeldam paa Skovgaards M ark sam lede Ø sterrigerne
Tudser, som de saa spiste. Ja, det v ar form entlig Frøer.
Mange Soldater gik og vadede i V andet med bare Ben for
at fange Frøerne. Fangsten bragte de til Officererne, som
saa p artered e og behandlede dem. Det v ar jo nok kun Laa
rene, der blev spist.
Da Fjenderne 1864 kom hertil, skete det en Dag, at fire
danske Dragoner holdt ved K rybily Kro, at en Mand, som
boede ved Landevejen havde opdaget, at en fjendtlig Deling
H usarer v ar bagefter dem. Han løb saa til K roen og adva
rede dem. De kom i en F a rt paa Hestene og kom afsted.
Men de tyske Soldater var dog saa næ r, at én af D anskerne
blev saaret, og de fortsatte Forfølgelsen uden at naa dem.
Bag ved Kroen laa en Deling dansk Infanteri, men L øjtnan
ten v ar nok ikke meget modig. Han lod H usarerne ride,
skønt de let kunde have beskudt dem. Selv løb han med
sine Folk ad Tavlov K irke til, og først deroppe fra skød han
paa Fjenderne. Da de kom til Krybily, stak disse efter
Sigende den saarede danske Soldat med deres Sabler, saa
han døde.
En Dag var Søren Jensen kommen hen til H juleren i
Sdr. V ilstrup, hvor en K arl fra L anderupgaard netop holdt.
Et P a r Tyskere vilde tage Hestene, eller m aaske vilde de
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have K arlen til at køre for sig. Søren Jensen gjorde i alt
Fald Indvendinger med det Resultat, at Tyskerne satte efter
ham, og de løb med dragne Sabler efter ham ru n d t om kring
Huset. Ovre i Toften ved Siden af gik Jens Konradsen, og
da han hørte Postyret, gik han derefter. Han væbnede sig
med en Vognkæp, og med dette Vaaben i H aanden neddæm pede h an Modet hos Tyskerne, og fredelige Tilstande
indtraadte.

SKIFTE EFTER AFDØDE GAARDMAND
HANS PEDERSEN BULL I SDR. VILSTRUP
D EN 3die FEBRU A R 1751
Ifølge Kirkebogen i Viborg L andsarkiv begravedes han
den 25. November 1750, 60 A ar gammel. H an efterlod sig
Enken, K aren Nielsdatter. Værge for hende var P eder Mouritsen i V ilstrup og for Børnene: K nud Hansen Buli, 17 Aar,
Form ynder, Sognefoged Peder Knudsen i H aastrup, M aren
H ansdatter, 28 Aar, gift med Jens Pedersen i V ester Nebel,
M ette H ansdatter, 24 Aar, Form ynder for hende var Niels
Nielsen i Skæ rbæ k.
Af den afdødes K læ der nævnes: E n graa Klædes Kjole
og en Vest = 1 Rdl., 1 gi. Vadmels do. = 1 M ark 8 Skilling,
1 Vest, gi. af Vadmel = 8 Skilling, 1 gi. Skindvest = 1
M ark, 1 do. = 4 Mark, 1 brun Vadmels Vest = 2 Mark,
1 P a r S kindbukser = 1 Mark, 3 P a r Strøm per - 2 Mark, 1
P a r Støvler = 2 Mark, 1 P a r Sko = 2 M ark 8 Skilling,
1 H at = 12 Skilling, 4 H ørlæ rreds S kjorter = 1 Rdl. 2
M ark, 2 B laarlæ rreds S kjorter = 1 M ark 8 Skilling, 1 gi.
Spanskrør = 8 Skilling.
Af R e d s k a b e r . 1 Trævogn m ed Behør = 4 Rdl., 1 do.
- 3 Rdl., 1 gi. Halvvogn = 3 Mark, 1 Plov med Behør =
1 Rdl., 1 Jæ rn h arv e = 4 Mark, 1 do. af Træ = 1 M ark 8
Skilling, 1 H julbør = 12 Skilling, 1 do. = 8 Skilling. —
G aardens B ygninger, der bestod af 40 Fag Hus, blev af
V urderingsm æ ndene vurderet til 180 Rigsdaler, 5 M ark og
1 Skilling.

102

G a a r d e n s B e s æ t n i n g , der bestod af: 1 sort Hoppe,
8 Aar, vurderes til 8 Rdl., 1 do., 4 A ar = 8 Rdl., 1 do., 5 Aar
= 14 Rdl., 1 do., 16 A ar = 5 Rdl., 1 do., 10 A ar = 6 Rdl. 4
Mark, 1 Plag, 2 A ar gi. = 5 Rdl., 1 do. = 4 Rdl. — Af Køer
vurderes 1 sorthuget Ko til 9 Rdl., 1 sort Ko = 6 Rdl., og
1 gam m el graa Ko = 5 Rdl. 2 Mark, 1 spæd K alv = 2 Mark,
2 Kvier, 2 A ar = 4 Rdl., og 2 Stude, 2 A ar = 6 Rdl., 7 unge
Svin = 5 Rdl. 5 Mark, 3 Gæs = 1 Rdl., % B istade = 3
Mark, 5 Faar, der er syge = 1 Rdl. 4 Mark.
Af utæ rsk et Sæd nævnes 12 T raver Rug = 12 Rigsdaler,
17 T rav er Byg = 14 Rdl. 1 Mark, og 18 T rav er H avre =
10 Rdl.
Om Kvægbesætningen hedder det, at flere af Køerne er
syge, m aaske af Kvægpest.
S kiftebrevet efter Hans Pedersen Buli koster 5% Mark,
og dets Udfærdigelse 5 Rdl., Birkedom m eren 1 Rdl., hans
Fuldm æ gtig 5 Mark. V urderingsm ændene lover Enken selv
at fornøje med 7 R igsdaler og 2 Mark. U dgifterne sæ ttes til
109 Rdl. 1 M ark og 1 Skilling, og til Deling m ellem Enken
og B ørnene bliver 44 Rdl. 2 M ark og 4 Skilling, d eraf faar
Enken Halvdelen.
Jens Pedersen fra Vester Nebel, der er gift med den æ ld
ste D atter, erklæ rer, at h an er fornøjet med den Arv, han
h ar m odtaget efter sin afdøde Svigerfader, og de 22 Rdl.
1 M ark og 2 Skilling deles saaledes, at Sønnen i Arv efter
sin afdøde F ader faar 14 Rdl. 4 M ark og 12 Skilling og
D atteren 7 Rdl. 2 M ark og 6 Skilling. Enken overtager
F æ stet af G aarden og lover at fornøje de 2 Børn med Føde
og K læ der. Sønnen blev G aardm and i Knudsbøl i Jordrup
Sogn.
NB. Da Sønnen døbes 1732, frem bæ res han til Daaben
af P eder Knudsens Kone i H aastrup, og af Faddere næ v
nes: B ertel Jensen Høg, Søren Hansen, P eder Madsens Hu
stru. K aren og Ane M ouritsdatter af V ilstrup og Rasmus
Møller af S kibdræ t Mølle.
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Et Skifte fra L anderupgaard fra 1725 efter Peder Hansen-Buhl.
Der er en Enke, Ellen M adsdatter, V æ rge for hende er
Iver Hansen Buhi i Eltang, og 2 Børn, Hans Pedersen, 10
A ar gammel; for ham er Hans Pedersen Kyed i Eltang
Værge. For D atteren Else P edersdatter er H artvig Hansen
1 Viuf Værge, og for en æ ldre D reng er Poul A ndersen i
V ilstrup Værge.
Der er et meget stort Indbo. Af Besætning næ vnes: 4
Heste og 1 Føl, som tilsam m en vurderes til 28 Rigsdaler
2 Mark, 8 K øer = 42 Rigsdaler 4 Mark, 3 K vier = 10 Rdl.,
3 srnaa, unge Stude = 10 Rdl., 3 yngre K vier = 3 Rdl.
2 Mark, 2 smaa Ungnødstude = 9 Rdl., 6 Kalve = 8 Rdl. 2
spæde Kalve = 5 Mark, 17 F aar = 8 Rdl. 3 Mark, 4 Grise =
5 Mark, 4 do. = 2 Mark, 2 andet A ars do. = Rdl., og 4
andre do. = 2 Rdl., 7 B istader = 7 Rdl.
1 Vogn = 6 R igsdaler 4 Mark, en do. = 5 Rdl. 2Mark.
Der nævnes en Del andre Landbrugsredskaber, bl. a. Plove
og H arver m. m.
Ved Skifte efter Ellen M adsdatters første Mand, Mads
Madsen Bæk, den 6. Maj 1698 arvede hans 2 Sønner, B er
tel M adsen og Mads Madsen, hver 53 Rdl. 2 Mark. Voldborg
Jen sd atter af Viuf Skovhus, salig P eder Nielsen Skovfogeds
Enke, fo rdrer 24 Rigsmark, som hendes afdøde Mand for
16 A ar siden laante salig P eder Hansen Buhi. Det oplyses,
at de betaltes for 5 A ar siden. B ertel Sørensen i Skovsgaard h ar en Fordring paa 4 Rdl., Niels Pedersen i V ilstrup
en paa 1 Rdl. og Laurids Gregersen i V ilstrup en paa 2
Rdl. 10 Skilling, og som Løn for 2 A ar har Stedsønnen,
Mads M adsen Bæk, 21 R igsdaler og 2 M ark tilgode.

EN AFTÆGTSKONTRAKT
Kendes jeg underskrevne Poul C hristensen i Skovsgaard
og jeg C hristen Poulsen ibd. at have indgaaet med hinan
den følgende A ftæ gtskontrakt:
1. Da jeg Poul Christensen h ar afstaaet min iboende og
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tilhørende Selvejergaard h er i Skovsgaard skylder af H a rt
korn Ager og Eng 4 Tønder 2 F jerdingkar Vi Album til
m in Søn ovennæ vnte C hristen Poulsen og hans A rvinger
med al den Rettighed levende og urørende undtagen, hvad
jeg og m in H ustru M aren S ørensdatter til A ftæ gt og Livets
Ophold forbeholder os, som h erefter findes anført. Derimod
2. Forpligter jeg mig C hristen Poulsen at overlade til
ovenm eldte mine Foræ ldre, saa længe de lever: En Stue i
den søndre Ende af V aaningshuset til A ftæ gtsvæ relse med
derudi befindende Bord og Seng og 2 Stole, som jeg eller
mine Efterkom m ere holder vedlige, sam t et Messing F y r
bækken, som findes i Huset til deres saavelsom Husets F or
nødenhed, saasom og en Ildtange og en Ildskuffe, saa og at
give dem deres forsvarlige K læ der og Fødeopvartning og
V arm e ligesaagodt, som de i alle M aader tildags nyder og
bekvem m et haver og desuden at betale deres Offer og
E x traskatter, sam t give dem aarlig til Haandpenge 4 Rigs
daler.
3. Skulde mine F oræ ldre faa i Sinde at tage deres Af
tæ gt i N atura, saa lover jeg eller G aardens E jer at give
aarlig til mine Forældre, saa længe de lever, 3 Tdr. tør
Rug og 3 Tdr. B ygm alt med Topmaal, 6 Skp. Boghvede
gryn, 1 Skp. H avregryn og 8 Skp. Byg til Mel og Gryn,
og det i forsvarlig rent Korn, hvilket Korn jeg forskaf
fer dem til og fra Møllen sam t brygget og baget, i S te
det for 1 Ko, lover jeg og G aardens E jer at give dem
daglig 2 P o tter sød Mælk fra hvert A ars M ajdag til Mor
tensdag og fra M ortensdag til M ajdag 1 Pot sød Mælk dag
lig, desforuden 2de levende Faar, som skal græsses og fod
res af mig eller G aardens Ejer, hvoraf mine Foræ ldre nyder
Uld og Yngel, saa lover jeg og at give m ine Foræ ldre, saa
længe, de lever, 4 Lispund godt røget Flæsk og 2de fede Gæs
med F je r og alt og aarlig 5 Fdk. S a lt'o g 4 P und Humle,
sam t frem skaffe dem aarlig 10 Læs Tørv og 2 Læs Brændsel
i re tte Tid, som med G aardens Heste og Vogn hjem føres og
dem i H uset indsæ tte, sam t grave, røgte og hugge, item nyde
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og den fjerde P a rt af G aardens Kaalhave, som og G aardens
E jer skal gøde og dyrke for dem, saa og maa mine Foræ lare saa læ nge de lever det liden Skovskifte til Nørgruen,
nem lig det nedre Skifte til B enyttelse, ifald de skulde be
høve det til B rændsel, dog m aa de ej sælge noget deraf.
4. Lover jeg og G aardens E jer at føde og klæde min
sygelige Faster, M aren C hristensdatter, saa længe hun lever,
sam t at lade hende hæ derlig og skikkelig begrave, naar
hun ved Døden afgaar.
5. Ligesaa lover jeg og G aardens Ejer at give min Søster
Anna P oulsdatter en D ragkiste og en Seng og der foruden
skal hun have hendes Moders Kiste sam t nogle af hendes
Moders G angklæ der, hvilke hun lyster, dog ej førend hen
des Moder ved Døden afgaar, sam t at gøre hendes Bryllup,
naar hun indgaar i Æ gteskab. Ligeledes skal min Broder,
Mads Poulsen, have hans Faders K iste og nogle af hans
G angklæder, hvilke han selv lyster, dog ej før hans Fader
ved Døden afgaar.
6. Skulde jeg ved Døden afgaa førend mine Foræ ldre,
og G aarden komme i frem medes Være, da skal den eller de,
som G aarden ejer, betale til m ine Foræ ldre 8 R igsdaler aarlig foruden ovennæ vnte Aftægt, og n aa r een af mine Foræ ldre ved Døden afgaar, skal det halve af forberørte Af
tæ gtskorn afgaa, m en B ræ ndsel og Penge bliver som omm eldt, og n aa r m ine Foræ ldre ved Døden afgaar, skal alt,
hvad de efterlader dem tilfalde mig eller G aardens Ejer.
7. Iligem aade lover jeg og G aardens Ejer at opvarte
mine F oræ ldre i paakom m ende Sygdom, som og at lade dem
hæ derlig og skikkelig begrave, n aar de ved Døden afgaar
efter Skik, Brug, Stand og Vilkaar.
8. P aa foranførte Poster m aa vores Søn C hristian Poul
sen tiltræ d e bem eldte G aard m ed alt, hvad derved findes,
og samme nyde, bruge og beholde, naar han af G aarden
svarer og betaler, alt hvis (hvad) af sam m e bør svares og
betales. — At forskrevne A ftæ gtskontrakt saaledes imellem
os paa begge Sider venlig er bleven indgaaet, som og uryg-
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gelig skal holdes og efterleves, have vi sam m en egenhæ n
dig underskreven, sam t med tvende gode M ænds U nder
sk rift til Vitterlighed. — Skovsgaard den ...... Ju n i 1810. —
Saa er der tilføjet, at de foruden de næ vnte Genstande skal
have til B rug i deres Levetid: '/i Øltønde, 1 Balje, 1 Strippe
eller Spand, 1 Messing H aandkedel, 1 Tinkedel og fornødne
Lys. Desuden skal Køberen befordre sine Foræ ldre, naar det
forlanges med Heste og Vogn til Kirke, Købstad og Venner,
dog ikke i Pløje eller Høstens Tid.
Gaardens Ejere har siden væ ret: 1) Poul Christensen, født
1749, død 1824. 2) C hristen Poulsen, født 1777, død 1846.
3) Poul Christensen, født 1813, død (?). 4) P eder Poulsen,
født 1859, død (?). 5) Søren K ristian A ndreas Poulsen, født
1900.

FORSKELLIGT
I et Hus paa V ilstrup M ark boede en Mand som m an
kaldte »Halvsyv«. Han gik om kring og klinkede for Folk;
n aar man saa m ødte ham paa hans V andringer og spurgte
ham om, hvad Klokken var, sagde han gerne »Halvsyv«.
D eraf Navnet.
Som bekendt udbredte det Rygte sig om kring 1848 (?),
at Slaverne i Rendsborg v ar brudte ud af Fæ ngslet der og
drog nordpaa i Jylland, og om kring i Sogne og Byer sam 
lede Bym ændene sig saa bevæ bnede med alle Slags Vaaben
for at tage imod dem. I Sdr. V ilstrup blev der ogsaa opret
tet et saadant Landeværn, og de mødte paa V ilstrupgaards
M ark, hvor de havde Øvelsesplads. Snedker Lorentzen skal
da, efter hvad han h ar fortalt, have spillet en frem træ dende
Rolle.
Kopsætning: Ude paa V ilstrup M ark boede om kring 1870
en Mand, der hed K arl Ludvigsen. H an v ar Træ skom and
og havde en lille Ejendom, og han blev 1 m ange A ar brugt
som Kopsæ tter. Folk troede da, at det var nødvendigt for
Sundhedens Skyld at blive kopsat et P a r Gange om A aret
i det mindste. Med en Spritlam pe blev Koppen opvarmet,
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saa L uften tildels kom ud, saa blev den m aaske sm æ kket
paa Ryggen eller et andet Sted paa vedkommende. Koppen
sugede saa en stor udspæ ndt B læ re paa Huden. K opsæ tte
ren havde saa et lille A pparat med 9 smaa Knive, der
kunde springe frem , naar m an trykkede paa en Fjeder.
De slog lige saa m ange H uller eller R ifter i Huden. Der
efter blev Koppen sat paa igen, og nu kunde den blive helt
fuld af Blod. Ludvigsens Kone tøm te gerne Blodet ud i et
Fad, og hun kunde saa sige: »Du træ ngte rigtig nok til det,
se, hvor ty k t og sort Blodet er«. E fter denne B ehandling
med som Regel flere K opsætninger, blev der sm urt Bomolje paa Stederne, og det vides aldrig at have haft daarlige
Følger. Man fortæ ller, at P astor Rosenstand, som da var
P ræ st i Eltang-Sdr. Vilstrup, ganske vist skal have sagt,
at Folk træ ngte m ere til at faa Blod end til at komme af
med Blod.
Folk kom til Ludvigsen i hans Hjem, men han havde
visse S tationer i Omegnen, hvor han tog ind, og der mødte
saa de om kringboende Folk for at kopsættes.
Folk havde den Gang ofte ondt over Læ nden og saa
sendte m an Bud til K opsæ tteren. Han gav sig ogsaa af med
at stryge Folk (give dem Massage) for G igtsm erter. Han
strøg da m ed sine Tom m elfingre dyppet i Bomolje, og det
v ar ikke helt sm ertefrit, da h an lagde K ræ fterne godt i;
m en om det gjorde Gavn er en anden Sag. — Forøvrigt
v ar Ludvigsen en anset og afholdt Mand, som v ar rede til
at yde H jælp, hvor han kunde. Han kom ikke paa K ant
med Lægerne. Tvæ rtim od anbefalede Lægen ofte Folk at
gaa til ham. — H an flyttede paa sine gamle Dage til en
Søn i Højrup; m en han og hans Kone ligger begravede paa
V ilstrup K irkegaard.
Jordem oderen aarelod Folk. De fik en Stok i Haanden,
og den skulde de stræ kke ud i en stiv Arm, saa blev A r
men om bundet, saa dens A arer traad te skarpt frem , hvor
efter Jordem oderen slog Hul paa A aren og tappede Blod
af. — Det v ar navnlig gam le Folk, der lod sig aarelade,
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som Regel en Gang aarlig. — Jordem oderen fik en Gang
om Som m eren en Spand sød Mælk til Ost fra hver af
Byens Gaarde, og de blev tilsagte til at møde med M ælken
paa et bestem t Sted. Det blev en god Ost, hun fik.
Kokkekonen blev lønnet i N atura. F ra G ilder fik hun en
Slæ bning M advarer med sig hjem, og saa kunde h u n faa
et »Faale« gjort (Pløjning paa sin M ark % Dag), ligesom
ogsaa et Læs Brændsel. — Bodil M arie P etersen v ar i
m ange A ar V ilstrup Bys første Kokkekone, og hendes Mand
v ar som Regel Bydem and til Gilderne i Byen.
Fostem oderm anden Thomas Jørgensen mødte en Dag, da
der v ar Folketælling, en Mand, og da h an spurgte ham, om
de havde v æ ret hos ham og tælle, sagde han: »Nej, men jeg
skal skynde mig hjem, for ellers kan de gerne bilde min
Kone ind, at hun ikke er m ere end 18 Aar. De e r jo ikke
saa kløgtige, de Strandhusere«. Hun var nem lig fra S tran d 
huse. En Dag mødte han en Mand, og til ham sagde han,
at han sn art vilde spørge Lig. Hvorfor, spurgte Manden.
»Jo«, sagde Thomas Jørgensen, »for Ane Thom sen sad
henne paa en Ledpæl og tudede«.

UDMARKSBÉBOERNE
Om Udm arksbeboerne hedder det, at de som Regel kla
rede sig godt. Flere af dem var tillige H aandvæ rkere. De
G aardm æ nd, som sæ rlig havde Forbindelse med dem, gjorde
deres A rbejde med Pløjning og andet, m est Søndag Form id
dag. De, der drev Jorden for dem, opvartedes som oftest
med Pandekager eller Kyllingesteg, saa de i det hele taget
fik god Mad, og K arlene var ikke kede af at forrette dette
Arbejde. Selv havde B eboerne ikke Heste.
Senere begyndte de at drive deres Jo rd er med Køer, og
da M ejeriet oprettedes, fik de Heste.
De m ente ellers, at Hesten vilde æde Foderet fra Køerne; m en det viste sig, da de rigtig kom til at drive deres
Jord, at der blev nok baade til Køer og Heste.
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Bysm eden. G aardm æ ndene havde Akkord med Smeden.
Han fik én R igsdaler i fast Løn af hver af Byens Gaardmænd, dog efter G aardens Størrelse; m en saa tillagde de
alle M aterialer og Kullene, der blev købt 1 Skp. Stenkul,
men ellers brugte m an Træ kul. N aar der blev bagt, blev der
altid en Del Træ kul, idet T ræ et aldrig bræ ndte helt ud.
Smedens Jordlod blev drevet af G aardm ændene. To M ar
ker h ar endnu Navn efter Bysmeden, nemlig: Smedelod
den og Sm edetoften. Desuden m aatte man have Mad og
Drikke med til Smeden, naar der smededes, og en Mand
fra G aarden skulde møde i Sm edjen for at væ re Smeden
behjæ lpelig med Arbejdet. Skulde der laves Plovskær,
skete det gerne om Aftenen, Ligeledes naar der skulde
smedes Søm til H julskinner.
Smedene i V ilstrup kunde ikke træ kke Tæ nder ud paa
Folk, det kunde derim od Nikolaj Smed ved Follerup Bro og
Smeden i Stovstrup. De var begge fra Slesvig eller Holsten.
I T yvkæ r i Sm idstrup Sogn v ar Smed Carlsen ogsaa T and
udtræ kker. Han afløste sin Nabo »æ Haalvæver«. O rdnin
gen med Sm edene i V ilstrup ophørte om kring 1870. Da
blev det alm indeligt at betale ham en fast Løn og i A kkor
den var indbefattet Hestebeslag, S kæ rpning af P lovjæ rn
og Træskobeslag. Skulde en Vogn beslaas, blev dette betalt
ekstra. V ar det en sæ rlig fin Vogn til Stadsbrug, d. v. s. en
Vogn med udskaaret Fading og to Jern stæ n g er ved Sider
ne, hvori Agestolen v ar ophængt i Læ derrem m e, kunde der
blive et helt Gilde, n aar Vognen afleveredes.

SOLDSÆTTEREN MED FLERE
Før m an fik M askiner til Rensning af tæ rsket Korn, var
der Mænd, der gik om kring i G aardene og satte nye Bunde
eller reparerede de gamle, der benyttedes til Rensning af
Korn. Han kaldtes æ Soldsæ tter. H an førte selv Skinnerne
med sig. De v ar lavede af Hasselkæppe, og med visse Mel
lem rum kom han for at høre, om der v ar noget at lave.
Der boede en S oldsæ tter i Herslev. I min Fødeby havde
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m an ogsaa Besøg af Lille Ludvig fra H aastrup, der gik om
kring, loddede og klinkede for Folk, ja, jeg tro r ogsaa,
han saa til Stueklokkerne, hvis der var noget i Vejen med
dem. I Viuf Skov boede en Mand, der gik under Navnet
A nders Rejshale. Hvad hans Døbenavn var, véd jeg ikke.
Denne M and v ar Sadelm ager, og han kom en Gang im el
lem og lappede paa Hestetøjet, hvis det ikke v ar i Orden.
Avlsredskaber. Indtil om kring 1860 brugtes Hjulploven.
Den var saa godt som helt af Træ. Det v ar et m eget klod
set Redskab, som to Heste havde ondt ved at træ kke, saa
der var oP e tre for. Saa kom de første Svingplove, hvis
Stel ogsaa var af Træ, og det var et sto rt Frem skridt. —
H arven bestod af 4 Træ bul, holdt sam m en med Træskeer,
dog var T æ nderne af Jern. De v ar drevne ned i Bullerne,
saa de ikke v ar til at træ kke op igen, naar T æ nderne blev
forslidte, m aatte der laves ny t Træ tøj, m en Beslagene blev
b ru g t igen, og Tæ nderne, n aar de blev skæ rpede. Om kring
ved sam m e Tid begyndte Smedene at lave Svenskharver.
Det var et godt Redskab, og de skulde helst kunne svinge
godt. Den Smed, som fik sine H a r v e r til at svinge godt,
regnedes for en dygtig Smed. Men saa var H arven meget
strengere for Hestene at trække,. O m kring ved samme Tid
kom de første Rensem askiner frem og afløste Soldet. Hans
A braham lavede Rensem askiner, m en de v ar ikke ret gode.
H an boede vist i Skibet Sogn. Saa kom der een fra Tvcd
Mølle, lavet af K ristian Post, og den v ar m eget bedre og
de vandt sn art alm indelig Indpas. Bygstubben blev revet
med alm indelige River, m en Havre- og R ugstubbe blev
revne med en stor Slæ berive med T ræ tæ nder, med en Sele
til at tage over Skulderne. Senere fik Slæ beriverne Je rn 
tæ nder, og det var allerede et stort F rem skridt, indtil de
saa afløstes af Hesteriver.
De første H esteriver, som de større -Gaarde anskaffede,
v ar med Tr^etænder, lidt krum m e, m en hver Gang Riven
skulde løftes, m aatte der hoppes tilbage, og saa blev Riven
løftet, mens der kørtes frem. Skovle og Grebe var ogsaa
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af Træ. Skovlene skulde m an lave af en re t stor Bøg
(eller en stor Bævreask), der skulde finkløves, da M ar
ven ikke m aatte komme med i Skovlen, for saa revnede
den. De brugtes til at arbejde med i Stald og Lade. Senere
blev der lagt Je rn over Skovlenes forreste Kant, saa kunde
der arbejdes med den i Jorden. G rebene v ar med 3 T ræ 
grene. De kunde da bruges til at sprede og læsse Gødning
med. De første Jæ rngrebe var hjem m elavede, og de var
meget tunge og klodsede. Det v ar ogsaa de hjem m elavede
Spader og Forke.
Høleerne blev smedet af en Smed i Sjøllund, og de kald
tes derfor »Sjøllændere«. De v ar svære, men der v ar flere
Høstfolk, som kun vilde bruge dem, ogsaa efter at der var
kom m et nyere frem . Til at træ kke Tidsler op med havde
m an en Slags Saks, hvorm ed m an tog om Tidslen nede ved
Roden og trak dem op, n aar Jorden v ar godt opblødt. —
Hakkelsen til Hestene blev skaaret paa en Hakkelseskiste
langt hen i Tiden, og paa Gaarde, hvor m an v ar lidt bag
efter, og vel navnlig paa de m indre, brugtes de helt til hen
i 1800 og Firserne, men da v ar der de fleste Steder kom
m en en M askine ogsaa til H estekraft. Lygterne var med
T ræ ram m er, m en m eget Arbejde, ogsaa H akkelseskæring,
blev foretaget i Mørke, og i L ygten bræ ndtes der Tællelys.
1864 havde Ø strigerne gode Lygter, og somme købtes af
dem.
Kornavlen. Foruden de alm indelige K ornsorter: Rug, Byg
og H avre dyrkedes der Boghvede, Æ rter og Hør. Æ rterne
brugtes til Husholdningen og som Svineføde, og brugtes de
i H usholdningen, skulde de helst koges i rindende Vand,
saa var de lettere at koge. Af Boghvede lavedes Boghvede
gryn paa S kibdræ t Mølle, m en de v ar knap saa fine som
Nutidens.
Høravlen. I tidligere Tid spillede H øravlen en stor Rolle
i de fleste Egne af Landet, idet H ørren afgav M ateriale til
Hjem m enes Forbrug af L æ rred. Gennem flere H undrede
A ar avledes der Hør, og Avlen af den ophørte for ca. 40
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A ar siden. Torsdag den 16. Maj kaldtes Hørfrødag, thi da
skulde H ørfrøet helst saas. Oprindelig h ar m an vel nok
troet og haabet, at Dagens Helgen skulde holde sin beskæ r
m ende Haand over H ørret, saa der, n aar Høsten kom, var
en stor Afgrøde. Foruden til G aardens eget B rug fik Tjene
stepigen ofte saaet Hørfrø i et m indre Stykke Jord. Det
v ar en Aftale, n aa r hun fæstedes, og v ar en Del af hendes
Løn, og G aardens faste T æ rsker fik ligeledes ogsaa Hørfrø
saaet. N aar H ørren v ar rusket i August Maaned, blev den
bundet i S taver med B aand af Hør om. D erefter kom den
i et Vandhul eller en M ergelgrav for at rødes. Dog blev
den ofte taget ind (hjem) først, og Frøene blev ribbet af i
en Hørribbe, et T ræ bul m ed Jerntæ nder, der v ar gjort i
Lobalken. D erefter blev Frøene lagt paa Loftet, hvor de
laa, til de blev helt brune, saa kom de ned og blev tæ rske
de og rensede.
Mens H ørren laa i Rødehullet, var der lagt Vægt paa,
for at den kunde komme under Vand, og n aa r den havde
ligget der i nogle Dage, blev den taget op af Vandet og lagt
paa Bænkene, hvorefter den kørtes ud paa Agrene for al
tørres. Nogle lagde den dog ikke i Vand, men bredte den
ud paa en Græsm ark, m en der> mantlo den ligge meget læ n
ge, saa G ræsset kunde godt gro helt op om Hørren. N aar
H ørren var presset tør, kørtes den hjem til Gaardøn og
toges i Hus, og der laa den til E fteraarsarbejdot var fæ r
digt, gerne sidst i Oktober, saa blev den brødet. Det skulde
foregaa ude og helst efter N attefrost paa en tør og klar
Dag. E t lille Stykke fra G aarden laa B rydegraven, paa den
blev der lagt et P a r Jernstænge]- paa tvæ rs, og oven paa
dem. blev der lagt T ræ stæ nger, og der oven pan blev Hør
ren lagt (udbredt).
En Kone fra Byen, K aren Brønsen kaldtes hun, var fasl
Fyrekone over hele Byen. Der blev fyret med Torv og Træ,
E fter denne Tørring blev H ørren bredt paa Bryderne. Kar 
lene fra Byen mødte saa og hjalp hinanden, gerne mlndsl
seks. Nogle Steder brugtes der ogsaa Daglejere. Den Dag

skulde der leves godt. E fter B rydningen blev H ørren bun
det i Løkker, saa meget som kunde holdes med venstre
Haand under Brydningen. Det blev om bundet m ed én Hørløk. D erefter blev den lagt op paa Loftet, til Skagningen
skulde foretages. Denne udførtes af Byens Husm andskoner,
der gik paa Omgang i Gaardene. Daglønnen var 2 Mark. De
mødte allerede Kl. 4 om Morgenen først paa Vinteren, og
de blev ved med A rbejdet, til de v ar fæ rdige med Hørren,
ofte til langt ud paa Aftenen. De havde saa Lygte med
baade Morgen og Aften. De v ar gerne 8, og der stod saa 4
ved hver Side af Ladegulvet. De havde selv deres Skagetræ og S kagehaand med sig. Saa stod de der: Dorte Villemos, Lille M ari (den dygtigste), K aren Abraham s, An Buhi
og K aren Brønsen med flere). Mens A rbejdet gik blev der
heller ikke sparet paa M undtøjet. Da kunde Byens Folk faa
læ st og paaskrevet, og deres egne Sager blev ogsaa drøftet.
Lille M ari v ar ikke alene den dygtigste Skager, men hun
var ogsaa den skrappeste i Munden.
Der var ogsaa nogle, der kørte ru n d t med Skagem askiner (i Sm idstrup Sogn var der en Mand paa T yvkæ r Hede).
I Stallerup var der en H ørskager (Hørmølle, der laa ved en
Bæk lidt Øst for Stallerupgaard), hvortil Folk kørte med
deres Hør og fik den hjem i fæ rdig Stand. N aar Skagekonerne m ødte om Morgenen, opvartedes de med Kaffe, og
denne D rik blev serveret flere Gange i Dagens Løb.
Skagegildet v ar en hel Højtid. Til den blev der bagt i
sto r Stil, og M iddagsm aden v ar altid Oksekødsuppe. N aar
Skagekonerne kom ind i Stuen om Morgenen, v ar det som
en Flok skræ ppende Gæs kom til Huse. E fter Skagningen
blev H ørren lagt paa Loftet, og Husm oderen hæglede det
saa efterhaanden, som det brugtes. B laarene blev viklede
sam m en i store Totter, medens H ørren blev viklet op paa
en bestem t Maade.
N aar Uldspindingen var fæ rdig til Jul, og det skulde den
være, tog H usm oderen fa t paa Hørspindingen, m edens P i
gerne spandt B laarene. A ftenarbejdet ophørte til Paaske.
(F ortalt af N. K. til L æ rer Jespersen)
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BRYLLUPSSKIKKE
Den Dag, da Tillysningen skulde bestilles hos Præ sten,
kaldtes Æ Taalgild, og da var der Gilde for de næ rm este
paarørende.
N aar Kogekonen var bestilt og B rylluppet bestem t, skulde
Kogekonens Mand ud som Bydemand. Han red ru n d t paa
en sadlet Hest. B rylluppet holdtes næ sten altid om F reda
gen, og nogle Dage i F orvejen kom der Fonn fra hele Gilde
laget. Den bestod af Høns, Æg og Smør, undertiden ogsaa
Mælk. Som oftest gav m an saa meget, at der kunde sælges
d eraf efter Gildet. Det v ar sæ rlig fra de m indrestillcue
M ælken kom. Hele Byen v ar et Gildelag, ogsaa mange af
de m indrestillede var med. Til Gildet slagtede man i Gildesgaarden et K reatur, m aaske ogsaa en Gris. Spiseskeer
m. v. blev laant, om kring i Gaardene. Det v ar Laanepigerne,
der m aatte hente, det m an laante, og efter Gildet bringe
det tilbage igen. T allerkener og T erriner m. v. laantes som
oftest hos de handlende i Fredericia eller Kolding. Det be
roede paa, hvor m an handlede. Øllet blev brygget og Brø
det bagt i Gildesgaarden, men K ransekager og Lagkager
købtes i Byen, alt det øvrige B agvæ rk m aatte Kokkekonen
bage.
Som Regel blev en Lade klæ dt med T æ pper og Lagener,
og der blev lagt B ræ dder til Dansen, m en de var vist lejet.
N aar G æ sterne m ødte i B ryllupsgaarden, blev hver Vogn
m odtaget med Musik fra M usikanterne, som stod ved Ind
gangsdøren. N aar de var kom m et af Vognen og Overtøjet,
blev der budt dem en Velkom stdrik. M ændene drak B ræ n
devin af et sto rt Sølvbæger. K vinderne fik Vin eller Mjød
og d ertil Kager. Det v ar B ræ kkager, lange Stæ nger, der
bræ kkedes i smaa Stykker, de var gode og dejlig skøre.
D erefter blev G æ sterne bæ nkede om kring Frokostbordet,
der v ar koldt Bord, og det var som Regel ved Titiden, Fro
kosten indtoges.
Ved M iddagstid skulde Vielsen foregaa i Kirken, saa da

skuide man dertil. Der var mange Forriddere, undertiden
indtil en Snes Stykker. E fter dem kom Vogntoget, i for
reste Vogn sad M usikanterne, derefter Forloverne, og paa
den næ ste Vogn Brudefolkene. Paa H jem vejen fra Kirken
skulde F orriderne hjem til G aarden og have en Skænk, og
derefter afsted igen ud for at tage mod B rudeskaren, saafrem t de kunde naa det.
Hjem kom ne fra K irken fortsattes Spisningen, og der spi
stes baade i S tuerne og i Laden. Først spistes der en sæ rlig
god Kødsuppe, derefter Suppekødet, derefter Steg, saa blev
der budt paa Bergfisk eller Gam m elfisk med sm eltet Smør
til. Endelig serveredes de fine K ager og Vinen. Mellem hver
E et tæ ndte M ændene deres Piber, saa der kunde væ re en
slem Taage i Lokalet. Der blev serveret 01 og B ræ ndevin,
og Forgangsfolkene m aatte passe paa, at der stadig v ar nok
af alle Slags Spise- og D rikkevarer. Bydem anden gik under
Spisningen ru n d t med en Tallerken og sam lede Penge ind
til M usikanterne. P ræ sten talte for B m defolkene. Det
huskes ikke, at der blev indsam let noget til Kokkekonen.
E fter Spisningen dreves forskellige Løjer og Tidsfordriv.
Der spilledes bl. a. Skorsten, og nogle skulde der holdes
L øjer med. Det v ar de sæ rlig dygtige til i Vilstrup. Der
kunde godt væ re indtil 200 G æ ster til et Bryllup. Hen paa
A ftenen begyndte Dansen. D er v ar fire Spillem ænd, to spil
lede Violin, en K larinet og en K ontrabas. B rudedansen op
førtes. I Løbet af N atten blev der indtaget forskellige F or
friskninger, og inden G æ sterne tog hjem, spistes der en
solid Frokost.
Som G æ ster v ar baade gam le og unge med, dog ikke Tje
nestefolk. Som B rudegaver gaves i Reglen Sølvtøj. Til anden
Dags Gildet kom de samme Gæster, som paa den første Dag,
m en da mødte de ved M iddagstid, og Dagen gik om trent
som paa den første Dag, og der v ar Dans hele Natten. —
Tredjedagen v ar det Forgangsfolkenes Dag, da sad de til
bords, og der v ar gerne mange, og da skulde B rudefolkene
i Kirke.
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Til Begravelser blev der altid indbudt, og der kom ingen
uindbudne til dem. De blev alle bespiste, og der blev givet
Fonn som ved Bryllup.
(Fortalt at J. P. O.).

DET DAGLIGE ARBEJDE PAA
GAARDENE M. M.
Det daglige Arbejde begyndte tidlig om Morgenen baade
Sommer og Vinter. Om V interen begyndte m an længe, før
det blev lyst. Pigerne gik til M alkning, og M andfolkene
røgtede K reaturerne og Hestene. De sidste skar de H ak
kelse til, m ange S teder uden Lys, h ar m an fortalt.
D avren bestod de fleste Steder af Mælk og Grød, Grøden
v ar kogt den foregaaende Dag, og var Levninger enten fra
M iddags- eller Aftensm aden, og til M ælkegrøden et Stykke
Fedtebrød. I E fteraarstiden, efter Slagtningen af de mange
Faar, gaves der F inker efter Grøden og dertil et Stykke
tø rt Brød, og n aar Grisen var slagtet, fik m an Lever og
Grever. Det v ar Lever, der var revet og blandet med G re
ver og sam m ensm eltede til en stor, fast Klump, hvoraf
der saa hver Morgen blev sk arret et Stykke, der varm edes
i Panden. D ette spistes med Brød til og sm agte godt. Dette
v ar M orgenmaden paa helligt og søgnt. Om V interen spi
stes der ikke før om Middagen om kring Kl. 12; m en fra
1. April blev der givet Form iddagsm ellem m ad, der bestod
af 1 Stykke Fedtebrød, 1 Stykke Brød med Ost og 1 do.
med Kød. — M iddagsm aden bestod som oftest af Grød
eller Vælling sam t K aal eller Æ rter til Form ad, og Flæsk
eller Kød til Efterm ad, dertil K artofler eller Brød. Om L ør
dagen altid Øllebrød og Løftedepandekager. Ved Bordet
sad H usfaderen gerne for Bordenden, derefter de andre
M andfolk efter Rang. Pigerne stod altid op, og det alm in
deligste var, at baade Husbonden og Folkene spiste sammen
og af samme Fad. Om Somm eren begyndte Dagen Kl. 4
om Morgenen, men efter Indtagelsen af Middagen, tog man

en M iddagssøvn paa en Timestid. Det var fra 1. Maj, til
Høsten v ar i Hus eller til 1. Septem ber.
Om én af Skovgaardsm æ ndene fortælles, at han altid
stod udenfor sin Gaard Kl. 3—3V: -Tiden om Morgenen,
n aar h an skulde have en D aglejer, og kom han saa ikke
før Kl. 4, m ødte han gerne denne med det U dbrud. »Du
sover noget længe!« eller »Jeg troede næsten, du var ble
ven syg«. Hvis D aglejeren saa ikke hæ ngte i alt, hvad han
kunde, kunde han sige til ham : »Du har vist ikke læ rt at
gøre en Dags Arbejde, Møller«.
Om Som m eren gaves der K affe efter Middagssøvnen i
Høst og Slet Kl. 4>A a 5 spistes der Efterm iddags Mellem
mad; der var rigeligt med Gammeltøl hele Tiden. Øllet
blev brygget sidst i F ebruar eller først i M arts Maaned.
Det laa saa til den Dag, H øsletten begyndte. A rbejdsda
gen fortsattes til Solen gik ned. Der behøvedes intet Lys.
Om V interen spistes der, n aar A rbejdet var endt. Mel
lem m aden kom ind paa et langt Laag. D ertil 01 eller intet.
Kl. 8 spistes A ftensm ad (Natter). Det var m est Boghvede,
sjæ ldnere Byggrød. Til Afveksling gaves der en Gang
imellem K artofler med Meldyppelse. Om Somm eren i den
varm e Tid spistes kold Grød og god Mælk. I Høstens Tid
fik K arl og D aglejer en Dram og et K rus Gammeltøl.
K vindernes G erning bestod i Renholdelse af Opholds
stuen. Der blev stæ nket Vand paa Gulvet, saa blev det fejet
og strøet h vidt Sand paa. Til Fejningen brugtes en Revlingekost, de blev lavede af K risten Villumsen og æ L ands
mand. R evlingrisene blev hentede i Svanem osen i Ødis
Sogn. De lavede nogle gode Lim er. K risten V illum sen la
vede dem, og hans Kone solgte dem. De kostede 12 Rigs
bankskilling, senere 1 M ark Stykket. Æ Landsm and kørte
om kring m ed dem. Han havde en lille Vogn, der v ar 3
Hunde, u n dertiden 4, der trak den. — N aar Pottem anden
kom fra V esteregnen, havde han ogsaa gerne Lim er med.
— M ælken blev siet og sat i glasserede Fade op paa Hyl
der i M æ lkekam m eret. I den kolde Tid toges de ind i
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Dagligstuen og blev der anbragt paa H ylden langs mod
B jælkerne. N aar Fløden havde sat sig, blev den skum m et
af M ælken med en flad Skummeske. D erefter kom Fløden
i en Flødebøtte, der var af Træ. Der v ar en Tud forneden
paa Bøtten, saa Vallen kunde tappes fra.
Om V interen kæ rnedes der en Gang om Ugen, da var
der aldrig ret megen Mælk, om Somm eren hver anden Dag.
Den Del af Sm ørret, der ikke brugtes i Husholdningen,
solgtes til Købmand Duus i Fredericia, eller om V interen
paa Torvet, et P ar Pund eller tre om Ugen. Det kom med
Vogn dertil, n aar der kørtes Korn dertil i Tæ rsketiden. Vi
havde en halv Snes Køer af jysk Race. M adlavningen fore
gik i den aabne Skorsten i Køkkenet. G ryderne til Mad
lavningen var de sorte P o tte r fra Vardeegnen. De første
K om furer kom om kring 1864, og om trent sam tidig kom de
første Jæ rngryder. Den første af dem, der kom til Vilstrup,
blev laan t ud rundt om kring til Gilder. I B ryggerset v ar
der en sto r indm uret Kobberkedel. Den brugtes ved Vaskning. Ølbrygning og Slagtning. Den var lavet paa H araldskæ rs Kobberværk, og den var købt af en om rejsende K e
delfører.

MARK- OG HØSTARBEJDE M. M.
I tidligere Tider havde m an om Som m eren tra v lt med
Tørvegravning, M ergelgravning og Pløjning af B rakm ar
ken. M an skulde ogsaa have Bygningerne istandsatte. De
fleste Huse var da af B indingsvæ rk og straatæ kte. T ræ v æ r
ket blev m alet med K æ rnem æ lk og Okker. M urene blev
kalkede røde og derefter stregede af som M ursten.
Høhøsten tog som Regel sin Begyndelse om kring 1. Juli,
A gerhøet slaaedes først og derefter Enghøet. Høet skulde
helst væ re indhøstet i Slutningen af Juli Maaned, thi saa
kom Kornhøsten. Det var ikke nu som i Fællesskabets
Dage, da alle en Bys Jordbrugere skulde begynde den
sam tidig, fordi de havde deres Agre ved Siden af hinanden
ru n d t om kring paa B ym arkens forskellige Afdelinger
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(Fald). Nu passer hver Mand sig selv og sin B edrift. E fter
G aardens Størrelse var A ntallet af H østkarle og Optagere
forskellig (sidstnævnte som Regel Kvinder). Om E fterm id
dagen fik m an Kaffe, og den blev re t ofte udbragt af Hus
moderen. Kom der en frem m ed Mand ud paa H østm arken,
samledes Høstfolkene, og K arlene bankede paa Høleerne
og strøg dem for vedkommende, og der afkræ vedes ham
nogle Skillinger til K arlen, og for disse blev der saa holdt
Gilde om Aftenen.
En K arl, som m an kaldte S tæ rke Ebbe, tjente i Skovsgaarde. N aar han skulde træ kke K arlene ud i M arken, og
de var stædige, stak han Hovedet ind under Benene paa
dem og bar dem ud i M arken. Ham var der ingen, som
holdt af at tage Korn op efter. N aar han blev rigtig ivrig,
slog han Lebladet af Draget og satte det paa en Lægte,
saa kunde han tage et væ ldigt Skar, og der m aatte en 2—3
S tykker til at tage op efter ham.
^Det sidste Neg, der blev høstet paa G aardens Mark, blev
k læ dt ud som en Mand og kaldtes »Gammelmand«. Han fik
gam m elt Tøj paa og en gam m el Hat, som blev pyntet med
M arkblom ster. D er blev altid K appestrid til sidst, thi ingen
af Pigerne (Optagerne) holdt af at binde det sidste Neg,
da hun saa skulde have Gamm elm anden. Ofte kunde F or
karlen ved at tage brede eller sm alle S kar til sidst beregne
det saaledes, at det ikke blev hans Optagerske, som fik
Gamm elm anden.
Denne Gam m elm and blev saa om N atten sat hen til en
Nabo, der ikke v ar fæ rdig med sin Høst. Enten blev den
hensat i et S tykke uhøstet Korn, eller ogsa.a den opsattes
paa M ønningen af et af M andens Huse, thi der var den
m est synlig. Gam m elm anden v ar forsynet med et Brev,
hvori der stod, hvor meget han skulde have i Dagløn, og
hvad han skulde have til Kosten. Det kunde væ re en lang
Ramse.
N aar Høsten v a r endt, gik K arlene ind i Haven og strøg
Leen for Kaalen. Saa m aatte Husm oderen skyndsom t ud
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til ham og de andre med 01 og Snaps, og hvis hun ikke
vilde give bestem t Løfte om at holde Høstgilde, m aatte
K aalen holde for, m en Konen vilde nok redde de kæ re
Kaal.
Samme Dags A ften var der Opskør, og da blev der be
v æ rtet med Æ bleskiver, 01 og Kaffepunse.
Det rigtige Høstgilde blev holdt senere hen paa E fteraaret, og da skulde alle de med, der havde rø rt en Haand
ved Høstarbejdet, Da serveredes der Oksekødsuppe, og paa
de større G aarde dansedes der ofte hele Natten. Da fik
alle en m ægtig stor Sigtekage, ogsaa de faste Folk; de
kunde jo saa give K agen til deres Vadskekone, eller hvem
de vilde.r Desuden fik de en Knepkage. Det var en lang og
tynd Bygkage; det v ar en Kage, som helst skulde spise*
kort efter Bagningen, da de hurtig blev tørre. ^
r N aar Pigerne gik til Malkning, satte K arlene det Korn
sammen, der var høstet i Dagens Løb. Det kaldtes »at
skokke«. En hel Række Skokke paa en Ager kaldtes en
Avn. — NB. En Skok kaldes andre S teder et A v n s t e d ,
og R æ kken af disse paa en Ager kaldtes en A v n .
Før Indkørslen af K ornet blev alt K ornet bundet i K jæ rne, to og to Neg blev bundne» sammen, og dertil blev der
lavet H alm baand af Rugtag. I en tidligere Tid havde m an
den Skik, at alle Byens unge samledes om A ftenen efter
A rbejdets Ophør og gik ru n d t paa M arkerne og lavede
Baand af K ornet; der blev saa hæ ngt et B aand paa hvert
Neg. Af Byggen kunde der dog ikke laves Baand. De unge
Folk gik paa en Mands M ark den ene Nat, paa en andens
den næ ste Aften. Ofte gik de det meste af N atten, saa der
blev ikke megen Tid til Søvn i den Tid, m en det var glade
Tider, hvor saa m ange unge samledes.
Senere i de rigtig varm e Dage begyndte m an allerede at
binde Neg sammen til K jæ rne ved T retiden om Morgenen,
inden K ornet var bleven »stejlt« (for tørt). Baandene var
kørt ud i M arken, 30 i hver Bundt, og de blev dyppede med
begge E nder i Vand, saa holdt de bedre og var lettere at

binde med. Der blev saa bundet saa meget, som kunde
køres ind til Middag. E fter en læ ngere M iddagspause toges
der atter fat paa Bindingen, og saa kørtes der atte r ind til
sent paa Aftenen. Somme S teder v ar der Stads ved Hjem 
kørslen af A arets sidste Kornlæs. Den Karl, der hjem kørte
Læsset, blev pyntet med Blom ster m. m.

NOGLE UDDRAG AF SDR. VILSTRUP
SOGNS KIRKEBØGER
1696 den 18. M arts begraves Herredsfoged Jens Bertelsen
Høg af Skovsgaard, 78 A ar gi. Hans Søn, B ertel Jensen
Høg, holdt B ryllup 1693. 1689 begraves Niels Povlsen
Griis af V ilstrup A nnexgaard, 72 Aar. Han var en god
Dannemand, skriver Præ sten. 1691 holdt M ette Nielsdatter Griis B ryllup med M ourids Povlsen Griis, der døde
1715, 55 A ar gammel. 1695 døbes deres Søn med Navnet
Niels; Jep og Povl Griis af V ilstrup er da Faddere. 1691
er Peder H ansen Griis Fadder, han blev 83 A ar gammel.
1696 døbes Povl Nielsen G riis’ Søn med N avnet Christen;
Jep Pedersen Griis er da Fadder tilligem ed Niels G riis’
Enke, Mette. 1688 døbes Hans Hansens D atter med N avnet
K aren, og 1717 er Hans Nielsen G riis’ Kone i H øjrup F ad
der ved P eder M adsens B am s Daab, hun er F aster til P eder
Madsens H ustru. 1794 æ gter P eder Andersen B uhi af Vil
strup K athrine K nudsdatter Buhi af Knudsbøl med konge
lig Bevilling. 1809 dør Ebbe Olesen af Landerupgaard, 83
A ar gi. — 1816 konfirm eres Niels Pallesen, Stedsøn af Hans
D am kjæ r i Sdr. Vilstrup, født 1804, Peder Pedersen Buhi,
Søn af P eder B uhi i V ilstrup, født 1803, Anders Jensen,
Søn af Jen s Nielsen, født 1801. — 1820: Søren Pedersen,
Søn af P eder Olesen, Ebba Iversen, D atter af Iver Nielsen.
1822: Niels Herslev, Søn af Jens Nielsen. 1824: P eder Je n 
sen, Søn af Jens Nielsen, H ans Madsen, Søn af Mads Thom
sen. 1830: Søren Christensen, Søn af C hristen Povlsen af
Skovsgaard, Søren Iversen, Søn af Iver Nielsen, Hans Koiiradsen, Søn af K onrad H ansen af Skovsgaard. 1818: M ette
.
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Møller B ertelsdatter, B ertel Ebbesens D atter af Landerupgaard. 1822: Malene H ansdatter, S teddatter af K onrad H an
sen i Skovsgaard. 1824: Ellen Iversdatter, Iver Hansens
D atter i Vilstrup.
Æ gteviede: 1818 æ gter L æ rer Oxholm K aren M adsdatter,
Søster til Hans Madsen i Vilstrup, han er 36 Aar, hun 23
A ar gi. Jens Pedersen af Vilstrup, 26 Aar, æ gter M aren
P edersdatter, 20 A ar gi., af Vilstrup. (1820). 1823: Johanne
P allesdatter, 24 Aar, af Vilstrup, æ gter Hans Hansen Elk jæ r af Pjedsted, der er 29 Aar gi. Forlovere hendes S ted
far, Hans Dam kjær, og M. Jørgensen af Pjedsted. 1817 døde
Søren H ansen D am kjæ r af Vilstrup, 66 A ar gi., og 1820
B ertel Ebbesen af Landerupgaard, 54 A ar gi. 1822 æ gteviedes Hans Jørgensen af Vilstrup, 30 A ar gi., og Mette
L aursdatter, 19 A ar gi., åf Vilstrup. 1823 æ gtede Laurs
Hansen af Vilstrup, der var 28 Aar, Ingeborg P edersdatter
af S kibdræ t Mølle. 1825 ægtede Niels Hansen af V ilstrup
der v ar 28 Aar, K aren Jørgensdatter af Vilstrup, 22 A ar
gi. 1828 æ gtede Johan Vilhelm Madsen af H aastrup, som
v ar 28 Aar, M aren H ansdatter, 29 Aar, som v ar Enke efter
Gmd. Ole Pedersen i Vilstrup. 1829 æ gter P eder Pedersen
Buhi, 27 A ar gi., M aren Jesdatter, 25 Aar, Enke efter An
ders Pedersen Buhi. 1832 æ gter U ngkarl og Sognefoged
Søren Povlsen, 54 A ar gi., Iver M ikkelsens Enke, Anne
Jen sdatter, som er 49 A ar gi. Iver M ikkelsen v ar død 1831,
43 A ar gi, 1833 æ gter P eder Pedersen Buhi, der er 30 A ar
og Enkem and, Hans Madsens D atter, Anne Marie Hansen,
19 A ar gi. 1837 den 3. Ju n i indgaar han, da h an er 3314
A ar gi. og Enkem and, i et ny t Æ gteskab med en Søster
til sin afdøde H ustru, h u n hedder M aren og er 21 A ar gi.
Døde: 1821: Jeppe Jeppesen Bjærg, 88 Aar, Aftægtsm and
hos Gmd. Jens Pedersen i Vilstrup. 1822: G aardejer Jens
Nielsen, 51 A ar gi. 1824: Povl Christensen, 75 Aar, A ftæ gts
m and i Skovsgaard. 1825: Peder A ndersen Buhi, 62 Aar,
A ftæ gtsm and i Vilstrup. 1828: Anders Pedersen Buhi, 33
Aar, G aardejer i Vilstrup. 1828: Laurs Hansen, 95 A ar gi.,
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opholdende sig hos G aardejer Laurs Hansen i Vilstrup,
Jens Jensen Høg, 76 Aar, opholdende sig hos G aardejer
Jens Pedersen i Vilstrup, Hans K ristensen, 65 Aar, G aard
ejer i Sdr. V ilstrup (1832). 1842: K onrad Hansen i Skovsgaard, 62 A ar gi. 1841: S kolelæ rer Iver Jørgensen Oxholm,
60 Aar, Rasmus Jensen, Gnid. i Skovsgaard, 56 Aar. 1836:
Anna M arie H ansdatter, 22 X Aar, P eder Pedersen Buhis
Kone. 1837: K irsten N ielsdatter, 69 Aar, afgangne Hans
Lassens Enke, opholdende sig hos Gmd. L aurs Hansen i
Vilstrup. 1843: Gmd. Jens Pedersen Mogensens H ustru,
Anne Lasdatter, 44 A ar gi. 1844: K athrine K nudsdatter
Buhi, afgangne, A ftæ gtsm and P eder Andersens Buhis Enke,
75 Aar. 1845: K aren N ielsdatter, Enke efter Gmd. Jens
Nielsen, Aftægtskone, opholdende sig hos G aardejer Peder
Jensen, V ilstrup Mark. 1846 døde M ette T erkildsdatter, 28
A ar g i, S kolelæ rer Barsøes Kone. 1847 døde L æ rer Oxholms Enke, K aren M adsdatter, 53 A ar gi. 1854 døde Hans
Nielsen, 80 A ar gi., A ftæ gtsm and hos sin Søn, Niels H an
sen i Vilstrup, og G aardejer, Sognefoged Niels Buck Dons,
54 Aar, født paa Viufgaard. 1857: Mads Povlsen, Gmd. i
Vilstrup, 60 Aar, Søn af afdøde Sognefoged Povl Sørensen.
1860: Jens P edersen Ladegaard, A ftæ gtsm and hos sin Søn,
G aardejer Jeppe Ladegaard, 84 A ar gi., og G aardejer Hans
Jensen Slot, 55 Aar, og G aardejer Hans Vilhelm Madsen,
60 Aar, født i H aastrup, M aren Jensdatter, A ftæ gtsm and
Jens Pedersen Ladegaards Kone, døde 92 A ar gi. 1854, og
1861 døde K irsten L auritsdatter, 87 A ar gi., Enke efter
Gmd. K onrad Hansen i Skovsgaard, og 1862 den 12. August
døde E jerinden af L anderupgaard, M ette Bertelsen, 59 A ar
gi., D atter af B ertel Ebbesen.

EN STAMTAVLE OVERSIGT
1, P ræ sten Niels Griis i Eltang-Sdr. Vilstrup, død 1583.
2. Povl Nielsen Griis, F æ ster af V ilstrup A nnexpræ stegaard, 1620.
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3. Niels Povlsen Griis, F æ ster af V ilstrup A nnexpræ stegaard, født 1617, død 1689.
4. Povl Nielsen Griis, holdt B ryllup 1693.
5. C hristen Povlsen Griis, f. 1696, v ar F æ ster af en Gaard
i Skovsgaard.
6. Povl Christensen, f. 1749, F æ ster af en G aard i Skovs
gaard, død 1824.
7. C hristen Povlsen, f. 1777, E jer af en G aard i Skovs
gaard, død 1846.
8. Povl Christensen, E jer af en G aard i Skovsgaard.
9. P eder Povlsen, f. 1859, E jer af en G aard i Skovsgaard.
10. K ristian A. Povlsen, f. 1900, E jer af en Gaard i Skovs
gaard.
10. Hans Broder, Povl Povlsen, f. 1887, E jer af Gaard Nr.
6 gi. M atr., i Sdr. Vilstrup.
I Følge »Traps Danmark« v ar Folketallet i V ilstrup Sogn:
1801 — 241, 1850 — 497, 1901 — 551 og 1925 — 564 Ind
byggere. 1905 var der 29 G aarde med 174 Tdr. H artkorn,
og 65 m indre Ejendom m e med 20 Tdr. H artkorn og 3 Huse
uden Jord.
i

NB. Det er først i M atriklen fra 1688, at Gaarde og
Ejendom m e faar Numer. I Jordebøger før d ette A ar staar
Selvejergaarde som Regel først. Det er heller ikke altid, at
G aardene i en By h ar N um re i Rækkefølge efter deres Be
liggenhed. Nr. 1 og 3 er for Eksempel i M atriklen fra 1688
to G aarde i Lille Velling, og Nr. 2 og 4 to G aarde i Store
Velling i Sm idstrup Sogn.
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