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kî Iwl'31'v, d>3cicli Zciclsi omfZttscicls 8>ssgl8-, loksl- og P6!'3oci3l î3io!'i6.
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K a ä s  O e r r e ä  ^ s r  o g  n u

Optegnelser as blandet Jndhold,

dels efter flrevue og trykte Kilder, dels efter
mundtlige Meddelelser,

ved

Kjeld Nonnelycke.



Br^dr. Backhauscns Bsg- oc> «Ltkcntrykksri i Aarhus.



Oorinden Beskrivelsen af Hads Herred paabegyndes maa 
forudskikkes folgende Bemcerkninger: Den er samlet dels 
ved Haandskrifter og forskjellige trykte Vcerker, der vel- 
villigt ere stillede tit min Raadighed, og dels ved rnundt- 
lige og skriftlige Meddelelser fra celdre og yngre Mcend i 
Egnen. Noget af det Efterfolgende vil vcere Publikum be- 
kjendt fra Boths Beskrivslse over Danmark (Fr. Woldikes 
Forlag) og fra B runn s „gamle danske M inder" (V. P io s  
Forlag) og meget fra T rap s Beskrivelse over Danmark 
(G. E. C. Gads Forlag), hvilke Boger alle ville blive 
benyttede. Hvad sidftncevnte fortrinlige Vcerk angaaer, 
da udkommer det for Tiden hos Forlagsbureauet i 2den
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forbedrede og betydelig forogede Udgave, ledsaget af en 
stör Mcengde smukke Afbildninger, men da de udkomne 
16 Hefter udelukkende omfatter Derne vil forste Udgave 
her blive afbenyttet. Nogle almindelige Bemcerkninger 
om Danmarks Jnddeling i Herreder, styldes Nielsens hi- 
ftorifle Beretninger om Skads Herred. Saafremt der 
paa et senere Stadium  af Beflrivelsen maatte tilflyde mig 
Meddelelser, ville Kilderne blive anforie paa passende 
Sied, ligesom de nye Meddelelser, der muligen komme for- 
seent til at komme ind paa rette P lads, ville folge under 
Eet, naar selve Beskrivelsen er sluttet.

U d g i v  eren.



0

I n - l e - n i n g .

Herredet er den celdste Landsinddeling; dets Ud- 
ledning af Hcer, der oprindelig betydede 100 eller 120, 
sigter enten hen til det Antal odelsfri Gaarde, der i den 
celvste Tid fandtes i en saadan Landstrcekning eller til 
Udskrivningen af vaabenfort Mandftab; det forste er vel 
det rimeligfte. Det er muligt, at Herrederne i en tidlig 
T id have udgjort Niger for sig, og hertil kunne da Grav- 
hoje og andre Navne, der indeholde „Konge" og „Dron- 
ning", henpege, men dette beviser egentlig Intet, da i 
saa gamle Tider Konzerne neppe havde stadig Opholds- 
steder og altsaa snart kunne have boet paa et, snart paa 
et andet Sted af fit Rige. At befolke hvert Herred med 
sceregne Stammer gaaer ikke an, thi vel har nu Dialekten
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saa utallige LEndringer i de forskjellige Egne, at der sjelden 
i mere end nogle faae Sogne tales paa samme Maade, 
men denne störe Forskjellighed er senere Tiders Vcerk, 
da dels Blandülgen med Fremmede, dels Lcesning og 
Oplysn ing har bevirket den starre eller mindre Adskillelse 
fra den oprindelige jydske Dialekt, thi allerede meget tid- 
lig maa der have vceret en saadan, der dog kun i Udta- 
len har skilt sig fra det fcelleds nordiske Sp rog  og ved en 
tidlig Blodgjorelse af Medlydene ogBortkastning af tonlpse 
Stavelser, udviklet sig til sin nuvcerende, fra Skriftsproget 
meget afvigende Skikkelse.

I  Oldtiden var Köngens M agt indftrcenket af Fol- 
kets Villie. Fo r at faa denne at vide stcrvnede Han Thing, 
paa hvilke Forsamlinger hver fri Bonde havde Stemme- og 
Taleret og undlod ikke frit og med djeerve Ord ligefrem 
at sige sin Mening. Thinget holdtes under aaben H im 
mel for at betegne Enhvers Ligeberettigelse for Loven, en
tert i en Lund eller, hvad der var det almindeligste, ved



gamle Gravhoje, der künde afgive lidt Lce ved ugunstigt 
Vejrligt og sra hvis Top Taleren künde hores af den 
hele Forsamling. Thingstede^, der var forbundeu med et 
Offersted, var helligt og ukroenkeligt; det var omgivet af 
et Risgjcerde, det saakaldte hellige Baand. PaaThingene 
afgjordes ikke alene offentlige Säger, men Alt hvad der 
kom imellem M and  og Mand. D a  Sammenkomsterne, der 
vel da allerede holdtes til bestemte Tider, vare sjEldnere, 
vel som paa Is la n d  endog kun to Gange om Aaret, 
Vaar og Host, modte altid en talrig, smykket Forsamling, 
der opslog Telte paa Thingsletten, i hvilke de künde 
opholde sig, da Thinget varede i flere Dage. Naar 
da alle Forretningerne kaldte til Things, besogte Hovdin- 
gerne Hinanden og afgjorde allehaande Säger; derved 
blev Thinget ogsaa en vigtig Handelsplads. Ogsaa 
Kvinder, der i Oltiden ligesaavel som nu yndede Prägt >̂ g 
Glands, modle vel undertiden.

I  senere Tider, efter Nigets Säm ling, mistede Her-

/
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redsthingene sin Betydning, idet Konzerne efterhaanden 
kun lode sig hhlde paa Landsthingene eller i det hojeste 
paa Sysselthingene; paa Rejserne omkring i Landet holdt 
de vel Retterthing, men det var altid i en Kjobstad eller 
paa et kongelig S lo t;  kun undtagelsesvis trceffe vi Kon- 
ger paa Herredsthing, som Erik Emune, der 1137 blev 
drcebt paa Hvidding Herredsthing ved Ribe. D isse ind- 
skrcenkedes derfor alene til retslige Sammenkomster, og 
deres Jndflydelse paa Landets offentlige Anliggender 
tabte sig. Thingstedernes gamle Jndretning foranvredes 
ogsaa, idet de nu afgrcendsedes ved 8 Stokke, inderfor 
hvilke Stene vare anbragte til Sceder for Dommeren og 
Skriveren og en sceregen Sten for den Anklagede, den 
saakaldte Tyvsten. A f de 8 Stokke opkom Bencevnelsen 
„Stokkencevn" og den i gamle Thingsvidner brugelige 
Formel „Han gik inden 8 Stokke og vidnede".

Herredsfogederne vedbleve at vcere lovkyndige B i n 
der, der dog tilsidst ikke valgles af Bonderne selv. men
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beskikkedes af den kongelige Lensinand*); öfter Enevolds- 
magtens Jndfprelse ansatte Köngen baade Foged og Skri- 
ver, og fprst Kristian den Femte satte mere studerede Folk 
til disse Bestillinger, fljpndt rigtignok oste tun Lakajer og 
Tjenere.

9 Dette omtaleS f^rst i Kristjern dm Andens Haandfcestning 1513 
(Gehejmeark. Aarsbereln. I I  57).
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Hads Herre-.
Under Sysselinddelingen hörte Herrederne i det nu- 

voerende Aarhus Amt til Aabo og Lover Syssel. A f S y s -  
lerne dannedes siden kongelige Lehn, af hvilke Aakjcer Lehn 
bestod af Hads Herred. Bencevnelsen „Lehn", forandredes 
siden til „Amt". Ved en nyere Amtsinddeling kom Hads 
Herred under Aarhus Amt.

Hads Herred om gives'af Ning, Hjelmslev og Voer 
Herreder, Horsens Fjord og Kattegattet. Fladeindholdet 
er henved 4 jU M i l  og Jndvaanerantallet omtrent 12,000. 
Overfladen er i Almindelighed bakket. I  den sydlige De l 
af Hundslund So g n  er en Strcekning af Bakker fra Best
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til Oft, som tildels naaer en temmelig betydelig Hejde 
(Uldrupbakkerne ved Aakjcer) og lober ind i Voer Herred.

Hads Herred er Aarhus Amts skovrigeste Del. Der 
flal i Oldtiden have vceret saamegen og saa tcet Skov, 
at en M aa r künde tilbagelcegge hele Vejen fra Norsminde 
til Skanderborg over Trcetoppene uden at behove at rere 
ved Jorden. A tH a d s  Herred ogsaa, saavel i celdre som 
i nyere Tid, har havt fit eget Thingsted, synes utvivlsomt. 
Der skal saaledes engang i lcengst sorsvunden Tid have 
vceret et Thingsted paa Nodstenseje Mark, som har ligget 
paa en Bakke, der endnu kaldes „Thingbakken". I  D r- 
ting menes at have vceret et Thingsted, kaldet „Ore-Thing", 
hvoras Byen ftal have raaet sit Navn. Senere vides at 
have vceret Thingsted mellem Fillerup og Lundhoff, men 
det blev nedbrudt ved dette Aarhundredes Begyndelse, 
hvorefter der midlertidigt blev holdt Thing i en Gaard i 
Fillerup, indtil et nyt Thinghus var opfert paa Odder 
Byes Grund, ved Enden af det saakaldte „Slippen", lige-
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overfor hvor nu Distrikts loegeb öligen „Edvardsgave" 
ligger.

Med Hensyn til hvorledes Agerdyrkning, Kvcegavl og 
landokonomifle Forhold have vceret i Hads Herrev i 
gamle Dage, haves ikke nogen paalidelig Beretning; det 
kan imidlertid antages at de ligesaalidt her, som andet- 
steds i Landet, have staaet paa noget hojt Trin, og at 
det fprst er i det sidste halve Aarhundrede at Landbruget 
har taget et betydelig Opsving.

I  Bredsdorffs „Bidrag til Kundflab om de danfle 
Provindser", der var forfattet 1823 ogudkom 1827 gives 
folgende Oplysninger om Hads Herred: „De störe Gaardes 
Kornvarer ere meget gode. M a n  bruger de almindelige 
Reniemafliner, men paa Torring har In gen  i Herredet tcenkt.

Torve og Udflibningsfteder mangle ikke, men vel 
Kjobmcend som kunne betale Varerne.

Hegn hverken ovfores eller vedligeholdes, dog holdes 
ternmelig oder Markfted.
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Kvoegracen er middelmaadig. Noesten ingen feder 
Kvoeg. Siden 1814 have Malkekoer voeret fordelagtigere 
end Fedekvoeg. Hesteracen er mere i Af- end i Tiltagende. 
I  Krigens Tid gik de bedfte ud af Landet, og Penge- 
trangen hindrer i at erstatte Tabet. Her er en god jydfl 
Faarerace, som synes at voere i Stillestaaende. Spanfle 
Faar ansees ikke fordelagüge. Bondernes Haver ere for- 
somte. Ved Odder seer man en Moengde Smaahaverbe- 
plantede med unge Frugttroeer og Kjokkenurter. Husfli- 
den er ikke overordenlig, og kun nogle faa Koner, isoer 
udenfor Bondestanden, udmoerke sig derved. Loerred og 
grove uldne Toter scvlges."

Som  ndmcerkede Agerdyrkere ncevnes: „Grev Revent- 
low til Aakjoer, som ved Mergel og god Behandling i 
hoj Grad har forbedret Jorden. Znspektpr Qvist paa 
Lundhof. Forvalter Terndrup paa Pedersminde, som ved 
Staldfodring og Vexeldrift har bragt det temmelig vidt. 
Kammerjunker Voss paa Rodstenseje. Husmand Mikkel
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Drejer i Randlev, som ved Vexeldrift og Staldfodring 
har foroget Bescetningen til det tredobbelte."

„Ejendommene her i Herredet," hedder det videre, 
„ere ikke faldne saa dybt som andetsteds. Af Saadanne, 
som ikke ville arbejde er der nok, og det er iscer vanske- 
ligt for Jordbrugere at faa Tjenestepiger. Pigerne sidde 
oste paa deres egen Haand under Paaskud af at vceve eller 
skrcedre.

Husmcendene arbejde ikke gjerne for Andre. LM nen  
er 22— 24 Rd. for en simpel Karl og l 6 Rd. til en Pige 
aarlig. Naar undtages Smede, Hjnlmcend, Skrcedre, o. 
desl., findes her ingen tilladte scerdeles Nceringsveje for 
Beboerne; (men de Weste brcende Brcendevin)."

Paa  den Tid flal der have funden Vandmangel Sted 
i Falling og Smederup, „hvor de dybeste Bronde i Torke 
og Frost ikke give tilstrcrkkeligt Band."

I  et gammelt Vers hedder det derom:
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„Gylling er en stör By,
Lerdrup ligger vel i Ly.
I  Amstrup avler de godl Rou, (Rüg),
I  Aalstrup har de djer (deres) Behov,
I  Falling lider de Nod for Band,
I  Orting er der kun en lille Knud Pinkernand?)

Om nu end denne Skildring af Tilstanden i Hads 
Herred for en cirka 50 Aar siden ikke er udtommende, 
eller giver ei fuldstcendigt Billede af Datidens Forhold, 
saamegei kan dog ses, at Landbrug og Kvcegavl m. v., 
endnu dengang fto-de paa et temmelig lavt Standpunkt, 
ialtfald blandt den störe Mcrngde og at det er den nu- 
levende Slcegt og dens ncermeste Forgjcengere hvem det 
blev givet at ivoerkscrtte og udvikle de störe Forbedringer 
i alle Landhusholdningens Grene, der nu bcerer sine 
rige Frugter.

y Angaaende Betydmngen af denne Linie savnes Oplysning.
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H b d e r  S o g n
(med det nedlagte Tvenstrup Sogn.)

Af samtlige Sogne i Hads Herred er Odder det 
stvrste. Det har et Areal af 7,421 Td. Ld. som er tem- 
melig bakket og fkovrigt, og der gaaer i Gjennemsnit 12V^ 
Td. Ld. paa Td. Hartkorn; men Jorderne ere af saa for- 
skjellig Godhed, at dersom man regnede det gamle Tven- 
strup Sogn  for sig, vilde Forholdet der vcere 10Td. Ld. 
paa Td. Htk., hvorimod der i det egentlig Odder Sogn  
vilde vcere over 12Vs Td. Land paa Td. Htk.

I  Sognet: Byerne Odder, Tvenstrup med Skole, 
Balle med Skole, Fillerup med Skole og 2 Vandmvllsr, 
Ondrup med Skole, Morsholdt med Teglvcrrk, Svorbcek 
med Teglvcerk og de adspredte Beboelser Sander (3 Gaarde 
og nogle Hufe), Hovedgaardene Rathlousdal 36 Tdr. 
og Rodstenseje 50 Td. Htk., Gaardene Petersminde 16 
Td. Htk., Faurgaard 14 Td. Htk. med Teglvcerk og Drain
fabrik og Christianslund, Skjcegs Vandmolle med kt K a lt-
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gjpreri, Sandagers MpÜe og Odder Neder Molle (begge 
Vandmoller) samt en Stampemolle paa Odder Mark.

A d d e r  W y .
Angaaende Oprindelsen til Byens Navn ere Menin- 

gerne delte, idet Nogle ville udlede Navnet fra den Om- 
stcendighed, at der i Aaen som gjennemlober Byen, stun- 
dum er fanget Oddere, og mene at disse i gamle Dage 
have vceret tilstede i storre Antal end nu, og saaledes 
kunne have givet Pladsen Navn. Andre have troet, at 
en eller anden Kjcempe i Oldtiden, ved Navn Od, (man 
ncevner endog Stcerkod), har Haft fit Hjem her og maaske 
grundlagt Byen. Det fandsynligste fynes dog at voere, 
at Byens Beliggenhed paa en Odde har vceret Oprindel
sen til Navnet.

Der er nemlig ingen T v iv l om at det störe Mose- 
drag, der fra Horsens Fjord til Norsminde gjennemskjoerer 
Herredet, i gamle Dage har vceret sejlbart og har adskilt
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den spndreDel af Herredet, den saakaldte Hattis-p (Hattis- 
v-herred, forvanstet til Hadsherred) fra den nordre Del. 
Fra Hovedstrpmmen'har der fra S yd  gaaet enlilleArm , 
den nuvcerende Kirkeinose, og paa den anden Side af 
Byen, begyndende ved Kjeldgaard (Kjeldergaard, (Kjeld, 
Kilde, Brands) har en Big, der falder i Fjorden ved Assedrup, 
dannet en Odde, der ad Fjorden, til begge Sider, havde 
Adgang til Havel og saaledes syntes vel skikket til Opholds- 
sted for en Viking eller en af Oldtidens Hovdinge.

Jfolge en mundtlig Overlevering fra Slutningen af 
det 16de Aarhundrede skulle paa den Tid Skibe, der 
ladede 5 a 600 Tdr. Korn, have kunnet sejle fra Nors- 
minde hett op til Kjeldergaard.

Af Oldtidsminder findes her nu, saavidt bekjendt, stet 
ingen. Derimod har der indtil for omtrent 20 Aar siden 
ligget en Jcettestue (Jyn  Ovn) paa Eghol'ms Mark. Den 
bestod af 3 störe Bcerestene med en Overligger af saa 
uhyre Dimensioner, at efterat Ejeren havde ladet Grav-
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kammeret sprcenge i Stykker, blev der saamegen Kampestens- 
materiale af Overliggeren, at Han deraf opbyggede de tre 
Lcenger af fsin Gaard. Navnet Egholm  synes at tyde 
paa Band og Tilstedevcerelfen af Kjcempegraven künde 
give den Formodning Sandsynlighed, at her i Oldtiden har 
funden Holmgang Sied. I  den nyeste Tid tjente Gravkamret 
som yndet Raststed for Hostfolk, fom her fandt Ly og 
Kjolighed.

Ester Sagnet skat Odder Kirke vcere bygget af en 
Kfcempe, som var saa lang, at naar Han lagde fit Hoved 
mod Kirkedpren naaede Hans Fod til den venstre Laage 
i Kirkegaardsmuren.

Samtidig fkal en anden Kjcempe have bygget paa 
Uld Kirke, der stod ved Skjcellet mellem Lundhoff og Fille- 
rup Marker og hvis Tomt endnu vifes. De  havde kun 
een Hammer, som de skiftevis benyttede og som de kastede 
til Hinanden. Den, der byggede Odder Kirke, fkal have 
refft Diget om Kirkegaarden, der dengang ikke indtog saa
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stört et Rum  som nu, og Han stal dertil blandt andet 
have benyttet en meget stör Steen der tidligere laa paa 
Vejen. Det er samme störe Sten der sindes i det syd- 
ostlige Hjprne af Krrkegaardsmuren. Den kaldtes senere, 
og kaldes endnu Stodderstenen. Flere Veje krydsedes der 
dengang ligesom nu, og naar en Flok Tatere kom til 
Byen, gjorde de gjerne Holdt der, og har Stenen vel 
deraf faaet Navnet. En  Flok, som hyppigt gjoestede 
Egnen havde om Vinteren Ophold i Gjedved, og kaldtes 
derfor „Gjedved Renderne". Saadanne Bänder, der i 
Regelen vare mandsstcerke vare en Skrcek for Beboerne, 
navnligt i de afsidesliggende Gaarde, da de ikke vare 
bange for at bruge Magt, og ikke sparede paa Trudsler, 
naar man ncegtede dem hvad de bade om. Naar nu en 
Saadan var ankommen, og havde faaet aflcesset deres 
Bagage, hvoraf Bprn og Smaagrise dannede den vcesent- 
ligne Bestanddel, og havde iuvkrcevet Fodevarer, blev der 
L iv og Travlhed omkring Stodderstenen. Der brasedes



21

og kogtes, Tobakspiberne kom frem og Flasken gik rundt, 
og der indtraadte en livlig Stemning, dersomoftest endte 
med Slagsm aal. Der existerede dengang en Skik, som 
kaldtes „at lade Stakkelsfjoelen gaa"; denne var en Fjoel 
af omtrent ^  Alens Lcengde, hvorpaa var opskreven i be
sternt Orden, Navnene paa de Mcend i Byen, der havde 
Hefte og Vogn, og de rnaatte da efter T o u rs  kjpre saa- 
danne Bänder til ncermeste By. D e l var sandsynligvis 
en privat Foranstaltning, for wärest rnulig at blive fri 
for de besvcerlige Gjcester. At denne Forpligtelse er ble- 
ven punktlig efterkommen, fremgaaer af, at der fortcelles, 
at selv om den Mand, hos hvem Fjcelen beroede, gik og 
plpjede paa Marken, fpcendte Han dog ftrax fra, naar del 
blev Ham meldt, at der var kommen Tatere til Byen.

Ved Kirkegaardslaagen stode Gabestokken og Trce- 
hesten. Denne blev sidste Gang benyttet i Begyndelsen 
af Aarhundredet. Delikventen hed „Ntunter" og var be- 
Hendt for at Han forstod den „forte Kunst". I  den om-
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kalte Knibe har Han i ethvert Tilfcelde forsiaaet at redde sig 
paa en naturlig Maade, idet Han havde taget Saaleloeder 
i Benklcederne og anbragt det saaledes, at Troehestens 
skarpe R yg  ingen Zmerte künde forvolde Ham.

Proestegaarden var i Begyndelsen af dette Aarhun
drede den anseligste Bygning i Byen. Sideordnet med 
denneftod maaske,, Herregaarden," det nuvcerende gamle Fat- 
tighus paa Svcertegade, som skal have vceret pragtfuldt ind- 
rettet, og var den eneste Bygning, hvor der fandtes Jern- 
dorgreb, men det var ogsaa dengang Bo lig  sor Herreds- 
sogden. I  Prcestegaarden „gik det ikke rigtig til" paa 
den Tid. Fortcellingen derom lyder saaledes:

„For omtrent lOOAarsiden var etMord begaaetiOdder, 
men Gjerningsmanden künde ikke opdages. En  Sondag, 
da Proedikenen var endt i Kirken, knyttede Proesten en 
Bon  kil sin Prcediken, hvori Han bad om at den Skyl- 
dige ved et Tegn maatte blive udpeget for Menigheden. 
Medens denne lyttede til Proestens Ord, sad en Mand og
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lod fom om Han sov. Dette vakte Opmcerksomheden, og 
man skjvnnede at Han maatte vcere Morderen. Han blev 
grebeu og tilstod at vcere den Skyldige, hvorfor Hans Le- 
geme maatte klcede Stejle og Hjut paa Borrebjerg, me- 
dens Hovedet blev sat paa en Stage. Lcengere T id  der- 
efter, kjorte Prcesten en D ag  der forbi. Hovedet var 
trillet ned og laa paa Vejen, og da Han ikke syntes om, 
at det flulde ligge der og fingereres og sparkes til af 
Forbid rag ende, tog Han der med hjem og lagde det paa sit 
Loft. Senere forsogte man at begrave det; men aldrig 
saasnart var Hovedet ude af Gaarden, forend det saa ud 
som om denne stod i lys Lue r alle 4 Hjorner, og man 
maatte derfor fkyndsomt grave det op igjen. Stedets nu- 
vcerende Prcest har imidlerttd for nogle Aar siden ladet 
det nedgrave (uden at spore Ulempe deraf.) Efter en nyere 
Fortolkning fkal Hovehets Tilstedevcerelse hidrpre fra, at 
en S o n  af en af de tidligere Prcester har benyttet det ved 
sine lcegevidenskabelige Studeringer. —  En  hovedlos Prcest,
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Hr. Kresten, sial ogsaa i fordums Dage have drevet sit 
Uvcesen i Prcestegaarden; ved de störe Hojtider aflagde 
Han gjerne Bespg, men det var kun Sondagsborn der 
künde fee Ham. Omtrent ved Aaret 1812 modtes Odder 
Beboere paa Thinghuset i Slippen, for at sremkomme 
med et Andragende om Tilladelse til at afholde Markeder. 
Prcesten i Randlev dengang, Steen Steensen Blichers F a 
der, skal samtidig have ansogt om Tilladelse til Markeders 
Afholdelse i Randlev; begge Andragender afsloges, for- 
modentlig fordi de ncevnte Byer dengang vare af lige 
Storrelse og Betydning og tilmed Nabobyer, hvorfor 
man ikke vilde foretrcekke den Ene for den Anden. Men 
da Regjeringen ikke vilde give Odder Beboere Tilladelsen, 
toge de den selv. Ester nogle Aars Forlob indbod den 
davcerende Kro-nand de Omkringboend^ til at modes ved 
Kroen hveranden Mandag, og da de fprst havde faaet 
B löd paa Landen enedes de om at mode hver Mandag. 
Det var egentlig mere for at more sig i Hinandens Selskab,



end for Handelens Skyld, da Omscetningen var saa ube- 
tydelig, at det var störe Säger, naar man kom tilhandels 
om en G ris, endsige om en Ko. Forst i 1850 gaves der 
Bvvilling til Markeders Afholdelse i Odder.

Samtidig med Andragendet i 1812 om Markeders 
Mholdelse, indgaves Ansogning om Pengebevilling til 
G ravning af en Kanal fra Norsminde til Kjeldergaard. 
AZldre Folk ville vide efter S a g n  fra deres Forfcedre, at 
et saadant Anlceg skal have vceret paatce r̂kt i 1710, men 
at Pestens Udbrud forhindrede dets videre Udforelse. 
Sam tidig med Markedsbevillingeu af 1850 skal Andragen
det om Kanalanloeget vrere bleven udfcerdiget, men Be- 
villingen er aldrig kommen tilstede. At Onfket om en 
bedre Forbindelfe med Omverdenen ad Vandvejen maatte 
vcere.levende, ec let at forstaa, naar man betcenker at 
Landevejen til Odder dengang vare i en saadan Tilstand, 
at man regnede d^. for et „godt Lces" naar man havde 
et P a r  Tonder Korn  paa Vognen tilKjobstaden; Hestene
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vare jo Heller ikke saa gode som nu. Naar man vilde 
gjore en Kjobstadsrejse var der nodvendigt at vcere meget 
tidlig paafcerde, hvis man agtede at ende Rejsen paa en 
D a g  og vcere hjemme til Sengetid. Naturligvis var der 
dengang hellerikke Tale om kjorende Poster. „Ole Post" 
gik ro Gange ugentlig til Kjobstaden, ssrst til Horsens, 
og senere til Aarhus. Odder synes dengang at have 
havt en scerlig Tiltrcekning for Skanderborg, hvis Told- 
vcesen hyppigt gjcestede Byen. D isse Besog vare imid- 
lertid ikke vel sete. Det var nemlig dengang meget al- 
mindeligt at brcende Brcendevin, og da denne Forretning 
var ulovlig, kom Betjentene hen derfor i Egenskab ak 
Lovens Haandhcevere. M a n  har dog ikke Hort, at disse 
have havt noget Held med sig i deres Undersogelser; 
Beboerne vare dem sor snu, aldrig saasnart var Fjenden 
draget ud fra Skanderborg, for en Spejder tilhest i Ga- 
lop bragte Underretning fra Gaard til Gaard, og man 
fik nu travlt med at skaffe Brcendevinstojet tilside. Nogle
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Steder havde man i dette Djemed indrettet skjulte Gjem- 
mer, andre Steder gravede man det ned eller kastede der 
i Vandet, hvor et saadant fandtes i Ncerheden. Gik det 
end saaledes end Toldvcesenets Noese sorbi, saa hcendtes 
det dog, at man paa anden Maade künde miste det. Det 
traf sig saaledes engang, at Toldvcesenet kom noget usor- 
varende til Odder; et Sted havde man netop J ld  paa 
under Kjedlen da Underretningsn kom; i en Fart fyldte 
man Kjedlen med Havre og scenkede Brcendevinstpjet i 
Bcekken. Der var imidlertid en - af Naboerne der havde 
lagt Mcrrke til det og som derfor da Toldvcesenet var 
draget dort, ved hojlys D ag  „reddeoe" det, drog til Aar- 
hus og folgte der, og gjorde sig en glad D ag  for 
Pengene.

Med Hensyn til Byens Udseende, vil den yngre 
Slcegt, og de som fra andre Egne ere komne til Byen 
og Omegnen og have bosat sig der. vanskelig kunne iore- 
stille sig dette saaledes som det var for endog kun saa Aar-
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ner tilbage; thi skjondt Odder utvivlsomt er en gammel 
By, er det dog forst i den senere Tid, i den sidste Men- 
neskealder, at den harudviklet sig til sin nuvcerende S to r
relse og Betydning, at dsn fra at vcere en ganske almin- 
delig Landsby er bleven Midtpunktet for Hads Herreds 
Hvndet og Jndustri, og Scedet for dets Ovrighed, bleven 
en Hovedstad i det smaa.

Odder var indtil Slutningen af forrige Aarhundrede 
Fcestegods under Rodstenseje. Dengang og indtil langt 
senere vare saagodtsom alle Byens Jndvaanere Landbrn- 
gere. Vel var der foruden Gaardene en stör Moengde 
Hufe, men hvert af disse havde sin egen lille Jordlod 
hvoras Ejeren eller Fcesteren künde leve og Husmanden 
forrettede iorovrigt Arbejde for Gaardmanden eller havde 
Skovarbejde eller Lignende.

Den nedre Del af Byen, fra Kirken til Egholur, hoor de 
fleste af Gaardene ligge,har mev Heufyn til Stedernes Belig-



29

genhed, Gadens Retning osv. saa temmelig vedligeholdt 
sin oprindelige Skikkelse.

De  gamle Bygninger have vel for Störstedelen maattet 
vige Pladsen for nye og mere tidssvarende, men nogen 
Udflytning af Belydning har ikke fundet Sted, og Enhver, 
der i gamle Dage har vceret kjendt der, vil endnu let 
kunne finde sig tilrette.

Det er i den pvre eller vestre D e l af Byen, fra 
Kirken til Slippen, hvor den stvrste De l af Husene laa, 
og som derfor af Gaardmcendene fpotvis kaldtes „den 
spidse Ende", at de storste og vigtigste Forandringsr ere 
foregaaede. Her fandtes nemlig den Gang kun ene smaa 
straatcekkede Hufe, som laa noget tilbage fra Gaden med 
en lille Have foran og et Steendige, beplantet med 
Rosenbuske, Tjvrn og Guldregn, eller et lille lavt hvid- 
malet Stakit som Grcendse mod Gaden.

Fladlandet var den Gang en Mark, der var afspcer- 
ret for Pasiage om Sommeren; men om Vinteren var

Hads Herred fjSr og nu. ^



det titladt al kjore derover, naar Vadestedet ved nedre Molle, 
boor Vejen ellers gik, var vanflelig at passere paa Grund af 
J s .  „Lillegade" kaldtes den Gade, der gik fra „Torvet" hen 
til Bager Behrmanns Ejendom, derfra stak en kille Sm oge 
kaldet Bagergyde ned ti! nedre Molle. (Fra Sncerrild 
til Skjixgs'.nolle forte den Gang en Vej tvcers'  gjennem 
Nathioudals Haveskov). Den övre Deel af Slippen var 
bevoxet ined tcet og mork Skov, og Foret der og paa 
Odder Gader var til sine Tider af Aaret ncesten nfrem- 
kommeligt. Det hcendtes undertiden, at svcert belcesfede 
Vogne kjorte fast i Dyndet og Leret, ligesom det ogsaa 
künde fkee, at Vogne vceltede midt paa Gaden. Kjorte 
Nogen gjennem Byen og stod af Vognen for at udrerte 
et LGrinde hos en af de faa Haandvcerkere, som den Gang 
fandtes, da var man ikke aitid sikker paa at beholde, 
hvad man havde paa Vognen. Naar Folk paa Hojtids- 
astenerne undertiden noget senk kjorte fra Mollen, stulde



de ogsaa passe meget godt paa, naar de ikke vilderesiker. 
at miste en Scek eller to paa Vejen gjennem Stippen.

Hvad der fra forst af har bidraget til at give Odder sir 
Betydning for Omegnen, er uden T v iv l de mange Band 
möllernder ftndes langsmed OdderAa. Jndtil i Beghn- 
delsen af Trediverne havde ellers Alt et gammeldags Prceg 
Handel og Haandvcerk, nu saa vigtige Erhvervsgrene. 
dreves ikke videre end nödvendigt var for at tilfredsstilU 
selve Byens Beboeres förste Fornodenheder. Endnu i 
Aaret 1830 fandtes der saatedes tun to Skrceddere, hooras 
endda kun den ene drev Professionen og blev kalde! 
„Silkeskroedderen", fordi Han var den forste, som benytted. 
Silke, der hidtil i Skrcedderfaget var en ukjendt Artikket, 
medens den Anden, den saakatdte „lamme Peer Skrcedder 
erncerede sig mest ved at holde en lille Knejpe for dc 
den Gang talrige omstrejfende Tiggere, der efterat have 
assogt Egnen her holdt Rast og fortcerede Jndholdet a- 
deres Tiggerposer. Der fandtes endvidere 2 n 3 Linned
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oeevere, 2 Troestomcend, 2 Snedkere eller Tvmmenncend 
og 1 Skomager, og denne Sidste var en „ftn" Mand, en 
ndfodt Tydsker. Naar vi endnu ncevne Byens 2 Grov- 
'meoe og 1 Hjulmand, 2 Murere, hvoraf den ene fun- 
'.erede som Skorsteensfejer, 1 Rebstager, 1 Bager og 1 
Zadelmager, den endnu levende gamle Schmidt, tro vi 
at bave opregnet Byens hele hcederlige Haandvcerksstand, 
ocerdige Mcend hver for sig, men maaske nceppe Kunstnere 
- deres Fag. Byens vcesenligste Fortrin fremfor de om- 
'iggende Byer og saa at sige dens Stolthed, var at den 
yavde en priviligeret Kro, hvor der foruven Bevcertningen, 
»er just ikke havde stört at betyde, dreves en efter D a- 

'idens Forhold temmelig betydelig Handel med Troelast, 
redsaltet Kjvd og Sm vr, skjondt Lokaliterne ganfle vist 
?are tarvelige og ikkun i ringe Grad liqnede, hvad man 
iu tcenker sig ved en Gjcestgivergaard eller Boutik. En  
csd Gadedor, dobbelt, nemlig en ovre og en nedre, saa- 
cedes som endnu sees i Udhuse (Lodpre), smaa firkantede



Vinduer og en „Krambod" ikke storre end at en M and 
til N sd  künde vende sig der. Gamle Kragh, Kromandev 
var imidlertid en solid Mand, maaskee lidt nojeregnend 
og lidt smaalig, men Han samlede sig en Formue i detu 
gamle, lave Hus, som ikkun Faa i voreDage kunne gjyr 
Ham det efter i deres langt storre og mere glimrende ud 
styrede Lokaler.

Efterhaanden vandt Byen imidlertid et vist R y  so 
Ncersomhed, ogflere og flere Kjobstadshaandvcerkere bosatj, 
sig og begyndte smaae Forreminger der. Sna rt kom e? 
Uhrmager (Sorensen, som nu boer i Dyngby) og en Ven 
drejer; der anlagdes et lille Garveri osv. Kroen ble. 
lidt rnoderniseret og stk Keglebane, og man begyndte all. 
rede da at ane, at Byen havde en stör Fremtid for sig, 
og at den med Hensyn til Nceringsdrift vilde tage Luve? 
fra alle de omliggende Byer. At Omegnens Behoer- 
ogsaa havde faaet Jndtrykket heraf, og faaet Njet op fo? 
Byens vordende Beiydning fremgik ved mange Lejljghc
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Det var forst efter de störe Jldebrande, der flere 
'Hange hcergede Byen, at der i Lobet af faa Aar stete 
-n ncesten total Forvandling i Byens Udseende, og da 
navnlig dens vestre Deel, og gav den dens nuvcerende 
ncesten kjobstadmcessige Skikkelse. I  Efteraaret 1853, 
altsaa for omtr. 20 Aar siden, brcendte Gjcestgivergaarden 
forste Gang. 1855 brcendte flere Steder, deriblandt Voet- 
aanns Farveri; senere nemlig 1858 brcendte Guldsmed 
)oeghs, Sadelmager M o r it s 's  og Glarmester P. Frede
. icksens Steder, men iscer den störe Brand i M a i 1860, 
ovorved Gjcestgivergaarden for cmden Gang, tilligemed 
.n heel Rcekke mindre Steder, lagdes i Aste, gjorde at 
>er byggedes efter en v is P lan ; Bygningerne opfortes 
: sluttei Linie og lagdes tcet til Gaden. Denne var aüe- 
ede i 1859 tildeels bleven brolagt og i de senere Aar 
>etydeligt forlcenget, saa at nu Hovedgaden i sin hele 
Zcengde er forsynet saavel med brolagt Kjorebane som 
med Fortouge.
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D a  Herredskontoret, som lidligere havde vceret i 
Aarhus,' fiyttedes til Odder, opfortes i 1856 og 1857 et 
nyt og stört Thinghus, ligesom der ogsaa i de senere 
Aar er opfort flere nye Bygninger, deriblandt Spare- 
kassebygningen, der tager sig godt ud lige ved Jndkjvrslen 
til Byen, naar man kommer fra Rathlousdals-Siden, og 
den nye Realskole, der ligger lidt udenfor Byen ved 
Aarhus-Chausseen. Med Hensyn til Postforbindelsen er 
der gjort Kjoempeskridt; den gaaende Post er nu aflost 
af Omnibusser, der kjore hver D ag  til Aarhus, Deligence 
afgaaer hver D ag  til Horsens og Aarhus, en kgl. Post 
kjvrer hveranden D ag  gjennem de vstlige Sogne til Gers- 
dorffslund, ligesom ogsaa kongelige Fodposter udsendes 
omkring i Herredet fra den her i den nyeste T id  oprettede 
kgl. Postexpedition, i Forbindelse med hvilken der iaar er 
oprettet en kgl. Telegrafstation. Ned over Fladlandet, 
hvor lidligere kun et enkelt Vognfpor i Sneen om V iri
leren tydede paa, at der var en Passage, strcekker sig nu



en paa begge Sider temmelig tcet bebygget og brolagt 
Gade, som i den nyeste Tid, tilligemed den pvrige Del 
af Byen, er bleven forsynet med Lygter.

Odder gjor nu Jndtrykket af at voere en Kjsbstad, 
dels paa Grund af det allerede Anforte, dels paa Grund 
af at Hulene i den pvre Del af Byen ncesten alle ere 
teglhcengte. Odder B y  er saaledes i de sidste 40 Aar 
ftredet jevnt fremad og indtuger nu et ret anseligt Stand 
punkt. „Gamle Folk" korse sig over al den „Prägt og 
Herlighed", der nu udfoldes i Odder og mene, at der 
maa findes en Guldgrube, hvoraf al denne Velstand 
sses; og det forholder sig virkelig saaledes; der er en 
saadan Grube, og den er uudtommelig og tilgjcengelig 
for Enhver, der v i l  benytte den; den hedder „Arbejde".
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T v e n s t r u p .
Tidligere udgjorde Tvenstrup B y  et Svgn , som 

havde sin egen Kirke, hvilken Kirkeejeren, Adiniral Rodsten, 
1674 fik Tilladelse til at nedbryde imod at bygge et 
Stykke til Odder Kirke, som derved er bleven en K o rs- 
kirke. Sognefolkene fik imiolertid Lov af Kirkeejeren til 
at benytte den fremdsles til Gudstjeneste, imod at de 
holdt den vedlige; men 1820 var den bleven saa broft- 
fceldig, at den maatte nedbrydes. Nedbrydningen stal 
vcere gaaet saaledes til, at den, der havde paataget sig 
Arbejdet, efter at Han i nogle Dage havde gaaet og seer 
paa Kirken, fandt paa at undergrave Gründen, hvorved 
hele Bygningen faldt sammen. Tvenstrup Kirke havde 
intet Taarn, men kun et Trcevcerk, hvori Klokken Hang. 
Klokken er senere ophcengt i Odder Kirke, og Dobefonden 
opstillet i Rodstensejes Have. Efterat Kirken var nedbrudr 
fljcenkede den davcerende Kirkeejer, Kammerjunker Voss, 
Kirkegaarden til Beboerne og dyrkes nu som Huslod.
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Der flal endnu vcere en ubetydelig Levning af Kirkegaards- 
muren tilbage.

H o v e d g a a r d e n  R a t h l o u s d a l .
Hovedgaarden Rathlousdal, henhorende til Stamhu- 

set af samme Navn, var fra forst af en Bondeby, kalbet 
Loverstrup, og horte til det Gods, som Nigsdrosten 
Jockum Gersdorf fik af Kong Frederik den I I I  for fit 
Jordegods i Skaane. Fordum var der ogsaa en stör 
Bondegaard af samme Navn, hvorpaa Knud Mogensen, 
Foged paa Bygholm, 1570 ftk Skjode af Frederik den 
I I  imod Afstaaelsen af et andet Gods.

F ra  Gersdorf kom Loverstrup til Hans Svigerson, 
Hofmester Gregorius Rathlou, der 1674 opforte en Gaard 
af Bindingsvcerk, som Han kaldte efter sig Rathlousdal, 
ligesom Han bencevnede en anden Gaard, som Han samme 
Aar byggede i Gosmer Sogn, efter sin Frue, Gersdorfs-
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lund. Ester Hans Dod  1681 fik Sonnen, Jagtjunker Fre- 
derik Carl Rathlou, Gaarden, og efter Ham 1708 Hans 
Broder, Gehejmeraad og Icegermester Christian Rathlou 
(f 1752), som den 7de August 1749 oprettede Rathlous- 
dal. og Gersdorffslund til et Stam hus for sin Frues 
Broderson, Gehejmeraad, Statsminister og Elefantridder 
Joachim Otto Schack Rathlou, ester hvis barnlose Dod, 
1800, Stamhuset tilfaldt den befloegtede Familie Holstein 
Rathlou.

Hovedbygningen er af Grundmur, bygget paa H v« l- 
vinger, 1 Etage med Kvist. Ladegaarden og Flojene ti! 
Stuehuset ere dels Grundmur, dels Bindingsvcerk.

I  1857 er i Lystskoven toet ved Rathlousdal ind i 
en Banke opfort et smukt hvcelvet Gravkapel for den H o l
stein Rathloufle Familie, og et oeldre Gravkapel ved G os- 
mer Kirke desaarsag nedbrudt.

T il  Stamhuset Rathlousdal, som indbefatter Hoved- 
gaardene Rathlousdal og Gersdorffslund samt Sophien-



42

lund, Hörer efter Statshaandbogen for 1873 Hartkorn as 
alle S la g s  1223 Tdr., hvoraf uuder Hovedgaarden 1 5 8 ^  
Tdr. Bondergods 820 Tdr., Kirke- og Kongetiende 244 
Tdr., i Bankaktier 7,900, i Fideikommiskapitaler ca. 4,850 
Rd. Hovedgaardens Jordtilligende udgjor 1235 Tdr. 
Land g. M .  foruden 1080 Tdr. Land Skov.

Hermed er forenet det Braunswordenske Fideikornmis, 
stört 24,256 Rd. .

Den nuvoerende Besidder er Christ. Fredr. Em il v. 
Holstein Rathlou.

Ved Skjellet mellem Lnndhof og Fillerup Marker har 
der tidligere staaet en Kirke, og dens Tomt vises endnn. 
Den hed Uld Kirke eller maaske rettere Ulv Kirke ester de 
tilgrcendsende Skove, hvori der paa den Tid fandtes mange 
Uwe. Grundstenene til Hovedbygningen paa Faurgaard 
skulle i sin T id  vcere tagne dersra.
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H o v e d g a a r d e n  R o d s t e n s e j e .
Hovedgaarden Rodstenseje var ligesom Rathlousdal 

en ufri Gaard og Bondeby, der under Navnet Hosed- 
ftrup horte med til det Gods, som Jochum Gersdorff fik 
i Magestiftet med Kong Frederik den III.  Tidligere var 
Hovedstrup dog en Hovedgaard, som Kong Frederik den 
II I.  1581 tilbyttede sig fra Olus Brokkenhus sor Sebber 
Kloster. Gersdorffs Svigerson, Admiral Jens Nodsten, 
lod 1681 Gaarden opbygge og gav den sit Navn.' De 
nceste Ejere vare Oberst Frederik Christian Rantzau, gift 
med Ollegaard Nodsteen, i Begyndelsen as forrige A a r
hundrede og Oberst Malte Sehested, hvis Enke Sophie 
Amalie Rantzau ejede denne Gaard, da D . Atl. udkom.

Rodstenseje vedblev at vcere i Admiral Rodstens 
kvindelrge Esterkommeres Besiddelse indtil 1835, da den 
ved Auktion blev solgt (uden Bescetning og Jnventarium) 
for 50,400 Rd. 1857 blev den kjobt af Proprietcer 
Rtoller sra Constantinsborg i Forening med Kammerherre
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D ah l til Moesgaard for 190,000 Rd. I  1869 kjobtes 
den af Stamhusbesidderen til Rathlousdal for 210,000 
Nd. og er saaledes nu alter ligesom for 200 Aar siden 
formet med Rathlousdal og Gersdorffslund under en 
Besidder. Hovedbygmngen, paa hvilken find es anbragt 
Aarstallet 1681, da den blev opfort, bestaaer a f2 Flsje; 
Kjoelderetagen er bygget af Kampesten, Stueetagen af 
svcert Egebindingsvcerk, Jnd gangen er gjennem et Taarn, 
som er tilbygget af Oberst Sehested. Hovedbygmngen 
underkastes en betydelig Reparation for Tiden.

I  Ooder Kirke finde» et smukt Epitaphium i M a r 
mor over Admiral Jens Rodsten (-f 1706) og Hustru 
Sophie Amalie Gersdorff saalydende:

Ossa lani Kollkllisny kl Zopkiss ^maliD LsnsloE
Staa Vandrings-Mand og tenck! men see paa disse Stcne,
Og spprg hvem hvilcr her? hvis Aske og hvis Bene?
Er samlet her og sat i denne hvalde Stvc?
Del er Hr. Admiral Jens Rodsthen med sin Frve.
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En aldred cerlig Mand af cedel Byrd og Blöd,
For Gvd, for Köngen og sor Fpdelandet stod 
I  Herrens fände Frygt, med Troskab, med Forstand 
Og hvad oprigtigt er, mand fandt hos dcnne Mand.
S in  Vngdoms feyre Stvnd Hand ey hos Ovnen tcerde 
Men lagde til fit Pvnd og daglig Visdom lcerde.
Hand Asien besaa, 2Egypti Skik og Noder,
Med Holland, Engellsnd, de spanste og walste Floder.
Del störe Wndervcerk Venedig praler af 
Hvis Prcegtig Bygning staar vdi dct vilde Haf.
Aar og siv Gang ti Hand her sin Aande drog 
Aff Aar og LEre met. Gvd Ham saa til sig. tog*).

Fra  Rodstenseje fortcelles Folgende fra lcengst for- 
svunden T id :

En  Dag, da Borgfruen staar ved Vinduet, seer hun 
sin faltige Soster komme over Vindebroen med et Ba rn  
ved hver Haand: „Kommer D u  der D u  forsultne S o

*) Et andet Epitaphium udskaaren i Trce er bekostet af „Jesper 
RasmussM i Fillerup. Han var TingsLriffuer i Hadtz heridt i 
83 Aar og dpde 1679 i sit Alders 82 Aar."
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med D ine to elendige G rise!" raaber hun til hende. D a  
den sättige Kone Hörer denne Tiltale og seer, at denkom
mer fra hendes Softer, vender hun om og forlader 
Gaarden.

Aaret efter dode den stolte Frue efterat have sodt 
2 Bo rn  med Grisehoveder (saaledes fortcelles der). De 
bleve balsamerede og nedlagte i Odder Kirke sammen med 
Moderen i Rodllensejes Familiebegravelse, hvor de efter 
Sigende skulle vcere dlevne sete, da samtlige Kister bleve 
udtagne og nedgravede paa Kirkegaarden for en Deel 
Aar siden.

S o m  tidligere omtalt flal der en Gang have vceret 
Thingsted paa Rodstenseje Mark, hvorester Thingbakken 
har faaet sit Navn. —  Der fortcelles, at sor lang Tid 
siden skal en Hel Skov, kaldet Hojskoven, i en Nat vcere 
blcest om und er en Orkan.
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Sarilb  Sogn.
(Meddelt af Hr. Hpjstoleforstander Andersen i Saxild).

I  Saxild  S o g n  ligger. Byerne Saxild, Rüde og 
Kysing. Endelsen i l d ,  der ogsaaforekommeri Sn ce r ild ,  
T o r r i ld ,  tilkjendegiver en Hvj eller en Bakke, og skjondt 
det seer ud, som om Saxild  ligger paa en Flade, ligger 
dog denne B y  paa en lille Bakke, og lidt fra Byen er 
der opad til den paa alle Sider. Den ligger omtrent 
2000 Alen fra Havet; men i celdre Tider have Havets 
Bplger vift skyllet lcengere ind paa Marke.rne efter Byen 
til, og et snart bredere snart smallere Sandbelte om ved 
Havet vidner endnn den Dag. i D ag  om, at der forhen 
har vceret Hav. Det ermutigt, atBakken, hvorpaaByen 
ligger, for Styrstedelen forhen har vceret omflydt med B a n d ; 
i det Mindste kan det ved stört Hvjvande iWavet endnn un- 
dertiden hcende, at Bandet trcenger ind i to Lavninger —  
man kan ikke llge Dalstrcekninger — , hvoraf den ene ligger 
S yd  for Byen mellem Saxild  og Dyngby, og den anden
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Nord for Byen, og man seer da Byen med den ncermest 
ved den liggende Agerjord ncesten helt omgivet med 
Band, og tun et Brette mod Best og Nordvest er tort.

Medens Rüde er tcet sammenbygget, ligge Gaarde 
og Huse i Kysing og nu ogsaa for en Deel i Saxild  
mere spredte. —  Saxild  var sor nogle Aar tilbage en 
temmelig stör og tcet sammenbygget Landsby. M en nu 
ere de fleste Gaarde flyttede ud paa Marken, paa hvilken 
der Vst og Nord for Byen nu ligger 6 Gaarde og S yd  
og Best for Byen 6 Gaarde. En  stör Jldebrand i Au« 
gust 1868, hvorved 4 Gaarde og 7 Huse lagdes i Aste, 
fremflyndede noget Udflytningen. D isse 12 Gaarde ere 
ndflyttede siden 1846, de fleste i de sidste Aar, og nu er 
der foruden Prcestegaardeu tun 4 Gaarde i Byen. Resten 
ere Huse. For lcengere T id  tilbage var oer besudln 
flyttet 4 Gaarde ud. Tillige er der en Kjobmandsgaard 
i Byen med et Pakhus nede ved Havet og en Hpjstole,
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der blev oprettet 1852 og var en af de svrfte Hojskoler 
i Landet.

En  sceregen Gudstjeneste i Saxild  Kirke var Krigen 
i 1658— 1660 Aarsag til. Denne Krig fprtes imellem 
Danmark, hvor ^rederik den Tredje var Konge, og Sver- 
rig, hvor Karl den Tiende var Konge, og denne Krig 
er kjendt deraf, at det var i den, at den svenske Konge 
forsogte at storme og indtage Kjobenhavn, og at Frederik 
den Tredje, da Han blev opfordret at flygte, svarede, at 
H an  v i l d e  d p i  s i n  Rede.  Danskerne künde en Tid 
lang ikke godt staae sig i denne Krig og fik derfor Hjcelp, 
blandt Andre af Polakkerne, der kom S y d  fra, gjennem 
Holsten og Svnderjylland ind i Nvrrejylland, overalt 
skjcendende og brcrndende, skjondt de kom som Venner. 
I  Holsten blev sungen Bedesalmen: „Bevar os, Gud, 
bevar os, ak! iscer fra vor Ven, den viloe Po lak !" H i- 
storikeren Barfod giver os i sine „Fortcellinger af Fcedre-
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sugelser og Grnsomhed. Han skriver bl. A. (se 3. Udgave, 
ä. D., S .  160): „M en Ribe-Egnen var ikkc vaerre faren 
end bet ovrige Jylland. I  S a x i l d  sammenskjode B o n 
derne en Sm n, for hvis Nenter der aarlig sknlde holdes 
en Takkefest, fordi man nu var bleven fri sor Polakkernes 
Udsugelser." Denne Takkefest hvldtes iKirken ZdieJule- 
dag, 3die Paaskedag, 3die Pintsedag, Heilig tre Kongers 
Dag, Kyndelsmisse Dag^, St. Hans D ag  og Mikkelsdag, 
hver D a g s  Forrniddag Kl. 10 eller ved den Tid, da 
Forst-Gudstjenesten sknlde begynde, og den beftod i, at 
„Kirkesangeren sang et P a r Salm er og lceste en Bon ". 
S a a  langt man kan huste tilbage modte Skolebornene, 
men saa vare de fri for Skolen den Dag, men og- 
saa flere celdre Folk modle til „Morgenbon", som den 
kaldtes, og hos flere Husbonder var det en Regel, at 
deres Tseneftefolk havde en Fridag, naar de gik til
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holdt indtil Udgangen af 1859, altsaa i 200 Aar, og 
Kirkesangeren oppebar derfor omtrent 2 R igsdaler aarlig. 
I  hver Gaard indestod Penge, i de fleste 1 „Sletdaler", 
i 2 Gaarde 16 Sletdalere i hver, og af Renterne af disse 
Penge lonnedes Kirkesangeren. Hvilke de Gaarde vare, 
hvori disse „Sletdalere" indestode, var for nogle Aar 
siden flrevet paa Veeggen i Kordoren i Saxild  Kirke, og 
der fortcelles, at en Gang afdode Provst Veisner til 
Prcestholm var i Kirken og lceste denne Opskrift sagde, 
at dette var er godt Gjceldsbevis. Dette skulde man 
ogsaa have troet; thi det stod jo flrevet paa et offentligt 
S te d ; men —  Skriften blev overkalket og Gjceldsbeviset 
dermed tilintetgjort, og det er meget ivivlsomt, om 
Skriften nogensinde mere kan bringes frem for Lyset, og 
vi vide ikke, om denne Skrift eller en lignende findes 
noget andet Sted. Gaardmcendene bestemte i 1859 ikke 
mere at betale Morgenbpnspengene, og den davcerende
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holde Morgenbon. Der har dog i den sidste T io  vceret 
Tale om, at der alter slulde holdes Morgenbon. I  en 
gamrnel Bylov, som sindes iB yen , staaer der ogsaa skre- 
vet om denne Morgenbon, der holdes i Anledning af 
„Befrielsen fra det haarde polske Aag".

I  Saxild  Kirke sindes en smuk Altertavle, hvorpaa 
er udskaaren flere forskjellige Ting, der drage Beskuerens 
Tanker hen paa det Hellige, og i et lille Rrcm bagved 
Alteret staaer en stör sort Tadle, hvorpaa Navnene ere 
skrevne paa de Proester, der have vceret i Saxild  siden 
Reformationen, samt hvrorlcenge de have vceret Prcester 
der. Denne Tadle Hang for nede i Kirken; men i 1855 
blev der indsat nye Stole i Kirken, et Pulp itur over 
Kirkedoren til Prcesten og Hans Familie samt et Loft 
nederst i Kirken for andre Kirkegcengere bleve borttagne, 
og da blev Tavlen henflyttet til dens nuvcerende Plads.
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Naar undtages det ovenomtalte Sandbelte om ved 
Havet, ere Jorderne paa Saxild  M ark gode, for en D e l 
stcerke Lerjorder. Den storste Del af Kysing Jorder ere 
derimod sandmuldede, medens der til Rüde Hörer en stvrre 
Jordstrcekning, hvorpaa der forhen har voxet Lyng, men 
som nu dyrkes, skjondt den tildels er meget fandet. Denne 
Forstjellighed i Jordbunden har vceret Aarsag til folgende 
„stedlige Talemaade": „Nu regner det igjen," sige de i 
Saxild ; „Gud fle Lov for Regnen", sige de i Kysing; 
„det gjor godt i Heden", sige de i Rüde.

I  Begyndelsen af dette Aarhundrede levede der i 
Saxild  en M and  ved Navn Erik Sorensen, der var ud- 
rustet med ualmindelige Krcefter. Han havde Ord for at 
vcere den stoerkeste Mand, es alene i Saxild, men ogsaa i 
hele Hadsherred. Stcerk var Han, det er vist, thi endnu 
levende Folk kunne fortcelle meget om Hans Styrke. Han 
künde rykke et nyt Bagreb, som bruges til Hostvogne, 
over som en Traad; Han künde ved at tage en nyslagen
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Hestesko imellem Hcenderne rette og boje den efter Behag, 
og Han skal endogsaa engang have lostet en Mand, der 
var sine fulde 3 Alen hoj, og som gjorde Fordring paa 
at vcere Hans Overmand, over et Bord og kästet hamud 
af Dören, trods dennes balstyrige Modstand. Endnu leve 
flere af Hans Slcegt, der vide at fortcelle meget om Hans 
Bedrifter.

R  u d  e.
(Mcddelt af Lcerer Nielsen i Rüde.)

Landsbyen Rüde ligger nord for Saxild, oft sor N o 
leo og sydvest for Kysing. Den er ganske vist meget gam
mel, da den efter al Sandsynlighed i Sagntiden har vceret 
et Vikingescede; i alt Fald har den vceret et meget bekvemt 
Sted dertil-; thi det Dalsore, der derrgang dannede et 
sejlbart Sund  sra Norsminde til Horsens Fjord ved Am- 
strup, og som begrcendser Rüde M ark mod Nord, har 
dengang sendt en Mcengde Vige ind i denne og dannet 
en stör Mcengde storre og mindre Nces, der efter al
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i et -Djeblik forsvinde med sil Skib for sine Fjender og 
komme frem igjen i Ryggen paa dem, naar de nrindst 
ventede det. Desuden er der sonden for Byen et andet 
Dalfpre, der ogsaa den Gang har vceret en Havarm  og 
har naaet saa langt mvd Best, at der tun har vceret 5 
a 000 Favne mellem denne og den ncermeste V ig  af den 
forncevnte Havarm, og Borgen har kunnet ligge imellem 
begge, skjult af Skov og havende Udsigt til Havet mod 
Dst. En  anden Ting, der taler for denne Antagelse, er 
et Antal af mindft 10, rigtignok forstyrrede Kjcempehoje, 
hvoraf en var dobbelt, det vil sige, der fandtes 2 Jcette- 
stuer paa en Hoj, og det Hele var omgivet af en aflang 
Kreds af Kampesteen. DaHojene imidlertid alle ere for
styrrede, er det ikke godt at vide, om de have Hort til 
den yngre Sagntid, eller de staa i Forbindelse med den 
störe Kjskkenmodding, der i 1871 blev funden ved N ors- 
minde, ikke meget langt fra den De l af Nude Mark, som
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Ajcempehpjene ere beliggende paa. I  Aaret 1743 vedtog 
og underskrev Rüde Bymcend, dengang 13, enB y lo v  om 
deres indbyrdes Forhold til Hinanden. Denne Lov er 
saa fuldstcendig, at —  forsaavidt der ikke var rene Skurke 
iblandt dem —  behovede de aldrig at komme for Retten 
med Hinanden, saalcrnge de respekterede Byloven. Jov- 
rigt var den gründet paa den gjensidige Hjcelpsomhed. 
Kom en af Mcendene i Nod, skulle de Alle hjcelpe Ham 
til sin Ret osv. Forseelser afgjpres ved Bpder, beftaa- 
ende af V2, 1 eller 2 Tdr. D l  til Mcendene at drikke i 
Fcelledsskab ved deres Sammenkomster, eller ogsaa 1, 2 
eller 4 Skpr. Korn til de Fattige i Byen. Desuden er 
der det at mcerke ved ovenncevnte Lov, at den ikke bruger 
Ordet „Boder", men i det Sted det otdnordiske Ord 
„V ide", ligesom der naturligvis bruges flere andre gam- 
meldags Ord og Vendinger. Loven er kun underskreven 
af 13 Mcend, nagtet der nu er 14Gaarde; der maa alt- 
saa dengang kun have vceret 13 Gaarde, da der udtrykkelig
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er bemerket, at det var alle Rüde Gaardmcend. De l 
passer ogsaa godt nok med hvad der fortcelles, at ä 
af Gaardene, som hed Hovgaardene, fpr har udgjort een 
starre Gaard, der sandspnligvis har vceret beboet af en 
faltig Adelsmand fpr den Tid, da de staaende Hcere og 
talrigere Embeder bleve oprettede. Har Gaarden tidligere 
havt denne Bestemmelse, saa har det vceret for ovenncevnte 
T id ; thi der er Sandsynlighed for, at ingen af de 13 
Mcend har hcevet sig over de andre, da alle Navnene ere 
skrevne lige daarlige, og ingen af dem har Stamnavne. 
En Omstcendighed, der taler for, at den omtalte Gaard 
tidligere kan have vceret en virkelig adelig Scedegaard er 
denne, at der bag ved Stuehuset til den ene af de Gaarde, 
der nu er delt, findes Stümper af störe gammeldags 
Slotssten. Disse, hvoraf der i umindelige Tider bestän
dig ere komme nogle tilsyne ved Jordens Bearbejdning, 
maa vcere Levninger af M uren paa en af Middelalderens 
Ridderborge, da Bonderne jo ikke dengang byggede med
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Sten og der ikke vides Noget om, at der skulde have 
staaet noget Kloster her.

Paa  den T id  vare alle Gaardene Fcestegods, nogle 
under Rathlousdal, andre ander Aakjcer, og Resten var 
Strogods. D e  3 Gaarde, som horte til Aakjcer, skal af 
en Herre der vcere bleven vunden i Kortspil. Hvorvidt 
denne Fortcelling er gründet paa Sandhed eller G isn ing 
vides ikke. D isse 3 Gaarde er i Tidens Lob blevne 
Selvejergaarde, 9 andre af Byens Gaarde ejedes i 1786 
af en Student David  Davidsen, som dengang var en 
gammel M and  og havde ejet disse samt 3 Huse i mange 
Aar; thi i et Gavebrev, som Han dengang udstedte, siger 
Han: „Nu har jeg i saa mange Aar nydt Godt af Eders 
Arbejde, nu vil jeg, at I  skal nyde Godt af hvad jeg 
har." O g  Han gav dem da Arveret til deres Huse og 
Gaarde, saaledes at den celdste og ncermeste Arving skulde 
vcere Efterfolger i Besiddelsen, imod at de gave en lille 
Jordfcestningssum, omtrent 4 Rd. af hver Td. Hartkorn,
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og en lille Landgilde paa omtrent 2 Rd. af 1 Td. Hart
korn. Af disse Jndtcegter tilligerned andre M idler, Han 
besad, oprettede Han en Stiftelse, der skulde bestyres af 
SM sovrighed en  og hvoraf der nu uddeles folgende Legater: 
16 Rd. til Skolelcereren i Rüde, 20 Rd. til sättige Skole- 
born, 8 Rd. til Godsets Soldater, 6 Legater hver paa 8 
Rd. til Perforier, der paa Grund af Alderdom eller S v a -  
gelighed ikke kunne erncere sig selv. P aa  Grund af disse 
Velgjerninger have Fcesterne af dette G ods i 1845 oprejst 
en Mindestotte paa et lrappeformet Fodstykke af Granitsten 
rnidt i Byen til David  Davidsens LEre. Stötten bcerer 
folgende Jndskrift, hvis Bogstaver ere indhugne i Stenen 
og forgyldte.

Paa  den ene Side:

og paa den anden S ide:
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Omtrent ved den Tid, David  Davidsen oprettede sin 
Stiftelse, bleve Byens Jorder udskiftede, men paa Grund 
af Forholdene temmelig uheldigt. I  den pstlige Side af 
Bymarken, ad Havet til, er der megen Sandjord, hvor- 
for den Deel af Marken ogsaa hedder Heden. Der vilde 
alle Mamdene absolut have Lodder, da de dengang ikke sor- 
stode at avle Rüg paa stärkere Jorder, og da de nu Alle 
skulde have Lodder paa Heden, der danner omtrent en 
Firkant, saa bleve disse lange og smalle, omtrent 14 
Gange saa lange som brede. Det künde endda have gaaet 
an, uaar en Deel af Gaardene vare blevne udflyttede; 
men dertil vare Bpnderne sor sättige. Der fandtes kun 
een Mand, der künde tcenke paa at paatage sig den med 
Udflytningen forbundne Bekostning, og denne tilbpd at 
ville give 10 Rd. til Enhver, der vilde flytte ud, eller 
ogsaa vilde Han selv flytte ud, naar de Andre vilde give 
Ham 10 Rd. hver; men de Andre künde ikke gaa ind paa 
Hans Forslag, og derfor bleve ogsaa Jndmarkerne meget
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henimod M il,  endskjondt de kun indeholde omtrent 30 
Tdr. Land, og da Byen er meget tcet sammenbygget, har 
hver Gaard tun meget lidt Jord  i Ncerheden. DeGaarde, 
som fik deres Jndmarker mod Dst, sik saa meget fandet 
Jo rd  til den, at de maatte have endnu en Lod mod Nord 
i V 4 M i l s  Afstand fra deres Gaarde. Engene vare af 
sorskjellig Beftaffenhed, hvorfor hver Gaard fik to Eng- 
skifter, saa at hvor der ikke ved S a lg  eller Bytning er 
raadet Bod  paa denne uheldige Udftiftning, har Gaardene 
deres Jorder paa 4 eller 5 forskjellige Steder og i flere 
forskjellige Retninger fra Gaardene. D a  saa mange af 
Gaardene ere Fcestegaarde, findes kun faa Hufe, og flere 
af Gaardene ere meget gamle og tildeels daarlig byg- 
gede. Der er nemlig ikke flere fuldt ud Selvejergaarde 
end de tre, der tidligere horte til Aakjcer. De to, som horte 
til Rathlousdal, bleve for mange Aar siden fkjcenkede til 
Gosmer Hospital, for saa vidt Landgilden angik, og denne
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blev med det samme fastsat, saa at den efter de nuvce- 
rende Forhold er meget lille. M en  Retten til at hceve 
Jndfcestningssummen ved Fcesteskifte forbeholdt Stamhnset 
sig Denne Ret er imidlertid bortsolgt til den ene Gaard, 
saa at den er at betragte som Selvejergaard, kun at der 
af dens Tilliggende svares ovenncevnte ubetydelige Land
gilde, medens den anden endnu er Livsfcestegaard. De  
9 Gaarde, som Hörer til det davidsenske Gods, har ikke 
Ret til at scelge eller pantscette.

S a g n .

Den sydligste Gaard i Rüde ligger hojst og kaldes 
derfor Overgaard. I  denne Gaard var der en Gang en 
Kobaas, som intet Kreatur künde staa i, da det altid blev 
funden dod efter den forste Rat, det havde staaet der. 
Der boede nemlig en Bjergmand underneden, og Affaldet 
fra Koen flod ned paa Hans Bord. Tillige led Beboerne 
af den Ulempe, at de havde meget ondt ved at faa deres



Pige op om Morgenen. Merl en D ag  kom en lille M and  
ind til Konen i Gaarden og bad hende komme med hanr 
og hjcelpe Hans Kone, som var i Barnsnod. Det vilde 
Konen nok og spurgte, hvor de stulde hen. Dertil sva- 
rede M anden: Det skal jeg nok vise D ig, og dermed gik 
de. Kort efter befandt Konen sig i et Kjokken, hvor hun 
saae sin Pige staa og arbejde. Hun ncevnede da P igens 
Navn, og strax var denne horte. Derpaa hjalp Bonde
konen Bjergmandskonen og fik da til Lon sit Forklcede 
fyldt med Hovlspaaner, som, da hun kom op, viste sig at 
vcere Guldpenge. Desuden dpde sra den Tid ikke mere 
nogen Ko i Baasen, og Heller ikke havde de mere nogen 
Besvcer med at faa Pigen op om Morgenen, da hun nn 
blev fri sor at arbejde for Bjergmanden om Natten.

Paa  en Hedelod, tilhorende Rasm ns Andersen i 
Rüde, findes en Hoj, hvor der i gamle Dage boede 
Bjergfolk. En  D ag  gaaer en Karl og en Dreng og 
plojer paa denne Lod i Ncerheden af Hosen, og seer
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de da, at Bjergfolkene havde brcekket deres Ovnrage og 
Skodsel itu og lagt dem udenfor Hosen. Karlen tager 
dem, gjor dem iftand og lcegger dem paa samme Sted. 
En  T id  efter komme de dertil igjen og seer, at Bagered- 
skaberne ere borte; men der ligger en dejlig Sigtekage 
istedet som Betaling for Jstandscettellen af Redskaberne. 
Drengen turde ikke spise af Kagen, men blev syg, medens 
Karlen, der spiste Kagen alene, aldrig mere blev syg fra 
den T id  af.

R ü d e  Hede.
(Tette og en betydelig Del af det Folgende er meddeelt af Boels-

mand Erik Christensen Lund i RM h).

Dsten for Rüde findes en stör Hedestrcekning. Det 
er en jevn vidtstrakt Flade, der bestaaer af meget stet 
Sandjord, hvorpaa kun dyrkes Nug, Havre og Kartofler. 
Kornsorterne voxe kun sparsomt, hvorimod Kartoflerne i 
Almindelighed lykkes temmelig godt. Paa  Heden findes
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hist og her Levninger af Kjcempehoje og Stendysser. Tcet 
ved Vejen mellem Rüde og Kysinge findes enLangdysse. 
Ved Vejen mellem Saxild  og Kysinge er der en Hulvej 
ned til Havet; her, sortceller Sagnet, skulde en Gang i 
gamle Dage en Roverbande have huseret, og der for- 
toelles, at den spcendte Snore med Klokker over Vejen 
for at fange Vejsarende. Der skal have spoget paa S ie 
det, og Folk, som drog der sorbi ved Nattetide, künde 
resikere at blive taget af Vognen og kästet paa Hovedet 
ned ad Havbakken.

A Y sl n g e
er Hads Herreds nordligste Landsby og er beliggende paa 
den Vb M i l  lange Halvo, der udgaaer fra den saakaldte 
Hede, den ostlige Deel af Rnde Mark. Et Stykke Land, 
ca. 241 Tdr. stört, som er inddcemmet fra Kysinge Fjord, 
kaldes Frederiksminde og tilhorer Gaardejer Nasm us Jen- 
sen i Kysinge i Forening med Ejeren af Moesgaard. I
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Byen findes eu Gaard paa 13 Tdr. Hartkorn og en 
Vindmolle. 1793 brcendte Byen paa 2 Gaarde ncer, og 
herved blev Udskiftningen af Jorderne, der fandt Sted 
Aaret efter, meget fordelagtigere endforhen. Kysingehar 
tidligere Haft sin egen Kirke og vceret et S o g n  for sig, 
hvortil ogsaa horte Byerne Store- og Lille-Nord, der nn 
udgjore en Dee! af M a lling  Sogn. M a n  feer endnu 
Levninger af Kirken, der nu tjene soin Somcerke, paa 
Balken ovenfor Norsminde. Den har vceret bygget af 
Kampesteen og skal vcrre bleven nedskudt af Svenskerne 
under Karl Gustav. I  Svenskefejden den Gang skal det 
nok vcere gaaet varmt til der; celdre Folk vide at for
tcelle om en Deel störe oprejfte Kampesteen paa dennor- 
dre Side af Aalobet, et Stykke inde i Landet, hvor de 
Danske flulle have fundet Dcekning. P aa  den nordre Side 
af Broen er der Levninger af en Skandse; men om denne 
hidrorer fra hin T id  eller er af nyere Oprindelse, vides 
ikke. —  Prcesten boede i Kysinge, og man har et gammelt
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Mundheld, der lyder saaledes: „Hvadl er det Sondag 
id a g ? "  sagde Kysinge Prcest, Han laa paa Huset og tcek- 
kede og saae Folk gaa til Kirke.

D e t  l a n g e  R i d t !

Fo r 50 Aar tilbage levede der i Kysinge en rask og 
nforfcerdet Som and ved Navn Jens Host. Han havde 
tumlet om paa Bolgernes Toppe saa lcenge, til Han var 
bleven gammel og graa. Det var en lille, vcever og liv- 
lig Fcetter, der altid gik med Haaret flettet i Pidfl, der 
Hang Ham langt ned ad Ryggen. Denne Pidsk havde 
frelst Hans L iv  flere Gange; thi hver Gang Jens Host 
var ifcerd med at käste Anker paa Havets Bund, havde 
en eller anden hjcelpsom Haand gjerne faaet fatiPidsken 
og trukket Jens Host frem^ for Dagens L y s  igjen. M en  
det, her skal fonoelles om Ham, Händler om en af de 
vcerste Ture, Han havde dojet pna Sven.

Han og Norsm inde Kromand skulde ud at sejle, hvor-
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hen vides ikke, Ret som de havde passeret Ncesset og 
vare komne til rum So , kastede et Vindstod Baaden om. 
Kromanden og Jens Host drattede i det vaade Element, 
og Baaden vendte Kjolen i Vejret. Forstncevnte, der ikke 
künde svomme, druknede snart, hvorimod Jens Host, der 
var en god Svommer, pladskede hen til Baaden, fik Tag 
i den, svang sig op og kom til at sidde paaskrcevs over 
den. Saaledes red Han den forste Dag. Binden blceste 
med vestlig Brise, Han drev koengere og längere til S o e s ; 
men om Natten sprang Binden om til Ast, og anden D a 
gen drev Han hjemefter. Der red Han ude paa Bolgerne 
gen künde see Kysinge, det kjcere Hjem; men ingen men- 
neskelig Haand blev udstrakt for at frelse den sortvivlede 
Rytter. Endelig den tredie D a g s  Asten blev Han opda- 
get af et sorbisejlende Skib. Det lagde bi, log den scel- 
somme Rytter op og satte Ham Hel og holden i Land ved 
Norsminde.

Ved Norsminde eller Mundingen as Aflobet fra
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Kysinge Fjord er en lille Havn, som Hörer til K roen ; des- 
ndeir sindes her et Pakhus, hvor der drives en storre 
Kjobmandsforretning. F ra  Norsminde fcerges over til 
Thuno og Sam so. Der har i sin T id  vceret betalt Vro- 
penge i Kroen for Passagen over Broen. Norsminde 
maa fra A rild s T id  have vceret et vigtigt, beboet Sted, hvor 
vore Forfcedre have sogt T ilhold for ai erncere sig ved 
Jagten i de tcette Skove, der for en Deel endnu beklcrde 
Bredderne af Odder Aa, som stroinmer ud i Kysinge 
Noer, hvilket til enhver T id  rolige Jndrevand, tidligere 
maa have givet rundeligt Udbytte af de mangfoldige Fiske- 
arler, der opholde sig i Brakvand og nodig forlade dette. 
M a n  har ogsaa i Efteraaret 1871 ved Mindet fanden en 
righoldig Kjokkenmodding,Pesiaaende af Affaldet af de 
Maaltider, hine Fortidens Jcegere og Fiskere her have 
gjort sig tilgode med. Ogsaa i Middelalderen har N o rs 
minde vceret en besogt Havn, og i Aaret 1293 gav Erik
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Skibe, der besagte Norsminds Havn.

Skjerm ydslen.
Paa  den fpr omtalte Skandse, norden for Nors- 

nünde Bro, var der 1808 placeret Kanoner for at be- 
skytte Jndlobet og de i Havnen liggende Skibe mod de 
engelske Krydsere, som jevnligt aflagde Befog i Bugten. 
En  Sommerdag ncevnte Aar laa der en Skude og lodsede 
Sten paa Rheden. Folkene ombord, der ikke anede noget 
Ondt, bleve pludselig overraskede ved at opdage en engelsk 
Baad, stcerkt bemandet og ikkun et P a r  Kabellcengder fra 
Skibet. Bescetningen flygtede i Land, og Englcenderne 
toge Skibet i Bestddelse. De hejfede strax akeKlude, og 
snart stod Skibet udefter. Der blev gjort Atlarm, Artille- 
risterne vare ojeblikkelig ved Kanonerne, fik dem ladede 
og sendte Engelskmanden en Salve. Den forste Kugle 
flog ind ind i Skibet lige i Vandgangen. Bandet strpm-
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ligger en stör Steen, mod hvilken Skibet i det sanune 
stodte, og der stod det og drejede rundt. Englcenderne 
mylrede nn op paa Dcekket og sogte til Baaden; menfor- 
inden de naaede ned i denne, sendte de Danske dem en 
Afskedshilsen i Form  as en Karteske, hvorpaa Fjenden 
skyndsomst sejlede sin Vej og lod Skibet staa, sonl det 
stod. Der blev strax en Jolle med Mandskab sat nd til 
Skibet. Alting var gjennemrodet, alle Gjemmer opbrudte 
og Alt af Vcerdi medtaget. Paa  Dcekket laa to Patron- 
tasker og et P a r  Sabler, og hist og her sandtes Blöd, et 
Bev is paa, at Englcenderne ikke vare slupne helskindede 
derfra.

SaL'itd Sogn
er.omgwet af Anexet Nolev, Bjergager S o g n  og Kysinge 
Bugt. M od  Nord begrcendses Sognet af Kysinge Fjord. 

I  Sognet er P o s  Mose og af Gaarde Bester!)ou-
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hougaard. Sognet Hörer under Hads Herreds Jurisd ik
tion, Aarhus Amtstuedistrikt og Hads Herreds Lcegedistrikt, 
forste Valgkreds og Amtets 31te Lcrgd. Sognet danner i 
Forening med Annexet Nolev en Kommune. Kirken, der 
er af Kampesteen med MursteenStaarn, som i forrige A a r
hundrede blev prydet med en Sejerskive, tilhorer Stam - 
huset Rathlousdal.

Sognets Areal udgjor, fraregnet Jnddcemningen Frede- 
riksminde, 2681 Tdr. Land Ager og Eng med 253 V3 Td. 
Htk. og 8 Tdr. Marsk. Der gaaer i Gjennemsnit 10^  
Td. Land paa Td. Htk. Jndvaanerantallet var efter 
Folketcellingen i 1872, hvilken fremdeles tages til Folge, 690.

Sogneprcesterne efter Reformationen:
1. Hr. Berthe! Madsen. 2. Hr. Spren Tand. 3. Hr. Erik 

Madsen. 4. Hr. Spren Jeusen.
5. Berthe! Nielsen, Prcest fra 1557— 1578.
6. Kjeld Nielsen, —  —  1578— 1600.
7. Terkild Mortensen, —  —  1600— 1603.
8. Jakob Jakobseu, —  —  1603— 1628.



9. Ole Knudscn, Prcrst fra 1623— 1673.
10. Caspar Berensen Suur, —  —  1668— 1701.
11. Magister Paul Poulsen, —  —  1701— 1736.
12. Hr. Jesper Hcysel, —  —  1736— 1755.
13. Hr. Jac. Ludv. Soudt, —  —  1755— 1756.
14. Hr. Chr. Fr. von Heye, —  —  1756— 1780.
15. H. M . Seehus, —  —  1781— 1784.
16. Jac. Abel Jngerslev, —  —  1784— 1821.
17. Olnf Fr. Brunn, —  —  1821
18. H. G. Brunn, nuvoerende Sogneprcest.

Zlotev S o g n
ligger nordlig i Hads Herred og grcendser mod Nord til 
R ing  Herre, mod Best til Odder Sogn, mod S y d  til 
Bjerager og Saxild  og mod Dst til Saxild  So gn  samt 
Norsminde Fjord. Sognet Hörer til Iste Valgkreds og 
udgjor i Forening med det nedlagte Tvenstrup So gn  
Amtets 37te Lcegd. Det bestaaer af Byerne Nolev og 
Assedrup og er et lille So gn  med 334 Jndvaa- 
nere. Navnet Nolev tyder paa ved Endelsen „Lov", at
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der i Fortiden maa have voeret Skov, hvoraf der endnu 
findes Sp o r paa det Bakkestrog, der gaaer langsmed Aaen, 
som falder ud i Norsminde Fjord. Det kan antages, at 
Np er et forkortet Udtryk af Nor eller Nord, altsaa Nor- 
lov eller Norreskov. Ester en anden Udtydning skulde 
Navnet skrive sig fra Hedenskabets T id  og oprindelig vcere 
flreven Nodliv (Npd, Hovede —  Kreatur, Hornkvceg), og 
man har tcenkt sig, at her i gamle Dage har voeret Offer- 
fted, hvor vore hedenske Forfcedre have ofret et Nodliv 
til deres Guder. Jsolge gaurle Beretninger skal en Deel 
af Hadsherred jo have voeret en D, og Nolev var det 
Nordligste af Den. Assedrup, som ligger norden for Vand- 
lpbet, horte altsaa til det faste Land.

Assedrup (Asatorp har vist oprindelig voeret Navnet) 
har en Deel Skov, som grcendser til Dstergaards Skove.—  
Jordbunden i Nolev er overalt frugtbar med stoerk Ler-- 
og Mergel-Underlag, saa at der ikke findes Vej- eller 
M u rg ru s paa hele Bymarken. Assedrup har ogsaa god
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Jord; dog findes i Skraaninger, hvorpaa og hvorved Byen 
ligger, en Deel Grus. Der haves gode Enge ved dettil- 
stodende Vandlob. Storstedelen as Vandet fra Hads Her
red lober ud i Fjorden ved Norsminde. Vandet fra den 
störe Torvemose (forsaavidt det ikke lober ud i Horsens 
Fjord om ved Aakjcer) lober Vesten om Rodsteenseje, mel- 
lem Rorth og Nolev Marker mod Dst og Odder S o g n  mod 
Best, hvor det ved det nordvestlige Hjorne (Donten kaldet) 
af Nolev M ark  samles med Odder Aaen.

Vandlobet mellem Nolev og Assedrup, der ogsaa op- 
tager mange Bcekke fra Nordvest, kan i Tobrud og stcerkt 
Regnvejr blive en rivende Strom  som en Hel Flod. I  
celdre Tider var der ingen B ro  derover mellem Byerne, 
Heller ingen Vase eller Dcemning over Engene; man maatte 
kjore i Vandet efter nogle nedranrmede Pcele, som viste 
Vej. En  Rad störe Stene vare lagte til Fodgcengere at 
ballancere paa. Der fortcelles, at Folk undertiden druk- 
nede paa Overfarten. Saaledes berettes der, at en Karl,
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som kom kjorende hjem fra et Gilde, vceltede i Aaen. 
2 Piger, som vare paa Vognen, tog Strommen fat i, 
hvoraf den ene, Hans Forlovede, druknede.

Vandlobet, som gaaer vesten om Nolev, kommende 
fra Torvemosen om ved Rorth, Petersminde osv., harvist 
vceret det Sted, hvortil den ostlige Grcendse as Hartesoen 
har naaet. I  celdre Folks T id  vare Engene fra Peters
minde ned vesten om Nolev endnu meget sumpige, saa at 
man mange Steder maatte lcegge Vognsjel at gaa paa 
under Hobjergningen. Det har vceret et dybt Band. 
Vejen fra Nolev til Odder gik den Gang over North. 
Den nuvcerende Vej over Studshoved samt Broen over 
Vandlobet er forst anlagt for ca. 20 Aar siden ved for- 
enede Sammenskud as Beboerne i Odder, Nolev, Rüde m. fl.

Aftcegtsmand Soren Hansen i Studshoved havde i 
sin T id Faniilie i Nolev, hvortil der er et Bosseskud fra 
Hans Gaard. —  Naar Han saa skulde til Gilde i Nolev, 
maatte Han kjore om ved Odder Kirke og North dertil.
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et Bevis paa de Ulemper, det medforte, at man i den 
T id  ingen direkte Vej havde til Odder.

P a a  Nolev M ark  har der vceret 3 Jynovne, hvoraf 
nu intet Sp o r  findes. Ved at kjore Jord derfra er der 
funden Potteskaar og enkelte Stenredskaber.

For en 40 Aar siden eller nok egentlig i Begyndelsen 
af Trediverne (1830) blev der sat en forsvartig Dcemning 
til Vej over Eugene til Assedrup, og Broen, som var sat 
lcenge for, forbedret. Dertil kom Steen og Jord fra 1 
a 2 af Jynovnene i Brug. —  Fo r faa Aar siden er sat 
en ny B ro  med Steenpiller, da den gamle var brostfcel- 
dig og Vandet künde gaa over den.

Nolev B y  har i Fcestetiden Hort til Aakjcer Gods, 
egentlig under Dybvad. Bonderne gjorde ikke stadig Hoveri 
paa Grund af den lange Vej dertil. Arbejde i Ho- og 
Kornhosten og Kjorsel om Vinteren var det meste. Jo r- 
derne bleve udskiftede mellem 1790 og 1800, vist 1794— 95, 
og omtrent ved samme T id  bleve de efterhaanden Selvejere.
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E n  Gaard paa 5 Tdr. Hrtk. kostede 4 a 500 Rd. Assedrup 
blev udskiftet og folgt til Selvejendom omtrent ved sammme 
Tid, ligeledes til 100 Rd. pr. Td. Hrtk. —  Denne B y  
horte nok under W ergaard  i R ing  Herred. Fcelledsskabets 
Tid, da hver M and  havde en Ager, hver en Vang, var en 
for vore Vaner og Begreber underlig Tid. Intet Arbejde 
künde foretages i Marken, forend Mcendene havde vceret 
samlede paa Gaardestcevne for at vedtage og bestemme 
det. Den Ene maatte ikke begynde at saae og Höfte for 
den Anden. —  M en  naar saa Dagen, da Arbejdet fkulde 
begynde, var bestemt, saa gjaldt det om, hvem der forst 
künde blive fcerdig. —  Enhver maatte begynde saa tidligt 
om Morgenen, som Han vilde, og en gammel M and  har 
fortalt mig, at Han mangen Gang havde vceret med til 
at stjcele sig ud af sin egen Gaard og ud i Marken, uden 
at Naboerne fkulde mcerke det. Derfor lagde de Halm  
paa Steenbroen og bandt Halmvisker om Hestenes Fodder 
og om Hjulene, forsaavidt disse vare beslaaede, osv. —
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Den, der blev sidst fcerdig, ansaaes for en Stakkel og en 
Nolepeer. Der var dog ellers et Sammenhold og en 
Enighed imellem Bymcendene indbyrdes, som man nu 
sjelden sinder. Jscer overfor udenbyes Folk hcengte de 
sammen som Burrer. Der, hvorUdflyttergaardene „Driften" 
nu ligge, var synderlig ingen Jord opdrevet. Det var 
fuld af Tornebuske, og det Overdrev (Eng), som grcend- 
ser ud til Fjorden, benyttedes iscer til Grcesning for Ung- 
kvceg og Plage osv.

Der var naturligvis fcelleds los D rift med Kreatu- 
rerne med Byhyrden som Overgeneral. —  Deraf ellerder- 
fra stammer Navnet „Driften".

Kirken ejes af Stamhuset Rathlousdal, er kullet og 
lille, men net og hyggelig indvendig, da Kirkeejeren i de 
senere Aar har kostet Meget paa den. Der er kommen 
nye Vinduer, nye Stole, nyt Gibslost og en ny Kirke- 
klokke. I  Vaabenhuset findes endnu Vievandskarret fra 
den katholske Tid.
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Stolen blev forst oprettet ved Fundats af 30te Ju n i 
1741.

Jndledningen til denne Fundats er saalydende:
„Jeg Thoger Lassen til Dybvad, Kongl. Atajestoets 

Justitsraad, og Veloedle Madame Vissing udi Aarhus 
Molle gjor vitterligt:

I  allerunderdanigst Folge af Kongelig allernaa- 
digste gjorte Anordning til Skolernes Jndrettelse af 
Dato 29de April 1740 og Hose Ovrigheds 6 ov86N8 
ere vi med Hinanden forenede om en Skole at op- 
rette for Nolev So gn  og By, bestaaende af Hartkorn 
126 Tdr., til hojstbemeldte Kongl. allernaadigste An- 
ordnings allerunderdanigste Efterlevelse."
Slutningen af Fundatsen er saalydende:

„Og bliver da dette allercerbodigst og tjenstyd- 
mygst In 8inuer6t til Hofe Ovrigheds herpaa forven- 
tende hojgunstige ^pprodation."
Denne Madame Vissing maa formodentlig have voeret
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Ejer af W ergaard. De tvende Godsejere skulde jo efter 
Christian den Sjettes Anordning oprette Skoler paa deres 
Godser.

En  Lcrrer blev nu ansat, efter at Skolen var bygget, 
og Hans Lon var 18 Nd. rede Penge aarlig, fri H u sly  
og 2 Rd. 5 Mk. 6 Sk. til Jldebrcendsel til sig selv og 
Skolen, Grcesning om Sommeren til en Ko og til Vinter- 
foder 126 Lpd. Ho og 94 Lpd. Halm.

For denne Lon skulde Han, „ifolge Forordning af 23. 
Januar 1739, uden videre Belonning euer andre Akci- 
dentser end her er meddeelt, undtagen Jndgangspenge 
4 Sk. af hvert Barn, som ikke er af de Faltiges, Pligtig 
vcere, uvcegerlig at modtage alle de under Skolen 8orte- 
reuäe Ungdom, saasnart de Hannen: af Prcesten iQeurZ6r68 
og dennem saaledes iukormere, som Skole Jstenktionen 
allernaadigst befaler."

Skolelonnen blev lignet saaledes:



Ejeren af Dybvad betaler 4 Rd. „ Mk.
Mad. Vissing —  2 —  „ —
Mcendene i Nolev —  7 —  „ —

—  iAssedrup —  3 —  2 —
16 Rd. 2 Mk.

Resten udredes saaledes: '
En  Karl 3 Sk., en Pige eller D re n g 2 Sk., og hvad 

der af disse Skillinger indkomnrer oder 10 Mk. skal vcere 
henlagte til Boger for sättige Born.

Denne Lon stod ved M agt til 1814; da blev der lagt 
2 Tdr. R ü g  og 2 Tdr. B yg  til. —  I  1842 varLonnen 
onrtrent den samme, og forst da den gamle Sognedegn 
dode 1873 indtraadte den nuvcerende Lon.

A  a e n.
(Bed Erik Christensen, RM h).

I  den dybe D a l inellem Nolev og Assedrnp flyder 
Hads Herreds storste Vandlob. Det flyder fra Best og



Syd , gaaer imod Vst og falber i Norsminde Fjord. So m  
Herredets storste Vandlob skal herom benrcerkes, at bet 
beler sig et lille Stykke Best for Broen mellem Nolev og 
Assedrup i to Hovedarme; den vestlige har fit Udspring 
fra Thorild Marker og flyder i ostlig Retning gjennem 
Fillerup, hvor den driver to Möller; flyder derefter gjen
nem Rathlousdal til Skjcegs Molle, som ogsaa drives ved 
Vandet; derefter flyder det gjennem Odder, hvor den driver 
to Möller. Vst for Byen svinger den i nordostlig Ret
ning og optager et mindre Vandlob, som kommer fra 
Sncerild ved bette Band dreves fordum Odder Stam pe
molle — , og den bliver ved at gaa i nordostlig Retning 
til den forener sig med den sydlige Arm.

Den sydlige Arm  gjennemlober det Dalstrog, som 
gjennemskjcerer Herredet, og som danner den störe Torve- 
mose inde i Landet; bette Vandlob har den Sceregenhed ved 
sig, at det gaaer fra Hav til Hav uden nogen Afbrydelse. 
Ved den vestlige Ende af Torvemosen mellem O rtin g  og
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Ondrup Moser, der, siger de Gamle, „stilles Vandet ad". 
P a a  et vist Sted staar Vandet stille et P a r  Favne, men 
saa slyder det til hver sin S ide mod Best og Ost.

P a a  dette S ied  bar den sydlige Arm  af Nolev A a  
sit Udspring. Den slyder forst mod Ost, og danner et langt 
Stykke Skjellet mellem Odder og Orting Sogne, derpaa 
svinger den mod Nord og danner Skjel mellem Odder, 
Gosmer og Randlev Sagne og bliver ved at gaa mod 
Nord lige til Odder, hvor der blot er et P a r  100 Favne 
mellem den og den vestlige Arm. Her svinger den i en 
stör Bue i Ost, S yd  og Nord til Rorth Bro. I  denne 
Bue optager den et mindre Vandlob, som har sit Udspring 
ved Prcestholm, lober mod Nord gjennem Over-Nandlev, 
hvor den har Navn af Langbro, og gjennem Neder-Rand- 
lev, danner Nord for Byen paa et lille Stykke Skjel mel
lem Rodstenseje og Randlev Jorder, hvorpaa de forenes 
ved Odder Marker. F ra  Rorth B ro  slyder den forbi Pe- 
tersminde gjennem Nolev Enge, derpaa sorener den sig
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med den vestlige Arm  Nordvest for Nolev. De her for- 
enede Vandlob danner en temmelig stör A a  under Navn 
af „Assedrup A a ". Ved Assedrup B ro  optager den Assedrup 
Boek, der kommerfra N ing Herred, lober längs gjennem Byen 
og falder i Aaen ved B ro m  mellem Byerne. Dens Lob 
fortscettes lige i Nst til Norsminde Fjord.

E n  m y s t i s k  H i s t o r i e .

Fo r 20 Aar siden gik to endnu levende Fruentimmer, 
Moder og Datier, en Sommermorgen hen til en Brond 
for at hente Band; Bronden befandt sig et lilleWtykke 
fra Gaarden, hvor de horte hjemme. Ved at undersoge 
Vandet fandt de det saa forscerdeligt plumret, at de ikke 
künde bruge det; de gave sig nu af Nysgjerrighed til at 
undersoge Vronden. De trak derpaa en i Hvergarnstoj 
indsvobt Pakke op af Bronden, som til deres störe Skrcek 
indeholdt Ligene af to smaa Born. Det blev strax an- 
meldt for Dvrigheden, Undersogelse blev foretaget, men
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A lt forgjceves. Der hviler endnu etgaadefuldtuigjennem- 
trcengeligt S lp r  over denne uhyggelige Begivenhed, som 
tun den Almcegtige formaaer at loste.

Uandlev Sogn
er omgivet af Annexet Bjerager, Gosmer og Odder Sogne. 
Her findes Byerne Over-Randlev og Neder-Randlev samt 
Oster-Terep (eller Terp) med ialt 27 Gaarde og en stör 
DelHuse, hvoraf mange med Jord ; men endnu flereuden. 
Sognets Areal udgjor 1453 Tdr. Land med 155^2 Td. 
Htk., og der gaar i Gjennemsnit 9 ^  Td. Land paa Td. 
Htk. Jndvaanerantallet er 708.

Sognet Hörer under Hads Herreds Jurisdiction, Aar- 
hus Amtstuedistrikt og Hads Herreds Lcegedistrikt; Iste 
Valgkreds og Amtets 34te Lcegd. Det udgjor i Forening 
med Annexsognet Bjerager een Kommune. Jorderne i 
Over Randlev ere for det meste milde, sandmuldede og af 
fortrinlig Bestaffenhed. Navnet Randlev, der til forfkjel-
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lige Tider har vceret skrevet „Randerslov" (D. All.), 
Ranlouff, Rendloff, Randtlofl, flal oprindelig have vceret 
skrevet Ranliv, og fortceller Sagnet da, at der, hvor K ir 
ken staar, flal der i Oldtiden have vceret en Offerhal, 
hvor der hvert Aar efter Lodtrcekning offredes et Mennefle- 
liv til Havets frygtelige Gudinde Ran. Kirken, der er 
lille, er af hugne Kampesten uden Hvcelvinger med et Taarn  
af Bindingsvcerk, der er tilbygget i den senere Tid. Den 
flal vcere en af de forste Kirker, der er bygget i Hads 
Herred, og enkelte Sagn, der knytte sig til den, vife, at den 
idetmindste (efter al Sandsynlighed) har vceret bygget for 
Odder Kirke. Der fortcelles saaledes, at fra Morsho^' 
flulde en Brudeflare til Kirken, men da den sejlede ' 
S o d a lS o  (hvoromsenere) kcentrede Baaden, og hele Brn>. 
flaren druknede. Sagnet om „Barnkjcer", der flal folge 
senere, synes ogfaa at bekrcefte den ovenforfremsatte Paa- 
stand. D a  „Danfl A t la s "  udkom 1768 fandtes i Kirken 
en liden Attertavle fra de katholfle Tider med tvende Langer



89

og paa hver af de n stod 6 Apostle udhugne i T r« ,  
men i M id ien St. M aria , ophojet i en Sch, imellem St. 
Catharine og St. Barbara.

Ved Jordernes Udstykning i forrige Aarhundrede ind- 
Iraf det mcerkelige Tilfcelde, at der blev en M ark tilovers, 
som der ingen Gaard dar til. Den fik Navn af den ode 
Gaards Jorder, og blev af Bymcendene udstykket i Pa r- 
celler og folgt.

I  M idien af det 14de og i Begyndelfen af det 15de 
Aarhundrede har Kronen ejet Gods i Nandlev; thi 1357 
har Kong Valdemar udstedt Breve om sit Gods iO ldrup, 
Halling og Randlev, hvilket Gods Kong Erik af Pommern Aar 
1400 pantsatte. Samtidig have dog ogsaa Adelige Haft 
Gods i Randlev. Saaledes pantsatte 1396 Henrich B ö n 
strup 3 Gaarde, hvoraf de Io laa i Halling og den ene 
i Randlev,, til Jacob Skinkel, der horte til en kort forin- 
den indvandret holstensk Familie, som havde bosat sig i 
Fyen, og der opnaaet stör M agt og Anfeelfe. I420skjodede
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F ru  Johanne af Stensballegaard og Banner Bosonhver en 
Gaard i Randlev til Biflop B o  i Aarhus, og fra den 
T id  besad Bispestolen Gods i Randlev. 1465 gjorde 
N iels Timmesen Rosenkrands til Stensballegaard, der 
sandsynligvis var en Slcegtning af ncevnte F ru  Johanne, 
Fordring paa dette Bispestolens og Domkirkens Gods, 
hvorfor 8 Mcend vidnede, at det omtvistede Gods havde 
vceret til Domkirken i 30 Aar og mere „wlast och wkjerdt" 
(o: uomtvistet). Formodentlig var det om samme Gods, 
at Biskop Jen s Jversen Lange ncevnte Aar lod oeske en 
„Bevisn ing". Endnu 1477 havde Biflop Jens Strid  med 
Niels Timmesens Enke, F ru  In ge r  Gyldenstjerne til S ten s
ballegaard paa hendes Born s Vegne om nogen Lowhoevd, 
som Hr. N iels Gundesen Lange til Lydom, der var et 
Noestsodflendebarn af Bispen, men gift med en Kousine til 
N ie ls Timmesen, havde gjort paa Gods og Ejendom i  
Hads Herred, i Oldrup, Randlev etc.
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1499 ejede Ebbe M unk til Fjellebro Gods baade r 
Randlev og Odder.

1538 findes et Thingsvidne fra Hads Herreds Thing, 
at Laurids Mikkelsens Lowhcevd var bleven forkyndt paa 
Kirkegaarden i Randlev og en Toft, som kaldes „Klaffue 
thoufft". Senere horte en Del af Randlev under Rod- 
stenseje og Resten under Dybvad, som i Slutningen af 
forrige og i Begyndelsen af dette Aarhundrede ejedes af 
Grev van der Nath. Denne lod de fleste af Gaardene 
soelge, og der henstaaer endnu efter Sigende i enkelte af 
Gaardene Penge, som Scelgeren af Godset lod blive inde- 
staaende i Slutningen af forrige Aarhundrede. D isse K a 
pitaler eller Renter af dem er der Ingen, som gjor F o r 
dring paa. T i  af Gaardene, som horte under Rodftenseje, 
havde hver circa 4 Td. 4 Skp. Hartkorn. De, der horte 
til Dybvad vare mindre og havde circa 3 Td. 3 Skp. 
Hartkorn hver. En  af disse Gaarde blev kjobt for 1300 
Rd. Anno 1806.
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T i l  Randlev Kirke Hörer 2 Bvndergaarde, en i Ne- 
der Randlev og en paa Bjerager Mark. Den ejes af 
F ru  Kirschner i Kiel. Kirken ligger paa en Bakke ved den 
sydlige Eide af Over Randlev og tcet op til den ligger 
Proestegaarden, som den 23de April 1749 afbroendtes af 
de „Spottrup Kjoeltringer", saaledes kaldtes en Familie, 
bestaaende af Mand, Kone og en voxen Son, der i en 
vid Omega stod i R y  for at voere det vcerste Noverpak. 
St. Bücher fortceller derom saaledes: Den davoerende 
Prcest, Casper Hartmann, var en stör Jagtelster, og en 
Dag, Han i Forening med nogle gode Venner jagede i 
Rorth Skov, traf det sig saaledes, at „Roveren" ogsaa 
var der og netop traf til at vife sig for Proesten, da en 
Roev i det samme kommer farende; nien idet den feer 
„Kjoeltringen" gjpr den pludselig onrkring og uridlober 
uden at blrve Lruffen af Proestens Skud. D a  Prcesten 
opdager, hvem der er Skyld i, at Hans Bytte er mckslup- 
pen, giver Han sig til at skjoelde „Stokkemanden" ud og
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glemmer sig selv i den Grad, at Han truer denne med 
„ b l a a L E r t e r " .  „Tag Han sig selv i Agt ford e g u l e ! "  
svarede Fyren og forsvandt skyndsomst. Denne Trlldsel 
blev ogsaa ndfprt, idet der faa Ncetter efter blev sat J ld  
paa Pr«stegaarden, ved hvilken Lejlighed 2 Karle og 1 
Rogter indebrcendte, medens Prceftefamilien rned Nod og 
Nceppe reddede sig ud af Flammerne, medens alle deres 
Ejendele brcendte. '

En  Pige, som tjente i Prcestegaarden, var forlovet 
med den nage Kjceltring. T i l  hende havde de fortalt, 
hvad de havde i Sinde, og hun bar dersor om Astenen 
sit Toj ud paa Kirkegaarden, og modtes der med Ugjer- 
ningsnncendene. Rim eligvis har hun medbragt noget 
B j e r g e g o d s ,  og Lysten efter dette forenet med Frygten 
sor, at hun skulde robe denr har vel vceret Aarsag til, at 
de slcebte hende op i Vaabenhuset, hvor de drcebte 
hende. Gamle Folk fortcelle, at de kunne mindes at have 
seet Mcerker af 5 blodige Fingre paa Kirkedpren.
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Ester fuldbragt Udaad kastede de hendes Lig oder det 
sydvestlige Hjsrne af Kirkegaardsmuren og lpb med det 
til Gosmer, Halling og Bjerager Kirker, da de i deres 
Overtro stolede paa, at naar de kunne naa tre Kirker med 
det afsjcelede Legeme inden Solen stod op, saa stulde deres 
onde Gjerning ikke blive opdaget, ligesom de ogsaa stulde 
gaa fri for Mistanke.. Hendes Lig kastede de derncest i 
en dyb Grpft paa en af Hesselbjerggaardenes Marker. 
De bleve imidlertid mistcenkte og satte fast, men nagtet 
de ikke bekjendte, blev Jndicierne ved Vidners Udsagn saa 
ftcerke, at de dpmtes til livsvarigt Fcengsel.

Over Doren i Randlev Prcestegaard staaer udstaaren 
med Hentydning til hin Begivenhed:

„Det blotte Liv vi fik til Bytte,
Da sidste Gang vi flytted nd.
En bedre Bolig give Gud,
Naar vi igjen skäl flytte."
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S o g n e p r c e s t e r n e  ef ter  R e f o r m a t i o n e n .
Formedelst den omialle Brand, ved hvilken Lejlighek 

Proeste-Archivet gik tabt, kjender man kun 3 af de Proester, 
fom have levet for den Tid, idet der er anfprt i „Dansk 
A t la s " at voere i Kirken et Epitaphium over Hr. Chri
sten Krogstrup med en noesten uloeselig Inskription, der 
meldte, at Han var i Embedet i 52 Aar og var 3 Gange 
gift. Han var en Bondeson fra Torrild  So gn  og gik i 
Skole med Hr. Jens Sparres Born  i Randlev, blev efter 
dennes Dpd af Sognemcendene kaldet til Sogneproest, stk 
Hans Enke og var en god og nidkjoer Proestemand.

Endvidere har voeret et Epitaphium af Sten over en 
Sogneproest Hr. Jochum Brorson, som dode 1719, 60 A a r 
gammel.

Roekkefplgen bliver altsaa saaledes:
1. Hr. Jens Sparre.
2. Hr. Christen Krogstrup.
3. Hr. Jochum Brorson, dpde 1719.
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4. Caspar Ernst Hartmann, som blev Prcest i Randlev 
1738 og dpde 1786, ligger begraven paa Randlev 
Kirkegaard ved Kirkens pstre Ende, hvor Hans Lig- 
sten er. _

b. Jens Hartman, en S p n  af den forrige Prcest.
Om denne sidstncevnte Prcest fortalte man 

mange stemme Historier, hvorfor ogsaa Hans Ord til 
Menigheden skal have lydt saaledes: „ I  skulle gjvre 
efter mine Ord, men ikke ester mine Gjerninger."

Blandt andre Historier fortcelles der onr hanr, at Han 
en Spndag Morgen blev kjort lige til Randlev Kirke 
fra et flere Dages Spillegilde paa Rodstenseje og 
havde forpligtet sig til at prcedike over en af Selska- 
bet paa Prcedikestolen fremlagt Text, men da Han 
kom derop og ingen Text fandt, saa Han sig om til 
alle Sider og sagde derpaa: Her var Intet, der var 
In tet og Gud skabte Verden af In te t " og skal over 
sidstncevnte Ord have holdt en god Prcediken.
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6. N iels Blicher Var Prcest til 1823, da Han afgik med 
Pension. Han dode andetsteds, efter Sigende hos S o n 
nen, den bekjendte Digter St. St. Bücher i Spendrup.

7. Ostermann var Prcest indtilAaret 1838, da Handode. 
H ans Begravelse er ved Kirkens veftre Ende.

8. Soren Tang Harpoth.
9. Hellen Theodor Mygind.

10. Nuvcerende Sogneprcest Jorgen Torsleff.

S a g n  f r a  O v e r - R a n d l e v .
(Meddelt af Gaardejer I .  Mortensen i Ondrup.)

Naar man fra den ostlige Side af Randlev Mose paa 
Mosevejen drager ad Randlev til, vil man strax til Ven- 
stre se en Bugt eller en Arm  as Mosen, som gaar mod 
Nord ind imellem Bakkerne; denne Arm  kaldes „Sodals- 
mae" (Eng).

Sagnet fortceller, at denne, medens der endnu var So , 
benyttedes som Baadehavn eller Landgangssted, hvilket
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Heller ikke er saa usandsynligt, da den, ifvlge hele sinna- 
turlige Beliggenhed, o mtrent gav Ly for alle Vinde.

Omtrent midtvejs imellein Nordenden af Svdalsm ae 
og Randlev Kirke findes paa Gaarden Kvllings M ark 
cndnu Spox af et K jk r ,  som kaldes „Barnkjcer" (Baan- 
kjcer). Herom fortcelles der, at da en Familie, der var 
kommen sejlende fra Odder Eiden til ovenomtalte Baade- 
havn, for derfra at begive sig til Randlev Kirke til Barne- 
daab, og som befrygtede, at Barnet, der var sygt, fkulde 
dv, forinden de naaede Kirken, dvbte det i fvromtalte 
Kjoer, der som sagt endnu boerer Navnet „Barnkjcer".

F ra  Kattegattet sydost for Aakjcer künde der i gamle 
Dage sejles gjennem Svd a l S v  til Norsminde.

Jmellem „Svda lsm ae " og selve Mosen hcever sig et 
Bakkestrvg, der som en Halvv strcekker sig mod S y d  med 
en temmelig stejl Skraaning ud i den c. 100 Td. Land 
störe Mose. P a a  denne Bakke eller Skrcent skal efter
Sagnet have staaet et Slot, som kaldtes „ S v d a l"  Slot,
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hvor en Prindsesse Ragnhild (Medd. opgivet som Rang- 
hil) skal have boet. Saameget er iniidlertid vist, at der 
paa ncevnte Bakke for nogle Aar siden ved Mergelgravning 
fandtes Mursten, Potteskaar, Aste og et fort Pulver lig 
Kjonrog.

P a a  den Plads, hvor Slottet skal have staaet, saa 
man Julenat i celdre Tider Lys brcende, og inde i B a l
ken hprtes en Klirren og dump Lyd, som naar man rasler 
med Npgler og slaar Kistelaag op og i, hvilket ansaaes 
for Varsel om, at en skjult Skat laa begraven derinde.

D e n  u s y n l i g e A r b e j d e r .  (En  Spogelse-Historie.)
(Meddelt af Erik Christensen i RM h.)

I  Over-Randlev boede engang for lcengere T id  siden 
2 Brodre; den ene var Vcever, den anden Skomager. De 
levede af deres Haandvcerk, og holdt deres egenHushold- 
ning og havde begge lidt Hang til Jagt, iscer til Natjagt 
efter Jldere og Maarer. De brugte hyppigt at sEtte
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Saxe ved Husene, men Udbyltet har vel ikke vcerel til- 
strcekkeligt, thi de fandt paa at udvide deres Jagtgebet til 
selve Kirkegaarden. D a  hcendtes det engang, efterat de 
om Aftenen havde udstillet deres Saxe og vare gaaede til 
Ro, at den Ene vaagnede ved M idnatstid og horte en un- 
derlig Pusten i Stuen. Han rejste sig overende i Sengen 
og saa med Skrcek, at Vcrrktpjet begyndte at rumstere, 
og at Vceven gav sig til at vceve. Haarene rejste sig paa 
Hans Hoved, og Han udstodte et Skrig, hvorved Broderen 
vaagnede. D a  denne mcerkede, hvorledes det forholdt sig, 
sagde Han: „Det er nok bedst, vi hente Jldersaxene ved 
Kirken, thi der ere de nok ikke paa den rette P la d s ".  
De rejste sig, hentede Saxene paa Kirkegaarden og bleve 
ikke mere forstyrrede i deres Spvn.

N e d e r -  R a n d l e v .
(For Stprstedelen meddelt af Gdm. I  Mortensen af Ondrup.)

Medens Over-Randlev, hvad Gaardenes Beliggenhed
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angaar, i alt vcesentligt har beholdt det samme Prceg, som 
den havde for Udskiftningen i Slutningen as forrige A a r
hundrede, kan dettederimod jkke siges om Neder-Randlev. 
Her laa nemlig Udflyttergaardene Bredkjcer,  K u l g r a v ,  
de to H e s s e  lbj  er g g a a r d e  og H e d e n  i den saakaldte 
Mejltorp (Mellemtorp), medens A n g a a r d  laa lidt Nord 
for den nu ogsaa snart forsvundne B i s g a a r d  ved et 
dervcerende Vandlob, der endnu fra den T id  har erholdt 
Navnet Angaardsbcek. Om Angaard og Hedegaad for 
tcelles, at de for flere Aarhundrede siden horte til Boul- 
strup, men en M and  fra Neder-Randlev gjorde Fordring 
paa den som sin Ejendom. Dommeren domte, at Gaardene 
skulde vcere Hans, hvis Han staaende paa Marken vilde 
svcerge paa, at Han stod paa fit eget. Det gjorde Han 
ogsaa, men forend Han gik hjemme fra, havde Han fyldt 
sine Trcrsko med Jord, og med disse paa, svor Han nu, 
at Han stod paa sit eget. Den samme M and  begik siden 
andre Forbrydelser, blev henrettet og blev begravet i de
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trebundne Markstjel mellem Halling, Boulstrup og Rand
lev Marker. Angaard synes 1538 at have tilhort Kirken 
(Randlev Kirke?), idet man fra det ncevnte Aar har et 
Thingsvidne fra Hads Herreds Thing „paa 3 Agre i 
Randlev Mark, som ligger til Kirkens Gaard, som kaldes 
Angaard".

Kulgrav og den sydlige Hesselbjerggaard laa i den 
til venstre fra Over-Randlev beliggende Tost, hvor de 
vare toet sammenbyggede (Tvillinggaarde). Del samme 
var Tilfceldet med Heden og Bredkjcer, der laa i samme 
Tost paa Hjornet, hvor Gaden drejer af mod Nord. 
D isse kaldtes den Gang „Kradsladen" og Pladsen der 
foran paa Gaden var et stadigt Samlingsfted for Datidens 
Ungdom, der om Aftenen og om Helligdagene morede sig 
med at „slaa M unk", „staa Enke" og andre paa denT id  
brugelige Lege.

Sidstncrvnte Gaarde vare som ovenfor ncevnt Tvilling
gaarde, men ved Udskiftningen bleve de anviste Jorder i
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hver sin S ide af Sognet, saaledes, at den ene nu danner 
dets ostlige, den anden dets vestlige Grcendse.

En  af de nederste Gaarde i Neder-Randlev hedder Hul- 
gaard; den horte under en Herregaard, som hed Skovs- 
gaard, af hvis sydlige og nordlige Lcrnger Rester endnu 
staa, og Pladsen imellem vifer tydelige Sp o r afM odding- 
stedet. Om det ncevnte Herrescede fortcelles folgende S a g n : 
Det ejedes af en Frue, der var bleven saa forarmet, at 
hun flulde fra Gaarden, men blev hjulpet ved sin Klogskab. 
Hun plantede nogle Ege nede i Marken og skrev derpaa 
en Ansogning til Köngen, hvori hun bad om at maatte 
blive ved Gaarden, indtil hun fik hostet, hvad hun havde 
saaet; dette fik hun ogsaa Lov til, og saaledes blev hun 
ved Gaarden indtil sin Dod. Stenene af Gaardens nedbrudte 
Bygninger skulle vcere blevne benyttede ved Opforelsen af 
Rodstenseje.

Endnu skal omtales B j e r r e g a a r d ,  der allerede 
ncevnes 1527 tilligemed en anden Gaard sammesteds, der
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hed Sneßgaardt, og som 1587 ejedes af Kiersten Erickes, 
og altsaa formodentlig dengang endnu var en Selvejer- 
gaard. F ra  forstncevute Gaard har man et Sagn , der 
har stcerkLighed med et, der er fortalt under Rüde. S a g 
net melder nemlig, at der i BjerregaardsKostald skal have 
vceret en Baas, hvori intet Kreatur künde staa Natten 
oder uden at blive droebt. Som  Folge h eraf blev Ejeren 
kjed af at scette Koer i den, hvorfor Han fjcelede den op og be- 
nyttede den som Avnrum.

Sagen var nemlig denne, at der nedenuder Baasen 
boede nogle Bjergfolk, og at det traf sig faa, at Bjerg- 
mandens Bordende netop stod lige under Baasen, og da 
Kreaturet ved sin Ailen forstyrrede Hans underjordiske Ro, 
vred Han Halsen om paa det forat faa Fred.

Samtidigt skal det have vceret vanskeligt for Ejeren 
af Gaarden at faa Tjenestepiger, da disse undertiden i 
Sovne af Bjergmanden bleve baarne ned i Hans Bolig 
for at forrette huslig Gjerning.
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Fra  det Sied, hvor de Underjordiske havde deresJnd- 
og Udgang i Bjerregaard, kom en Gang en stör og tyk 
F rv  kravlende. Konen i Gaarden, der stod ved Bronden 
og saa det, havde en Fornemmelse af, at det maatte vcere 
Bjergmandens Kone, der kom i den Skikkelse.

Hvad der yderligere bestyrkede hende i denne Tro  
dar, at hun vidste, at deres underjordiske Naboes Kone 
dar i velsignede Omstcendigheder, og da det var Folkene 
paa Bjerregaard meget om at gjvre at staa i godt Forhold 
til dem sagde hun: „Hvor D u  er tyk, Stakkel, naar D u  
skal fode, skal jeg gjerne vcere D ig  behjcelpelig."

Könens Formodning havde vceret rigtig, og da T i 
den kom, blev hun fra Jndgangen tilraabt:

„Husker Du, hvad Du lovede mig,
Da Du ved Bränden toede D ig?"

Hun efterkom Opfordringen og fik til Belonning sit 
Forklcede fyldt med noget, som hun antog for glpdende
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K u l;  men da hun kom op og sik det at se vedLyset, Var 
det det pure Guld.

Hele Sognets nordre Side dannede for Udfliftningen 
et temmelig bredt Skovbcelte, hvor Gaardene saavel i 
Over- som Neder-Nandlev fik Skovlodder tildelte. Disse 
ere inüdlertid T id  efter anden t ilD e ls  bortsolgte, Skovene 
ryddede paa faa Undtagelser ncer, og en Mcengde Huse 
ligge nu hist og her spredte og betegnes efter Skovenes 
Navn  som Norskov og Vesterskov.

K y l t i n g  e - S o r e n  og  H a n s  K a m m e r a t i  R a n d l e v .
Kyllinge-Sorens sidste Bedrist.

(Äs Erik Lund i Rprth.)

I  den forste Halvdel as dette Aarhrmdrede strejfede 
en berygtet Person, der kaldtes Kyllinge-Soren, omkring i 
Aarhus Amt. Tilnavnet havde Han saaet deraf, at Han 
hyppigt forte et stört B u r  med sig, hvori Han havde Kyl- 
linger, der vare afrettede til at gaa og komme, naar
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Han pikkede paa Buret. Han var en af den T id s  inest 
frygtede Jndbrudstyve og var oste bleven taget ved Vinge- 
benet, men Soren var snu som en Rcev og saa dreven i 
Bencegtelsessystemct, at Han altid efter kort T id s  Forlob 
var bleven sat pr.a fri Fod igjen for kun at begyndepaa 
nye og dristigere Strejftog. Ester disse indledende Be- 
mcerkninger flal jeg gaa over til at fortcelle om Hans 
sidste Udflugt til Hads Herred, ved hvilken det var Hans 
Hensigt at affordre Beboerne adskillige ufrivillige „Laan".

Natten havde kästet sine dcemrende Skygger over 
Randlev B y ;  Lysene, som kastede deres klare Skjcer ud 
af Vinduerne, forsvandt trindtomkring, og snart var Byen 
indhyllet i det dybeste Morke. A lt var tyst og stille; dog 
nej, tys! det rasler derhenne bag Gjcerdet; Skikkelserne 
af to Mcend dukke frem og ncerme sig Byen med sagte og 
listende Fjed. N u  standse de som for at puste efter en 
anstrengende Marsch. „Her", sagde den ene, en lille F y r
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med ei, saavidt Merket tillod at skjcelne, flummelt Fystog- 
nomi, „i den forste Gaard til venstre bliver jeg, og naar 
D u  er fcerdig med D in  Gjerning, kan D u  finde mig i 
Ovnen i Bryggerset. „Godt, Mester Soren ", svarededen 
Anden, en robust Skikkelse, „hvis jeg har forstaaet D in  
Ordre ret, da lyder den saaledes: „Her ligened ad Vejen, 
saa til hojre, den anden Gaard paa venstre Haand! Der 
i Sovekammeret i Alkoven hcenger Skabet, som gjemmer 
de mange dejlige Valutaer." „Rigtigt, min Ven," nikkede 
den Lille „ D u  er en Diester i at forstaa en halvkvcedet 
Vise! Lad mig se, at D u  udforer Arbejdet godt, og kom- 
mer der noget i Vejen, har D u  jo Knoer paa Skafterne 
og forstaar at bruge dem som en Karl. Dermed vil jeg 
Mske D ig  Lykke paa Rejsen." Med disse Ord fjernede 
det vcerdige P a r  sig sagte og lydlpst.

H os Gaardmand Rasm us Andersen i Neder-Randlev 
var det blevet Sengetid; Folkene lavede sig til at spge
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Hvile efter Dagens Arbejde for at samle Krcefter til den 
kommende Dag. Manden, nogel tilaars, men forresten 
en kräftig gammel Bonde, rejste sig fra Bordenden for at 
begive sig ind i Sovekammeret, idet Han sagde: „ Se  saa, 
nu veed jeg, hvor jeg v il hen, og Du, Mutter, vil vel 
snart med?" „ Ja  jeg v il", svarede Konen, idet hun satte 
Spinderokken tilside; „jeg vil ikke lcengere sidde her, da 
Pigerne ere til Legstue, og det er saa kjedsomt at sidde 
ene; saa faaer Pigerne kalde, naar de kommer!" Der- 
efter begav äEgteparret sig til Ro.

Ester at Manden og Konen vare gaaede til Hvile, 
syntes hele Gaarden at slumre i den dybeste Fred; ude 
fra Haven sneg sig imidlertid et Menneske med storste 
Forsigtighed hen til Enden af Stuehuset, hvor Bryggerset 
befandt sig, ncermede sig Muren, trykkede en Rüde ind, 
aabnede Vinduet og svang sig med behcendig Lethed ind 
af samme. Noesten i samme Njeblik som dette skete, kom
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Gaardens unge Folk fra Legstue; Manden, somhvrtedem 
komme, lukkede dem ind og begav sig alter tilsengs. Me- 
dens Pigerne löge Tvjet af, opdagede de, at det var 
bleven vaadt af Natteduggen, og da der om Dagen havde 
vceret J ld  under Grubekjedelen, gik de ud i Bryggerset 
for at hcenge. Tojet til Tprring. Her stod med tilbage- 
holdt Aandedrcet Gavtyven, som var entret ind af V in- 
duet, medens Pigerne, som intet Ondt anede, roligt hcengte 
Tojet op ; da de gik tilbage, strejfede den ene P iges Klceder 
Kjceltringen, uden at hun mcerkede det, medens Fyren 
med lydlose Fjed ubemcerket listede sig i Hcelene paa P i 
gerne gjennem alle Stuerne ind i Sovekammeret. A n 
kommen hertil, sieg Han op i Pigernes Seng og blev 
staaende ubevcegelig ved Fodenden, medens Pigerne klcedte 
sig af. Manden og Konen, der laa i samme Stue, väre 
endnu vaagne og talte med dem om, hvorledes de havde 
moret sig. Under Samtalen var den ene Pige kommen 
af Tvjet og hoppede nok saa glad i Seng.
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„Jh, uha da, hvor Kalten er tung iaften," udbrpd 
hun, „en kan knap komme under Dynen for den; vi maa 
se at faa den flyttet!" Med disse Ord greb Pigen ned 
til Foden af Sengen for at kradse den formentlige Kat 
dort, men greb istedetfor Kalten om et af Kjceltringens 
Ben. Med et hvinende Skrig  og med et „Herre Jesus, 
der er En  i Sengen," styrtede hun ud paa Gülvet. „Hvad 
Pokker gaaer der af Tpfen!" udbrod Manden. „Aa, der 
er En  i Sengen!" raabte hun ivrigt. „Hvad er det for 
Snak ", brummede Manden; „toend et Lys, at vi kan se, 
hvad der er paafcerde." Lyset blev pjeblikkelig tcendt og 
viste dem en fremmed Mand, der stod oprejst i Sengen, 
og som nu hurtig som et Lyn sprang ned og flog Lyset 
fra Pigen og greb efter Dpren for at flygte; men medens 
Han famlede om for at finde denne, var Gaardmanden 
sprungen af Sengen i det blotte Linned og havde fast 
T ag  i Gavtyven. Der paafulgte nu en kort Brydekamp, 
der endte med, at de begge faldt ti! Jorden. Manden
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befalede Pigerne at hente Lys og skyndsomst kalde yaa 
Karlene. D a  Lyset kom tilstede, saa man midt paa Gul- 
vet Rasm us Andersen ligge i bar Skjorte og holde en 
lurvet klcedt Person fast med sit ene Knce. „Lad os nu 
se, hvad D u  er for en Karl," sagde Han, idet Han lang- 
somt rejste sig og drog den Anden med sig op, forte Ham 
derpaa ind i en anden Stue og satte Ham der ned paa 
en Bcenk. Ved at undersoge Hans Ansigtstrcek opdagede 
Manden, at det dar en gammel Bekjendt sra Soldater- 
tiden og spurgte Gavtyven, om det ikke forholdt sig saa- 
ledes; denne bejaede det og bad for gammelt Bekjendt- 
skabs Skyld om Lov til at lobe sin Vej. I  det samme 
blev Doren reven op, og ind traadte Karlen med en dra- 
belig Dxe i Haanden, som Han svingede truende mod 
Kjceltringens Hoved. „Tov lidt, So n ! saaledes maa vi 
ikke gaa frem; pas blot lidt paa Ham, mens jeg faaer 
nogle Klceder paa, saa vil jeg examinere Fyren lidt!" 
sagde Manden, idet Han fjernede sig for atifore sig noget
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Toj. D a  Han var fcerdig dermed, kom Han alter ud til 
dem og sagde til Fangen:--,Du ser at jeg kjender D ig, og 
jeg ved tillige, at D u  er i Ledtog med Kyllinge-Soren; 
I  to ere vist ikke langt fra Hinanden; sig os nu, hvor 
Han er at finde, eller det gaar D ig  ilde." „Ja, naar I  
v il love ingen Fortrced at gjore m ig," svarede GavLyven. 
„Soren ligger i Ovnen i den og den Gaard, og jeg beder 
Jer nu at lade mig lobe, thi jeg er en fattig M and  og 
har jo dog intet gjort!" „Lobe, jo pyt! det bliver der 
ikke noget af, forend vi ved om D u  taler Sandhed! D u  
har nu forelobig frit H usly  her indtil videre."

Den vestlige Del af Neder-Randlev ligaer lidt afson- 
dret fra den ovrige Del af Byen og bestaaer af et P a r  
Gaarde og nogle Hufe. Her boede paa den T id  en Kone, 
som i daglig Tale kaldtes Else V inthers; hun stod ikke idet 
allerbedste Rygte i Byen, fordi alfkens omstrejfende Pak havde
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Tilhold hos hende; og navnlig havde Kyllinge-Soren her 
et stadigt Standkvarter. -

Kyllinge-Soren laa og tog sig en lille Lur i en dej- 
lig lun Bagerovn og speculerede saa smaat paa, hvorledes 
det künde vcere, at Hans Kammerat ikke indfandt sig, da 
Han med et horte mange hojrostede Stemmer, som talede 
mellem hverandre. At det var gaaet Hans Kammerat 
skjcevt, anede Ham strax, og Han besluttede derfor at söge 
Frelse ved Flugten ; Han flyndte sig derfor ud af Ovnen 
og ud af Huset ad den Vej, Han var kommen og over til 
Else Vinthers, hvor Han ventede forelobig at vcere i S ik- 
kerhed. Folkene, som efter den fangne Gavtyvs Anvis- 
ning väre blevne kaldte sammen forat gribe Kyllinge-So- 
ren, havde omringet Stuehuset og derefter vcekket Folkene, 
hvorefter hver Krog i Huset, men iscrr Bryggerset, blev 
nojagtig undersogt, men Alt forgjceves, thi Soren var al
lerede havnet hos Madam  Vinthers.
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„Her er Han nok ikke," sagde man til hverandre, 
„vi sinder Ham vel snarest hos Elses, der maa vi ned alle 
M and ." Som  sagt saa gjort, og faa Djeblikke efter var 
Else Vinthers Bo lig  omringet.

V o r „Helt" bankede altsaa paa hos Else Vinthers, der 
strax lukkede Ham ind, idet hun udbrod: „Hvordan kan det 
vcere. D u  kommer saa hcesblcesende som Hollcenderen, der 
havde den Slemme paa R yggen ?" „Stille, min Kjcere," 
hviflede Soren, „frels mig nu om D u  kan, thi de ere mig 
lige i Hcelene." Idet samme Hortes hurtige Fodtrin og 
Lyden af flere Stemmer, der ncermede sig Huset. „H ur
tig h id !" raabte Else, „om D u  skal gaa fri sor at blive 
nappet; man skal da ogsaa hveranden D ag  have Spetak- 
kel sor saadant Kram som D u  og D ine Lige, saadanne 
dumme Mennesker, der ikke kan udfore Jeres Forretninger 
uden at komme i Konflikt med Dvrigheden. Under denne 
Udgydelse havde hun tumlet med et stört Kar, der stod
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ved Huset. „Herind med D ig  Sp re u !" sagde hun derpaa, 
idet hun lagde Karret over Ham, saaledes at det vendte 
Bunden i Vejret. „Nu maa de have en fin Ncese, om de 
kunne lugte Kyllinge-Spren, tilsojede hun, idet hun smcek- 
kede Doren i Laas og puttede sig i Sengen igjen.

Faa Djeblikke efter bankedes der paa hendes Dpr, og 
hun blev opfordret til at lukke op for Mcendene, der nu 
havde omringet Huset. ^

Else efterkom strax Opfordringen, idet hun med sin 
rappe Tunge spurgte:

„Hvad v il I ,  I  gode M oend?" -
„ V i ville have fat i D in  Kjoereste, Kyllinge-Spren, 

som vi med Bestemthed veed, at D u  huser under D it  
T a g ."

„Jeg huseKyllinge-Spren!" skreg hun, satte Nceverne 
i Eiden og tilkastede dem et udfordrende Blik. „Jeg 
skulde huse den sorlpbne Kjceltring, nej dertil anser jeg 
mig dog for god, men vcer saa god, se kun selv efter."
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Huset blev nu gjennemsvgt paa det npjagtigste, men 
til ingen Nytte. Mester Svren var intet Sied at finde. 
Alligevel troede man, at Han laa skjult der et eller andet 
Sted og besluttede derfor at scette Vagt, idet man mente, 
at Han dog engang maatte komme frem af fit Skjul.

Hele den folgende D ag  blev der holdt skarp Vagt i 
og ved Huset, og der blev hentet Brcendevin for at holde 
Humvret vedlige.

P a a  Karret, hvorunder Svren  laa, sad Vagtmand- 
skabet og drak og passiarede. Tilfceldigvis kom en af 
dem til at opdage en lille F lig  af Hans Klceder, der stak 
udenfor. De Andre bleve gjorte opmcerksomme derpaa. 
Karret kvftedes lidt ivejret, og ganske rigtig, der laa 
Kyllinge-Svren. Han blev fvrt ind i Huset og tilstrcekke- 
lig Vagt sat hos Ham. N u  skulde Han ikke slippe den 
Gang mente man. „Kan D u  nu see Else, om Han ikke 
var her alligevel?" sagde de. „Hvad kan jeg gjvre der-
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for, Han maa selv have skjult sig under Karret," svarede 
hun.

„Kan D u  ikke fkaffe os en Taar Bromdevin, jeg havde 
nok Lyst til et G las, inden de kommer for at hente mig 
til Tyvskassen," sagde Soren, idet Han tilkastede hende et 
betydningsfuld Nik.

„ D u  har ikke fortjent noget, So ren ," svarede hun, 
„ D u  har godt af at vcere torstig, men for de Andres 
Skyld vil jeg nok hente; thi det er dog Haardt nok at 
sidde her en Hel D ag  og passe paa en saadan Skjoelm 
som Du. Jeg har en Flaske fuld inde i den anden Stue, 
den skal jeg strax hente, men forst vil jeg kalde dem ind, 
som gaa her udenfor, for at de ogsaa kunne faa en T aa r 
med.

Hun gik saa til D o rm  og bod de udenfor Staaende 
ind paa Bromdevin, derefter gik hun igjennem Stuen og 
ind i det andet Vcerelse. Idet hun gik tvers over Gul- 
vet, gav hun Soren et umoerkeligt Vink. Noeppe var
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Doren falden i efter hende, forend Fangen gjorde et 
rasende Sp ring  oder Bordet, og inden Bevogterne künde 
faa Hold i Ham, var Han inde hos Else og med Lynets 
Hurtighed ude af et Vindue, som hun havde aabnet.

Bevogterne satte naturligvis efter Ham, men Kytlinge- 
Soren var let til Bens, og da Han havde et betydeligt 
Forspring, forsvandt Han snart for deres stirrende Blikke 
i Rodstensejes Skov, saa at de maatte gaa hjem med ufor- 
rettet Sag.

Den fangne Gavtyv blev fort i Arrest samme Dag. 
Kyllinge-Soren blev nappet nogle Dage efter, saavidt vi- 
des i Hvolbek i en Bagerovn. Han blev derpaa, som 
sarlig Forbryder, domt til livsvarigt Fangenskab i Kjoben- 
havn. I  Begyndelsen af fit Fangenskab brod Han gjen- 
tagne Gange ud. En  Gang havde Han saaledes af Kram 
pen paa sin Troesko lavet en Sav, hvormed Han savede 
H u l i Lostet. Fo r at dette ikke skulde opdages klinede Han
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hver Dag det gjennemsavede til rned Brod, og da Han 
endelig var fcerdig med sine Forberedelser, brod Han en 
Nat ud gjennem Fcengslets Tag. De hyppige Flugtfor- 
svg medforte, at Han tilsidst blev lcenket til en Blök, i 
hvilken Tilstand Han tilbragte flere Aar.

Aar 1855 blev Kyllinge-Soren benaadet af Kong 
Frederik den Syvende, blev derpaa som 80aarig Olding 
efter 40 A a rs Fangenskab hjemsendt til Haldum-Withen- 
Hadsten Kommune, hvor Han dode faa A a r efter.

M e ra g e r  S o g n
er Annex til Randlev Sogn og omgivet af dette, Halling, 
Gosmer, Odder og Saxild Sogne.

Her findes Byerne Bjerager, Rorth med Skole og 
Friskole, Dyngby med Skole, Boulstrup og Hylken, de ad- 
spredte Beboelser Grinsnapgaarde (3 Gaarde); Gaardene 
Svejgaard 19 Tdr. Hartkorn., 164 Tdr. Land, Bjerager-
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Hovgaard, 11 Td. Hrtk. Lillemosegaard samt Dyngby 
Vindmolle. Ja lt  i Sognet 53 Gaarde og 56 Huse. 
Sognets Areal udgjor 2582 Tdr. Land med 303 Tdr. 
Hrtk. Der gaaer i Gjennemsnit c. 8V2 Tdr. Land paa 
Tdr. Hrtk. Jndvaanerantallet er 913. Sognet Hörer 
under de samme Administrativ-Jnddelinger som Hovedsog- 
net, Iste Valgkreds, Amtets 29de og 30te Lcegd.

I  det 14de Aarhundrede har Navnet vceret skrevet 
Bjerreager (Bjerre formenes at vcere afledet af Bjert fra 
Bjart — smuk). F ra  Havet strcekker sig i vestlig Retning 
langt ind i Landet en Lavning, hvor der er al Sandsyn- 
lighed for at Havet i fordums Dage er gaaet ind. I  ncevnte 
Lavning er et Vandlpb, som gaar under Navn af „Spong ". 
Her ligger Bjerager B y  lavt, man skulde tro paa et sum- 
pigt Terrcen; men dette er saa langt fra at vcere Tilscel- 
det, at der vist nceppe er nogen B y  i hele Herredet, der 
om Sonuneren er mere udsat for Torke, medens den om 
om Vinteren trues af Overfvommelse, thi naar det ind-
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trceffer med pludseligt Tovejr kan „Spong" ikke tage Vail- 
det, og derved er sket, at dette flere Gange er gaaet ind 
i Husene. Jorderne til Bjerager ere alle af fortrinlig 
Beskaffenhed, det er stoerke jede Lerjorder, der kunne hen- 
regnes til de bedste i Hads Herred. T il Byen Hörer en 
god Skov.

Bjerager Sogn omtales forste Gang i Aaret 1341, 
da „ J l n i d t  Anderszen" afhcendede, foruden meer 
Gods i Hads Herred en Gaard i „Dongbye" til Biskop 
Peder i Äarhus. 1384 skjodede „ J l n a r d  Anderszen" 
meget Gods i Hads Herred og deriblandt en Gaard i 
„Bouilstrup" og en Gaard i „Bjerreager" til „Thomes 
Weste nie". 1408 findes et Pantebrev paa en ode Gaard 
i „Boelstrup" m. m. fra sannne Thomes Westenie, hvis 
Slcrgt oprindelig horte hjemme paa Rügen og har Navn 
af et Slot der. Thomes ejede foruden det her ncevnte Gods 
i Hads Herred tillige nogle Gaarde i Falling samlSceby- 
gaard i Vendsyssel, hvilken Gaard forblev i Hans Ester-
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kornmeres Eje ligetil Slcegten 1607 uddode. 1420 udste- 
dedes 2 Pergaments Skiftebreve paa 2 Gaarde i Halling 
af „Mogens Michilszond" i Noro og „Meattz Michilszond" 
i „Dynby". 1430 udstedte „Niels Jenszen" i North Skode- 
brev paa nogle Gaarde, Han ejede i Gylling Astruplund 
etc. 1437 findes et Thingsvidne fra Hads Herreds Thing 
paa en Gaard i „Dungbye" m. m. 1440 eller 46 findes 
et Thingsvidne paa „Dongbye" Mark, som Boe Jens- 
zon, Vcebner, skjodede til til Hendrik Sandberg paa 
Biskop U lr ichs  Vegne. Hendrik Sandbergs Navn vil 
senere oste trceffes igjen, thi Han ejede ikke saa lidt Gods i 
Hads Herred. Han ncevnes i Aarene 1428—52, var 
Nidder og skrev sig til Qvelstrup, der endnu tilhortehans 
Slcegt, da den 1677 uddode. Han har formodentlig vce- 
ret i Slagt med Biskop Ulrik i Aarhus, thi Han optrceder 
oste paa dennes Vegne. Bisp Ulrik, hvis Navn vi ogsaa 
senere vil trceffe paa, regnes som ostest til Familien Stygge, 
skjoudt Andre paastaa Han forte Langernes Vaaben. Han
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var alt 1445 Bisp og dpde 1459. Sidstncevnte Aar fin- 
des Skjodebrev paa tvende Marker og en Gaard i „Dong- 
bye" og samme Aar et andet Skjodebrev, som Niels Bunde 
haver udgivet paa de samme 2 Stykker Jord  og en Bonde- 
gaard i „Dongbye" m. m. 1468 eller 78 skjodede Mester 
„Henningh Danitszen", Kannik i „ A a rs "  (Aarhus), til 
Biskoppen, Mester J e n s ,  en Gaard i„ D M g b y e  sogen och 
bye",*) som Niels Jenszen iboede. Denne Mester Jens 
var Bisp Ulriks Estermand og var bestemt en Lange. 
Han er nemlig den af Aarhus Domkirkes Bygn ing hojt 
fortjente Biskop Jens Jversen Lange, hvis Vaaben, 3 R o 
ser, flere Steder baade indvendig og udvendig er anbragt 
paa Domkirken. Han dpde den 9de M as 1482 og er be- 
graven i Domkirken. 1468 findes endvidere 2 Pante-eller 
Skjodebreve paa 4 Gaardei North, som „ N i e l s  M u n c h "  
L Ballebo (i Ore Herred) haver pantet og skjodet til Hr.

*) Dyngby var altsaa den Gang sclvstcendigt Sogn.
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J e n s ,  Biskop i Aarhus, (i en anden Registrant end deir 
her benyttede hedder det: 3 Pantebreve, at N iels M unk 
i Ballebo haver pantet M ic h i l  K a l f f  Vcebner 4G aarde  
i „North" Anno 1458). 1483 fljoder Mette Nielsdatter 
i „Hoffbye" en Gaard i „D ongby" til Biflop E i b e r  i 
Aarhus. Sidstncevntes Fam ilie-Navn var Bolle. Han 
dode 1501. 1436stjoder P e d e r  Ho l ck  af  M o g e l k j c e r  
meget Gods i Hads Herred til Hr. „Ulrich Bischop i A a r s ",  
deriblandt en Gaard i „Bouilstrup" og en Gaard i „Bjerre- 
agger". Peder Holck af Mogelkjcer var egentlig fra S le s-  
vig og horte til den nu grevelige og friherrelige Familie 
af dette Navn. 1489 Nidder P o u e l l  L a x m a n n S k y l d -  
brev paa 2 Gaarde i „Bolstrup" og en „gard Spittrup 
i Harzherrit i Berager sogen" m. M., (altsaa har Spot- 
trup forhen vceret henregnet til Bjerager Sogn). Datum  
N 6 V I^ X X X IX  ckominiea proxima inkr. (a oetouas?) 
visitationes Narie. Pou l Laxmand er den bekjendte rige 
Hofmester af dette Navn, der 1502 blev myrdet i Kjo-
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benhavn paa Hojbro. Han ejede Gods baade i Skaane, 
Sjoelland, Fyen, Jylland etc., kort sagt i alle Landets Pro- 
vindser. 1509 findes et Vidisse efter et Magtebrevs Ly- 
delse, somMichel Pederzen, BorgmesteriOttenze haver 
af Fru Berte Drages Efterlev erste, som boer i Ottenze, 
at scelge det Gods i Hatsherrit, som er en Gaard i Or- 
ting, 2 Gaarde i Lenlstrup og et Baal i Bjerre agger. 
Mikkel Pedersen horte til en paa Fyen hjemmehorende, 
men siden til Norge udvandret Adelsslcegt Akeleye, som 
sorst uddode 1822. Han var som anfort Borgmester i 
Odense og dode 1539. Hans Frue hed Magdalene Drage, 
og det er altsaa en af hendes Sloegtninge, hvis Gods Mikkel 
Pedersen 1509 fik Fuldmagt at scelge. 1514 behender 
Henrich Steen og Else Nielsdatter af „Hodstrup", at 
de havde 3 Viborg Bispedommers Gaarde liggende i Hads 
Herrred, de 2 i „Bouelstrup" og 1 i Spottrup at beholde 
deres Livstid og efter deres Dod at komme til Viborg 
Bispedomme igjen. Henrik Steen er en af Rodstensejes
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gamle Ejere, og det var vistnok Hans Spnnedatter, der 
bragte Gaarden til sin Mand Oluf Brokkenhus. 1524 
findes i et Pergamentsbrev, at Sandemoend haver gjort 
Skjel mellein „Bonilstrup" og „Dvngbye" Mark. 1528 har 
Anders Knudtsen i Rort ndgivet og forseglet et Brev, 
„lydendes, at Hand haffuer till et wenligst och kierligt lou 
och leye ahnammet aff Her Offne B i lde ,  bischop till 
Aarhuus, nogen kiercke iord, liggendes til Bjere agger kircke 
paa Rort marck, for X IX  fchipper biugh till schyld och 
affgifst. I  Registraturen er tilfpjet: „Huilcked breff er 
formoldtet" (hensmnldret). Ove Bilde var den sidste ka- 
tholfke Biskop i Aarhus. Han blev efter Reformationen 
Lehnsmand paa Skovkloster, hvor Han 1555 dpde. Han 
var en af sin Tids mest udmcerkede Mcend, ikke alene ved 
sin Herkomst, men ogsaa ved sine personlige Egenskaber. 
1557 har Jens Pierszen i Bonilstrup og hans Medarvin- 
ger fkjodet en Gaard i Bonilstrup til J v r y n d  Berne- 
kou, der var Lehnsmand paa Aakjcer, ejede Kjellerup og
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Var en Farbroder til den bekjendte Christian Bernekow, 
der faldt paa Oxtorn Hede. 1577 vides et Pergaments- 
Skjodebrev paa „Offuergaard i Bierre ager". 1587 et 
do. paa en Bondegaard i Rort.

Omtrent A a r 1600 levede der i Bjerager en Kjob- 
mand og Skipper ved N avn  Thom as Madsen. Han ejede 
Skibe i Soen, var en rig M and  og boede i den samme 
Gaard som endnu Hans Datier S o n s  Datier S o n s  Sonne- 
son, Rasm us Kjersgaard, ejer. Han ejede Kirken og lod 
Taarnet tilbygge, og der var for en De l Aar siden en 
Floj med Hans Navn paa Kirken.

P a a  Hans T id  var Vandmangelen saa folelig i Bjer
ager, at Han for at afhjcelpe den lod lcegge en Vandled- 
ning dannet af Trcerender fra et'Vceld i Skoven og i 
omtrent V2 Fjerdingvejs Lcengde ned til Bronden i sin 
Gaard. Thom as Madsen efterlod sig ved sin Dod 1664 
ikke andet end Gaarden, som Hans Datier Ane Thomas- 
datter sik. Hendes M and  hed Niels Erichsen, og efter Ham
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fik Sonnen, Thomas Nielsen, Gaarden. Han og Hans 
Hustru dode med nogle Dages Mellemrum og bleve jor- 
dede sammen i en Grav. Deres celdste Barn, Ane Tho- 
masdatter, var dengang 13 Aar og blev, da hun Var 17 
Aar gammel, gift med en Karl fra Kjcersgaard, der hed 
Rasm us Rasmussen og derfra stammer Familiens T il-  
navn „Kjcersgaard". Sonnen, Rasm us Rasmussen, havde 
derncest Gaarden lil 1823, da den nuvcerende Ejers F a 
der overlog den, og som drev den i 40 Aar.

Der fortcelles som Sagn, at der i ncevnle Gaard skal 
have boet en Mand, der blev rig paa folgende Maade:

Han gik en Asten sorbi en Hoj, hvor de Underjordiske 
holdt Dands og blev noget underlig tilmode ved at en 
af Puslingerne kom hen imod Ham og bod Ham at drikke 
af et Guldbceger. Han afslog det, og nu blev der lovet 
Ham, at hvis Han vilde tie stille med, hvad Han havde set 
den Asten, skulde Han og Hans Efterkommere i samme 
Gaard aldrig blive sättige.
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I  den nyere Tid, under den forrige Ejer, blev en af 
Lamgerne nedbrudt for at give P lad s for en ny, og her 
fandtes da i Gründen under Huset en nedrammet Poel 
nred en Plade, hvori var indgraveret en gammel, men 
ulcefelig Skrift. M a n  vilde vide, at der her skulde have 
vceret nedgravet noget af Vcerdi, men dette henstaar endnu 
blot som en Fornioduing, da ingen Undersogelse blev fore- 
tagen.

Bjerreagerhougaard blev Juleaften 1735 af F ru  He- 
devig Ntargrethe Borremann til Aakjcer fkjcenket fom Be- 
lonning for tro Tjenneste til Ju liu s  Wilhelm Hillerfelt og 
Ane Laimtsdatter Gjodevad. Den inwoerende Ejers Fader 
var gift med forncevnte LEgtepars yngste Datier.

Omtrent midt imellern Bjerager, Dyngby og Boul- 
strup ligger Bjerager Kirke. Det er vistnok den storste i 
Herredet, og den er bygget af hugne Sten med Hvoelvin- 
ger; men er efter sin Loengde noget fmal. Den er byg
get efter Reformationen - og har for ligget i Dyngby,
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hvor den skal vcere bleven odelagt af en Jldebrand. D a  
der skulde bygges en ny Kirke, lagde man den fprst paa 
North Mark, men de Underjordiske nedbrode om Natten, 
hvad der dar bygget om Dagen, og man fandt da paa 
at binde to Oxer sammen og drive dem fra B y  om Afte- 
nen og bestemte, at hvor Dyrene valgte deres Liggeplads 
om Natten skulde Kirken bygges, og derved kom den til 
at ligge midt imellem de 3 Byer, dog ncermest Bjerager. 
P aa  Altertavlen, der er smukt udskaaren og prydet med 
tvende Malerier forestillende Kristi Korsfcestelse og Hans 
Opstandelse, staaer Aarstallet 1625. Prcedikestolen erme- 
get smukt udskaaren og i de 3 Fyldinger er der malet 3 
af Evangelisterne, sikkert udforte af en Mesterhaand, nren 
nu falmede. Skraas sor Prcedikestolen, over Kvindestolene 
hcenger den foromtalte af Thomas Madsen tilKirken skjcenkede 
Tavle. Trceskjcererarbejdet er ogsaa her smukt udfort, 
hvorimod Maleriet nseppe skyldes nogen Kunstner. For- 
neden ses kncelende en M and  og en Kvinde, bag dem en



M ur, hvor inan ser Frelseren hängende paa Korset, no- 
get tilbage for Bturen —  „ M a ria  med Barnet onrgivet 
af Hyrdene" og i Baggrunden —  „Hyrderne og Kvceget 
paa Marken". Forneden paa Tavlen i en scerskilt Fyl- 
ding staaer folgende skreven i gammel S t i l:  „G udtil2E re  
og Kirken til Prydelse haver Thomas Madsen og Hustru 
Ane Nielsdatter ladet dette opscette som i et lykkeligt 
LEgteskab avlede 4 Sonner og 3 Dottre. Gud give os Alle 
det evige Liv, Amen."

Kirkens Klokke er meget stör og skal efter Sigende 
vcere den storste Landsbykirkeklokke i Jylland; overst paa 
den staar med ophojede latinfte Bogstaver og paa Tydsk: 
„Jeg takker Gud, fordi Han hjalp mig ud af denne J ld ." 
Den er stobt 1630 af Felix Gythe (efter en anden Opgivelse 
Philip  Fuchs). Folgende S a g n  vil man henfore tilBjer- 
ager Kirkeklokke:

En  Jomfru lovede engang i.Havsnod, at hvis hun 
kom lykkeligt i Land, vilde hun skjcenke to Kirker, hver en
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Klokke. Hun holdt sit Löste og lod tvende Klokker stöbe i 
Tydstland. De bragtes hertil paa et Skib, som under- 
vejs overfaldtes af en Storm, hvorfor den ene Klokke blev 
kästet overbord, og den anden kom til Bjerager Kirke. 
Folk sige endnu, at den kalder paa sin sjunkne M age  gjen- 
nem sine malmfulde Toner; vist er det, at dens kräftige 
dybe Klang kan höres milevidt i den stille Asten. Kirken 
ejes af Sognet.

S ö m m e t .

Efterfölgende S a g n  er fortalt her paa Egnen.
En  S.med laa paa Sottesengen, og det varede Hans 

Kone temmelig lcenge, inden Han vilde opgjöre sit jordiske 
Regnskab, iscer da hun havde udset sig Svenden tilLEgte- 
mand, saasnart den gamle var vandret til sine Fcedre. 
Hun traf derfor W a le  med Galanen om at expedere den 
stakkels syge Smed ind i den anden Verden, og de udförte
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dette ved at hjcelpes ad med at slaa ham et Som  gjennem 
Hovedet.

Smeden blev jordet, uden at Nogen ahnede Uraad, 
Konen giftede sig med Svenden, og de levede i mange 
Aar derefter; men da hun omsider skulde til at do, pinte 
Samvittigheden hende til at aabenbare sin Brode. M an - 
dens Levninger bleve opgravede, og Sommet fandtes i 
Hovedskallen.

Konen oplevede ikke at faa sin Straf, thi hun stod 
kort efter for den störe Dommer.

Under Pesten 1711 blevdet, efter at Odder Kirkegaard 
var bleven overfyldt, paabudt, at Ligene fra Odder So gn  
skulde fores til Bjerager Kirkegaard, og det stete da en 
Gang, at en Mand, som skulde kjore et Lces Dode derover, 
tabte, da Han kom til Rorth Hulvej, et Lig, som gled bag 
ud af Vognen. D a  det var Bestemmelsen, at Han efter 
at have afleveret sin gruelige Fragt skulde hente nok et
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Lcrs i Odder, tcenkte Han, at det var bedst at lade det 
blive liggende til Han kom 2denGang. D a  Han kom til- 
bage var der intet Lig at finde, hvorimod Han et Stykke 
nede paa Vejen saa En, der gik og slingrede fra den ene 
til den anden Side. D a  Kudsken komn«rmere, saa Han, 
at derr Dinglende var det formentlige Lig, sorn saaledes 
ved et Tilfcelde var undgaaet at blive levende begravet.

H os Husrnand Peder Rasmussen i Bjergager findes 
et Skab af Egetrce, hvis Laage er et udmcerket Arbejde. 
Denne er delt i 4 Fyldinger. I  den forste forestilles Adam 
og Eva i Parad is; i den anden, Abraham, som offrer sin 
Sxm; i den tredie, den kydske Joseph; i den sjerde, Jesus 
forandrer Band til B in  ved Brylluppet i Kana. A lt Troe- 
skjcererarbejde af sjcelden Skjpnhed.
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Zyngöy
er Bjerager S o g n s  ostligste By. Dens Navn har til for- 
stjellig T id  vceret skreven Dungbye, Dongbye, Dongby, 
D ynby; dens Marker grcendse til Havet; den ligger tem- 
melig hojt, er en temmelig stör Landsby og har fortrin- 
lige Jorder, viftnok noget af det H W  boniterede i hele 
H ads Herred. Her dyrkes mange Kartofler, ( D y n g b y -  
K a r t o f l e r  ere ansete for at vcere gode og yndes navn- 
lig godt i Aarhus.) Byen har i den katolske T id  havt stn 
egen Kirke, der skal vcere brcrndt. Kirkegaarden laa der, 
hvor nu Husmand Jens Petersen har Have. I  Byen er 
en Vindmplle. Grinsnapgaardene höre til Byen, og skal 
som et Kuriosum anfores, at den ene af disse, nemlig 
Jens Nasmussens, paa 6 Tdr. Htk. blev folgt til dennes 
Fader for 400 Rd. S o lv  i Begyndelsen af dette Aarhun
drede.
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D e n  b l i n d e  M a n d .

For ca. 50 Aar siden levede der i Dyngby en M and , 
der var et mcerkeligt Naturmenneske. Skjpndt Han fra 
Fpdselen af havde vceret stokblind, künde Han dog i sin, 
kräftige Alder gaa fra B y  til B y  og kjobslaa om Kvceg 
og Sv in , og Han künde vurdere et Kreatur ligesaa nojag- 
tigt som den, der har fit fulde Syn . Et lille Trcek af 
Hans Liv fkal her meddeles.

I  en Udflyttergaard er der Gilde. D a  Tiden körn,, 
at Selskabet skulde bryde op, var det bleven boelgmork. 
„Hvorledes finde vi nu hjern?" spurgte En. „Aa," sva- 
rede en Anden, „vi have den Blinde med, naar Han er 
Vejviser, finde vi nok hjem." Og man spurgte Harn, om 
Han turde paatage sig at vife Vej. „Ja, hvorfor ikke," 
svarede Han, „Mprket generer ikke mig, og jeg vil endog- 
saa vife Eder ad Stien over Marken." Skjondt dette 
forekom Nogle at vcere for voveligt, gik man dog ind der-
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paa, og Selskabet beqav sig paa Veien med den blinde 
M and  i Spidsen.

D a  de havde gaaet et Stykke blev den Blinde spurgt 
om, hvor man befandt sig. Jstedetfor S v a r  gav Han et 
P a r  Klap i Hcenderne og künde derefter nojagtig betegne 
Stedet, hvor de vare. Dette gjentog sig flere Gange, ind- 
til Han tilsidst efter endnu en Gang at have klappet udbrod: 
„Nu ere vi strax ved Byen^. Og faa Ojeblikke efter stode 
de i Byen.

I  celdre Tider brugte Beboere af de Byer, som laae 
i Ncerheden as Havet at brcendeSalt af Tang. Ved Hon 
og Dyngby skal det saaledes vcere bleven brcendt ved Strand- 
bredden. M a n  tog ren Tang og brcendte det til Aste, 
der blev gjort i Lage. Lagen blev kogt og skummet og 
Brcendingen skulde nok foregaa om Natten. Det Produkt, 
der saaledes sremkom, blev af en mork Farve og kaldtes 
fort Salt. T i l  denne Saltbrcending hentyder omstaa- 
ende.
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D y n g b y  A f t e n b s n .

No lcege a mi Krop te Nou,
TFlv Guds Engle faa mce sto,
Tou ve met Houed,
Aa tou ve min Fcedde,
Aa jeu ve hver ou min Sier,
Tou mce vcekke, aa tou mce dcekke,
Aa tou fMe mce te Hawet 
Aa brcend swot Salt i Muen.

. Moufftrup, Kylken.

Boulstrup og Hylken ere Bjerager S o gn s  sydligste 
Byer. Jorderne ere Muldjorder af en noget lettere Be- 
skaffenhed, end de ovrige i Sognet.

Forstncevnte B y  har vceret skreven Bouilstrup, ^Boel- 
strup, Bolstrup, Bouelstrup. Her findes en Kro, hvorder 
ogsaa fores en betydelig Kjobmandshandel. Ved Boul- 
strup-Strand har en Told-Embedsinand Station, og der
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gaar Fcerge herfra og til Thuno. Fcergemanden hedder 
N ie ls Vendelbo og er en rask og modig Somand, der 
flere end en Gang har reddet Meneskeliv fta Doden.

Vst for Boulstrup findes Levningerne af to meget 
störe til D e ls forstyrrede Stendysser (Jynovne).

Worth.
der tidligere har vceret skreven Rort, har formodentlig for- 
hen Hort under Saxild  Sogn. Den er Sognets nordligfte 
By. Jordene ere af samme Beskaffenhed som D yngbys 
og Bjeragers. Den ligger paa en jcevn Skraaning ned 
imod det störe Dalstrog, der gjennemskjcerer Herredet. Her 
er en Vindmolle. Nord for Byen ved Nolev Skjcel fand- 
tes for faa Aar siden Levninger fra Brcendalderens Tid. 
I  en Dra.ningsgroft fandtes nemlig nedsatte i lige Rcekke i 
Jorden 6 Potter eller Urner, et Bevis paa, at Egnen har 
vceret beboet af Nordens celdste Folkeslag.
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Kvilsted Sogn ,

der oprindelig er regnet med og under Hads Herred og 
nu i Gründen Hörer dertil, iscer efterat det siden Iste J a n 
uar 1872 i gejstlig Henseende er skilt fra Astrup og Tu l- 
strup Sogne i R ing  Herred og gjort til selvstcendigt Prceste- 
kald.

Sognets Areal er circa 1780 Td. Land Ager, Eng 
og Skov med omtrent 170 Td. Hartkorn. Jorderne be- 
staa for storste Delen af Rullestensler og ere som saadanne 
meget frugtbare, iscer siden man har lcert Afsivning ved 
Rorledninger. M a n  scetter det vist ej for hojt, naar man an
lager at af Hvilsted S o g n s  Jorder er drcenede. Tid- 
ligere for Jorden behandledes med den Omhu, som i vor0 
Dage, fandtes der en M asse  storre og mindre Rullesten, 
der dels er anvendt til Bygninger og dels til Forbedring 
af Vejene. Sognets Folkemcengde er henved 600 Menne
ster, der bo fordelte i 2 Byer Hvilsted og Onsted. So m
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en Mcerkelighed kan anfores, at paa Onsted Markskjcel laa 
en Sten, „Ormestenen" kaldet, paa det Sted, der gjpr 
Skjcel mellenl de 3 Byer Onsted, Fastrup og Astrup og de 
3 Herreder Hjelmslev, N ing og Hads.

P a a  Grund af, at mau i grumme lang T id  harvce- 
ret Selvejere, er ved Folkemcengdens Tiltagen i Sognet 
foregaaet en Hel Del Udparcellering, navnlig i Onsted By. 
Denne bestod oprindelig af sire Gaarde med noget oder 
10 Td. Hartkorn for hver; men uu findes der 14 Gaarde, 
13 Hufe med Jord fra 2— 8 Td. Land og desuden 2 
jordlose Hufe. Af de her indbefattede Gaarde i Onsted 
har en, der er beliggende ved den gl. Landevej til Hor- 
sens, det bekjendte" Navn „Kithuset". T i l  en anden af 
de nce vnte Gaarde Hörer en lille hollandsk Vindmolle.

Hvilsted So gn  er naturligvis ogsaa undergaaet en 
Del Forandringer, men Udparcelleringen er ikke foretagen 
efter saa stör en Maalestok som i Onsted. En  enkelt Gaard 
er vel udstykket i Huslodder, der ere folgte fra, og hvor-
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paa der saa er opfort Huse. D og  er en starre Gaard paa 
oder 20 Td. Hartkorn, kalbet „Rpjgaard", aldeles ned- 
brudt og Jorderne lagte under Lethenborg, der tilhprer Her- 
schendsgave.

Hvilsted B y  bestaar af 16 Gaarde, 16 Huse med 
Jord  fra 1 til 8 Td. Land og desudeu 8 jordlose Huse. 
T i l  et af Husene med Jord hprer en saakaldet „Stubmplle". 
Denne blev sor noget over en Sne s Aar siden kjobt paa 
Sam so, og derfra er den overfprt hertil. I  en a fG aar- 
dene er der Kro.

Endvidere Hörer til Sognet Hovedgaarden Rantzows- 
gave med 46 Td. Hartkorn. Denne Gaard er oprindelig 
bannet af 2 Bpndergaarde, der kaldtes „Kannegaardene", 
og som sor over 300 Aar siden tilhorte en Rasm us M ik- 
kelsen, der imidlertid blev npdt til at afstaa dem til Kong 
Frederik den Anden. Dette gik saaledes til. Rasm us 
Mikkelsen laa i Trcette med 2 as sine Spdskendeborn, der 
boede i Balle, om et Stykke Jord (som nu tilhprer Rant-
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zowHgave), og som laa imellem Balle og ncevnte Herre- 
gaard. Han var gaaet ind paa at ville mode med 
sine 2 Senner paa den omtvistede M ark  for at afgjore 
Sagen med de 2 Balle-Mcend. Der var tilsagt 24V o ld - 
giftsmcend for hver af Parterne til at mode og mcegle dem 
imellem. Det tog imidlertid en blodig Ende, idet de 3 
Kanne-Mcend flöge de to Baller ihjel. Fo r imidlertid at 
flippe for S tra f maatte de som ncevnt forEre hele Ejen- 
dommen til Köngen.

1616 ncevnes Peder Mikkelson og 1641 Jacob Jenson 
som Ejere af Kannegaardene Den Sidstes Navn findes 
udflaaren paa en af Stolene i Hvilsted Kirke. Aar 1695 
fik den davcerende Ejer, Admiral Jens Nodsten, dem hce- 
vede til en fri Scedegaard imod at betale Köngen 35 Nd. 
pr. Td. Hartkorn. En  fenere Ejer Oberst F. C. R a n t -  
zow bortskjcenkede den til en Dame, og derfra fkriver sig 
dens nuvcerende Navn. Aar 1872 opfortes paa denne 
Gaard en smuk og kostbar Hovedbygning. For Gaardens
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D rifts  Skyld er der opfört ikke faa Huse til Arbejder-Fa- 
milier, de saakaldte Skovhuse. En  större Skov, mest be- 
staaende af Böge, Hörer under Rantzowsgave. Gaardens 
nuvcerende Besidder er Hr. Kandidat Neergaard.

I  Hvilsted B y  ligger Sognets Kirke og Skole. K ir- 
ken ejes af Beboerne. Den flal for mange Aar tilbage 
have hast et smuk Taarn  —  nu er den kullet. Den er 
forsynet med Hvcelvinger og er smuk indvendig.

Hvilsted So gn  har fcelleds Sogneraad med Astrup og 
Thulstrup Sogne.

- ' O

(Ligesom ieg havde fluttet Beflrivelsen over Hvilsted So gn ,  
havde jeg den Glcrde at modtage vcerdifulde Oplysninger derom fra 
KW enhavn, som meddeles uforandret, skj^ndt meget af det allerede er 
fortalt i Korthed tidligere. Ved maaske senere at lade trykke en ny 
Udgave af „Hads Herrrd. sör og nu", vil den her paapegede Uregel- 
massighed tilligemed flere lignende blive cendret, medens enkelte T ing  
af mindre Betydning ville blive bortfkaarne og det Hele blive gm- 
fkreven i en mere regelmoessig S t il.  Enhver Meddelelse, S a g n  elleo 
Fortoelling fra Hads Herred i oeldre Tid vil blive modtaget med
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Taknemlighed og i en mulig ny Udgave givet Plads, hvor det h^rer 
hjemme og i ethvert Tilfoelde her blive meddelt i Tillceg, forsaavidt 
Beskrivelsen af vedkommende So gn  allerede maatte voere optagen i 
Forvejen. U dg ive ren ).

Kvitsted Sogn  (fra 1440 til 1760),
(meddelt af ^),

Annex til Astrup i N ing Herred (D. A tlas) indeholder 
Byerne Hvilsted og Onsted, Gaardene Roigaard, Rantzaus- 
gave og Kjcergaard.

H v i l s t e d  B y

noevnes allerede 1440, hvilket Aar Offne Nielszen i Agge- 
strup (i Voer Herred) foruden mere Gods stjodede et Boel 
i  Hvilsted til den öftere omtalte Biskop Ulrik. 1445 fik 
Bifloppen mere Gods der, idet Thorsten Mogensen Urkok 
pantsatte Ham en vde Gaard i Hvilsted og en Gaard i 
„Suorbeck" for 70 M ark  lybfl. 1452 ejede en Michell
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Madtzen i Sncerild 3 Gaarde i Hvilsted, hvorpaa ncevnte 
Aar udstedtes Breve, at det var ret Bondegods og gav 
Stvd  og Leding til „Bischop schibbels". 1495 togesLaug- 
hoevd paa Niels Lerkes Gaard i Hvilsted og enode Gaard 
sammesteds.

1542 findes et Ridemcends*) Brev at vcere udstedt 
mellem Rodgaard og Hvilsted. Noget senere maa der 
have vceret Strid  mellem de Hvilsted og Onsted Mcend, 
thi 1546 stiftedes der Forlig  mellem dem. Formodentlig 
har Striden drejet sig om deres Markskjel, og har i saa 
Fald Forliget ikke varet ret loenge; thi allerede 1573 vides 
et Stadfcestelse-Brev at vcere udstedt af Sandemcend**) af 
Hads Herred og Skanderup Birk paa det Tog  og Skjel,

*) Ridemcend vare Personer, som af Landsdommeren beskikkedes at 
paakjende Sandemcends Dom  over Markfljelssager.

**) Sandemcend vare lovfaste Dannemcend, som af Fogeden udncevn- 
tes at kjende i Trcetter om Markskjel etc., hvilken Forretning 
kaldes Sandemcendstog.
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de havde gjort mellem „Huilstedt" og „Vndstedt" Mark. 
1586 folgte en v is Peder i Odder en Gaard i Huilstedt 
til C laus Glambecks Foged paa Köngens Vegne.

N a n t z a u s g a v e

var forhen en lille fri Scedegaard, som hed „Kannegaard", 
og paa den T id  „D. A t la s "  udkom, havde 15 Tdr. 6 
Skpr. 3 Fdrk. og 2 Alb. Hovedgaardstaxt, 1 Td. 6 Skpr. 
2 Alb. Skovskyld, over 173 Tdr. Bpndergods, Konge-Tien- 
der 22 Tdr. 3 Skpr. og Kirketiende ligeledes. —  Den 
davcerende Forpagter holdt Stude og Hollcenderi; men 
Bygningen var maadelig og lille.

„Kannegaard" eller som den tidligere fkreves „Cane- 
gaard" omtales 1445, da M aren Peders i Svorbcrk udgav 
et Skjodebrev paa sin Lod i Cane Mark. 1460 eller 
1465 findes udstedt et Thingsvidne paa Hads Herreds- 
4hing, at Cane M ark  var forbrudt Gods til Köngens
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Bord. 1464 (ell. 69?) har „Canne" vceret ejet af Adels
folk, der dog maa have vceret i saa smaa Kaar, at de ej 
have kunnet betale den pligtige Leding, hvilket fees af et 
Pergamentspapir, hvorved Biskop Jens Jversen Lange 
folgte de af denne Grund forbrudte Lodder i „Canne"; 
men „Canne"s egentlige Ejere vare nok en PederMikkel- 
sen og Hans Brodre, og det var dem, der havde forbrudt 
deres Gods, fordi de ej havde svaret Leding (vel i An- 
ledning af Köngens Tog i S ve rr ig ); thi det folgende A a r 
1465 stk de ncevnte Brodre Köngens Dom, at de for Guld 
og Penge maatte igjen indlose den Lod i „Cane", „som 
er schured i fald" (o : fortabt paa Grund af, at Ledingen 
ej var betalt). En  af de ncevnte Brodre har formodentlig 
vceret den Las Mikkelsen i Cane, som 1467 erhvervede 
Kong Christians Dom  paa den Ejendom, Han og Hans 
Arvinger havde i Cane Mark.

1475 findes et Brev udstedt, at Hr. Oluf Smed haver 
tilsagt, at Biskop Ulrik skulde tage „faldtzmaallet for den
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schüre paa Cane Marck." Jmidlertid maa bette bog hen- 
hore til en celdre Tid, eftersom Biskop Ulrik allerede dpde 
1449. Derimod ncevnes 1497 en Mickell Lasze i Cane, 
der sikkert har vceret den 1467 omtalte Las Mikkelsens 
S o n  og altsaa havde arvet Gaarden efter sin Fader, men 
formodentlig snart efter er dpd og har efterladt „Cane" 
til sin S o n  Lasz Michelszen, der 1499 skriver til „Cane" 
og da kjobte et Stykke Stuff Jord paa Cane M ark af 
Espen i Dramelstrup. N u  omtales Cane ikke for 1537, 
da de Cane Mcend fik tildpmt Cane Gaard med al dets 
Tilliggelse undtagen et ode Bygge i Cane Mark, som er 
tildomt de Balle Mcend. Dette Fcelledsflab mellem de 
Cane Mcend og de Balle Mcend gav snart Anledning til 
vidtloftige Stridigheder. (Processer vare jo den Gang den 
fornemste Tidsfordriv). F ra  Aar 1540 findes saaledes 
foruden en af de Balle Mcend erhvervet bekrceftende Lands
thingsdom paa deres ode Bygge ikke mindre end 3 Th ings- 
vidner, det forste, at den Skov, som ligger paa Cane
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Mark, har vceret brugt til Cane undtagen det Gjcerdefang, 
som de Balle Mcend have fanget til at tilgjcerde deres 
öde Bygge med. Det andet Vidne er forhvervet af H ans 
Mikkelsen og er af samme Jndhold, og fees deraf, at den 
M and  i Balle, som havde det öde Bygge, hed Jep Ber- 
telsen. Det 3die Vidne lyder, at de Cane Mcend har til- 
budt de Balle Mcend det Grces paa deres öde Bygge i 
Cane Mark. 1548 tilböde de to Ejere af Cane, H ans og 
Rasm us Mikkelsen at ville gjöre Rasm us Ibsen og A n 
ders Ibsen i Balle (vistnok forncevnte Jep Bertelsens 
Sönner) Udlceg for det öde Bygge paa Cane Mark, efter 
at de allerede 1544 havde tilbudt dem at stifte deres Gods 
og Eiendom med hverandre, og blev Marken 1548 virkelig rebet 
og 2 Aar efter paa Hads Herredsthing tildömte Sören 
Peersen i Fillerup de Balle Mcend det meget omhandlede 
öde Bygge. Men Striden var langtfra dermed forbi. 
Allerede 1552 klager H ans Mikkelsen over, at der er gravet 
D iger og Gröfter i Cane Mark, og stete da en Henscet-
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telse fra Landsthinget, at Granskning fkulde ske paa Cane 
M ark ; men 1554 klager H ans Mikkelsen paany, denne 
Gang over Knud Krogbach i Morsholl, fordi Han havde 
gjort Groft og D ige i Cane M ark tvertimod Kongelig 
Majestcets Brev. S a a  blev det folgende Aar Sandemcend 
udncevnte at gjore Markfljel imellem Cane M ark og Balle 
M ark ; men de 7 Sandemcend gjorde et Skjel og den 8de 
et andet, og blev derefler de 7 Sandemcends Skjel ved 
Landsthinget feldt. Derefter synes denne langvarige Strid  
at have hvilet i en halv Sn e s Aar for alter at blusse op 
paany. 1571 var Striden alter i fuld Gang, og tilbod 
Canes Eiere Mcendene i Balle Reb og M aa t over Cane 
Mark, hvorefter det folgende Aar blev taget et Synsvidne, 
at det ode Bygge i Cane M ark  har ikke „ligget i felligh." 
1573 tilbod Eskild eller Este Rasmussen i Balle og Hans 
Medarvinger at ville lade Herremcend granske i Striden, 
og holdt da ogsaa adskillige gode Moend og Bonder en 
Granskning om Bygget. Formodentlig har de stridende
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Parter ved denne Lejlighed givet Hinanden knubbedeOrd 
og nedscettende Beskyldninqer, thi de Kane-Mcend lod paa 
Thinget de Balle-Mcrnd tilsporge, om de künde beskylde 
dem for Noget uden Godt. 1574 toges Synsvidne oder 
nogenSkovhugst paa de Balle Mcends Enemcerker og lod samme 
Offne Rasmussen, der nok var en S p n  af Rasm us M ik 
kelsen i Kane, Eskil Rasmussen i Balle tilsporge om Han 
vilde holde den Kontrakt, som var gjort imellem Ham, 
Ove og Hans Mikkelsen. Ligeledes.tilbod H ans Mikkelsen 
at gjore Skjel mellem lille Kane-Mark og störe Kane-Mark 
og begjcerede Ove Rasmussen og H ans Mikkelsen i Kane 
af Eskil Rasmussen i Balle, at Han vilde unde dem den 
Eng m. M ., som Han havd'e i Kane-Mark. Begribeligvis 
har Eskil Rasmussen sagt nei hertil, men Folgen deraf 
blev, at H ans Mikkelsen satte sig i Besiddelse af Tvistens 
2Eble, det ode Bygge, hvorfor Eskil Rasmussen og Tha- 
mes Nielsen af Balle 1575 lode paa Hads Herredsthing 
ceste af Hans Mikkelsen Kost, Tcering 0g Skadegjceld, fordi
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Han mod deres Villie og M inde har brugt Bygget. Ove 
Rasmussen i Kane bod sig i Rette med de Kane-Mcend, 
om Han burde at stände LEstning.

Endelig toa denne nu 40 Aar gammel Ctriddetsor- 
ncevnte A a r en blodig Ende, idet den Kanne-Mand og 
Hans Sonner drcebte to af de Balle-Mcend en Dag, da de 
tilligemed 24 Synsmcend vare modte paa det omtvistede 
Stykke Jord. Rasm us Petersen Thestrup siger i sine Fa- 
milieoptegnelser, at det var den foranncevnte Rasm us 
Mikkelsen til Kane (der var Rasm us Petersens Oldefaer), 
der tilligemed sine Sonner drcebte de 2 Balle-Mcend, der 
vare Hans egne Sstodendeborn, og derfor maatte tilstjode 
Kong Frederik d. 2. Kanegaard, for at beholde deres 
Fred, men det synes, at Rasm us Mikkelsen, der ikkencev- 
nes efter 1548, alt lcenge havde vceret dod, da Drabet 
stete, og at det har vceret Broderen H ans Mikkelsen og 
Sonnen Ove Rasmussen, der begik Drabet, det var ialt- 
sald disse to, som endnu samme Aar, 1575, stjodede Kon-
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gen hver sin halve Pa rt i Kannegaard for at flippe for 
anden Straf. De Drcebte har formodentlig vceret Eskil 
Rasmussen, der var en S o n  af den 1548 omtalte R a s 
mus Ibsen i Balle, og Hans Broder.

Samme Rasm us Pedersen Thestrup bereiter, at det 
saa dyrt kjobte pde Bygge forblev under Kanne, men 
imod denne Angivelse taler rigtignok, at Knud Sorensen i 
Balle 1605 har tilskjodet Kronen sin Anpart i det ode 
Bygge paa Kanne Mark. Lcenge forblev Kannegaard selv 
ikke Krongods, thi 1609 tilhorte den en Mikkel Skriver, 
som formodentlig var Fader til den Peder Mikkelsen, der 
1616 eiede Gaarden, og hvis Epitaphium ses i Hvilsted 
Kirke.

Den noeste Ejer af Gaarden hed Jacob Jenson. H an  
levede 1641 og har ligeledes fit Epitaphium i Hvilsted 
Kirke. Senere tilhorte Gaarden den bekjendte R igshof- 
mester Herr Jockum Gersdorff, efter hvis Dpd Hans S v i-  
gerson Adm iral Jens Rodsteen arvede den. D isse to
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Mcends Historie Hörer imidlertid andetsteds hen. Rodsteen 
efterlod Kannegaard tilligemed Nodsteenseje til Oberst 
Christian Frederik Rantzau, der dar gift med Hans Datier 
Ollegaard Rodsteen. Oberst Rantzaus og Frues Portrce- 
ter findes paa Nodsteenseje. Rantzau, der ogsaa ejede 
Estvadgaard, var en S o n  af Frantz Rantzau til Estvadgaard 
og F ru  Hille Urne. Han var Halvbroder til de fra Kri- 
gene i Begyndelsen af det forrige Aarhundrede bekjendte 
Generaler Johan og Jorgen Rantzau. As Oberst Rantzaus 
Born  arvede Sonnen Frantz Kannegaard. Han var fodt 
9de Septbr. 1695 paa Nodsteenseje, havde i sine unge Dage 
vceret Lieutenant ikeiserlig Tjeneste og dode ugift den 18de 
Septbr. 1768 i Holstebro. Kannegaard, der efterde sidste 
Ejere fik Navnet Rantzausgave, tilfaldt derefter Hans So - 
sterdatter, Froken Ollegaard Rodsteen Sehested, en Datier 
af Oberstlieutenant Moltke Sehested tll Nodsteenseje og 
F ru  Sophie Amalie Rantzan.- Hun ejede Gaarden, da 
dansk Atlas udkom.
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So m  Supplement til Beskrivelsen over Hvilsted So gn  have vr 
modtaget Folgende:

M a a  jeg gjore Dem opmcerksom paa en Fejl i „Hads 
Herred for og n u " i Beskrivelsen af Hvilsted Sogn, Eide 
155, hvor det hedder, „at Peder Mikkelsens Epitaphium 
sees i Hvilsted Kirke." Dette er ikke Tilfceldet. Det: 
omtalte Epitaphium, der hcenger i Kirkens Kor ved den 
nordre Side Alteret, bcerer endnu tydelig denne Jndskrift: 
„Ander denne Sten hviler sig Mikkel Pedersen og Hans 
kjcere Hustru Karen Lauritzdatter, som boede og dpde i 
Kanne. Gud give dennem med alle tro Christne en cere- 
fuld Opstandelse." Mikkel Pedersen og Hustrus Billede: 
ses endnu tydeligt paa Midtpladen af Epitaphiet. Dog 
er dette —  Billederne undtagne —  ikke af stör kunstnerisk 
Vcerd. Dette er derimod Tilfceldet med Epitaphiet over
Jakob Jensen og Hans tvende Hustruer, hvorfor ogsaa 
Hvilsted Sogn s Beboere i A a r sammenskjod en Su m  af 
omtrent 200 Rd., der afholdt Bekostningen ved Jstand-^
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scettelsen. Med Undtagelse af Midtpladen, hvorpaa der 
foruden meget andet Smukt fandtes Levninger af Bille
derne af Jakob Jensen og Hans Hustruer, men vare for 
stcerkt medtagne af Tidens Tand til at kunne istandscettes, 
er Epitaphiet af Hr. M a le r Lüders i Aarhus istandsat som 
oprindelig. Ncevnte Epitaphium, der er meget stört, skal 
vcere et af Landets smukkeste. Det har folgende Jndskrift: 
„Her under hviler cerlig hojagtbare og velfornemme Mand, 
Jakob Jensen Ridefoged oder Skanderborg Lehn, som bo- 
ede og dode i Kanne 1661 den 16de November, med sine 
kjcere Hustruer Karen Nielsdatter og Gjertrud Nielsdatter, 
med salig Karen Nielsdatter 21 Aar, og avlede de tilsam- 
men 5 Spnner og 2 Dotre, kom siden i LEgteskab med 
dydcedle M p  Gjertrud Nielsdatter, og levede de tilsammen 
et meget kjcerligt LEgteskab i 22 Aar —  Gud give dennem 
med alletro Kristne en gloedelig Opstandelse paa Dommedag." 
Epitaphiet bcerer Aarstallet 1641. Jndstrifterne ere skrevne
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med Datidens Sprogbrug og Ortografi. Jakob JensenS 
Epitaphium hcenger i „Skibets" nordre Side.

Horild Sogn
danner den vestligste Del af Hads Herred. Hertil horev 
Byerne Torrild, Fensholt og Krogstrup samt Gaarden 
Johannesro. Ved Krogstrup M ark  er Grcendsen mellem 
Aarhus Amt og gamle Skanderborg Amt, og paa samme 
Sted stoder Grcendseskjellene mellem Hads, Hjelmslev og 
Voer Herreder sammen. M od  Syd  adskilles det fra Hunds
lund So gn  ved et Vandlob, som kaldes Torild Aa, hvilken 
fortscetter sit Lob gjennem Fillerup til Odder. M od  Ost 
grcendser det til Odder S o g n  og mod Nord til N ing 
Herred.

Sognet Hörer under Hads Herreds Jurisdiktion, A a r
hus Amtstuedistrikt og Hads Herreds Lcegedistrikt, forste.
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Valgkreds og Amtets 43de Loegd og danner i Forening 
med Annexet Vedslet en Kommune. Sognets Areal ud- 
gjor 3,256 Tdr. Land (hvoraf 269 Tdr. Land ere Fred- 
skov) med 221V2 Td. Hartkorn, og der gaaer i Gjennem- 
snit ca. 13^2 Td. Land paa en Td. Hartkorn. Jndvaa- 
.nerantallet er 550.

I  det 14de Aarhundrede skreves Byens Navn Thorril, 
og Sagnet fortoeller, at den stal vcere opkaldt efter Thor 
som en Gang paa en Rejse skal have lejret sig paaSkraa- 
ningen fra det Sted, hvor Kirken nu ligger, og ned imod 
den W e n  for Byen beliggende Mose, paa hvilken Flade 
der findes flere ypperlige Kilder, som vcelde frem af Jor- 
den og aldrig fryse til, end ikke i den haardeste V in 
ter. En  af disse, en saakaldet hellig Kilde, der senere er 
bleven kaldet Blide Kilde, skal have vceret meget bespgt 
paa Visse Tider af Aaret som Sundhedskilde. Om  dens 
tidligere vidunderlige Virkninger f o r t ce l l e s  a d s k i l l i g e  
H a b t  er.
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P aa  forskjellige Sider af Byen erfunden interessante 
Levninger fra Oldtiden, saaledes ere Urner i stör Mcengde. 
opgravede rundt omkring paa Marken og navnlig ved 
Drceningsarbejder paa Proestegaardens Mark. I  nogle 
fandtes der halvt oploste Knokler, og i en enkelt, som 
blev funden i et M orads toet under Jordens Overflade, 
vare disse Benrester i saa god Tilstand, at der lod sig 
broekke störe Splinter ud af dem. Kjcempehoje knejse hist, 
og her, og i en af disse, beliggende paa Niels Jensens 
M ark af H a ls Havegaard, er ifjor Foraar ved Udgravning, 
funden en So lv-F ibu la  af Form som Hanken paa et O l- 
krus og med et Dyrehoved paa, der er et overmaade mcer- 
keligt og i fit S la g s  enestaaende Stykke, som antages at 
have siddet i Kandaren af et Hestebidsel. To  sammesteds 
fundne Bronce-Fibula antages at have Hort til en Hjelrm 
Disse Gjenstande tilligemed en Hvcessesten og nogle Ler- 
kar, hvoraf fandtes 3 Stykker med 5 Kvarters brolagte 
Mellemrum imellem hver, ere indsendte til det oldnordiske



162

Musceum i Kjobenhavn. Foruden de ncevnte Gjenstande 
fandtes sammesteds nogle Menneskeben og Tcender af en 
Heft. I  en mindre Kjcempehoj, som samtidig blevudgra- 
vet, fandtes et stensat Gravkammer med et Lergulv saa 
fast, at man ikke künde grave i det.

Ligeledes er der ifjor bleven opgravet Stcelerne af 
et P a r  Uroxehorn ca. en Alen lange og saa omfangsrige 
ved Roden, at en M and  ikke künde spcende om et af dem 
med begge Hcender.

Hvad Torrild  S o g n s  Historie angaar, da vides alle
rede 1315 en Niels Knudsen at have givet en Gaard i 
Torrild  til R ing  Kloster. 1330 har en Lauridtz Thyge- 
zenn udstedt Skjodebrev paa en Gaard og et Boel i T o r
rild. ' 1352 har Lauritz Pederzen og Anders Pederzen 
udstedt Gavebrev paa noget Gods i Torrild, formodentlig 
til R ing  Klöster. 1362 har en Abbed, Wilhielm, ejet en 
Gaard i Torrild  og samme Aar stk Johannes Socer Gods 
r Torrild ved Mageskifte mod Hans Ejendom paa Bester-
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Skipping Mark. Aar 1400 udstedtes Skjode paa en Gaard 
i Torrild og 1411 et do. paa et ode Byggested samme- 
steds med mere Gods i Hads Herred, udstedt af Knud 
Slet. 1485 omtales Torrild Skov, paa hvilken det fol
gende Aar blev taget Lavhcevd, og som ifolge et Thingsvidne 
fra Hads Herreds Th ing blev rebet 1488. Jnguardt 
Brantsen skjoddede 1497 en Ager til Torrild  Kirke, som 
kaldes Langeager og et Skovskifte i Bredebusch Balle. 
1505 (eller 1509) har Rane Brandzen i Torrild stjodet 
Niels Pederßen Hans Rettighed i den Gaard, Ratz B rand 
zen iboer. 1515 findes et Skiftebrev, at Hr. Niels Erich- 
zen (Rosenkrantz), Ridder til Bjornholm, havde vceret oder 
et Forligelsesmaal med Niels Claußen (Skade), Biskop i 
Aarhus, om en Gaard i Torrild i Hads Herred med and et 
mere. 1533, altsaa lige for Reformationen, omtales endnu 
R ing  Kloster Boel i Torrild, hvilket havde 2 Agre paa 
Grytzheffdeell. 1543 har Soren Munck i Drammelstrup 
skjodet Gods til Niels Pierßen i Thorild. 1553 har R a s-
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nms Knudsen i Torrild  pantsat Frandtz Jenßen samme- 
steds 1^2 Broderlod i en Gaard, som kaldes Suenßens 
Gaardt og I V 2 Broderlod i et ode Bygge, liggende ved 
Krostrup, og I V 2 Broderlod i et ode Bygge, kaldetStub- 
strup. 1556 har Morten Meißen og Thames Nielßen i 
Thorild skjodet samme Frandtz Jenßen deres Arvegods i 
den Gaard i Thorild, kaldet Suenßens Gaard, og endnu 
har denneFrandtzi 1556 faaet SkjodepaamereGodsi Thorild 
af Soren Nielzen og Peder Nielzen. 1557 haver Morten, 
Thom is, Sorren og Peder Nielzon samt Marrene Niels 
daater og hendes rette Vcerge folgt og fljodet en Gaard 
i Torrild  til Kronen. 1568 findes taget Lavhcevd 
paa Bollemoße paa Torrild Mark, ligeledes paa nogle 
Skovskifter i Torrild  Skov, samt et Lavhcevd paa Torrild 
Mark.

Fensholt skrives Ferensholt 1466, da der blev tagen 
Lavhcevd paa Ferensholt Skov, og 1490 Fernsholt i nogle 
Skjodebreve.
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Torrild Kirke, som ejes af Beboerne, er liden, og har 
lidet Taarn. Ester en gammel Beretning har den for- 

duin faaet en T ilbygning af et Kapel, som havde staaet 
ved Rindelevgaard i Fruering Sogn, hvilket er kjendeligt 
baade udenfor og in d ven d ig tth i den gamle Bygn ing er 
med murede Hvcelvinger. P a a  Altertavlen, som er med 
ringe gammeldags M a ling, staa 1610, paa Prcedikestolen 
1616, paa Kalk og Disk 1702.

Sogneprcesterne efter Reformationen ere:
1. Jens Michelsen.
2. Thomas Vind.
3. Christen Thomassen Vind.

Niels Rasmussen Oldrup, -s 1621, 54 Aar gl.
L. Melchior Jensen, f  1671, altsaa Prcest i 4 6 A a r(b y g -  

gede Prcxstegaardens Lade, som stod til 1829), var 
givt med Formandens Enke, Kirstine Rasmusdatter, 
f  1649, 85 Aar gl. Alle tre begravede uNder en Lig- 
sten i Torrild Kirkes Altergulv.
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6. Ole Halboe, ordineret 1668, -s 1718, 76 Aar gl., va r 
Prcest i 46 Aar, givt med Karen Gregersdatter og 
havde 14 Bern  ifelge den celdste Kirkebogs Udvisende, 
som er begyndt at feres af Ham 1683.

7. Magister Jacob Steenstrup, ordineret 1714 og kaldet 
af Etatsraad Bendix Lassen og Etatsraad Chr. Rath- 
lou. Han var fedt i A s le v  Prcestegaard, hvor Fade
ren var Prcesten Niels Steenstrup, -s 18de August 1760, 
77 Aar gl. H ans Hustru uden T v iv l Ane Kathrine 
Brorsen-s 1733. Han havde 6 Dettre.

8. Johannes Hildebrandt, fedt 1726 i M o r s  i Thy, hvor 
Faderen var Prcest; givt 1, med Magdalene Sibylle  
Steenstrup, -s 1791, 2, med sin Hustrus Spsterdatter, 
A. L. Spandet, f  14de M as 1793. Han var ligesom 
sin Formand Provst i Hads Herred, resignerede 1798, 
-s i Januar 1799 inden Naadensaaret Udlob og for- 
inden Han var flyttet ind i det af Ham opferte Sted, 
Johannesro, paa Torrild Mark, hvilket Hans eneste
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Son , Jacob Hildebrandt, Forvalter paa Rathlousdal, 
siden beboede. Hildebrandt var meget elfket af sin 
Menighed. Som  et varigt M inde om Ham er Fensholt 
B y  bleven Selvejendom og Sognemcrndene Ejere af 
deres Kirke. Som  en velhavende M and  saa Han sig 
i  Stand til at kjobe disse Ejendomme og overdrog 
dem til Beboerne under scerdeles billige Vilkaar. Han 
oprettede selv et Fcellesskjpde til dem paa Kirken og 
rndrettede det saaledes, at den enkelte M and  ikke künde 
scelge sin Part fra Gaarden, men enhver ny tiltrcedende 
Fcester eller i andre Tilfcelde Ejeren er pligtig at 
indbetale til den fratrcedende Fcester eller dennes Bo, 
den Kapital, der er fastsat som Gaardens tilhprende 
Andel af Kirken. Denne Sikkerhed blev i mange A a r 
benyttet ved Laan af mindre Summer mellem M and  
og Mand.

9. Rasm us Christian Zimmermann, fodt i Bering Prceste- 
gaard, forst Prcest paa Lcesp og kaldet hertil 1798, s
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M as 1813, 68 Aar gl., givt med Jom fru Vauting, 
der fvrst dode omtrent i Aaret 1844. Han efterlod 
sig ikke Born. Under Ham blev Torrild  B y  udstiftet. 
Han lod Marken indhegne og opbyggede det ny Stue- 
hus, hvortil Kaldets betydelige Egeskov i Hjulboek 
medgik.

10. Peder Berthelsen, en Bondesvn fra Falster, fprst Prcest 
i Vang i Thy, siden i K lim  i Hanherred, hvor Han 
tillige dar Provst, blev kalbet hertil 1814, dpde den 
22de Dcbr. 1822 meget pludseligt, 62 Aar gl. H ans 
Hustru var Henriette Brvndlund af Albcrk Prcestegäard. 
Med hende havde Han to Born, en Datier, Enke öf
ter Amtsforvalter W aarsve i Vejle, og en Svn , Ko
pist i Rentekamret, Kammerassessor i Kjvbenhavn.

11. N iels Sadolin, fvdt i Rold Prcestegaard d. 19de Ok
tober 1778, hvor Faderen var ProestenOle Sadolin, dpd 
som Proeft i Wive. Den 25de M a rts  1805 Prcest i Nvr- 
boek, Spnderboek og Loesten, givt den 9de Januar 1811
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med Maren Magdalene Kirstine Jorgensen, med hvem Han 
havde 4 Dotre og 1 Son , alle sodte i Norbcek Prceste- 
gaard. Han blev den 26de M a j 1826 kalbet hertil og i 
Aaret 1833 kalbet til Hojetaastrup i Sjcelland, hvilken 
Forflyttelse Han frasagbe sig og vendte —  ester at Han 
havde holdt Affledsprcediken her og var rejst til Sjcelland 
—  alter her tilbage.

12. Peder Daniel Kruse (dod den31te M a j 1875.)

S a g n  fra  T o r r i ld .
Der lever endnu i Folkemunde Fortcellinger om Bjerg- 

' solk og Trolde, som i gamle Dage mentes at have huse- 
ret i en meget stör og stejl Bakke, som ligger paa den. 
sondre Eide af Mosen imellem Torrild og Fensholt.

Der fortcelles saaledes, at man undertiden künde finde 
henlagt paa Bakkens branke Eide itubrukne Bageredskaber^

Hads Hcrrcd fpr og NU.



170

saasom Nage, Videk eller Skjodsel. De omboende Folk, 
som fcerdedes der, toge Nedskaberne, udbedrede dem og 
lagde dem alter tilbage paa deres P lad s.

Ncrste D ag  vare Nedskaberne forsvundne, og i S ie 
det for sandt man en Sigtekage eller deslige, som blev 
anset for at vcere Betaling for den ndforte Reparation.

Folk, som passerede der forbi ved Aftentide, horte 
undertiden den listigste Dansemusik blandet med en S u m 
men af Stemmer, der lod ud fra Hojens Jndre, som om 
oet hidrorte fra et lystigt Gilde. Ved en saadan Lejlighed, 
fortcelles der, stete det, at en Del af Balkens Side losnede 
sig, rullede oder et stört Stykke af Skolelodden og langt 
ud i Mosen.

Siden den T id  horte man aldrig mere noget til 
Bjergfolkene i „Groftbank".
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Kundstund S o g n
udgjpr den sydvestlige Del af Hads Herred og grcrndser 
mod Best til Voer Herred i torhenvErende Skanderborg 
Amt, mod Nord til Torrild  Pastorat, mod Dst til Scede- 
gaarden Lnndhoffs og Hovedgaarden Aakja'rs Marker og 
mod S y d  til Horsens Fjord. Dets Lcengde fra S yd  til 
Nord er 16,000 Alen, Bredden forskjellig. I  Sognet 
findes Buerne: Hundslund, Tornp, Tendrup (2 Gaarde), 
Trustrup, Oldrup, Ssdrup, Kjcergaarde, Hadrup, Skab- 
lund, Sondrup og Svinballe samt Oudrupgaard, 17 Tdr. 
Hartkorn, der f/?r har vceret en By, Gaarden Vester-Skov- 
gaard og Glibing Vandmolle.

Sognet er inddelt i 2 Fogderier under Iste Va lg- 
kreds, Aarhns Amts 41. og 42. Lcegd. Arealet udgjpr 
5,330 Tdr. Land, hvoras 53 Tdr. Land ere Fredskov, med 
c. 372V2 Tdr. Hartkorn. Der gaar i Gjennemsnit c. 14Vg 
Tdr. Land paa Td. Hartkorn. Jndvaanerantallet er c. 
1500. Landevejen fra Aarhns til Horsens gjennemskste-
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rer Sognet fra Dst til Best. Den sydlige Del er scerdeles 
bakket.

Förste Gang Hundslund S o g n  eller Dele derafncev- 
nes er i Aaret 1320, da der omtales noget Aarhus K a 
pitel tilhorende Gods i Hads Herred og deriblandt ogsaa 
G ods i Tonnrtorp (det nuvcerende Tendrup). Alt dette 
Gods var i sin T id  bleven skicenket til Ringkloster aj Hr. 
N ie ls Brok. Denne N iels Brok var en as de mcegtigste 
og anseteste Mcend i Landet. Egentlig boede han iH ylke  
i Voer Herred ved Skanderborg; men desforuden har 
Han ejet Gods rundt omkring. Blandt andet havde Han 
en Gaard i Roskilde, i hvilken den bekjendte Kongemor- 
der Rane Johnsen 1294 blev fangen. Allerede den Gang 
maa altsaa N iels Brok have vceret gode Venner med 
Kong Erik G lippings Mordere, og det varede da Heller 
ikke lcenge, for Han ganske flog sig til dem.

I  Aaret 1309 stulde Kong Erik Menved gjore et 
Tog  mod de Svenfke. M a n  kjendte den Gang ikke til
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ftaaende Hcer; men naar Landet var i Krig, bleve alle 
frie Mcend udbudne at folge Köngen med deres Svende 
og gjore Tjeneste, saa lcenge Krig  varede. F ra  denne 
Ledingspligt vare tun de Ufri fritagne, og ofte mistede 
Adelsmomd deres egen og deres Ejendoms Frihed, fordi. 
de vare saa sättige, at de ikke künde opfylde denne For- 
pligtelse; thi den fri M and  tjente i Krigen uden Lon paa 
sin egen Bekostning. D a  disse Herrer imidlertid ofte, 
navnlig i celdre Tid, vare meget egenmcegtige og ikke al- 
tid at lide paa, hvervede Köngen desuden for sin egen 
Regning et Antal fremmede Lejesvende; men Hcerens 
Kjcerne dannedes dog af Landets egne Born. I  Aaret 
1309 blev altsaa Adelen som scedvanlig udskreven at folge 
Köngen til Sverrig. Den modle vel ogsaa, men ikke med 
god Villie, thi en stör Del af dem vare mere eller mindre 
besicegtede med de oprorske Kongemordere, og Toget blev- 
jo foranlediget ved, at disse fandt Tilhold i Sverrig.

Del varede ogsaa kun kort, saa brod Misfornojelseir
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ud i ly s Lue. Storstedelen af Adelen og fremmeft Hr. 
N iels Brok brod ikke alene selv Ledingen og droge paa 
egen Haand hjem, men de bestak endog Köngens tydste 
Lejesvende, saa Han over H a ls og Hoved maatte vende 
hjem for ikke at staa alene midt i Fjendens Land. D a  
de ulydige Adelsmcend kom hjem, hidsede de Almuen rundt 
omkring i Landet til Opror, og det folgende Aar rejste da 
ogsaa Jyderne sig under Anforsel af N iels Brok og Jo - 
han Pape.

Det lykkedes dog Kong Erik at betvinge Oprorerne, 
hvis Ledere paa Viborg Landsthing bleve donlte til at 
have Liv, 8Ere og Gods forbrudt; de fleste af dem, og 
heriblandt Hr. N iels Brok, havde imidlertid i Tide reddet 
sig over til Sverrig, hvor de fandt en günstig Modtaqelse 
ikke alene hos Svenskerne, men ogsaa hos Kong Eriks 
egen Vroder, Hertug Christoffer, der gjorde fcelles S a g  
med sin Faders Mordere og optog flere af dem, saaledes 
ogsaa N iels Brok i sit Naad.
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Niels Broks Gods blev derimod konfiskeret af Kronen, 
men denne Lod traf nok ikke Hans Gods i Hads Herred. 
da Han som anfort havde skjodet det til R ing  Kloster. 
Derimod ejede Kronen 1357, 1367 og 1400 Gods i Vldrup 
(s: Oldrup). Af det Gods, som Jluard Andersen 1384 
tilskjodede Thomes Wedstenii, laa i Hundslund Sogn, 10 
Gaarde i Vldrup, og et Mollested samt 1 Gaard i Sondrup. 
Disse 10 Gaarde har vistnok udgjort hele Oldrup B y  og 
blev hele denne B y  tilligemed et ode Mollested i Byen og 
en lille Molle Vesten derfor pantsat af Thomes Wedstenii 
og det folgende Aar folgte Han alt sit Gods i Hundslund 
Sogn, altsaa ogsaa Oldrup. I  Knud Stets Skjode af 
1411 ncevnes 2 Gaarde i Sondrup og 1 i Hundslund. 
Senere ejede Jep Andersen i Serridtzloufs 1 Gaard i O l
drup samt 1 Gaard og 1 Molle i Thrudstrup, som Han 
1426 tilligemed mere Gods folgte til Biskop Ulrik i Aar- 
hus. I  Aaret 1430 blev udstedt et Brev, at „presteren" 
i Hads Herred horte Regnskab i Hundtzlund Kirke og i



176

Kyßingh Kirke, indlil Hr. M arkur Scherno fik det. M a r 
kör Stjernow til Mejlgaard synes altsaa ved Aar 1430 
at vcere bleven forlenet med Hads Herred. Noget efter 
synes der at have vceret Proces angaaende Kjersgaard og 
Svineballe samt Aakjcer, hvilket ncermere vil blive omtalt 
under Aakjcer. Biskop Ulrik forogede 1436 sine Ejendomme 
i Hundslund Sogn, idet Han af Peder Holck til Mogelkjcer 
foruden mere Gods kjobte 10 Gaarde i Oldrup, og 1462 
fik Hans Eftermand, Biskop Jens Jversen Lange, af Vceb- 
neren Erik Jepsen Pantebrev og det folgende Aar Skjode 
paa en Gaard i Torup (Thoerup).

Under Randlev S o g n  er omtalt, hvorledes der i Aa- 
rene 1465 til 1479 fortes Proces med bemeldte Biskop 
Jen s og Niels Timmesens Enke paa Stensballegaard, der 
drejede fig om adskilligt G ods i Hads Herred, hvoriblandt 
ogsaa Gods i Hundslund So g n  og i Oldrup. Denne S a g  
har nok endnu ikke vceret bilagt i 1482, thi dette Aar tog 
Hr. N iels Gundesen (Lange), Hovedsmand paa Aakjcer, et
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Thingsvidne af 24 Mcend, der vidnede, at de aldrig havde 
Hort gjore Last eller Kjcere paa 1 Gaard i W ldrup, 1 i 
Sondrup, 1 i Hundtzlund, 1 i Randloff og 1 pdeBygge- 
sted derhos samt 2 Gaarde i Halling m. M .

Samme Aar, 1482, toges Lavhcevd paa W ldrup 
Molle og W ldrup Aa. 1489 ejede en af Ogedrups (eller 
Ondrups) Beboere, N iels Jenßond, en Bondegaard i 
Ambstrup, som Han folgte til Kronen. Aarhus Bispestol 
forogede derhos stadig sine Ejendomme i denne Egn; saa- 
ledes kjobte Biskop Niels Clausen (Skade) 1490 en Gaard 
i Thrudsirup af M a d s  Sorensen i Horsens, hvilken Gaard 
havde tilhort M a d s 's  Fader, og 1492 kjobte samme B i-  
flop Gods i W ldrup af F ru  In ge r Gyldenstjern paa 
Stensballegaard. (M an  maa altsaa antage, at al Trcette 
mellem hende og Bispestolen da var bilagt).

1510 havde Niels Knudsen bygget sig en ny Gaard 
i Thrudstrup; men samme Gaard er nok ikke falden i Hans 
Bysfcellers Smag, siden Han paa Thinge maatte skaffe
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8 Mcends Vidnesbyrd, at de havds ingen Skade eller 
Brast af den Gaard, Niels havde ladet scette i deres By. 
1516 folgte Jens Thyreßen sin Gaard i Sondrup, og 
1525 gjorde den Aarhus Biskop Ove Bilde og Prioren 
i Horsens Mageskifte oni en Gaard i Hundslund. 10 
Aar efter skete den störe Religionsforandring, og denne 
har sikkert vceret af stör Betydning ogsaa i materielHen- 
seende for Hads Herred, idet jo Aarhus Bispeftol d e r  
efterhaanden havde samlet betvdelige Ejendomme, hvilke 
saa godt som alle efter Reformationen bleve Krongods og 
forbleve under Kronen i ca. 130 Aar, indtil en stör Del 
af det blev givet Rigshofmesteren Jochnm Gersdorff. 
Efter Reformationen er derfor ikke meget at bereite om 
de enkelte Sogne. 1537 udstedtes Thingsvidne paa et 
Stykke Eng, liggende vesten for Je s Laßens Gaard i 
Torp (o: Torup). 1548 blev det forbudt Voer Herreds 
Beboere at komme i den Skov, „der kom fra Thernndrup 
og Ogdrup." 1556 toges Thingsvidne paa et Skjode
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paa en Bondegaard i Sondrup, og 1575 udstedtes Skjode 
paa „Staffensgaard" sammesteds. Rasm us Jorgensen 
folgte 1575 en Gaard i Thrudstrup.

Byerne i Sognel ere:

H u n d s lu n d .
(Esterfplgende Meddelelser om Hundslund Sogn fkyldes 

Otto Rasmussen, Ondrup Mark).

Hundslund med Kirke, der ligger midt i Sognet, om- 
givet, som „D. A t la s " bemcerker, uf sine 12 Torpe eller 
Smaabyer, havde ved Udskiftningen 6 Gaarde og ejedes 
ai Kammerherre Beenfeld til Serrittzlevgaard (der i For- 
ening med den bekjendte Lyttichan modsatte sig Landbo- 
sagen), men blev solgt 1796 for 600 Rd. pr. Gaard.

Proestegaarden ligger i Byen og har et Tilliggende 
af ca. 70 Tdr. Lalid g. M . Denne Gaard afbroendte 
aldeles i Hr. Soren Fabers T id (Han var den fjerde
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Prcest i Rcekken efter Reformationen), og dens Gjenop- 
byggelse blev forst fuldfort mange Aar efter, nemlig i 
Provst W oge liu s 's sidste Leveaar 1775. Laden skal vcere 
bygget af Tommer, som Var tilhugget og fcerdig til en 
Studestald ved Aakjcer Slot, hvorfra det solgtes ved Auk
tion, da Slottet ophorte at vcere Köngens. I  Hundslund 
er Skole, der regnes for Sognets Hovedskole. T il  Byen 
horte gode Jorder, men lidt Eng og hverken Skov 
eller Mose.

Hundslund Kirke er en af de anseligste Landsby- 
kirker i Landet opfort af Kampestenskvader og har et 
Taarn  af 39V2 Alens Hojde, der tjener som Somcerke. 
Jfolge Both blev Kirken af Biskop Tyge i det 13de Aar
hundrede henlagt til Kantordommet i Aarhus, fordi Kirke- 
ejerne havde drcebt Prcesten Ugot og derved forbrudt 
deres patronatus. Dette stadfcestedes 1284 af Erke- 
bispen.

Bag paa Altertavlen lceses, at den Aar 1613 efter
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M . Christen Stub, Kannik og Sogneprcest i Aarhus, Hans 
Bevilling, er blevet maler. Den er indsat den 16de Novbr. 
samme Aar. Dens 2 Malerier forestille Christi Korsfce- 
stelse og Himmelfart, og den skriver sig fra de samme M e- 
stre som Altertavlen i Torrild Kirke, der er fra Aaret 
1610.

Forhen fandtes under Alterbordet og paa Alterets 
Flojdore Frelseren og Apostlene afbildede, men disse bleve 
i Efteraaret 1853 overmalede. P aa  Kalk og Disk staar, 
at Bod il Hansdatter i Horsens 1675 gav den til Torrild  
Kirke, men ved hvilken Lejlighed, den er kommen til Hunds
lund vides ikke. Ligeoverfor Prcedikestolen Hang tidligere 
et Epitaphium af smukt Billedskjcererarbejde; men dette 
blev for faa Aar siden formedelst Brostfceldighed nedtaget 
og skal efter en derpaa angiven Fortegnelse vcere bekostet: 
Gud til 2Ere og Kirken til Prydelse, af Morten Mikkelsen,. 
Hadrup 1613 (fra Hadrup). Paa  Klokken i Hundslund- 
Kirketaarn findes folgende Jnscription:
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Loli (leo gloria. N o  I'oeit. N. 0. k'roLetiol, Hok 
Oloelrenssiser, XoppondaZon, ^nno  1762.

At Hundslund i forrige Tider skulde have ligget län 
gere mod Nord i den saakaldte Elkjcermark künde ncesten 
synes stadfcestet derved, at der paa Gaardmand Stephan 
Jensens M ark ved at planere en Eng fandtes Brolcegning 
paa flere Sieder.

T o ru p .  (Torp; maaske Hnndslund Torp ell. Terp.)
Denne By, der ved Udskiftningen havde M ark tilfcrl- 

les med Hnndslund, horte ligesom denne under Serrits- 
levgaard og havde 4 Helgaarde. Byens Marker ere til- 
dels Sandjorder; Torvejord og Eng er ubetydelig, og Skov 
mangler aldeles.

I  forrige Aarhnndrede ejedes Torup af en Familie, 
der havde Tilnavnet Sommer.

P a a  Byens M ark  er opfort en Vindmolle.



Tendrup
bestod for en halv Sne s Aar siden af 2 Gaarde, hver 
mellem 8 og 9 Td. Htk., men den ene er nu udstykket. 
Den tilhorte i Aaret 1634 Caspar Bornemann, der over- 
drog Beboerne Ejendomsret, imod at der af hver Gaard 
aarlig hlev svaret til Horfens Friskole 21 Sletdalere i 
Landgilde, hvilket nu er aflost med en Kapital. T i lT e n -  
drnp er meget gode Jorder, betydelig Eng og fornoden. 
Skov, hvilken dog er formindsket ved Oprydning.

En  M and  fra Tendrup har i Aaret 1700 bekostet 
Proedikestolen, som findes i Hundslund Kirke.

T r u s  trup.
Byen horte ligesom Hundslund og Torup i S lutn in- 

gen af forrige Aarhundrede under Serritslevgaard; den 
havde oprindelig 10 Gaarde og er nu ncesten helt udflyt- 
tet. Jorderne ere for stprste Delen gode; noget er San d - 
jord.
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En ved Udskiftningen udflyttet Gaard kaldes Kron- 
holm.

Ved det Vandlob, som over Trustrnp M ark gaar ned 
mod G libing Molle, laa i forrige Tider en Vandmolle, 
og Siedet, hvor den fandtes, bencevnes endnu „Gamle 
Molledam". En  lille Vindmolle er opfort paa Byens
Mark. Natten til den Iste December 1857 afbrcendte 2 
Gaarde og 3 Huse i Trustrnp.

S k a b l u n d
bestaar af 2 Gaarde, 1 Boelssted og en Skovfogedbolig 
samt 3 Huse. Af Byen er en Gaard lagt under G libing 
Molle. Skablund, der tilhorte Stamhuset Stensballegaard 
er nu folgt til Beboerne. Jorderne ere dels M uld, dels 
Sandjord. Skoven tilhorer Stensballegaard. Torv og 
Eng  mangle her ligesom paa flere Steder i Sognet. 
Marken grcendser til Horsens Fjord.

Paaskedag 1871 afbrcendte en af Byens Gaarde.
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Her har vceret en Herregaard, Skabelundgaard, der i det 
16de Aarhundrede tilhorte Niels Madsen Skade.

G l i b i n g  V a n d m o l l e  Hörer under Skablund B y  
med sit oprindelige Tilliggende foruden med den ovenfor 
noevnte Gaards Mark. Den er desforuden foroget med 
to Gaardes Jorder af Brigsted B y  i Voer Herred, saa at 
den nu er en storre Landejendom. Vaaningshuset og 
Mollen ligger i Hads Herred, hvorimod Avlsgaarden er 
bygget i Voer Herred (Both kalder den fejlagtig Glibet 
eller Gliborg Molle).

Paa Marken har for en Del Aar siden staaet en af' 
de saakaldte Jynovne.

S o n d r u p
har Hort under Serritslevgaards Fcestegaards og havde 
ved Udskiftningen 8 Gaarde. Her er Mangel paa Skov^ 
men megen Eng og Torvejord. Ved den saakaldte So n 
drup Mose, som grcendser til Stranden og midt for Den
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A lro  bor en Fcergemand, der er ansat af Dvrigheden og 
besorger Overfarten til Den. Han gjor tillige Tjeneste 
som Lods for de Skibe, der anlobe Amstrnp Pakhus 
(i Fa lling Sogn). En  Udflyttergaard hedder Drekjcer. 
Skolen ligger vest for Byen.

Byens M ark  er for storste Delen Sandjord, bestaaende 
af en stör Bakkekjcede, hvoriblandt det hojeste Punkt er 
den saakaldte Sondrup Bavn  eller Bavnbakke, hvorpaa 
findes et trigonometrisk Mcerke og som i Hojde nceppe 
giver Himmelbjerget meget efter. M id t paa den ostre 
S ide  af denne Bakke er et Kildevcrld, der i celdre Tider 
blev befogt St. H ans Asten for sin helbredende Kraft, 
hvilken efter Folketroen tabte sig, da en M and  vadskede 
sin fkabede Heft i Vandet.

Et anbei mcerkeligt Kildevceld findes et Stykke vest 
for Byen.

Efter den Retning, i hvilken Sondrup er bygget.
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hedder en Gaard Norregaard og en anden Sondergaard. 
En Bcek lober gjennem Byen mod S y d  til Horsens Fjord.

S v i n b a l l e .
I  forrige Aarhundrede vare Beboerne Fcestere under 

Aakjcer indtil Byen folgtes derfra af davcerende Ejer, Grev 
van der Nath. Dengang fandtes 6 Gaarde, hvoraf imid- 
lertid nu den ene dels er udstykket, dels lagt under en 
anden Gaard. Byen har mange Huse og Parceller; dens 
Jorder ere for ftorste Delen af god Beskaffenhed og her 
forefindes lidt Skov og noget Torvejord, men kun nbe- 
tydelig Eng.

Den nedlagte Gaard kaldtes Overgaard, ligesom endnu 
en anden bencevnes Nedergaard.

Paa  Marken forefandtes forhen en Stenscetning, der 
antoges for al vcrre en Kcrmpegrav fra Oldtiden; der har 
ogsaa vceret en Kcempehoj og et P a r  Jynovne.
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Fra  en Mose, kaldet Roddam, kommer den Bcek, der 
lober gjennem Sondrup.

K j o e r s g a a r d
er en lille B y  paa 4 Gaarde og nogle Huse. Forhen 
havde den 3 Gaarde og horte ligesom Svinballe under 
Aakjcer. Den ene Gaard kaldes Mosegaard. Jorderne 
ere af god Beskaffenhed. Her findes en Del Skov, men 
Eng  og Torv er utilstrcekkelig.

At der ved Kjoersgaard, som der fortoelles, i forrige 
Tider skal have staaet en Herreborg, kan tcenkes at voere 
sandsynligt saavel af Byens Navn som og derved, at der 
paa Gaardmand Morten Nielsens M ark ind mod Aakjcer 
Skov findes en stör Jordhoj, hvorom der har vceret ledet 
Band. E n  anden lignende Hoj er for nogle Aar siden 
stojfet, og ved at tage Stedet i Djesyn synes man over- 
bevift om, at der maa have vceret et ftorre Anlceg.
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O l d r u p .
Den storste B y  i Hundslund S o g n  har 18 Gaarde 

Dg mange Hufe saa vel i Byen som udflyttede.
Enhver Gaard har Haft et H u s med Jordlod, og 

Marken er for Storstedelen meget god. Her sindes noget 
Skov og Eng, men ingen Torvejord.

Beboerne ere dels Arvefoestere, dels Fcestere til Stam - 
huset Rathlousdal og svare dertil istedetfor Hoveripligt 
en aarlig Afgift (bencevnes Trcellepenge), og for saa vidt 
de ere Fcestere tillige Landgilde. 3 Gaarde vest for Byen 
bencevnes S sd ru p ;  imellem disse og denne ligger Oldrup 
Skole, hvortil Hörer en ualmindelig god Skolelod. A f 
Udflyttergaarde bencevnes en Rusland, en anden Tydfl- 
land. (Den hos „Both " ncevnte Bester Skovgaard er en 
Gaard paa Oldrup Mark, hvilken beboes af Gaardfcester 
R a sm u s Jacobsen).

Paa  < odrup M ark har staaet en Kirke, hvis Grund- 
vold endnu fees. Den blev nedbrudt efter Reformationen
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og Sognet, der var Annex til Hundslund, henlagt dertil, 
hvortor der i Oldrup sindes en Annexgaard, der svarer 
Konge- og Kirkeliende til Proesteembedet. Dette S o g n  
bestod af Byerne Oldrup og Hadrup og maaske Oudrup. 
(Jkke som hos „Bo th " maaske Svinballe). I  Sommeren 
1867 afbrcrndte en Gaard og 5 Huse i Oldrup. Ved 
Byen er nu opfort en Vindmolle.

Sodrup betragtes under et med Oldrup.
H  adrup.

Byen tilhorte den ved Tendrup na'vnte Caspar 
Borneniann, og dens Beboere bleve af Ham overdragne 
Ejendomsret paa den Betingelse, at der af hver Gaard 
aarlig forrettedes en LEgtrejse, samt at der af hele Byen 
forrentedes en Kapital af 3000 Rd. d. Konrant til Stam - 
huset Rathlousdal, hvilken Forhceftelse endnu paahviler 
under Navn af Hosbondhold.

Hadrup har 9 Gaarde, nogle Huse og en forholds-
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v is  stör Del Lejehuse. Marren er af meget god Bonitet, 
og Skov og Tvrvejord haves i Overflodighed samt noget 
Eng. Den Hörer til de bedste Byer i Hads Herred.

M o d  S yd  er i Aaret 1835 opfort en Vindmolle, 
der afbrcendte i Aarene 1840 og 1852 og blev opbygget 
igjen paa samme P lads i 1853.

I  forrige Tider har 3 af de nnvoerende Gaarde 
vceret forenede ander en Gaard, der beboedes af den for- 
omtalte Morten Mikkelsen, der bekostede et Epitaphium 
opsat i Hundslund Kirke. Sagnet vil vide, at Han selv har 
forfcerdiget det, og at Han lod det bcere af Kvinder stykkevis 
til Kirken, hvor Han samlede og ophcengte det. Paa  dette 
Konststykke, hvis Brudstykker endnu findes paa Kirkeloftet, 
var afbildet i fritstaaende Arbejde Frelseren og de 4 
Evangelister, hver med sit Sym bol tilligemed Apostlene 
Petrus og Paulus.

O n d r u p  g a a r d  var sorhen en lille By paa 3 Gaarde 
og en Vandmplle, kaldet Tue Molle. Den blev i Aaret
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1772 samlet og opbygt af Andreas Woetman, davcerende 
Forvalter paa Aakjcer, og solgtes 1775 til den Familie, 
der endnu ejer den. T i l  Gaarden, der er den sturste 
Ejendom i Sognet og har 17Vg Td. Hrtk., Hörer et Areal 
af 220 Tdr. Land Ager og Eng og 20 Tdr. Land 
Fredstov.

Oudrupgaard ejer Havre-Kongetiende af hele Hunds
lund Sogn, hvilken ydes efter nyere Kommissionsbestem
melser. Rüg og B yg  derimod svares med l'/s Skp. pr. 
Td. Hrtk. efter hvert Aars Kapitelstaxt til Aarhus lcerde 
Skole samt til Statskassen aarlig 1 8 ^  Sk. pr. Td. Hrtk. 
De  fleste Beboere i Sognet eje selv deres Kirketiende.

For Oversigtens Skyld anfores Hartkornet for de 
forskjellige Byer i Hundslund So gn  under et saaledes:

Hundslund 35 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdk. V4 Alb.
Torup 15 — 3 — 2 -  Vs —
Tendrup 18 — / 4
Trustrup 46 — 2 — 1 -  V4 -
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Skabelund 19 Tdr. 7 Skpr. 3  Fdk.
Sondrup 39 - - 7 — 1 —  1'/-2
Svinba lle 27 - _ 4 2 -  2^/4
Kjcersgaard 16 - - 1 — —  I'/4
O ldrup 91 - -  1 — 3 —  IV«
Hadrup 44 - - 3 — 1 —  2/4
Oudrupgaard 17 - -  1 — -  '/2

Sogneprcesterne efter Reformationen ere;
1) Hr. Bernt. ^
2) —  R a sm u s Johansen.
3) —  ̂ Freden! Andersen.
4) —  So re n  Pedersen Fader.
5) —  Christian Schjonning blev sorflyttet til 

Tvenstrup Sognekald.
6 ) Hr. O lu f Christensen Tim.
7) —  Peder Mouritzen.

Hads Herred fsr og nu.

Ald.

Obder-
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8) Hr. M ogen s Vogelius var Provst oder Hads 
Herred og dode 1775 i en Alder af 69 Aar.

9) Hr. M ichael-Vogelius, celdste S o n  af foranforte. 
Ester at Han siden 1788, da Han blev ramt af Apoplexi, 
havde ladet Embedet bestyre forst af en Student og 
siden af en Kapellan, resignerede Han i Aaret 1800 og 
blev efter given Tilladelse boende her i Vcerelser, som 
Han paa egen Bekostning lod opfore og indrette i Prcrste- 
gaarden, hvor Han dode 1817 i sin Alders 77 Aar.

10) Hr. Peder W inther havde i nogle Aar vceret 
Hörer i Kolbing Latinflole og tillige, da Han var en 
god Musikus, spillet Orgelet i B ye n s  Sognekirke. Han 
blev fra Froslev og Mollerup paa M o r so  forflyttet 
hertil i Aaret 1800, var gift forst med Gib. M a r.  S e j-  
delin, Justitsraad S . 's .  Datie r fra Kolding, og blev 
efter hendes D od  i Aaret 1804, gift i Aaret 1807 med 
Margrethe Rasm uSsen fra Aalstrup, en Latter af Sogne -
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foged R a sm u s Jensen og Softer til Birkedommer R a S -  
mussen i Aarhus.

Han maatte i hele sin EmbedStid betale Pension 
til sin entledigede Formand, dode her i Aaret 1816, 
efterladende sig Enke i trange Kaar med B o rn  af begge 
Wgteffaber. Hun blev senere gift med en Drejer L iS -  
berg i Aarhus, hvor hun for en D e l Aar siden er dod.

E n  af Hans Sonner med den sidste Kone har studeret 
og ftal vcrre bleven en stör Mekanikus.

Kredsens R igsdagsm and, D i. pkil. G . W inther er 
ligeledes en S o n  af Ham.

11) Io h a n  Eichel Skovgaard, sodt 1780 i Sjcelland, 
blev som Candidat, efter at have i mange A a r vcrret 
Huslcerer. befordret hertil i Aaret 1816, giftede sig da 
med Caroline Diderikke Bang, en Forpagterdatter fra 
Sjcelland, som dode 1826 af Tyfus.

Han blev derefter gift med Christiane Ebeling, en 
Datier af Organist E . i Aarhus. 3  Aaret 1834 blev
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Han forflyttet til O rm slev  og Koldt i N ing Herred, hvor 
Han dode. Han maatle i sine 2 forste Embedsaar ud- 
rede Pension til sin Formand og indtil det sidste ogsaa 
til dennes Enke.

12) Jen s M ö lle r Vogelius, S o n  af forncevnte Prcest 
Michael Vogelius og Hedevig Benedicte Spandet, fodt 
her 1780, dimitteret af Professor W orm  i Foraaret 
1800 fra Horsens Skole, blev i Aaret 1801 Hörer og i 
1806 Adjunkt ved samme Skole, blev i 1809 entlediget 
fra Embedet, tog Attestats i 1811, dar derefter i henved 
1 A a r Huslcerer for afdode Kammerherre Blüchers 2 
smaa Born, blev i Aaret 1812 kalbet til Sogneprcrst 
sor Klovborg, Tyrsting og Grcrstrup Sognekald i V rads 
Herred, efter Forflag af davcerende Stamhusbesidder til 
Mattrup, Justitsraad Thygesen, forflyttedes hertil i S o m - 
meren 1834. Har ikke vceret gift. Han dode den 29. 
December 1861. I  frisk M inde staaer endnu den ven- 
lige, selskabelige gamle Vogelius, agtet og kjendt her i
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Hads Herred af S m a a  og Store. Hvor Han var til- 
stede, gik S a m  taten aldrig istaa; gjerne var Han ncer- 
vcerende veo Gilder og andre Lejligheder i Sognet, hvor 
det gik muntert til, vg Han befandt sig ligesaa vel hos 
den Allerfattigste som hos de Bedrestillede. Han skal 
have vceret en intim Ven af Provst Weisner i Prcest- 
hvlm, hvem Han overlevede.

Beboerne i Hunvslund S o g n  har paa Kirkegaarden 
reist Ham et M inde af hugget Granit.

I  Hundslund levede i forste Halvdel af dette A a r
hundrede en Skolelcerer og Kirkesanger Nielsen, der end- 
stiondt ustuderet dog var forud for sin Tid. Foruden 
det, at Han var en ypperlig Kirkesanger, besad Han S a n d s  
for Poesi og forfattede flere Leflighedsdigte af sund og 
populcer Indho ld ; men hvad der iscer gjor denne M an d  
mcerkvcerdig, er Hans Tuelighed og Utrcettelighed i 
Skrivn ing; thi foruden at Han konciperede 0g skrev mang- 
foldige Dokumenter, satte Jnflriptioner og meget andet,
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har Han samlet og streuen 57 B ind  i 4to, som udgjore 
tilsammen 21,688 P ag ina  og indehvlder en Säm lin g  af 
Eventyr, Komedier, Historier, Fortcrllinger og virkelige 
Tildragelser.

Han havde det Uheld i Aaret 1815 (?) en Aften, 
da Han vilde ringe til Solnedgang, at Lcenken, hvormed 
Klokken scettes i Bevcegelse, brast, og Han faldt ned fra 
en Hojde af 15 Alen paa Hvcelvingerne oder Kirken, 
hvorefter Han maatte udstaa et svcert Sygeleje og siden 
den T id  var meget svcekket paa Helbredet. (H ans S o n  
er Skolelcerer Nielsen, der fornylig har sogt og faaet 
sin Affled, efter i 50 A a r at have dorret Skolelcerer, 
sidst i D yngby).

S a g n  af blaudet Iudhold.
I  forrige Aarhundrede levede i Hundslund en Degn 

ved N avn  Seltner, der var en stör Mester i den Kunst
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at mane Gjengangere. Enhver Forretning af den Art 
lykkedes beständig for Ham, naar Han blot havde en 
Enestefliüing bos sig til at bringe som Offer; thi ellers 
stk Han ikke Bugt med Gjengangeren. Dette hidrorte 
fra, at Han som B a rn  stulde habe stjaalen et Stykke 
Hvedebrod til en Sk illin g s  Vcerdi. E n  Bonde i Bjerre 
Herred havde mistet sin Moder, som efter Doden spogte 
hver Nat. Dore og Vinduer floj op og i for hende, 
snart saa man hende i Maanestin ride paa en Heft ude 
i Gaarden, snart at staa ved Sengene og efterabe de 
Sovendes Snorken. Manden maatte derfor söge Degnen 
i Hundsiund om Raad, og red i den Anledning oder 
til Ham. Saasnart Degnen saa Bonden komme, raabte 
Han: „Nu ved jeg, hvad Han vil, jeg ser nok, Han har 
sin Moder med." Manden ser sig forskrcekket om og op- 
dager, at Kjcellingen sidder bag paa Heften, fcelt gri
llende i Djcevlegestalt. Degnen gaaer da hen og flyder 
hende ned; men hun farer med et lynende B lik  op igjen med
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det Udraab: „ D u  er en T y v ," hvarfor Degnen griber 
i Lommen og kaster en Skitting fra sig med de O rd : 
„N u  har jeg betalt min Brode". Han tag nu for A lvor 
fat paa Gjengangersten vg manede hende ued i sin For- 
stue. Ester Akkorden med Bonden ftulde Han have en 
Betaling af 4 Sletdalere og en Tonde R ü g ; men da 
denne havde faaet Nattefred, bwd Han sig ikke om at 
sende Betalingen til rette Tid, hvorfor Degnen loste 
Kjcellingen og sendte hende tilbage. Havde det for vcrret 
galt i Bondens Gaard, saa blev det nu meget vcerre, 
og for at sorsone sig med Degnen og saa Fred for 
Spogelset, maatte Han igjen til Hundslund. Denne 
G ang tog Han 4T d r. Rüg  vg l.0 Rdl. med til Degnen, 
og Spogelset fulgte uanmodet med bag paa Lcesset. 
N u  puttede Degnen Gjenfa'rdet ned under en Sten  i 
Kirkemuren, hvor det skal sidde og kukkelure til Dommedag.

For 70 Aar siden, paa den Tid da Gabestokken med 
sit Tilbehor af Halsjern endnu fandtes ndensor Vaaben-
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husdoren ved Hundslund Kirke, boede der i Sondrup  
en Kone ved N avn  Johanne Frandsdatter, der ansaaes 
for en suldkommen Hex, og den, som ikke var hendes 
Ven, maatte frygte hende.

S tro g  hun et Stykke Kvceg henad Ryggen, blev 
det syg, saa hun fljevt i et Bryggekar, blev D lle t surt, 
kastede hun et ondt Dje til Kjernen, sik man intet Sm or, 
ja nogle vilde endog vide, at hun künde malke Mcelk af 
et Halmstraa. N aar hun gik til Alters, künde hun ikke 
synke Brodet og Vinen, men maatte spytte det ud i 
Psalmebogen.

E n  Kone vilde en Gang forsoge om hun virkelig 
var en Hex og lagde et Kosteflaft af Flyveron (o: Ron, 
som er voxet paa en Trastub eller et lignende Sted, 
over Dortcerflelen, og ganfle rigtig, Hexen stod og rok- 
kede og künde ikke komme over.

Folkene i Byen sagte derfor mere af F rygt end af 
Kjcerlighed at have hendes Venskab og forsomte ikke ved
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Gilder og Hojtider, i Slagtetiden og naarsomhelst der 
vankede noget Godt, at give hende en Part, for ikke at 
blive fladet af hendes Hexen.

D a  hun dode, mente en af B ye n s  Gaardmcend, 
at Han, fljondt buden, godt künde undlade at folge hende 
til Graden, saameget mere som Han ikke boede i hendes 
ncermeste Nabolav; men hvad sker? Ncrste M orgen 
laa alle Hans Lam  flcebte sammen i en Dynge  stendode, 
og Han mente nu, at det dar en Hcevn, som Hexen lod 
Ham fole, fordi Han ikke fulgte med til hendes Begravelse.

Ligeledes boede der i samme B y  i sorrige A a r
hundrede en Kone, der dar berygtet for Trolddom. Hen
des M an d  flulde have Haft utilladelig Om gang med et 
Fruentimmer, hvorfor Troldkonen henvendte sig tilPrce- 
sten med Anmodning om, at Han vilde holde en Skjende- 
prceken for Ham, hvilket Prcksten imidlertid ikke stjottede
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om. Herover blev hun vred og truede Prcesten med de 
O rd : „ S a a  flal jeg stille Dem  ved Kjole og Krave."

E n  Tid derefter blev Monden syg og sendte B ud  
efter Prcesten, som flulde give Ham Sakramentet. Prce
sten indsandt sig ogsaa; men da Han betraadte Gaarden, 
saa Han en Hare lobe forbi sig og ind ad Stuedoren, 
hvorfor Han stal have sagt til Karlen, som gik i G aa r
den: „det vil blive mig et strengt HuS at komme i, 
men jeg maa ind."

D a  Prcesten var kommen ind og stod foran S y g e -  
sengen, kom Haren og flog Ham Bogen ud af Haanden. 
Fra dette Djeblik blev Hans Tale utydelig og hele den 
ene Side af Hans Legeme tabte sin Forlighed, og Han 
kom fra den D a g  af aldrig paa Prcedikestolen mere.

(At Prcesten ved omhandlede Lejlighed mistede sin 
Forlighed, forholder sig nok rigtigt; men Folketroen i 
de Tiber var strax rede til at tilstrive Troldkvindens 
M ö g t  denne Begivenhed. Prcesten var den paa Listen
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under Nr. 9 anforte Michael W ogelius, om hvem der 
vides, at Han i Aaret 1788 blev ramt af et apoplek- 
tifl Tilfcelde.)

P a a  Hadrup M ark  Best for Byen findes 3 Bakker, 
hvor der i gamle Dage  skal have boet Bjergfolk. D e  
skulle have forbyttet smaa B o rn  i Vuggen og lagt skelojede 
og vautrevne Bjergunger i Sledet. M a n  saa undertiden 
disse Underjordiste ved hojlys D a g  vandre om paa 
Marken og rove Kvcrg; men naar Kirkeklokkerne om 
Sondagen ringede til Hvjmesse, grebe de sig hylende 
om Orerne og forsvandt.

Engang var en P ige af Trcethed sovet ind paa en 
af disse Bakker, hvor hun havde lagt sig for at bvile; 
strax kom Bjergmanden og forte hende ned i sin Bo lig. 
D a  P igen vaagnede og saa hvor hun befandt sig, udbrod 
hun klagende: „HerreGud! hvordan er jeg kommen h e r?" 
D a  Bjergmanden horte Vorherre ncevne, gav Han Pigen



205

saa voldsom et S to d  i den ene Side, at hun floj op 
oven Jorden; men Stodet forvandt hun aldrig og var 
siden den Tid halt paa det venstre Den.

I  samme B y  boede i forrige Aarhundrede enKone, 
der hed Bod il Nielsdatter, men almindelig bencevnedes 
Bu ld  Kaa ls efter hendes M an d  Kaa l eller K a rl Ander
sen. Ester Rygtet flal hun have vceret, hvad man hos 
Almuen kalder, „en Fandens Kjcelling." D e r fortcelles 
saaledes, at da hun en Gang var ved at destillere 
Brcendevin, kom Brcendevinsmcendene (saaledes kaldtes 
de, der udsendtes af Iustitsen og Toldvcesenet, for at 
forhindre og opspore ulovlig Brcendevinsbrcenden) til 
Byen, og da hun saa dem, stillede hun sig i Porten paa 
en ublufcerdig og flamlos Maade, og forhindrede dem 
dervedN at komme ind og se hendes Forehavende.

Efter hendes D od  flal hun, som det hedder, have 
gaaet igjen. I  Gaard, paa M ark  og i Skov, ved D a g
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vg ved N at saa man B u ld  Kaas. For at faa hende 
manet, henvendte man sig til en davcerende Kapellan i 
Sognet, Hjort, (den samme V. K. Hjort, der har for- 
fattet flere af vore gamle Folkeviser), som en M orgen 
stund forsynet med en stör B o g  i Haanden stcrvnede 
hende til sig paa Kirkegaarden, og efter den Tid saa 
man aldrig mere noget til hende.

I  O ldrup  stal der i fordums Dage have levet et 
P a r  sättige Folk, som havde en Datter paa en halv 
S n e s  Aar, der var bleven opdraget hos Bedstemoderen, 
af hvem hun havde lcert Sortekonstneriet uden Forceldrenes 
Didende.

Engang, da disse begge vare ude, havde Datteren 
faaet Besog af nogle Legesostre, til hvem hun sagde: 
„N aar I  ikke vil fortcelle det til Nogen, saa vil jeg 
bage os Pandekager." „Hvordan stal det gaa til," spurgte 
disse, „ D u  har jo hverken M e l eller Mcelk." S tra x
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satte hun en S t o l  paa Gulvet, huggede et P a r  Knive 
op i Loftsbjcelken og malkede deraf det nodvendige Mcelk. 
Derpaa tog hun en Botte, som hun satte paa Skorstenen, 
pnstede derpaa i Asien, og Botten fyldtes med M e l. 
N u  manglede hun J ld ;  men dette flaffede hun snart 
tilvese. Hun gabede blot over et „dodt" Kul, som der
paa fcengede Jld.

Pandekagerne bleve derefter bagte og spiste; men 
som det oste gaar, Bornene glemte deres Loste og for
talte det i Hjemmet, og derved kom det til Troldpigens 
Forceldres Kundsiab. D isse, der vare kristelige W gte- 
solk, henvendte fig til Prcesten, som bod dem at mode 
hos sig tilligemed Pigen.

Ved Ankomsten til sig lulkede Han sig inde med dem 
i sit Studerkammer, tog en B o g  med rode Bogstaver i 
ned fra en Reol, og gav sig til at lcese deri, derpaa 
gjorde Han nogle Tegn soran sig; man sporede en soeben 
Lugt, og nu indfandt Djcevelen sig. Prcesten tog da sit

207
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Lommetorklcede, lod Djcevelen holde i det ene Hjorne 
og P igen i det andet, trak sin Kn iv og flar det midt 
over, saa hver fik sit Stytke. „Gamle E rik " sorsvandt; 
men P igen som nu var lost fra den sorte Pagt, svandt 
hen as Tcering. ___________

Mellem  Sondrup  og Thrustrup mente man i gamle 
Dage, at det spogede steerkt ved et Ellekrat, noget kra 
Vejen. Imellem  Hundslund og O ldrup  spogede det 
stcerkt i Juletiden ved en Tornebusk ved Vejen.

. Ved forrige Aarhundredes S lu tn in g  levede i S v in -  
balle en M and, der var saa stcerk, at Han en D ag, da 
en Heft var loben nd as Stalden, tog fat i dens Hale 
og trak den baglcends ind igjennem Doren.

E n  Gang, da Han var til M olle  og var kommen 
paa G latis, spcendte Han Hestene fra Vognene og bar 
dem over Isen. Han hed Jorgen Elkjcer.
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I  samme B y  var der i bette Aarhundrede en Sko - 
mager ved N avn  N ie ls Laursen, der künde lobe omkap 
med et P a r  Hefte. Han endte en G ang en Rejse fra 
Aakja'r til Aalborg og hjem igjen i 20 Timer.

For omtrent 70 Aar siden var der en P ige  i Thorup, 
som künde staa paa den overste vestre Tinde af H unds
lund Kirketaarn og strikke paa en Strompe.

Rotttjcrgcren.
I  Oudrup hcendtes det en Gang, at Rotterne havde 

taget saadan Overhaand, at de truede med at odelcegge 
Alt. Folkene brugte forgjcrves alle de Raad de kjendte; 
men ligemeget hjalp det. D a  kom der en G ang en 
gammel M and  til Gaarden sor at tigge. Han fortalte, 
at Han var Rottejceger, og tilbod at jage Utojet dort, 
hvilket Tilbud de vare meget glade ved; men Han for- 
langte, at de flulde opgive Ham et Sted, hvor Han 

Hads Herred for og nu.
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künde jage Rotterne hen, og de bade Ham da om at 
jage dem vver til Tendrup. Een maatte nu vise Ham 
omkring i alle Stuer og Kammere; thi ingen Steder 
maatte forglemmes, medens Gaardens ovrige Personale 
gik ud i Haven for at se, hvad det vilde blive til.

Lige med et blev det levende i Haven, idet Rotter 
i Hundredevis mylrede ud fra Husene, og toge alle som 
en Vejen til Tendrup.

Fra  den T id  as vare de en rum T id  fri for dette 
Utoj i Ondrup; men det svurgtes snart trindt omkring, 
at i Tendrup havde de faaet mange uvelkomne Gjcester.

Forend Oudrupgaard blev samlet under een Ejen- 
dom, vare Beboerne Festere. En  af disse log en Dag, 
da Han skulde til Herregaarden, noget B y g  med sig, som 
Han i Forvejen havde udblodt i Brcendevin. Dette 
stroede Han for Husbondens Kalkuner, som begjcerligt 
flugte det i sig. M en  Virkningen udeblev ikke. E n  efter
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E n  faldt de om som doddrukne. Herskabet, der fik det 
at se. troede, at deres Kalkulier havde faaet Gift, og 
Bonden, der nu indfandt sig, bad den naadige Husbond 
og Frue om at maatte tage dem hjem med sig, hvilket 
blev Ham tilladt, da, som Han skal have sagt, de lkke 
duede for fine Folk at spise.

I  Hundslund S o g n  leve endnu to Veteraner, som 
i 1815 vare med det danfle Korps i Frankrig, nemlig: 
Gaordmand N ie ls Nielsen B isgaa rd  i O ldrup  og A f- 
tceglsmand So ren  Iensen i Svinballe , begge henved 
90 Aar gamle.

Orting Sogn
grcendser mod Nord til Odder og Randlev, mod Ost til 
Gosm er og mod S y d  til Gosm er og Falling Sogne;
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mod Best grcendser det til Hovedgaarden Aakjcers Jorder. 
I  Sognet sindes Byen O rting, der er beliggende paa 
et Dre, der skyder sig ud i det vidtstrakte Eng - og M ose- 
drag, som stroekker sig fra 5)orsens Fjord ved Amstrnp 
halvanden M i l  ind i Landet til og imod Odder, og som 
saavel efter Sagnet, som efter hvad de stedlige Forhold 
udvise, fordum har vceret et sejlbart Bund.

Henved en Fjerdingvej Dst og ligesaa langt Best 
for Kirken ligge to celdgamle Sam linger af Boliger, der 
kaldes respektive Dster- og Vestergaarde. I  den vest- 
ligeEnde af Byen ligge „Tregaardene" samt „ S v e rr ig " 
og „Norge." Den  alleryderste D e l af Byen kaldes 
„Halen." Sognets Areal udgjor 1537 Tdr. Land, hvoraf 
134 Tdr. Land Fredskov. Hartkornet belober sig til 
121 Tdr. Der gaar i Gjennemsnit c. 11 /̂s Td. Land 
paa hver Tde. Hartkorn. Indbyggerantallet er c. 600. 
Sogne ts Jorder bestaa i den sydlige D e l af kräftige 
M uldjorder; i den nordlige og ostlige af lettere; men
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dog ligesaa gode Kornjorder, og i den vestlige Del, hvor 
Terrajnet hojner sig nvget, uden egentlig at kunne kaldes 
bakket, af sandmuldede Iorder.

Paa  Soren  Rasm ussens M ark  i Vestergaard sindes 
Levninger af en stör Kscempehoj „ M o lh o j" kalbet, hvor- 
fra man har en smuk Udsigt. I  den D e l af Byen, som 
kaldes Halen, sindes en hellig Kilde, Sanc t Helene Kilden, 
hvortil Folk i Fortiden valfartede Sanct H ans Akten.

D rting  B y  menes at have Navn af et Thingsted, 
som der i celdre T id flal have vceret, og bereiter Danfie 
Atlas, at den Mark, hvor Thinget holdtes, endnu kaldes 
„Thingstcetten."

S o m  overalt i Hubs Herred findes Bispestolen i 
Aarhus ogsaa blandt de tidligste Lodsejere i D rting, 
thi allerede 1341 stjodede den öftere omtalte Ilu id t  Ander
sen 3 Gaarde i D rtin g  m. M .  til Biflop Peder i A a r
hus, og 1354 folgte en N ie ls Eschildsen al sin Rettig- 
hed i D rting  og D rtin g  M ark  til Biflop P ou l i Aarhus.
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Det sidstncevnte Aar har der nok vceret en Trcette 
om 2 Gaarde i D rtin g  m. M ., i hvilken Trcrtte Kong 
Valdemar Atterdag da afsagde D o m ; men de ncrrmere 
Enkeltheder ved denne S a g  ere i Tidens Lob gaaede 
tabte. 1396 synes ogsaa Köngen at have ejet G ods 
der i Byen, ligesom ogsaa dette Aar Henning Bönstrup 
udstedte et Sksode paa 2 Gaarde i D rtin g  m ?M . 1427 
fik Biskop Ulrik meget G ods tilskjodet i Hads Herred af 
Fru  Abbete Thyggesdatter, N ie ls Kalffs Efterleffuerfle 
(til Biernkier), hvoriblandt ogsaa dar en Gaard i D r 
ting. 1464 udstedte den bekjendle Nidder Axet Langesen 
Brok til C lausholm  Pantebrev paa en Hel De l Gods, 
hvoraf 4 Gaarde i „Artingh i Huttzherredt", hvilket 
G od s Han 20 Aar senere ved Mageskifte skilte fig ved. 
I  Aaret 1502 udstedtes Thingsvidne, at Seffrenn i A r -  
tingh, S im en  Olusssen og Knudt Oluffsen stod inden 
Thinge og kjendte dem og deres Arvinger ingen Ret 
eller Rettighed at have i Em  Klosters Gaard, som N ie ls
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Oluffsen i Skierringh paaboer, men at have fuldVeder- 
lceggelse i deres Gaordsted.

B landt det Gods, som Borgmester Mickell Peder- 
sen (Akeleie) i Odense 1509 fit Fru  Berte D rage s Fuld- 
magt til at scelge, var ogsaa en Gaard i O rting.

P aa  O rting M ark  ligge 4 Gaarde i Klynge, som 
bencevnes Ostergaarde. D isse  Gaarde udgjorde i celdre 
Tid en samlet Ejendom, der allerede ncevnes for over 
500 Aar fiden. I  Aaret 1340 blev der nemlig taget 
Stokkencevn paa en Gaard i O rting. som kaldes Oster
gaard. Utvivtsomt har det dengang vceret beboet af 
Adelsmcend, thi Aar 1390 skjodede en Voebner Eric  A n 
dersen en Gaard i D rtingh, som kaldes Ostergaard, til 
Bifkov Peder i Aarhus. Gaarden maa imidlertid snart 
vcere kommen fra Bispestolen; thi 1435 blev den paany til- 
fljodet til en Aarhus B isp, nemlig B isv  Ulrik, idet Vceb- 
neren M ogens Nielsen da skjodede sin Gaard og G ods 
i Hads Hered i O rting, som kaldes Ostergaard til be-



bemeldte Biskop. D a  hverken Eric Andersen eller M a 
gens Nielsens Slcegtnavn er anfort og deres Vaaben 
ikke kiendes, saa vide vi nu slet In tet om, hvem de 
have vceret. Utcenkeligt er det dog ikke, at M agen s 
Nielsen er Fader til den Thorsten Mogensen Urkok, om 
hvem det er fortalt, at Han 1445 folgte G ods i Hvilsted 
til den sanlme Biskop Ulrik. S e lv  om det er, saa blive 
vi dog ikke klogere, eftersom en Slcegt Urkok ikke findes 
i Adelslexicon. Kun kan man af Navnet Urkok slutte, 
at det har vceret cegte Jyder. Dstergaard er vistnok 
siden sorbleven under Bispestolen til Reformationen, thi 
den sindes ej senere ncevnt.

I  en gammel Vise om Hads Herreds Bye r hedder det: 
„ I  D rting  er der ikke en M and,
Uden Per Nielsen den Pinkemand."
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R im eligv is kaldes Han en M and, fordi Han skal 
have vcere en rig M a n d  og „redet med So lvsporer." 
Denne Per Nielsen skal nemlig have vceret Rakker for 
Hads Herred, og Rakker og Pinkemand eller Pinker vare 
ensbetydende Bencevnelser. M a n  siger endnu om en 
mager Heft, at den er ikke for god til at trcekkes til 
Pinkeren. Ved den venstre S ide  af Vejen, som stjcerer 
Nordhulvej ved den vestlige Ende af D rt in g  B y ,  ligger 
et kille vel vedligeholdt H u s paa en kille Tost, der endnu 
kaldes Rakkerkulen. Her boede i S lutn ingen af forrige 
Aarhundrede en Rakker, der hed Holger. H ans Fo r- 
retning, der bestod i at slagte gamle og syge Hefte og 
flaa selvdode Kreaturer, var afjkyet af Folk, og Fo r- 
dommen imod Rakkerens Haandtering gik saa vidt, at 
den, som gav sig af med S lig t ,  blev anset for ucerlig. 
Desaarsag havde Holger god Fortjeneste og var en vel- 
staaende M and. Gamle Folk fortalte om den D rt in g - 
Rakker, at Han modte selv med Solvfle, Kn iv  og Gaffel,

Hads Herred for og nu.
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ikke at forglemme et zirligt forarbejdet og mcrgtigt S o lv -  
bceger, medens den, for hvem Han arbejdede, drak af et 
G la s ;  thi en Rakker maatte ikke spise og dritte med 
andre Folk, og sin Haandtering maatte Han ove i en 
Afkrog. Ratteren, der saaledcs havde Eneret paa sin 
Haandtering, havde altid fuldt op at beltille, og dertil 
kom, at forend Abildgaard grundede Veterinairflolen, 
fandtes tagen andre Dyrlceger her i Landet end Rak- 
kere og Grovsmedde.

In ge n  turde modtage noget af Rakkerens Haand 
direkte ekler ledere Ham noget i Haanden; den, som 
havde Samkvem med Ratteren, havde sin A§re forbrudt. 
Saaledes hcendtes det en Gang, saa vidt vides, i Sax ild  
ved en Legestue, at en Karl af en Fejltagelse i Morket 
gik hen og kyssede Rakkerens Datier, der kun dar til- 
stede som Tilskuer, istedet for sin Kjcrreste. Det blev 
bemcerket, og Karlen maatte strax som en Vanceret vandre 
med Ratterpigen ud af Huset og drage med hende til
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D rt in g  for at tage D e l i Haandvcrrket, som Han fkal 
have vwret meget duelig til. Vore Fcevres Fordom og 
Affly for Rakkerhaandvcerket har labt sig med Tiden, og 
Holgers Familie er forlcrngst uddod, eller vgsaa Harden 
blandet sig med Egnens Befolkning. Rakkerkulen stod 
lcenge efter Holgers D od  u ro rt; men en senere Ejer lod 
rydde dygtigt op i Kulen cg opgravede derved flere 
hundrede Lispund Ben, der paa den Tid havde en stör 
Vcerdi, da det netop samtidigt begyndtc at blive en 
Handelsvare, som drugtes vedKunstgjodningsfabrikationen.

Jndtil 1826 maatte Odder og sandsynligvis alle 
Byer i Hads Herred hente deres B rev- og Pakkepofl i 
D rting, hvor den G ang Anlhon Post boede, som gik 
2 Gange om Ugen til Horsens, der den G ang var 
Hads Herreds Kjobstad. Forst 1826, da O le  Post af- 
loste Anthon og bosatte sig i Odder, ophorte man at 
hente sine Postsager i D rting.

Kirken ligger paa en Bakke ved den nordre S id e
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af Byen  og er kun lille og uden Taarn og bygget af 
Kamvesten. Altertavlen er sink Trcestjcererarbejde og 
forestiller Patriarkerne Abraham, Jsak og Jacob; den 
Sidstncevnte omgivet af sine 12 Sonner. I  Gangen 
findes wende störe Ligsten, hvorunder der flal ligge nogle 
af Sogne ts tidligere Prcester begravne.

Det S a g n  vi tidligere have meddelt om en Brude- 
stare, der druknede ved at sejle over So d a l S o  fra 
M o rsh o lt  til Randlev Kirkc, har man villet henfsre til 
O rting, hvis Beboere i fordums Dage  sagte Uld Kirke, 
som de kun kunne naa til ved at sejle, og flulde ncrvnte 
Ulykke have givet Anledning til, at de D rtin g  Mcend 
byggede sig selv en Kirke.

Sogneproesterne efter Reformationen ere:
1) Hr. Soren.
2 ) —  S im on.
3) —  Jorgen Mogensen, som var Provst.
4) —  Christen Jorgensen.
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5) Hr. H ans Rasm ussen, ogsaa Han var Provst,
og „udi Hans Tid blev Sognene forandrede —  for vare 
Halling og Falling eet Pastorat —  nu bleve Gosm er 
og Halling combinerede Anno 1656". .

6 ) Hr. Pedtr.
7) —  Magister Jen s Hiersing.
8) —  Jens Bergenhammer.
9) —  Casper Ernst Hartmann.

10) —  Jens Möller.
11) — > M a d s  Bergenhammer.
12) —  Brochner.
13) —  Petersen.
14) —  P. B . Kaalund, Provst.
15) —  So ren  Möller.
16) —  Pontoppidan.
17) —  H. Jngerslev. .
18) —  Schon. >
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19) Hr. Petersen og
20) nuvcerende Sogneprcest Hr. Thomsen.

A n m c e r k n i n g .  Prcrsten Soren  M öller er bekjendt
af sine mange Rimerier; saaledes vare Hans Ligtaler og 
Brudevielser i Almindelighed paa Rim , og dar der hos 
Vedkommende en lille P let „sik Han den paa Talerkenen." 
Han udgav i Trykken en Historie om det störe Mord, 
der foregik i Falling, da Spejtser forst skar Halsen oder 
paa sine 3 Born, og derncest hcengte sig selv. (Ligeledes 
har Pastor N. Blicher i Randlev behandlet samme Thema 
i en Pjece, udgivet 1817 og trykt i Aarhus Stiftsbog- 
trykkeri). Spejtser ejede den saakaldte rode Gaard i 
Falling, der nu er nedbrudt og tilkjobt Damgaard. A a r 
sagen til denne afskyelige Udaad forklarer Han i et Brev 
til sin HuZholderske, Ane M arie  Aarestrup, og ligeledes 
i et andet Brev til de Falling Mcend at vcere den, at 
hqn „er bedraget saameget fra, at Han ikke kan opfode 
sine B o rn ." Denne Begivenhed vakte stört Rore i Hads
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Herred, og Dagen efter at bette var siet, „Hortes ro- 
rende Taler (Sondagen 1. Jun i) fra Om egnens Prcedike- 
stole. I  Gylling, Gosmer, Halling, Randlev og B je r- 
ager Kirker Hortes hulkende Graad og saaes flydende 
Taarestromme."

So ren  M öller og Hans Sam tid ige i Randlev, P a 
stor N. Blicher havde i Aarene omkring 1820 en meget 
lang Pennefejde med en Dandselcerer Bagge, der ogsaa 
varRim sm ed. Prcesterne havde ncer tabt S laget, uagtet 
de smurte tykt paa; men da det kneb allerhaardest for 
dem tog N. Blichers Son , Digteren S t .  S t .  Blicher, 
Prcrsternes Parti, „hovlede Dandselcereren af" og endte 
Krigen med folgende sijonne O rd :  '

„ Jo  mere Han rives, desmere Han klor,
O g  flabet bli'er Bcestet dog, indtil Han doer."
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Tre Veteraner.
I  O rting  levede sor faa Aar tilbage tre gamle 

Krigere sra Napoleon den Sto re s Dage, den ene danfl 
og de to tydste af Fodsel. Dansteren dar barnefodt i 
Ö rtin g  og har siden al sin Levetid boet der. O m  sit 
Krigerliv har Han selv fortalt Folgende:

P e d e r  L a u r s e n .
Jeg blev som Vcernepligtig udfkreven til Kavallerist 

og kom til det haderslevfle Rytterregiment. Ester at 
have gjennemgaaet Rekrutskolen kom jeg til Holsten med 
Regimentet, der som Hjcelpekorps siulde stotte den franste 
Armee, der under General Latlemand laa omkring Ham 
borg, imod de fremtrcengende Russere og Projsere.

E n  Aften, knap efter at vi vare komne til Holsten, 
befandt jeg mig i en Patrouille, som Var ude paa Re- 
kognossering. Natten var mork, og vi rede lcenge uden 
at mcerke noget til Fjenden. Endelig naaede vi en
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Landsby, hvor den dybeste R o  herstede; men Freden 
varede ikke lcenge. P aa  een G ang lod et Pistolflud lige 
foran os, og Glimtet af Skuddet lod os se en Hel Hob 
fjendtlig Kavaleri baade sor og bag os. Jeg for min 
Part blev hed om Drerne ved dette S y n  og gav mig 
til i Morket at hugge fra mig, saa godt jeg künde og 
Var saa heldig at saa en Vej ryddelig. Jeg huggede S p o -  
rerne i Hesten og befandt mig snart udensor Byen paa 
en M ark ; men hvorhen n u ?

Jeg lod Hesten trave til, og da jeg havde redet et 
godt Stykke, begyndte det at lysne i Dst. Dagen dar 
just ved at bryde frem, da jeg, allerbedst som jeg red, 
fornam en Stikken i min ene Arm, og da jeg fluide til 
at se ester, lob Blodet ned overHaanden; thi jeg havde 
saaet et Sabelhug over den ene Albue. Det varede 
dvg ikke lcenge, inden jeg stodte paa nogle af vore egne 
Tropper.
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Jeg yiaatte paa Lazarettet, og da jeg blev udskreven 
derfra, blev jeg hjemsendt, men med en stiv Arm.

H a s s e .
Hasse dar Saddelmager af Profession, tydsk af 

Fodsel, arbejdsom og flittig; dertil rast i sit Vcesen og 
af et muntert Gemyt. En  stiv militcerisk Holdning iagt- 
tog Han stedse

Han havde som Friv illig  deltaget i den sidste störe 
Kamp, da det unge Tydflland afrystede det franste Aag. 
Vet det Lützowste Frikorps, hvori Tydfllands unge be- 
gavede Digter, Theodor Korner, sandt Heltedoden, havde 
Han deltaget i den afgjorende Kamp og var derfor hcrdret 
med Tapperhedsmedaille.

J o h a n  M e k l e n b o r g .
Johan  Meklenborg Var en snurrig gammel Fcetter, 

lille og underscetsig. Stcerk havde Han vceret, og dertil
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en rast Arbejder i sine unge Dage. Han var en Rom - 
ningsmand, og hvorledes det gik til, da Han tag Rejse- 
pas herned, ville vi lade Ham selv fortcelle.

1810 laa jeg i Meklenborg som Husar, og der var 
dengang en forfcerdelig K rig  med denne Napoleon, der 
med sine Franflmcend pidflede Alle as som Hunde, hvem 
Han kom i Lag med.

Medens vi laa der og ventede paa Marschordre 
til at komme ud og tage Tag  med, befluttede jeg og en 
Kammerat os til at desertere.

E n  Asten, da vi vare paa Forpost og havde faaet 
en langt fremfludt Post, vare vi just lige blevne satte 
ud, da vi, strax efter at den afloste Vagt var kommen 
os af Syne, gave vore Hefte af Sporene og joge over 
Marken, alt hvad Remmer og Toj künde holde.

Efterat vi havde jaget afsted en god Stnnd, ojnede 
vi en hoj Poel. Det var Grcrndsestjellet mellem Meklen- 
borgs og Hamborgs Gebet.
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V i holdt vore Hefte an der, thi nu vare vi sri; 
i samme Ojeblik horte vi Kanonerne dundre inde i 
Staden, hvilket vi antog som B e v is  for, at vor F ingt 
var opdaget.

Vore Hefte vare kridhvide af Skum, og deres Ncrse- 
boer vare saa störe, at vi künde have puttet en Trcefto derind.

S a a  rede vi ganfle stille til Hamborg, hvor vi 
folgte Hefte og Mundering, rejste gjennem Holsten og 
S le sv ig ,  og jeg kom til Aakjcer og har siden den T id  
alle Dage  vceret i Hads Herred.

Falling Sogn
er Annex til O rting  S o g n  og omgivet af dette, Gosm er 
og G ylling  Sogne  samt Horsens Fjord.

Sogne ts Areal udgjor 3878 Tdr. Land, hvoraf 
459 Tdr. Fredftov. Jndbyggerantallet c. 850.
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Her findes Byerne Falling, Aalstrup, Amstrup og 
Halkjcer. Jorderne ere af forstjellig Beflaffenhed. T il  
Falling og Aalstrup ere de af udmcerket Bonitet; Am - 
strup og Halkjoer har derimod lette sandmuldede Jorder. 
D e r gaaer i Gjennemsnit 10^/? Td. Land paa 1 Td. Htk.

Her findes Hovedgaarden Aakjcer og Gaardene 
Lundhoff, Brcendbygaard, Dam gaard, Uldrupgaard og 
Vads Vandmolle med hojtliggende Vindmolle.

F a l l !  ng
er en lille B y  paa 8 Gaarde og nogle Hufe.

Gaardene ligge temmelig spredte, hvilket hidrorer 
fra en stör Jldebrand, som overgik Byen  den 22. M a j  1854, 
ved hvilken Lejlighed de 7 Gaarde og nogle Hufe lagdes 
i Affe.

Kirken ligger ved den nordostlige S id e  af Sognet, 
den er bygget af Kampesten med Taarn, er stör og rum- 
melig og har hvcelvet Lost. - c

Hads Herred for og nu.
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P a a  den nordre S ide  op mod Jndgangen fra K ir 
ken er et tilbygget Kapel, hvori sindes en Kiste, der 
gjemmer de jordiste Levninger af Fru  Hedevig Margrethe 
Bornemann.

I  Köret findes et M arm or-Ep itaph ium  over samme 
Dame, der i sin T id  ejedc Aakjcer og dode 1749. Hun 
Var lgift med M a th ia s  Rosenorn, der Var Oberst over 
det fyenfle Kavalleri-Regiment og dode 1725, 49 Aar 
gammel. O ver Ham hcenger i Kirken 2 Faner. Ncevnte 
LEgtepar have vistnok fljcenket Alterklcrdet tit Kirken; thi 
det er forsynet med Rosenorns og Bornem anns Vaabener 
i.2. Solvplader. Kalken er given 1668 af M aren  H ans 
Datter i Olstrup. O ver hende og hendes M and  Soren  
Jorgensen, er der et Epitaphium i Kirken, ligesom ogsaa 
over Sogneprcesten H ans Skjold med Familie.
. I  gammel Tid horte, som tidligere omtalt, Halling 

S o g n  som Annex til Fa lling; men 1665 forordnede 
Kong Frederik den 3die, at Falling, som var Slotskirke
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lil Aakjcer S lo t,  stulde vcere Annex til D rting, og H a l
ling Annex til Gosmer, for mere Bekvemmeligheds Skyld.

P aa  Falling M ark  fandtes fordum et Vandldb, 
Asebcek kalbet.

I  A a l s t r u p ,  der ligger sydvest for Falling findes 
Sognets Skole. D e l er en lille ypperlig Landsby med 
smukke velbyggede Gaarde og udmcerket veldyrkede Mürker.

A m s t r u p
er Falling S o g n s  sydligsle B y . Den ligger i en male
rist Eng  og er rig paa O ltid slevn inger. ' Storstedelen 
af B yen s Marker danner en Halvo, som flyder Nd i 
Horsens Fjord. P aa  Sydsiden findes Amstrup.' Päkhus 
med Ladeplads, hvvrfra er Overfart til Alrö. B yen s 
Jorder ere af forstjellig Bestaffenhed. Omkrmg setve 
Byen ere de af udmcerket Bonitet, medens Halvorn er 
af lettere Bestaffenhed. '  ̂ "
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Tvcers oder Halvoen er en Lavning. Her har i 
fordums Dage  Havet gaaet ind sra Lerdrup V ig  til 
Bugten Vesten for Halvoen, der hvor Pakhuset nu lig 
ger, og har saaledes i sin Tid den sydlige D e l af H a lv 
oen vceret en hojtliggende D ,  hvilken nü i daglig Tale 
kaldes Amstrup Skov, endfljondt der ikke findes et eneste 
Trce. Her ligger tvende Gaarde og paa Marken til den 
ene af disse findes paa Grinken lige ved Havet Lev- 
ninger af en stör Kjcempehoj, som kaldes Pottelaaget. 
Den  stod indtil for faa Aar siden urort. D a  lod G aa r
dens Ejer Hojen udgrave og stodte derunder i dets syd- 
ostlige S ide  paa et stensat Gravkammer, som vendte i 
Retning fra Dst til Best. Her fandtes nogle til D e ls  
hensmuldrede Levninger af Ben og et Svcrrd med K o rs- 
hcefte. Hvem, der har hvilet her, ved man ikke; men 
efter Hojens Storrelse og Beliggenhed kan man flutte, 
at det har vceret en mcegtig M and.

S y d  for ncevnte Halvo ude i Havet findes en Hav-
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hvirvel, som end ikke i den strengeste Vinter har va'rel 
tillagt med J s. Jfolge gamle D ages Overtro flulde 
Nokken eller Munken, som Han kaldtes, have boet der, 
og det kaldes endnu Munkens Hul. En  Kone og hendes 
Son , der i en Snestorm gik fra A lro  oder Isen  for at 
naa til Amklrup, er forulykket der, og der skal desfor- 
uden oa're Flere omkomne der ved at gaa over Isen.

Nord for den omtalte Jndfljcering findes en Hede- 
strcekning, som bestaaer af en bolgeformig gold S a n d -  
stette med en jcevn Helding mod Syd . Ret Nord for 
Heden er en stör Kscempehoj, Sto lphoj kaldet; Navnet 
flal hidrore fra, at der i Fortiden paa Toppen af Hosen 
stod en Egestolpe, hvorpaa Bannen i sin T id har vceret 
anbragt. Nord for Byen fandtes i Fortiden flere J y n -  
ovne, hvor der stal vcere funden forfkjellige Gjenstande 
fra Stenalderen.
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Aaen.
S o m  et as Herredets Hovedvandlob flal herncevnes 

Aakjer Aa. D en  har sit Udspring paa det Sted i den 
störe Torvemose, hvor Vandet staaer stille, og som er 
befkreven under Nolev Sogn .

D en  lober forst lige i Best og danner paa et Stykke 
Grcendsen imellem D rting  og Odder Sogne, derpaa mod 
S y d ,  hvor den adfliller D rting  Jorder fra Aakjers og 
har her N avn  af Biilsbcek eller Bildesbcek. E t Stykke 
sra „rode B r o "  forener den sig med den fra Hunds
lund kommende Ladegaards- eller Svend  Feldings Aa, 
om hvilket Band Sagnet sortceller, at det var det let- 
teste i Danmark, hvorfor Svend  Feldings Hest flulde 
have deraf at dritte. D e  forenede Vandlob gaa derpaa 
i S y d  forbi Aakjcer, som de omgiver med Land, lober 
derfra til V ad s Molle, der drives ved Vandet og der- 
sra videre i S y d  lige til Havet.
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Sognets Lldre Historie.
Den. forste Gang Falling ncevnes er i Aaret 1365, 

da Michell Nielsen stjodede noget G ods dersteds til 
Jacob Joensen. 1385 omtales baade en Poffuell Lau- 
ridtzsen og Tonnes Westenij som eiende Gods i Falling. 
1396 er udstedt et Kongebrev om G ods i Olstrgp, O r - .  
tingh og Serritzfloff. Sam m e Aar ejede Henningh B ö n 
strup 5 Gaarde i Oelstrup. 1402 pantsatte Gotschalck 
Rostrup, vistnok Fader til den under Aakjcer omtalte 
M arquard Rostrup, foruden mere G ods i Hads Herred, 
ogsaa 2 Gaarde i Ambstrup til Bistop Boe i Aarhus, 
og kort ester folgte Han Bispen samme Gods. 1409 
ejede Thonnis Vestenij endnu G ods i Falling og O l-  
strup m. M .  1425 stjodede La s  Salmandsen af Astrup 
alt sit G ods i Falling S o g n  til Biflop Ulrich, ligesom 
ogsaa Han og Hans Broder Jens Salm andsen samme, 
Aar bekjendte. sig ingen Lod at have i Falling M a rk .  
Aaret efter stjodede Jep Andersen as Serridtzlouff til^
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Biflop Ulrich 2 Gaarde i Fallingh, 1 Gaard i Olstrup, 
1 Gaard i Ambstrup kalbet Brendbyggested og 1 Gaard 
og 1 M o lle  i Thrudstrud i Huudtzlund Svgn . Detle 
Brendbyggested er vistnok den i Tanfle A tla s omtalte 
Brendbygaard. Biflop Ulrich forogede atter faa Aar efter 
sine Ejendomme i Falling Sogn , idet Han 1432 af N id 
der Efle Zensen Brock kjobte en Gaard, Souhom , og 
„Hans hoffuitgaard Sottrup  i Falling sogen i Hatzherrit 
liggendis," 3 Gaarde i Lierdrup og 2 Boel i Ambstrup. 
M a n  ser heraf, at der i gammel Tid i Falling S v g n  
har va?ret en Hovedgaard Sottrup, om hvilken ellers 
flet ingen Efterretninger haves. D en s her omtalte Ejer, 
Este Brock, var berygtet som en stör Bondeplager. Han 
faldt i Aaret 1441 mod de oprorfle Veudelboer, der hug 
Hans Lig i 7 Stykker og sendte et Stykke til hvert af 
Vendsyssels 7 Herreder. 1436 pantsatte Peder M ogen- 
sen Nidder (til Steensballe) en Gaard i Haldkcer til 
B iflop Ulrich for 30 M ark  lybfl i gode Solvpendinge.
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Det nceste Aar fik Bispen Skjode paa samme G aard  af 
den da afdode Hr. Peder Mogensens Sv igerson  og A r- 
Ving, Thomme Nielsen (Rosenkrantz) i „Stienback" Vceb- 
ner  ̂ 1440 tilkjobte Biflop Ulrich sig atter G ods i F a l-  
ling S o g n ;  foruden et Boel i Huilsted kjobte Han nem- 
lig 2 Gaarde i Ambstrup as Offne Nielsen i Aggerstrup 
(i Voer Herred). Foruden Aarhus Bispestol havde og- 
saa Voer Kloster G ods her i Sognet, hvorom Klosterets 
Abbed Peder Nielsen 1444 har udstedt et Brev. A lt 
bette gejstlige G ods er sormodentlig kommen ander Kronen.

Endnu skal kun omtales, at 1575 ncevnes Oüuff 
Iensens Gaard i Olstrup, samt at Anne Ienses 1585 
fljodte sin Gaard i Falling under Kronen.
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Lagn vedrsrende Faüing Sogn.
(til Dels ved E. C. Lund i North).

S v e n d  F e l  d i n g * ) .
P aa  Aakjcer S lo t  fandtes tidligere (nu er det ind- 

sendt til Kjobenhavn) et stört Slagsvcerd, saa stört, at 
der skal to kräftige Arme til at loste det. Dette Svcerd 
har tilhon Svend  Felding, der havde 12 M a n d s  Styrke. 
Hvorledes Han fik sin berommelige Styrke, skulle vi nu 
saa at höre:

Svend  vor fodt i Falling og var en ufri M a n d s 
S o n  og derfor Trcel. Han kom som Gaardsdreng til 
Aakjcer at tjene, hvor Han blandt Andet gjvrde Tjeneste 
som Bud  ved at gaa W under til Aarhus og Horsens.

Saaledes gik Han en Gang til Aarhus efter M ed i- 
cin. S o m  Han gik paa Vejen i Ncerheden af Lang
balle Bjerge, kom Han i Folge med en gammel Kvinde,

*) Z  Thieles Folbsagn strives Navnet ,.F«lling."
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som gik og stavrede paa Vejen. D a  de saa havde gaaet 
sammen et kort Stykke, spurgte Kvinden Ham om Han 
Var stcerk. D a  Svend  bencegtede dette, bod hun Ham 
at dritte af en Flafle, som hun tog op af en Pose, hun 
bar paa Ryggen.

Svend var torstig og tog en dygtig Slurk. D a  
Han havde drukten, svurgte hun om Han künde loste 
hendes S lot. D e l künde Han ikke, fvr Stokken var af 
Jern; men Kvinden vedblev: „Drik af Flaflen D u  Un- 
gersvend, saalcenge til D u  magter den med Lethed." 
Svend drak nok en G ang; det hsalp. N u  künde Han 
lofie den. Han drak een Gang til, og nu künde Han 
haandlere den ligesom en Spadserestok. Derpaa sagde 
Kvinden til Ham: „naar D u  kommer op til Bordenden 
idet hojeste Punkt af Langballe Bjerge kaldes saaledes 
endnu), saa vil D u  trceffe en rod og en fort Tyr, som 
flaaes, den sorte er Bjergmanden fra Jarlshoj og den 
rode er Bjergmanden fra Borum  Eshoj, da f la lD u  for
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al T ing sorge for, at den rode kan faa Bank og flaa 
dygtig los paa Ham med Stokken, som jeg her har, og 
som D u  nu kan behelde. M en  sig Ingen, hvorledes
D u  er kommen til oin Styrke; thi rober D u  det,
vil D u  til S t ra f  ogsaa behove ligesaa meget at spise 
som 12 M an d ." Dermed forsvandt Kvinden. ' Svend  
vandrede veltilsreds videre med stn ny Spadserestok glad 
ved sin Styrke.

Under disse Tanker Var Han naaet det af Kvinden 
beteguede Sted. D e r saa Han ogsaa ganfle rigtig i 
Morgendcemringen 2 Tyre, som lob imod Hinanden med 
stör Kraft. Svend  var ikke seen til at springe hen og 
hamre lospaa  den rode af alle Livsens Krcefter med sin 
tykke Iernstok. Det lykkedes Ham ogsaa at faa den jaget 
vcek,og Han fortsatte sin Vandring til Aarhus og hjem igjen.

Svend  gik siden stille i Hjemmet med sin Styrke, 
uden at lade sig mcerke med Noget; men en Aften, da 
det blev Ham paalagt at gaa ned i Kostalden og slcebe
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en nyfodt Kalo fra en Ko, spurgte Han, da Han kom 
lil Koen, om det ikke var bedre at tage Koen fra Ka l- 
ven. Dermed tog Han Koen i sine Arme og kastede den 
igjennem et Hul op paa Hostcengerne. Folkene paa 
Gaarden undrede sig over Hans Styrke, og der fortcelles, 
at da en P ige frittede Ham meget ivrigt desangaaende, 
blev Han saa vred, at Han log og kylede hende flere 
Alen i Vejret, men greb hende i Faldet i sine Arme igjen.

Herremanden blev nu opmcerksom paa Svend, lod 
Ham kalde for sig og frittede Ham dygtig ud. Svend  
stod imod og fortalte Manden, at naar Hemmeligheden 
blev rovet, vilde denne ikke künde vcere tjent med at 
fode Ham; men Manden lovede Ham, at Han aldrig 
fkulde komme til at lide hverken S u lt  eller Torsi. Svend  
fortalte nu, hvorledes det var gaaet til, men maatte 
ogsaa fra lamme S tund  have ligesaa meget at spise, 
som tolv M a n d  behovede.

Grubekjedlen, som er i D ybvad s Molle, siges at
Hads Herred for og nu.
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vcere den Grhde, hvori Han kogte sin M ad, og kaldes 
den den D a g  i D a g  Svend  Feldings Davregryde. S a a  
kom Köngen en G ang til Aakjcer. Han blev gjort op- 
mcerksom paa Svend, Han tog Ham med sig, satte Ham 
derpaa imellem sine Drabanter og flog Ham siden til 
Ridder.

Endnu kan der mindes enkelte Strofer af een af 
disse hjemmelavede monotone Folkesange, som lod i 
gamle Dage omkring Aakjcer i den Anledning at Kön 
gen tog Ham med sig og gjorde Ham til Hirdmand. 
D e n  hedder det blandt andet: „Ja  D u  flal spise ved 
mit Bord, og D u  flal flide Skarlagen rod." Sagnet 
fortceller saa, at da Han blev Ridder, kom Han tilbage 
og boede paa sit S lo t  Spegelsborg eller Spejlborg, 
uden T v iv l i Ncerheden af den nuvcerende Sve ilborg  
Dam , et lille Stykke Nordvest for Gaarden. Best for 
Aakjcer er en B ro  over Ladegaardsaaen, denne kaldes 
„rode B r o "  eller Svend  Feldings B ro. Her ved den
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sondre S id e  af denne Var en lille Forhojn ing; der havde 
Han sin S ta ld , hvor Hans Hest flulde vandes, fordi at 
det var det letleste Band, der fandtes i Danmark. W ldre 
Folk kan huske en stör B o g  ved Groen, hvori der, da 
den for 80 Aar siden blev fwldet og hugget i Stykker, 
kom en Jernring til S yn e  a fO m fang  som en alminde- 
lig Underkop; ved den flat Svend  have bunden sin Hest.

Aar 1850 blev der ryddet op i den Forhojning, som 
sagdes at vcere Levningerne af Svend Feldings S ta ld , 
og der fandtes en omtrent sirkantet solid G rundvold 
af Kalk og störe tilhuggede Kampesten, af hvilke sidste 
nogle ere brugte som Ledstolper ved Jndkjorselen til 
Sparkjcer Skov og andre som Trappesten ved Skov- 
riderboligen ved Feltshoj.

Herregaarden Vedelslund tillcegges vgsaa S a g n  om 
en Svend  Felding, m uligvis en anoen end den her om- 
talte; thi at der har vceret to af dette N avn  kan med 
temmelig Sikkerhed antages.
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Ester en anden mundtlig Meddelelse om, hvorledes 
Svend  kom til sin Slyrke, flulde det have vceret ved at 
gaa med et B rev til Aarhus, at Drengen paa „Guld- 
hoj" imellem Dam gaard og Lundhoff M ark  saa to Bjerg- 
mcend siaaes, og den ene af dem viste Ham et stört Svcerd, 
som Han, ferst ved cu drikke tre Gange af en Flafle, 
Bjergmanden rakte Ham, fik Styrke at svinge. Bjerg- 
manden t i l b o d  Ham nu tolv M a n d s  Styrke og over
lod til Ham selv, om Han viloe nojes med een M a n d s  
Kost eller behove tolv M ands. Drengen valgte det sidste.

N aar man er passeret Svend  Feldings B ro  og 
drejer til hojre gjennem Sparkjcrr Skov, ligger der en 
Kjcempegrav ovenfor Bakk«n. Overliggeren, der er et 
P a r  Alen lang er stubbet til S ide, og aabner Jndblik 
til et stensat, 4 Alen dvbt Gravkammer, som man mener 
flulde have vceret Svend  Feldings G rav.

Ester en anden Meddelelse flulde Svend  Felding
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have vaere tydfl af Fodsel og stak til S lu tn in g  have ejet 
en Gaard i M orsholt.

I  Thieles „Danm arks Folkesagn" findes 3 M ed- 
delelser om Svend F o e l l i n g ,  hvilke vi hidscette alle 
tre, endstsondt den forste har en D e l Lighed med det 
allerede fortalte, D e  lyde som folger:

S v e n d  F o e l l i n g .
I .

Svend  Foelling var en drabelig Kjoempe, barnefodt 
i Falling, i Hadsherred. I  lang Tid ljente Han paa 
Gaarden Aakjcer ved Aarhus, og saasom Vejen var 
usikker formedelst Trolde og Underjordiske, hvilke have 
Fjendstab med alr Christenfolk, saa paatog Han sig nu 
at vcere Brevdrager. S o m  Han engang gik paa Vejen, 
kom Trolden sra Je ls-H o j paa Holme M ark  til Ham og
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begjcerede, at Han fkulde slaa bi i en Kamp mod Bjerg- 
trolden fra B o ru m -E sh o j.  Dertil erklcerede Svend  
Fwlling sig villig og mente sig dertil stcerk og dygtig 
nok. Ö g  for at forsoge Hans Krcefter, rakte Trolden 
Ham en vceldig Jernstang, at Han dermed skulde vise sin 
Styrke. M en  Han mcegtede ikke at loste den, i hvor stcerk 
Han end var. Trolden rakte Ham da et Horn, sichende, 
at Han skulde dritte deraf. Oc; da Han havde drukket 
lidet, künde hon loste Stangen, og da Han alter havde 
drukket, var det Ham lettere, men da Han havde udtomt 
Hörnet, mcegtede Han at svinge Stangen, og sik Han da 
af Troldene at vide, at nu havde Han tolv Mcends Styrke. 
D a  lavede Han sig til at gaa i S t r id  med den saa- 
kaldte „Biergm ands T ro ld " og blev det Ham da sagt, 
at Han paa Vejen skulde mode en rod og en sort Tyr, 
af hvilke Han skulde angribe den sorte og af al M a g t  
drive den fra den rode Tyr.

Dette gjorde Han, som det var Ham sagt, og erfoer Han



247

da, efterat Arbejdet var vel bestaaet, at den forte T y r 
var Trolden fra Borum -Eshoj, den rode derimod selve 
Trolden fra Jels-Hoj, as hvem Han da til Tat og Be - 
lonning fik til fremdeles B rug  de tolv Mcends Styrke, 
dog med den Belingelse, at om Han nogenfinde aaben- 
darede for Nogen, hvorlunde Han havde saaet flige Kroef- 
ter, da skulde Han til S t ra f  ogsaa faa Madlyst for tolv. 
Fra den Tid gik der i det ganske Land stör R y  af Svend 
Fcrllings Styrke, eftersom Han jevnligen viste den paa 
mangehaande Maader. O g  forta'lles det om Ham, at, 
da Han engang blev vred paa en Malkepige, kastede Han 
hende saaledes, at hun kom til at sidde paa Gavlen af 
Huset, og mangen G ang loftede Han Koen oder Bces- 
ningen ind til Kalven. D a  denne Mandhaftighed ryg- 
tedes for Herremanden paa Aakjcrr, lod Han Svend  
Fcelling kalde for sig, befalende, at Han skulde fortcelle, 
hvorlunde Han havde erholdt flig overordentlig Styrke. 
M en  da Svend Fcelling vel mindedes Troldens Advar-
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sel, vcegrede Han sig saalcenge, indtil Herren gav Ham 
det Laste, at Han künde faa at spise saameget, som Han 
vel begjcerede. Fra  den D a g  af aad og drak Han for 
tolv M and. P aa  Aakjcer vises endnu en Davregryde, 
som Han hver D a g  tomte, vg den kaldes Svend Fcel- 
lings Davregryde. Sammesteds skal der ogsaa vcere 
et mcegtig stört Slagsvcerd, hvilket Han flat have ejet. 
S a a  skal der ogsaa have va'ret en gammel B o g  med 
en stör R in g  i, ved hvilken Han plejede at binde sin Heft.

I I .
Andre fortcelle, at Svend  Fcelling tjente som Sm aa - 

dreng paa Sje llev-Skovgaard i Framlev Herred, og at 
det engang hcendte sig, da Han i Wrinde flulde ride til 
Ristrup, at det blev Asten, for Han naaede Hjemmet 
igjen. S o m  Han da kom forbi den Hoj, Borum -Eshoj, 
blev Han Ellepigerne vaer, hvilke uafladeligt dansede
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rundt om Heften. En  af disse Ellepiger gik da hen til 
Ham, rakte Ham et prcegtigt Drikkehorn og befalede Ham 
at dritte. Svend tag vel imod Hörnet, men saasom Han 
havde liden Tro til, hvad der var i, flog Han det bag 
udover sig, saa at det faldt paa HestenS B a g  og tog 
Haarene dort. M en  Han holdt Hörnet fast i Haanden, 
gav Heften af Sporen og red fkyndeligst derfra. D a  
fulgte Ellepigen efter, indtil Han var kommen til Trige- 
brands Molle, og red Han da der oder rindende Band, 
over hvilken Ellefolket ikke kan folge. Derfor bad E lle 
pigen indstcendigt Svend Fcrlling, at Han fluide give 
hende Hornel lilbage, lovende Ham til Belonning tolv 
Mcends Styrke, og paa dette Tilsagn gav Han hende 
Harnet og fik, hvad hun Havde lovet Ham. M en  Han 
kom derved Hel ofte i Foriegenhed, efterdi Han tillige 
havde faaet Madlpst sor Tolv. L a  Han samme D a g s  
Aften var kommen hjem, flulde Folkene just have deres 
Juleol. O g  efterdi de vilde have Svend  lidt til Bedste,
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sendte de Ham ned at hente Dllet, sigende: „Svend! 
gaa D u  og hent os vort D l,  saa drikke vi ikke mere i 
Iu le n ." Svend  taug og gik, men kvm tilbage med en 
Tonde i hver Haand og en under hver Arm.

I I I .
Ved Byen Stenstrup findes en Hoj, kalbet Havbjerg. 

P aa  denne vlejede ben drabelige Svend  Fcelling at sidde, 
naar Han vastede sine Hander og Fodder i Sonderstrand, 
som er omlrent en halv Fjerdingvej derfra. I  Holm-- 
strup kogte Bonderne M a o  til Ham og bragie Ham den 
i störe Bryggerkjedler. D a  Han vmsider dode, blev Han 
begravet i D a lh s j  mellem Lom s og Holmstrup.

I  Hofm. Fund. V I .  613 figes om Altertavlen i 
Borberg Kirke i Ribe S t ift :  „ I  Kirken er en anselig, 
forgyldt Altertavle med Allabastes Billeder, der fvre- 
stiller den i den danske Kronike bekjendte Svend  Feldings
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Historie, saasom Kjcempen, der ej vil habe Andet end 
Fruer og Iom sruer; den danfle Heft, som künde bcere 
15 Skpr. Korn, som Mölleren flyede Svend  Felding at 
ride i S tr id  med; R isens Hoved, som Svend  Felding 
huggede af; Jomfruerne, som vcevede den tykke Saddel- 
gjord; Prcesten, som afloste Svend  Felding af sine S y n -  
der, forend Han gaar i Striden."

758: I  Sie llev Kirke (Framlev Herred) menes 
for vist, at Svend  Felding er begravet; thi Anders 
Besle, i Fortalen til sin Historie, melder, at i Sje llev 
Kirke var en gammel latinfl Bog, deri stod, al Svend  
Felding dode Mathiee D a g  og Hustru Aase paa M ikkels- 
dag og der begravet.

Id iä. 761: E n  Munk fra Byen (Nor-Snede i V rads 
Herreds) ligger Hampersoen, hvor Svend  Felding lod 
vande sin Hest „B lak " daglig; se Danfl M inerva  1818, 
260.
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H os Vedel f inde s2V ise r Svend  Felding angaaende. 
Den  forste lyder saaledes:

Lvend Felding.
Svend Felding bau sider paa Helsingborg.
og roser Han as sin Fcrrd.
og Han var sig baade mild og blir>;
Han gjordet sig med sit Svcerd.

Sve»d Felding lover sig en Pillegrinisgang 
alt ind til Rom at gange;
O g  det lovet hver Danste Pillegrims, 
at Han stulde did komme.

O g  de reede ud af Dannemark. 
de vare ikke Pillegnme uden to ; 
og de geste dennem udi en Stad,
Han heder Hofdingso.

O g  de geste dennem udi en Hofvet-Stad,
Han heder Hofdingso;



og de geste dennem en stolt Jomfru, 
hun var saa voen en Moe.

Hun satte Svend M d in g  overlt til Bord, 
blant andre Riddere i Stare.
O g  i da spurde den stolte Jomfru, 
alt hveden de kommen vare.

I  ere ingen sättige Pillegrim. 
os haver i Asten gest; 
jeg ser det paa eders Skjorte smaa, 
hun er med rode Guld fest.

Jeg seer det paa ederS Skjorte smaa. 
hun er med rode Guld fest; 
at I  er Köngen af Dannemark. 
thi ville I  vide vort beste.

Jkke er jeg Könning af Dannemark, 
og jeg vider ikke saa stcrrk; 
jeg er en sättig Pillegrim, 
fod i Dannemark.

HadS Herred for og nu.
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Hör I  det min stolte Jomfru.
I  lader eder ikke fortykke;
der fodes end Dorn i Dannemark,
og end hver med sin Lykke.

O g  alt da sad den stolte Iomfru, 
der hun spde S ilke -Som ;  
hver en So in  alt der hun syde, 
hendes Dyne runde udi Strom .

O g  höre Z det min stolte Zomfru, 
og bvi sorge Z  saa saare;
I  sige mig noget af eters Vaade. 
jeg lofler eder af denne Fare.

Her er en Riler paa vort Land,
Han vil vort Land forode;
og Han vil ikke bave andet til Kaast
end Fruer og Jomfruer til Fooe.

Her er en Trold paa vort Land. 
Han vil vort Land fordrive;
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uden vi künde saa den samme M and, 
som Dysten tor med hannem ride.

Jeg haver det alle mine Dage hsrt,
de danffe Moend ere saa fromme;
jeg takker nu Gud i Himmerig,
her maatte en af dennem komme. .

O g  havde jeg Heft og havde jeg Harnifl, 
min R yg  var ret til maade; 
da vilde jeg for eder min stolte Zomftu, 
med hannem bryde en Stage.

O g  de jede frem tre hundrede Hefte, 
og de vare alle hvide; .
den forste Svend Felding sin Sadel paa lagde, 
Han bugnet til Iorden som en Tige.

D e  lede ud de Spanfle P rs .  
deres Ovne vare meget linse;
Svend Felding strog den Tomme over Hvfvei. 
saa snart lode de fig kyse.
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O g  det Var Herre Svend Felding,
Han klager ftg saa saare;
og havde jeg en Heft af Dannemark,
havde cedt af Dannemarks Foer.

Jeg forde mig ud af Dannemark, 
vel femten gode Guldringe; 
havde jeg Heft af Jütland, 
de skulle alle for hannem springe.

O g  der kom gangendis en Moller-Mand, 
saa listelig over denne M ark; 
og jeg haver mig en dannebroget Heft, 
er fod i Dannemark.

O g  jeg haver mig en dannebroget Heft, 
er fod i Scebylund; 
hver den gang Han til Mollen gaar 
Han bcer vel feinten Pund.

Hör D u  goden Möller,
D u  lad mig Heften fee;
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ere vi begge Danste to, 
vi bestyre vel Valste Tre.

Den Tiid den Hest og Han kom srem, 
Han var som Mölleren sagde; 
med Heyen Hoft og brede Bringe, 
Svend Felbing sin Sabe l paa lagdo.

Han drog af sine Handste smaa,
Hans Hcender vare meget hvide; 
og selv gjordet Han sin gebe Hest, 
paa Svenden torde Han ikke libe.

Han giordet sin Hest med Sadelgiord, 
og saa med Sadelgiorde Tre; 
det forste Heften Han rakte fig, 
og ssnder ginge alle de.

Han giorde Heften saa overmaade fast, 
og mest alt over det tykke;
Heften fald for hannem paa Katze, 
og giorden udi ti stykke.
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O g  jeg gik mig af Dannemark, 
med femten gode Guldringe; 
havde jeg en Sadelgiord for dennem, 
da vilde jeg lade dem springe.

Sende I  Bud saa bradelig, 
hen over den gronne Hede;
I  lade den ffionne Jomfru tilfige, 
hun lader Sadelgiord rede.

Femten vare de stolte Jomfruer, 
som flpngede Guld med alle; 
forend de künde faa den Sadelgiord,
Svend Feldings Hest künde holde.

D e  Fruer af Hummer, de Fruer af Pommer, 
og mange Jomfruer fleere 
de flynget baade Guld og Silke.Tog, 
som Dannebroge stulde bcere.

Det var aarle om Morgen, 
den Sadelgiord var rede,
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S iu  Alen lang og Qvarteer tpk, 
fem Spande udi fin Brede.

Den Tiid den Heft Han var nu giord, 
og da var Han saa vred; 
at ingen af Ostertge Köngens Mcend 
torde til hannem see.

O g  hör du det min gode Heft, 
og haver du Mandevid; 
jeg fial dig en Putte linne, 
alt.for jeg stiger til dig.

O g  hör du det min gode Heft, 
du spiller som Butte Kid; 
her maa I  see alle Todfle Riddere. 
hvad danfte M and haver for Scrd.

1  tage nu det krönet Sper, 
jeg haver det forlovet at fore;
2  henter mig hid en Skudemast, 
jeg mcrgter hende vel at rsre.
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Det forste Need de sammen rede,
Djevelen Han var fuld stcrrk; 
deres Hefte begge i Knceene ginge, 
og Sperrene drev i Mark.

O g  det er ingen Dyst at rode,
jeg vil ikkun Hesten prove;
du mode mig i Morgen paa denne Stcev,
jeg stal dig en Krog-Stod give.

Svend Felding gaar sig vm Kiikegaard, 
lader sig vel bereite; 
og saa loed Han sin Brynie beslaa 
vor HErre loed Han i scette.

O g  höre I  det min stolte Jomfru,
I  lader eder ikke fortykke; 
enten stal Han Sadelen romme, 
eller Halsen udi tre stykke.

O g  de fulde ud af Staden med, 
tillige baade M and og Qvinde;
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Give det GUd Fader i Himmerig 
Svend Felding Han maatte vinde.

I  legge nu bort det smale Sper. 
som I  ere van at fore,
I  tage mig hid min gode Staalstang, 
i Danmark loed jeg den giere.

Det anLet Reed de sammen rede, 
de Hellede vare begge saa vrede; 
Troldens H a ls brast sonder i to,
Hans Hofvet dref langt i Hede.

HanS Hofvet udi ny, Hans R y g  udi fem, 
Hans Been i femten stykke;
S a a  reed bau til den stolte Jomfru, 
hannem lpstet da ferst at dritte.

Ud da ginge de Ridere ni, 
de toge Svend Felding af Hest;
Lande og R ige vil vi eder antvorde. 
Jomfruen om I  ville feste.
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Zeg haver mig en Jomfru fest,
»di Dsterlands K on geR ige ;  
for siu Tender af det rode Guld, 
jeg vil hende ikke svige.

2 lade ikkun bygge et murede Huus, 
foruden ved Hofdmgso;
2  spare der aldrig for danste Pillegrim, 
enten god Viin  eller Brod.

Der sparer ikke for danfle Hofmcend, 
enten Viin  eller fuld god Brod; 
de bede got for Svend Feldings Navn, 
Han er for langen dod.

Vedel giver til denne Vise folgende Fortale:
„O m  denne Svend  Felding, hvo og hveden Han 

haver vceret, ere adflillige Meeninger. Visen siger, at 
Han haver boet paa Helsingborg, maa vel ffee paa S e lu fs -
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borg. T h i det er alle Mcend vitterligt, udi Aarhuus 
S t ig t, at Han haver vceret Boscet, og Barnsod udi den 
fljonne Egn  imellem Aarhuus og Hothersnes. O g  vises 
endnu hart ved Aarkicer udi Skoven for Athel-Veyen 
SpegelsHuus, som man kalder det, og kort L id  forleden 
haver vceret afbrot, der som Svend  Feldings S t a a l  
fluide vceret; og Han der flulde bundet sine Hefte i Jern- 
lcenker, og det saa bannet, at Vandet af den Bek der- 
hos, flulde lobet igsennem Staalden. M e n  bette er 
vist og fast, at E rlig  og Velbyrdig M an d  salig Jorgen 
Rostrup paa Se lu f Skofgaard udi sin T iid  sant paa 
fornefnde Gaard en muret Grundvold og Nederdeei af 
et Huus, som Svend  Felding flulde boet paa. O g  sees 
der endnu vaa denne D a g  Vindverne og Dorre  derpaa. 
O g  er tilstede en mcegtig stör Kaaber-Gryde, som der 
blev funden udi Gründen unser den gronne M uld. D e r 
fandtes og samme Tiid et Harnifle og et langt bret 
Sverd, som en Tud lang hengde der i Borgstuen.
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Udi Se lu f  Kirkebog findes indtegnet forudi Calen- 
dorio, paa Latine flrevet, at den gamle Svend  Felding 
er dod paa Set. Matthice Apostoli D ag , H ans Hustru 
Aase paa Set. M ichaelis D ag, deris Daatter Jngred 
paa Set. Pove ls Omvendelses D ag , og hendes S o n  
paa den nceste Sondag  efter Aste OnSdag. M en  dette 
feiler her, at Aars-Ta lle t er ikke her hos antegnet. S a a  
man ikke kand vide til Visse paa hvad Tiid, enten Svend  
Felding den unge eller gamle haver levet. Her fandtes 
vel en temmelig lang Kampesteen ligendes strax inden 
Kirkedoren, med sex Vers Rune-Bogstaver paa, hvilken 
tilforn havde ligget op imod Choret. Bogstaverne vare 
meste parten ukiendelige og en Deel henslidne. Haver 
uden T v iv l vceret denne S le g t is  Liigsteen, som videre 
flal om tales en anden sied.

D e r findes endda en anden Vise om Svend  Felding, 
som vi scette her nest efter, paa det man kand see, at 
det uden T v iv l haver vceret en S le g t  her udi R iget og



er muelig den forste, der haver vceret en Slegfred af 
Kongelig Stamme, som vi her efter i samme Vife flulle 
saae at höre":

Sven- Felding forer Dronning Iudte ind i Danmark.
Der stunde: indtil Danmark 
saa mangen oerlig M a n d : 
did komme fleere Tydste Riddere 
end jeg nu nefne kund.
De  stunde indtil Danmank.

Det var Danner Könning,
Han heder paa Svenne to:
. I  bede Herr Svend Felding, 
i Sä len  for mig indgaa.
De  stunde rc.

In d  kom Herr Svend Felding, 
og stedis Han for Bord :
Hvad ville I  Danner Könning? 
hvorfore have I  fand mig Ord.
De stunde ic.

Hads Herred for og nu.
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Hör D u  kicere Svend Holding.
D u  statt mit ZErmde bvirtfave:
D u  statt indtil Tydffland, 
at hente min Hiertenskiere.
D e  stunde rc.

Skat jeg fare til Tydflland, 
og heute eder  ̂ Hiertenskiere. 
da vide I  vel Dannerkonning. 
jeg kund ikke ulene v.oere.
De  stunde rc.

Hundrede Rlddere saa vel ZernklLdde 
og dem flulle Z  mig fa a : 
selv vil jeg min Kiortel og Kaabe 
med M aard  og Sudel understaa.
De stunde rc.

Bunde de og deres forgyldte Aepl, 
saa dopt i forgyldene Raa. 
saa seyte de indtil Tydstland 
vel mindre end Maaneder,to.
De  stunde rc.



267

Der käste de deres Anker 
alt paa den hvide Sand,
Det var Herre Svend Felding. 
Han trcen der fsrst paa Land.
De stunde rc.

M it  udi den Köngens Gaard, 
og der agselit de deris Skind; 
saa gaa de udi Hoyeloft. 
sor Köngen og Dronning ind. 
De stunde rc.

Hel stdde I  hoybaarne Könning, 
alt over eders breede Bord ; 
Köngen udaf Daninark,
Han haver send eder Ord.
De stunde rc.

Tage I  disse danste Ridder. 
og scette I  dem til Bord: 
det fteede ikke med det seeniste, 
Han vide de Herre Ord.
De  stunde rc.
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Det svarede Svend  Felding, 
det forste Han Judte lille saa:
Skam  da faa dine Hcender to, 
som dine Vvne ftulde toe.
De stunde rc.

Skam  da faa den Tjeneste Qvinde, 
som D ig  flulde Bandet tilboere: 
det er sced i Dannemark, 
de Frockener holdes til Tugt ogLEre. 
De stunde rc.

Hör D u  Herr Svend Felding,
D u  spotter mig ikke af Harm ; 
jeg havde det for fanden spurt,
D u  est et 'Slegfred Barn.
De  stunde rc.

E r  jeg end et Slegfred Barn,
D a  haver jeg LErender hin beste 
da maa jeg slide Skarlagen rod. 
og ride med hundrede Hefte.
De  stunde rc.

* 
»
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Det er aldrig saa arg en Skalk, 
baver Han et par rode Hose, 
hvor bau kommer i Tpdstland.
Han kalder sig vcrre en Rose.
De stunde rc.

Det er aldrig saa arg en Svik, 
haver dun en svraglet Hue, 
hvor hun kommer i Danmark, 
hun lader sig kalbe en Frue.
De stunde rc.

Hvad hjcrlver os vi tove her,
Tiden den monnne stride;
M in  Hene Han lenges hvor osmonnegaa, 
det vilde Han gierne vide.
De stunre rc.

Bille I  folge, da er det Tid. 
jeg gisr min Herre Hans Villie; 
den Gut» som eder sammenfoper, 
kand eder og snart atstille.
De  stunde rc.
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Det var Herr Svend Felding, 
tog Judte lille i stn Arm ;
Satte Han hende i Banken ned, 
det gjald i hver i Henris Tarm. , 
De stunde rc.

De  vunde op deres forgyldte Seyl, 
saa hsyt i forgyldte R a a ;
Seylede de ind til Danmark, 
mindre end Uger to.
D e  stunde rc.

Det var Herr Svend Felding,
Han styret sin Snekke til Land, 
det var Danner Könning.
Han render sin Ganger paa Sand. 
De stunde rc.

Det var Herr Svend Felding,
Han vefter op med sin Hat;
Herre I  springe ikke i M rs  i D ag,  
vi have ikke Fryden faat.  ̂ .
D e  stunde rc.
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Toge de strar den unge Brud, 
forde hende paa det Land; 
hende tunes baade Hcrder og ZEre, 
saa vel af Qvinde som Mand.
De  stunde rc.

De satte hende udi den forgyldene Karm, 
med ZEdlesteene bescet; 
den gaf hende Danner Könning, 
fone Han tag hende til ZEgte.
De stunde rc.

Lidet Got man hoyt flal scrtte, 
og sielden see dertil,
der er saa mangen udi Brudffebens Fcerd, 
saa underlig lober det S p il.
De  stunde rc.

Det svarede Jomfru Judte M e ,  
det forste hun Drudehuset saae;
Skam  da faae de Tommermcend, 
som her lagde vind paa.
De stunde rc.
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Skam  da faa de Tommermcend, 
som her toge §>l og M a d ;  
saa faa Han Herr Svend Felding, 
so», var Hosvitzmand der ad.
De stunde rc.

Det meldie Herr Svend Felding, 
Han künde den Spot ev live;
Vende I  evers Vogn omkring. 
ad Tydstland lade I  stride.
De stunde rc.

Stolpene ere af Silie. 
og Skaflerne ere af Eeg;
D ig  bürde ikke Jomfru Judte lille. 
hos Danner Könning at ligge.
De  stunde rc.

Det meldte Herr Peder Kioempe, 
Han var en Helled sterk. 
i D a g  saa vil jeg dyste med dig. 
om DrS^og hundrede Mark.
De stunde rc.
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Nok saa haver jeg Guld og Pendinge, 
og der til Pendings Bccrd; 
jeg vil dyste med D ig  i D ag, 
for alle Jomfruers Wre.
De stunde rc.

Det forste Reed de sammen rede, 
de Hellede vare baade saa sterk; .
sonder gik Svend Feldings Sper, 
deres Skiolde dref langt i Mark.
De stunde ic.

D a  loe hun Jomfru Jutte kille, 
hun smilet under Skarlagen stion: 
Saadanne ere alle mine Hofmoend, 
jeg forde i Danmark ind.
De stunde rc.

Det var Herr Svend Felding,
Han render til det Brudehuus;
Herre, I  laane mig eders D r s  i D ag. 
jeg er af Dysten fuus.
De  stunde rc.
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Det svared Danner Könning, 
hart Var Hans egen Byrd ;  
saa gierne laaner jeg D ig  Graabeen. 
men du havrr ikke B le s her.
D e  stunde rc.

De  lede Graabeen af Stalden ud, 
var hastet som en Drn.
I  saa hannem Herr Svend Felding, 
Han er jo ikke et Barn.
De stunde rc.

De lede ud Snaren Graabeen, 
de lagdc Guldsaddel paa; 
det er vel meere end Vintre ni,
Han sidst So len  saa.
De  stunde rc.

Det andet Reed de sammen reede, 
de Hellede vare saa vrede; 
da knoelede Herr Peder Kicempes Heft, 
Ham Hovfet dref langt i Hede.
De stunde re.
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D a  grced Jomfru Judte lille, 
af Harme hun Hcendern.e flog, 
uselig jeg hid Ul Danmark ko.m, 
med stcrrkeste Hestede to.
De stunde rc.

D a  loe Han Danner Könning 
Han smilede under Skarlagen red; 
aadanne ere aste -de Danste Hofnrcrnd» 
oiy jeg giver Klade 0L Fod.e.

De stunde rc. .

Aarl,e en Morgen stet par D ag .
Frue Judte krevde Morgen Gave:
I  give mig Herr Svend sseldings Hovet, 
og andet vil jeg tkke have.
D e  stunde rc..

Jeg flal give dig rige Borge og S lo t, 
der kil istor Rigdom at volde;
D u  ifanger Me af Mine Panne Svenne,
.so.m jeg .stal Landet Med stpl^e.
De  stunde rc.
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Det svarede Herr Svend Feldinn, 
Han kod for sin allene, 
knoeler jeg for Judte lille i D ag -  
da brvste strar begge mine Deene, 
De stunde ind til Danmark.

Vedels Fortale hertil er feigende:
„At denne Svend  Felding flal vcere den samme som 

den forrige Bise omtaler, fiunes ikke troligt. Th i denne 
Historie Inder sig ansee at vcere noget yngre end den 
anden formere D ig t. O m  det havde vceret den unge 
Svend  Felding eller en anden nefnd efter dennem eller 
udi Siegtet, lader jeg hver sin Meening. D o g  stemmer 
det over et, med den almindelige Tale, at Han havde 
vceret Slegfred, og dog i stoer AEre, Agt og Myndighed. 
S o m  det var Scedvanligt med Frevle-Born, baade her 
udt R iget og i Norge udi gamle Dage. Det fiunes at
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der er kommen en N ag  imellem hannem og den unge 
Dronning, som Han haver sord Köngen i Landet, og 
den kand ikke endes, med mindre end at hun giorer en 
af sine beste Kicemper ud paa hannem, som biuder han
nem til Kamp. Udi hvilken Kamp Herr Svend  beholder 
Marten, og drceber Herr Peder Kicempe, en af hendes 
fornemste Mcend, hun haver ford i Landet med sig. 
Hvor udaf hun haardeligen fortornes, dog hun ikke kand 
fremme sin Villie, som det tilborligen er, at hverken de 
Hohe eller Lave lader sig tage Regimentet fra, af den 
fordcervelige E v a ,  om hvilken der siges: odsäi-
visti vooi uxoris ^.nss <Le. Derfore kom all Ulykke."

A n m . I  Adelslexikon omtales 2 Familier Felding 
saaledes:

„Af dette N avn  findes folgende 2 Vaabener:
I.  Feltet solv, den en opreist rod krönet Love;

Hads Herred for og nu.
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paa Hjelmen en halv Love af samme Farve. E n  T ra 
dition, som er bevaret i nogle gamle Slcegteboger, siger 
at denne Familie nedstammer fra een af de danfte Konger.

I I .  Feltet blaat, den en Guld-P ilgrim sstav, pcel- 
v is  sat og overlagt af 3 Guldbjcelker. Dette Vaaben 
tillcegges den beromte Hr. Svend  Felding til Sjelle 
Skovgaard, hvorom i Kjcempeviserne."

Her fljcelnes altsaa imellem 2 Familier, som Dedel
synes at slaa sammen.

A akjce r.
(Ved.l,.).

Aakjcer er beliggende i Falling S o g n  omtrent 1'/<r 
M i l  Nordost for Horsens og 3'/-- M i l  Sydsydvest for 
AarhuS. Gaarden har en smuk Beliggenhed ikke langt 
fra den ny Landevej til Horsens. D en s ncermeste O m -
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givelser, Aa  og Kjcrr, have givet Anledning til denS 
Navn. Den  er vistnok opstaaet i Begyndelsen af det 
15de Aarhundrede; thi efter et gammelt Thingsvidne 
fra Hads Herredsthing af 1444 havde Riddereu Laurids 
Truidsen as Gylling givet Hr. Ridder M arqvard  Rostrup 
sin Datier Fru  Cecilie tilcegte og givet hende til M ed- 
gift alt sit Jordegods i Hundslund S o g n  og den Grund, 
hvorpaa Aakjcer siden blev bygget. Dette Thingsvidne 
sindes endnu paa Bispearchivet i Aarhus, og da det er 
as Interesse oglaa for selve Hads Herreds Historie og 
som en Prove paa Datidens Skrivemaade, ville vi her 
gjengive hele Dokumentet.

„Alle men thette Brest see ekler höre Heise wij 
M a t is  Ieipsen, koningens foghit pa Hartzherrits thingh 
Michild Pethersen, canik j Arw s, Gundij Jensen, prouest 
j Hartzherrit, Je s Palnesen af Rudhe, Pether Krabbe, 
D au id  Saxesßen as Gasmerholm, Jahan  Nielsen i Be r- 
agher, M a t is  Bunde, S t ig h  Jensen, L a s  H w as oe E s -
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bern Hoffman, wcebnere, ewindelighe med wor Herre ok 
kungore wij thet alle men the nw *) ore som komme flule, 
at aar efter gutz Bnrdh N O V U i I I I J  then M andagh  
ncest efter äoniinicra. invooavit var fkikkel for oss oc for 
manghe flere gothe mam, som tha ncerwcerindes wäre 
for^Hartzherritzthingh, theneBreffuiserewcelborn La s  Jen
sen af Howithstrupp, hwilcken ther opstodh, lofflige op- 
kraffdhe, sik oe frcemledde eet fuldkommit Th inghs Vitne 
af V l l^ s  lagfceste Dandemcen, swo som cere: Thord j 
Sax ild , Henric awisen j oldruvp, Je s michelsen i sil- 
drupp, Je s  pethersen sweigardh, La s  christiernsen j sax
ild, Thorchil Jensen j acerdorpp, N is  acersen j synnerdrup 
oc p. smith j fildrupp, hwilcke f o E  V I I I  lagfceste D a n 
demcen eendrectelighe witnede pa theris sjcel oc saninde, 
at forue La s  jensen af Howitstrupp war flikket for then- 
nem same D a gh  Innen  fire stocke oc spurdhe menigh

*) nw —  nu.
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Hceritzmcennen al the tha ncerwcerendes Ware oc thing 
socte, om thet war thennem ey widerlicht oc hafde hord 
vc spurdh, at Hr. Lauritz Ihrwitsen, riddere af G yllingh  
gaff Hr. M arquard Ratstrupp, ridder, sin Dcetter oc thet 
gotz j Hundslund soghn, som er kersgardh swinballigh 
oc then grund, som aker staar vppa. Tha opkrceffde 
koningens soghet eet sult stockenceffnd af X l^ s  gothe 
astadhighe Dandemcen, swo som crre Je s palnisen af 
rudhe, p. awesen, Olesf michilsen, Beind clingere, M 'i-  
child Jensen, Anders flanningh, Michild kalss, p. M a g -  
nusen, christiern salmeusen, Je s Jensen, ebbe knwtsen oc 
nis willomsen. Hwilkit stockenceffnd oc Hcrritzmcend ther 
witnede pa theres sicel oc saninde, lhet forl?e Hr. M a r 
quard rastrupp haffde Hr. Lauritz thrwitsens Dcetter srw 
cecilice til ecte Husfrw, oc gaff for"* Laur. thrwitsen 
then for"? Hr. Marqv. rastrupp met hennce alt Hans 
Jordhe gotz i Hundzlund soghn liggendes, swo som cere 
kcersgardh fwinebaüigh oc then grund som Aker nw star
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bvgd vppa. I t :  witnede the, at for"e frw cecilice Laurs 
Dcetter fik met so r '"  Hr. M arqv. rastrupp een son, som 
Heed Gotfl rastrupp oc eu Dcetter Heed frw kirstine oc 
(een) Heed frw celsoby oc een Heed fru silce, oc swo D o -  
the forue frw cecilice Lalrrsdcetter. Tha fik for^e Hx. 
M arqvard  rastrupp en cennen Husfrw  af Thydheflelande, 
som Heed frw grete, oc hun fik med fo r '"  Hr. M arqvard  
I I I« !  Born, swo som vare claus rastrupp oc benditz ra
strupp oc frw Margretce oc frw Beatce, oc swo dodhe 
for?e Hr. M arqvard  rastrupp oc C lau s Hans son. I t :  
witnede the, at gotfl rastrupp oc bendictz rastrupp, som 
wäre frw Margrethes oc frw Beatces werice wäre paa 
f o E  Hartzherritz thingh oc gjordhe eet fult fliffte met 
Je s  Alisen pa Hans Husfrwes wegnce frw elsoby oc 
the pa theres weqnce oc theres sostres wegnce, som wäre 
frw Magrete oc frw beatce, swo at the flotte for«? Je s 
Aüisen all then rcet oc rcettighet, som the oc theres 
sostre frw margrete oc frw beatce arffuede ester theres
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falber Hr. M arguard  rastrupp, oc fvr'.^ Je s Allisen 
skothe oc aff hcende all theu rwl vc rcettighet som Hans 
husfrw pakvmmen war j arff iB ru p p  oc gotz ril Bruppe 
laa j ore herret, oc tackede the hweranner for got fliffte. 
Hwilkit stocknceffud oc Hceritzmcennen met theunem wit- 
nede og thingswitne effter theunem witnet, at swo gik 
oc foor, thek sagde wy oc hordhe oc witne frcemdelis 
met wore Jncigle.^

Formodentlig er det saaledes Familien Rostrup, at 
Aakjcrr flylder sin Lprindelse som Herregaard. Denne 
S la 'g t  horte oprindelig hjemme i Holsten og var en 
(Ären af Ahlefeldterne, der havde taget N avn  as Godsel 
Rastorff ped Preetz. T il Danmark vare de komne i Be - 
gyndelsen as det 14de Aarhundrede. Saaledes ejede 
en M arquard Ratztorp 1347 Sighelstrup i Iy lland , og 
Han synes at have vcrret Farfader til den sorncevnte 
Ridder ai samme Navn. N u  er Familien forloengst ud- 
dod; men i 1737 levede end i Ajobenhavn en M a jo r
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Ebbe Ulfeld Rostrup af summe Slcegt i smaa Kaar, da 
Hans Foneldre havde maatel scelge alt deres Jordegods. 
Rostrupperne beholdt ikke lcenge Aakjcer; lhi i Begyn- 
delsen af det 15de Aarhundrede kjobtes Gaarden as B i 
stop B o  M agnussen i Aarhus. Hvad Aar det stete vides 
ikke; men det maa have vceret efter 1395, da Han blev 
B isp  og for 1424, da Han dode, ja vel for 1423, da 
Peder Madsen i Daugaard dette Aar fljodede en Gaard 
i D rum  til M ichill S to rm  af Aakjcer, thi Michel Sto rm  
har vistnok vceret B ispens Foged paa Gaarden. Aaret 
efter Bistop B o 's  D od  blev der den 26. Februar 1425 
afsagt en Dom  af Erkebistvp Peder Lykke og Capitlet i 
Lund, ifolge hvilken Hr. Jens Magnusen og Peder M a g 
nuseu (formodentlig Bispens Brodre) i sin T id havde 
laant Bistop B o  Penge til at kjsbe Aakjcer for, og 
stulde derfor deres Arvinger have Godtgjorelse, ifald de 
ikke havde faaet deres Betaling. Bistop B o  kjobte for- 
uden Aakjcer ogsaa Svinballe  og Kiersgaard, thi 1435
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blev udstedt et Tingsvidne, at der aldrig Var given 
Last eller Kiere paa Aakier, Svinballe  eller Kjersgaard, 
siden de bleve tilftjodede Biflop Bo.

Aakjcer forblev nu ander Bispestolen i Aarhus lige 
til Reformationen og Var i den Tid bortforlehnet af B i 
sperne. Ncest ester M ittel S to rm  sindes den alt tidli- 
gere omtalte Henrik Sandberg lil Dvelstrup, at have 
vcrret Lehnsmand paa Aakjcer, hvilket Han formodentlig 
er blevet kort efler Biskop B o 's  Dod, thi isslge et T in g s-  
vidne af Hat>s Herreds T ing af 1441, havde Han da i 
15 Aar havt Brosjcel (o: Bopcel) paa Aakjcer. Ester 
Hendrik Sandberg ncevnes Jens Pallsen, Foged paa 
Aakjcer» 1457 blev der nemlig udstedt et Tingsvidne, 
at den Io rd , som hedder Rode man*), Henniches damb 
og Piledamb, haver ikke vceret brugt andetsteds end til 
Sobye, sorend Jens Pallsen, som Foged var paa Aakjcer,

' )  flal vel vcere rode M ae  —  rode Eng.
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brugte den til Aakjcer. Hans Eftermand var Vcebneren 
Christen Steen, der 1459 var Foged paa Aakjcer. Han 
var rim eligvis af den samme Familie Steen, der senere 
ejede Hovedstrup (det nuvcerende Roosteenseie), og som 
i sit Vaaben forte en Strandlkal. Den nceste Lehns- 
mand paa Aakjcer var Gunde Nielsen til Lydom. O rd - 
sproget siger, al det er godt at have Bispen til M o r -  
broder, og Gunde har sikkert ogsaa faaet Aakjcer paa 
Grund af sit Slcegskab med Biskop Jens Jversen Lange, 
thi B ispens Fader Jver Thomson var Broder til Gundes 
Fader N ie ls Thomsen. Slcegten Lange, der har stjcen- 
ket Aakjcer slere Lehnsmcend, horte egentlig hjemme i 
R i  de Egnen og kan henregnes li! den celdste og mest 
ansete Adel. Den  delte sig i to Linier, af hvilke den 
ene, der stammede fra Biflop Jens Jversens Broder, 
antog Navnet Munk, men beholdt Langernes Vaaben 
3 rode Roser i et hvidt Skjold. Af disse Munk 'er blev 
senere E n  Lehnsmand paa Aakjcer. T il  den Linie



287

der beholdt Navnet Lange, harte derimod Gunde N ie l
sen. Han var en S a n  as N ie ls Thomsen til Lydom- 
gaard og Fru  Anna Reventlow af Sab a  i Fyen. Ester 
sin Fader havde Gunde arvet Lydomgaard. Han blev 
den 25. December 1445 slagen til Ridder og var da af 
Bispen i Ribe forlehnet med Traiborg S lo t. Aakjcer 
Lehn havde Han allerede 1460 og beholdt det troligviis 
til sin D ad  1474 (eller 77). Jaltfald ncevnes Han 
baade 1464 og 1470 som Lehnsmand der. Hr. Gunde 
Nielsen blev siden ogsaa R igsraad. Han ligger tillige- 
med sin Frue Begge Giordsdatter, der dade 1480, be- 
graven i Barde. Biskop Jens Jversen overdrog derefter 
Aakjcer Lehn til Gunde Nielsens S a n ,  Hr. N ie ls Gunde- 
sen. Han var ligesom Faderen Ridder og R ig sraad  og 
ejede Lydomgaard, Hennegaard og Kjcersgaard. Hr. 
N ie ls Gundesen er allerede öftere omtalt iH ad sH e rre d s 
Historie (see f. Ex. under Randleff Sogn ), Han ncevnes 
endnu 1482 Havedsmand paa Aakjcer; men dette Aar
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dode Hans Frcende Bispen, og den nye B isp  E iler Bolle  
var ei af Hr. N ie ls Gundesens S la 'g t,  hvorfor denne 
ogsaa maatie give P lad s for en ny Lehnsmand. Hr. 
N ie ls Gundesen levede endnu 1505 og er begraven i 
Graabrodrekloster i Ribe. H ans Enke, Anne Rosenkrantz 
dode sorst 1538, 92 Aar gammel, og ligger begravet i 
Barde, D en  nye Lehnsmand hed Thyge Jensen; hvem 
Han var vides ej med Vished. Maafle er Han den Tyge 
Jensen Seefeld, der i Aarene 1474 til 1507 ejede D a ls -  
gaard. Han havde Aakjcer Lehn 1488, da Han, „Thigij 
Jensen aff Aakier, som wepner cer," var noervcerende i 
Aarhus Bispegaard Onsdagen efter Paaske med flere 
gode Mcend at stifte Forlig imellem Biflop Eiler og 
Borgermesteren og Raad  i Aarhus, der trcettedes om 
nogen Skade, som 4 af B ispens Svende havde gjort 
nogle Borgere. Sam m e Aar er ogsaa udstedt et Tings-^ 
vidne, at „Thygge Jensen, forstender vaa Aakioer" havde 
budet sin Laghcevd til paa Astruplund og Mark. Hvor-
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lcenge Tyge Jensen har havt Aakjcer vides ikke; maafle 
har det vceret til nceste Bispeflifte i Aarhus i Aaret 
1501, da Bistop E iler Bolle dode, og N ie ls C lau 
sen Skade blev Hans Eftermand, thi 1505 ncevnes den 
da afdode Hr. Morten som denne B ifiops forhenvce- 
rende Com m issarius paa Aakjcer.

Ester Reformationen inddroges Aakjcer under K ro 
nen, og det blev nu Köngen, der som sorhen Bispen 
udncevnte og afsatte Lehnsmcendene. D en  forste konge- 
lige Lehnsmand paa Aakjcer var Hr. Peder Ebbeson 
Galt. Han var en S o n  af Ebbe Mogensen G a lt  til 
Tyrrestrup, der faldt i det ulykkelige Ditmarflertog, og 
Fru  Soph ie  Hoeg, som ejede Tyrrestrup, Da lsgaard , 
Birkelse, Eubjerggaard, Skumstrup, Sellebjerg samt 
Engestad i Skaane. Allerede 1521 var Han Ridder, og 
i Aarene 1536— 39 blev Han R igsraad. Han flal ogsaa 
have vceret Rigsmarst. 1521 og senere var Han for- 
lehnet med Ncrsbyhoved S lo t  ved Odense og 1530 med

Hads Herred for og nu.
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Lundences. 1541 og 48 var Han Befalingsm and paa 
Aarhusgaard, som Han maa have havt i Forlehning 
samtidlg med Aakjcrr. Dette S lo t  synes at vcere blevet 
noget medtaget i Grevefejdens Tid, thi Aar 1546 fik 
Peder Ebbesen Paabud om at lade bygge paa Aakjcrr, 
i hvilken Anledning Köngen tilflrev Ubbedissen i M aribo  
Kloster, Soster B irgitte Brahe, om at give Peder Ebbe
sen Tilladelse til at lade hugge det fornodne Tommer 
dertil i en af Klostrets Skove. Ligeledes fik Lehns- 
manden kort T id bereiter Paabud om at sende til 
Kold inghus alt det Forraad af Aarhus Gaard, Aakjcrr 
og Jsegaards Lehn, Han havde liggende af Havre, S m o r  
Flefl, Kjod og andre Fodevarer og kort derefter ligeledes 
de Huder, Sk ind  og det Jster og Kjokkenfidt, Han havde 
paa de to forstnoevnte Gaarde, til Jorgen Pedersen i 
Ribe, og fra samme Gaarde endvidere 100 S ib e r Flest, 
20 Tonder Havre og 10 Lcrster M a lt  til Kjobenhavn. 
1547 fik Han Paalcrg om at foroge Köngens S to d  paa
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Aakjcer med gode og ufordcervede Hefte. D e l nceste Aar 
dode Hr. Peder Ebbesen og ligger med sin Frue Jnge- 
borg Drefeld begraven i So v in d  Kirke ved Tyrrestrup. 
Han har neppe vceret sine Undergivne nogen mild Herre, 
tb> Bonderne ved Pa lsgaard  og Tyrrestrup vide endnu 
den D a g  i D a g  at sortcelle O ndt om Ham. Saaledes 
siges Han at have nedrevet 18 Kirker i Jylland og af 
Stenene af nogle af bisse Kirker byggede Han Tyrrestrup. 
S in  egen Svigerfader, der boede paa Torup Volde ncer- 
ved Tyrrestrup, ihjelflvg Han en Juleaften, som Han fad 
for Bordenden, wrdi denne havde bebreidet Ham bisse 
mange Kirkers Ldelcrggelse. S a a  siges det ogsaa, at 
Han uretmcessig har foroget Tyrrestrup Marker; idet 
Han engang som der holdtes Pra'diken paa en Helligdag 
i Sov ind  Kirke, omred ncevnte Marker, medens ingen 
Folk var tilstede, og saa rast som Han red, saa flrav 
fulgte Ham den Onde efter og inddigede Alt, hvad der 
var omredet. Mcendene i Tojtum maatte derfor stynde-
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ligst sende Bud  til Proesten, som prcedikede i Sov ind , 
at Han endelig maatte flutte sin Proediken. D e l vor 
derfor Heller intet Under, at Fanden omsider tog „Peer 
J b s "  og soer afsted med Ham igjennem Lüften. Under- 
vejes blev Fanden imidlertid trcet, og da Han befandt 
sig oder Soen, saa satte Han fig paa en Skibsmast for 
at puste. D a  spurgte Skipperen den Onde: „Hvorhen?" 
hvortil Fanden syngende svarede: „ T ilH o lls !  til H o lls! 
til Hekkenficelds! med Peer J b s !  med Peer J b s !  den 
grove Synder —  den grovselig H e rr!" Den i Sagnet 
omtalte Svigersader heb Gjord Nielsen Drefeld, og Han 
boede ikke i Jyüand, men paa Engestad i Skaane, og 
dode en naturlig D od  1520, saa i dette Stykke gjor 
Fortoellingen Peder Ebbesen Uret.

Peder Ebbesens Efterfolger som Lehnsmand paa 
Aakjcer var Evert B ild  til Ravnholt, der den 25. Febr. 
1549 fik meddelt Lehnsbrev, men da aüerede i nogen 
T id  havde havt Lehnet i sit Vcerge. Han horte til en
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Slcegt, til hvilken adflillige af de gamle Slcrgteboger 
henregne den beronne N ie ls Ebbefen, hvem de fleste dog 
henfore ril Aakja'rs forrige Lehnsmand Peder Ebbesens 
Familie, Ealterne. Evert B ild  var en S o n  as R ig s -  
raad Hr. N ie ls B ild  til Ravnholt og Fru  Berite U l
feld og ejede foruden sin Fcrdrenegaard Ravnholt i 
Fyen, vgsaa Aggersborggaard. Af Evert B ild s  B rev 
paa Aaljcer haves 2 Udkast. Iso lge  det forste stulde 
Han have 200 dansteiPenge. 10 Lcrster Nug, 12Lcester 
B ng  og 13 Lcrster Havre, 4'/« Lcest Sm or, 8 Tdr. H ön 
ning, 300 S v in ,  140 Faar og Lam, 12 Koer, 130 Gjces 
og 400 Hons til Underhold for sig og sine Svende. 
Det andet Udkast kom imidlertid til at gfcelde og var 
ikke na'r saa günstig for Evert B ild. Han fik nemlig 
I76V-2 4 i Penge, 8 Lcrster 1 '/« O rtug 3'/« Skp.
Rüg, 10 Leester 2 O rtug 2 Skv. B yg , 5'/« Lcest 9 Skp. 
Havre, 1 '/? Lcrst 1 Fdg. Sm or, 2 '/« Td. 1 Fdg. Hon- 
ning, 154 S v in ,  104'/« Faar og Lam, 11 Koer, 104G jcrS
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og 325 Hons. Desuden fik Han 15 Lcester 4 Tdr. S a lt ,  
4 Gälte, 20 O l  og 1 S n e s  LEg, al Ladegaardens Aal, 
V3 af Sagefald, Gaardfeestning, Oldengjceld og af al 
anden uvis Rente, '/4 af Gjoesteriet og dertil alle de 
Kalve og Lam, som opsodtes, og Follene af Köngens 
S to d  ved Aakjcer Stör. Hvert Aar ffnlde Han for Kön 
gen stalde 60 Oxne, og naar Han fik Tilsigelse derom, 
fiulde Han tjene Köngen indenrigs med 8 Stridsheste 
og G lav ind  og 4 Skylter paa egen Kost og Tcering 
eller og selv tolvte til Sk ib s, og ligeledes med 8 S t r id s 
heste og 4  Skytter ndenrigs paa Köngens Kost og Tcr- 
ring. S e lv  forbeholdt Köngen sig al sin D e l af Kirke^ 
tienden, Herlighed og Gjcesteri af alle Kirker, hvilket, 
hvis det forste Udkast var bleven gjceldende, stulde have 
vceret Lehnsmandens Jndtcrgt. Han maatte Heller ikke 
jage i Köngens Enemcerkeskove, men nok i Fcrllesffovene, 
dog maatte Han ikke odela'gge det störe Vildr. T il Nod- 
torft maatte Han lade hugge i Skovene, hvorimod det
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forste Udkast tillagde Ham 400 Lces Brcende. Endelig 
skulde Han forbedre S lottet og Ladegaarden og ligesom 
sin Forgjcenger bcere O m hu for Köngens S to d  og sorge 
for gode Stodheste. Sam m e Aar som dette Lehnsbrev 
er udstedt, fejrede Han fit Brytlup paa Kjobenhavns S lo t  
med Jom fru Wiwike Podebust af Krapperup, Heüigtre- 
foldigheds Sondag. Evert B ild  synes ikke at have 
kunnet forliges godt med sine Undergivne i Hads Herred, 
lhi Aar 1552 havde Han en S a g  paa Köngens Retter- 
ting med Kronens Bonder og Tjenere i Hads Herred, 
der ncrgtede at gjore ZEgt og Arbeide til Aakjcer, saa- 
ledes som andre Köngens og Stifte ts Bonder og Tje
nere gjorde, og paastode, at de havde Frihed derfor, 
noget Evert B ild  mente, ikke künde vcere rigtig. Hertil 
svarede Bondernes Udsendinge, at deres Forceldre for 
deres T id  havde holdt 3 M öller ved M a g t  og ikke ydet 
andet Arbejde til Aakjcer af deres Gaarde, og at de 
desaarsag troede, at dem burde at have, nyde og de-
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holde denne Frihed. D a  de imidlertid ikke künde frem- 
lcrgge bedre Vidnesbyrd, kjendte Konten og oe 3 R ig s -  
raader, Io h a n  F riis, Erik Banner og N ie ls Lange, der 
fceldede D om  i denne S a g ,  dem flyldige at yde Kronen 
W g t  og Arbejde til Aakjcer, iigesom andre Bonder sva- 
rede til Kronens S lo tte  og Gaarde; de flulde ploje, 
harve, age M o g  og holde Gjerder vedlige m. m. efter 
de Breve, som derom vare udstedte, saafremt Lehnsman- 
den ej skulde have M a g t  til at scrtte dem fra deres 
Gaarde, og indscette andre Medarvinger som Fcestere i 
Stedet, naar disse vilde gjore Arbejdet. og Evert B ild  
flulde tiltale de Bonder, som havde siddet overhorige 
med W gt og Arbejde. Det folgende Aar den 1. M a j  
fratraadte Evert B ild  Aakjcer og fik Fredagen ncestefter 
Vo r Frue Visitationis Kvittering foc Lehnet. Sam tid ig  
blev Han sorlehnet med Steenvigsholm  i Norge, som 
Han beholdt i 13 Aar. Medens Han havde dette Lehn, 
gjorde de Svenfle i Syvaarskrigen  Jndsald i Norge i
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Jcemteland, men Evert samlede Almuen i Throndelagen 
og jog dem igjen ud. 1564 kom Svenfterne imidlertid 
tilbage og belejrede Ham paa Steenvigsholm , som Evert 
snart maatte overgive. da Han havde M ange l baade paa 
Krigsfolk, Kugler, Krudt, Levnetsmidler og ferfl Band. 
Han kom vog kort Tid ester los og ilede til Bergen til 
den dervcerende Lehnsmand Erik Rosenkrantz, der havde 
samlet en Hel D e l Folk. D isse  forogede Evert B ild  
med flere Krigsfolk, som Han for egen Regning hvervede 
og drog derpaa tilsoes tilbage tilTronhjem, hvorbaade 
Borgers og Bonder med Glcede flokkedes om Ham og 
snart tvang Svenflerne til at romme Steenvigsholm . 
Aaret ester var Evert B ild  med i det beromte S la g  ved 
Svarteraa, hvor Han blev saaret. 1566 fratraadte Han 
fit norske Lehn og fik istedet Ncesbyhoved og Odense- 
gaard. Det folgende Aar sik Han den 6. Ju li Ordre 
til som Admiral at udlobe med 12 „gevaltige" danske 
og lybfle Skibe for i Dstersoen at krydse mod de Svenske,
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men Han blev syg ombord paa sit Sk ib  i Kongedybet 
og maatte briuges i Land paa Amager, hvor Han dode 
i Kastrup den 1. August og blev begravet i Frue Kirke 
i Kjobenhavn. H ans Frue, Wiweke Podebufk, har gjvrt 
sig sortjent af den danfle Adels Historie, idet hun har 
efterladt sig en Slcegtebog. Familien B ild  uddode 1622 
paa M andslin ien  med Everts So n , N ie ls B ild.

Den  folgende Lehnsmand paa Aakjcer dar Jorgen 
Bernekow, der fik Lehnsbrev den forste Sondag  i Fasten 
i 1553 og tiltraadte Lehnet den 1. M a j  s. A. Ester 
Kongl. Befaling vare H ans S tygge  til Kolbcekgaard, 
Jorgen Pedersen og Axel Nielsen (Arenfeld) til P a ls -  
gaard ncervcerende paa Aakjcer, da Evert B ild  overleve- 
rede Jorgen Bernekows Fuldmcegtig, Jorgen Rantzau 
til Lonborggaard, alle Ejendomsbreve og andre Vidnes- 
byrd om Aakjcer S lo t  og Lehn. Jorgen Bernekow var 
en rygenfl Adelsmand, der tilligemed sin Broder den 
senere R igsraad  H ans Bernikow til Birkholm  og To l-
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lose var indkommen til Danmark. D e  vare Sonner af 
Morten Bernekow til Roe lsv ig  og Anne v. Crachowitz. 
Jorgen Bernekow ejede Kjellerupgaard ved M ariage r 
og var 1548 med i Prindsesse Annas Brudefolge til 
Sachsen. Han var med Anne Rafvensberg, der var en 
Datie r as den bekjendte C lau s Eriksen Slippeflot. S o m  
Lehnsmand paa Aakjcer blev der tillagt Jorgen Berne
kow 127 A 11 danske i Penge, 5 Lcester 9 O rtug 6 
Skpr. Rüg, 5V-r Lcest 6 O rtug  B yg , 3'/- Lcest 4 O rtug 
Havre, 1 Lcest Sm or, l '/ r Td. 1 Fdg. Hönning, 100 
S v in ,  8 Koer, 64 Lam, 64Gjces, 2 1 0 H o n s  2 0 O l  W g, 
10 Lcest 4  Td. S a lt ,  alt A v l til Ladegaarden, Fjerde- 
delen af Gjcesteri, Sagefald, Gaardfcestning, Oldengjceld 
og al anden uvis Jndtcegt, samt Halvdelen af Kalve, 
Lam  og Fol, der opfodtes paa Slottet. Af al den 
ovrige Jndtcegt skulde Han svare Köngen Regnskab og 
hvert Aar flulde Han opstalde 60 Oxne for Köngen. H ans 
Jndtcegt af Lehnet var saaledes en D e l mindre end
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Hans Formands, men til Gjengjceld fluide Han kun tjene 
med 8 Stridsheste og G lavind  paa samme Vilkaar som 
hin. Kirketiende samt Gjcesteri af Kirker og Prcester 
forbeholdt Köngen sig, men Lehnsmanden flulde opkrceve 
bisse Afgifter. I  lige M aade bilde Köngen ogsaa have 
sig forbeholdt al Jagten i Enemcerkeflovene, saa Han 
der aldeles ikke maatte jage eller lade jage, flyde eller 
lade flyde enten smaat eller stört Vildt, Raaer eller 
Harer i nogen Maade, men i Fcelledsflovene maatte Han 
jage til S lo tte ts Tarv, dog stört V ild t undtaget. Hvad 
Han behovede af Tommer og Brcendsel af Skovene, 
maatte Han hugge, men ellers Intet. Ligesom Hans 
Formand blev der ogsaa i Lehnsbrevet pualagt Ham 
O m hu  for Stoddet. 1555 vantsatte M a d s,  So re n  og 
Jen s Jorgensen en Gaard Ostergaard i Nebel i O re  
Herred og R a sm u s Eflesen en anden G aard  sammesteds 
til Jorgen Bernekow. 2 Aar efter kjobte Han en Gaard 
i Boulstrup af Jen s Peersen og Hans Medarvinger.
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1558 ,Tirsdag ncest efter Sct. G a lli D ag , tiltalede Han 
i Kolbing som Embedsmand paa Aakjcer Nogen foru lov- 
lig Skovhugst i Kronens Skove. I  November 1559 ud- 
stedtes Kongebrev til alle Provster, Sogneprcester, S o g -  
nedegne og Kirkevcerger i Dronningborg og Aakjcer Lehn, 
at der herefter fluide svares Tiende og Gjcesteri til Em - 
bedsmanden paa Aarhus Gaard, Jens Juel, istedetfor 
som tidligere til Lehnsmcendene paa de 2 ncevnte Slotte. 
Danfle A tla s flutter heraf, at Jens Juel blev sorlehnet 
med Dronningborg og Aakjcer og atter 1562 var aflost 
igjen i det sidste Lehn, hvilket er urigtig, da denne havde 
Aakjcer uafbrudt til sin Dod Paa  Köngens Vegne 
havde Jorgen Bernekow nogen Trcette med Folmer R o -  
senkrantz paa Steensballe angaaende nogen Eng  m. m., 
som de havde flaget sra hverandre. Jorgen Bernekow 
dode paa Aakjcer S lo t  den 15. April 1567 og ligger 
med sin Frue, der var dod 2 Aar forinden, begraben i

Hadö Hened for og mi.
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Aarhus Domkirke. Han havde selv ingen Born , men 
Hans Broderson var den bekjendte Christen Bernekow.

H an s Eflermand som Lehnsmand paa Aakjcer var 
forncevnte Folmer Rosenkrantz til Steensballegaard, der 
tillige var forlehnet med Aarhusgaard. Han var fodt 
den 29. M a r t s  1523 og var en S s n  af Axel Nielsen 
Rosenkrantz til Landting og Fru  Berete Knob. Han 
ejede foruden Steensballegaard ogsaa Norgaard og havde 
den 10. J u li 1552 B ry llup  paa Steensballegaard med 
Margrethe Gyldenstiern, der dode 5 Aar for Ham, og 
selv dode Folmer 1586 og blev begravet i Vcer Kirke 
ved Steensballe. Aakjcer Lehn havde Han kun meget kort, 
thi allerede 1570 var C lau s Hvitfeld forlehnet dermed.

Han var en S o n  af O tto  Clausen Hvitfeld til 
Krumstrup og Fru  Barbara  B laa . Ester sine Forceldre 
arvede Han Krumstrup og var 1558 forlehnet med H a l
sted Kloster samt de folgende Aar Landsdommer paa 
Lolland. Han dode den 2. September 1598 og ligger
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begraven i Saxkjobing. M ed  sin Frue Dorthe Bek 
Iokumsdatter Hände Han flere Born, hvis Askom endnu 
lever i Norge. Sam lid ig  med Aakjcer havde C lau s 
Hvitfeld Dronningborg Lehn, hvilke 3 S lo tte  da ud- 
gjorde D ronn ing Dorotheas Livgeding. Aakjcer havde 
Han imidlertid ällerede det folgende Aar asstaaet til

Fru  Birgitte Gjoe, Adm iral Herluf Trolles Enke. 
Denne crdle Dam e, hvis Levnetslob saavelsom hendes 
beromte Huusbonds, tor sorudsa'ttes altfor bekjendt til 
her at omtales, har neppe havt Aakjcer lcengere end 
til D ronn ing Dorotheas D od  den 7. Oktober 1571, da 
Aakjcer saavelsom Dronningborg igjen tilfaldt Kronen.

Den 3. M a j  1572 fik Christen M unk til Toberup 
Brev paa Aakjcer S lo t  og Lehn. H ans Lehnsbrev fin- 
des i Danste A tla s saaledes: „V i unde og sorlcene 
Christiern M unk vort og Kronens S lo t  Aakier, med 
Bonder og Tjenere, som os Elflelige Fru  B irgitte Goye, 
Herlos Trolles Efterleverfke, sidst i Vore havde. O g
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stal Han aarligen have, til 6g, Hans Svenne og Folk 
at underholde, af den visse Jndkomst denne Genant, 
389 M ark  Penninge, 6 Lester Rüg, 7 Lester B yg , 6 Lester 
Havre, 8 Tender Sm or, 80 S v in ,  8 Kiser, 100 Lam, 
100 Gices og 200Hons. Ska l Han og nyde Ladegaar
den og dens A v l med L)va>g og Affodinger qvit og fri. 
Desligcste stal Han aarligen gjere os Rede og Regnflab 
for Sagefald, Gaardfestning, Oldengield og ald anden 
uvisse Rente, og tredie Parten deraf for sig beholde, 
og de 2 Parter at komme os ti! Beste, undtaget Geste- 
rie-Heste, Told  og Prag, hvilket vi os ville forbeholdet 
have. S k a l og al den Havre, som er over Hans Genant, 
komme os tilgode. O g  al den visse Rente, som over- 
bliver af Lcrnet, stal Cbristiern M unk nyde og beholde, 
og deraf aarligen give os tre tufinde to hundred tyve 
og halvottende gode gamle uforflagne og uforfalflede 
D a le r en O rt, og dennem til gode Rede yde vor Rente- 
mester paa vore Vegne, Halvparten til Set. M ichels-
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Dag, og anden Halvpart til Philipp! og Jacob! Dag. 
O g  flal Han liene os og Riget med 8 geruste Hefte, 
inden Riget paa Hans egen Kost og Tcering, og uden 
Riget paa vor Omkostning. Ska l Han og holde Slottet 
ved god Hcevd og M agt, og Bonderne ved Lov, Skie l 
og Ret, frede Jagten og ei forhugge Skovene etc. End- 
videre indeholdt Brevet den Bestemmelse, at hvis Jnd - 
urgten af Slottet foroges eller formindfles, flulde Hans 
Asgift foroges eller formindfles i Forhold dertil." Den  
!2. April ncrst forhen var der allerede udstedt Kongebrev 
til Kronens Bonder og Tjenere i Lehnet om at svare 
den nye Lehnsmand Landgilde, W g t og Arbeide, saa- 
ledes som de vare pligtige at gjore og give og frei 
A rild s Tid af havde giort og givet. Christiern Munk 
horte til den Familie af Navnet Munk, der var en 
Gren af Langerne og forte deres Vaaben. Han vat 
en S o n  af H ans Munk til Krogsgaard og Frü  M aren  
Spend. 1548 ncevnes Han blandt Prindsesse Annas,
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Kong Christian I I I . 's  Datters, Brudefolge til Sachsen 
og blev 1552 forlehnet med Hammergaard i Hedemarken, 
1559 med Aggershus, 1568 med Thronhjem, hvilket 
Lehn Han 1572 ombyttede med Aakjcer, som Han beholdt 
til sin D od  den 5. J u li 1579. Han ligger med begge 
sine Fruer, Else Truidsdatter Ulfstand og Dorthe M o -  
gensdatter Gyldenstiern, begravede i Aarhus Domkirke.

Ester Ham blev C lau s Glambek til Rast forlehnet 
med Aakjcer. Han var en S o n  af N ie ls Clausen G lam 
bek til Rast og Fru  M aren Gjodesen og var fodl 1537. 
D a  Han viste mere Lyst til Hoftjenesten end til Bogen, 
blev C lau s Glambek efter en kort Skolegang sorseudt 
til den foran omtalte Christen Munk til Loberup, hvem 
Han 1548 ledsagede paa Rejsen til Sachsen. Hjemkom- 
men herfra kom C lau s til Hr. Holger Rosenkrantz til 
Böller, der gjorde Ham vceragtig og med hvem Han 1559 
deltog i Ditmastertoget. P a a  dette Tog gjorde C lau s sig 
bemerket ved sit M od, og der blev studt 2 Heste under
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Ham. H os Hr. Holger var C lau s i en meget lang 
Aarrakke. 1568 var Han Slotssoged paa Skanderborg, 
hvis Lehnsmand dengang var den soran omtalte Fo l- 
mer Rosenkrantz til Steensballe. M ed denne sin H u s- 
bonds Datier Berete Rosenkrantz havde han B ry llup  paa 
Frederiksborg S lo t  den 2. Oktober 1575, og Köngen 
gjorde Brylluppet. Glambekkerne vare ellers ikkun en 
ringe Adelsslcegt; men dette anseelige Pa rti hjalp nok 
C lau s til Vejrs, fljondt det siges, at Köngen alt tidli- 
gere havde fattet Gunst for Ham, medens Han tjente 
Hr. Holger. Allerede 1574 findes Han ncevnt som Lehns
mand paa Skanderborg, til hvilket betydelige Lehn 1579 
endnu fojedes Aakjcer. I  Aaret 1584 sik Han Paalceg 
om at tilholde alle Kronens Bonder og Tjenere, hvis 
Eiendomme stodte op til Trossemose og Ullemose, 
hvorfra Vandet stoppede og gjorde Engene Skade, hver 
for sin Gaard at lade käste en Groft, 3 Alen dyb og 
3 Alen vid, igjennem de to Moser og igjennem Sandenge
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ud til Hovedstrup Vad og nedad Ress Aa, imeüem O n 
drup og D rting, imellem M orsho lt, Sm edrup 09 R and 
lev, lmellem Fillerup og Hovedstrup Gaard og B y , imel
lem Hovedstrup og Lvverstrup (Rodstenseje vg Rath- 
lausdal) og imellem Odder og Hovedstrup. Skulde der 
opstaa S t r id  om Skjellet, da fluide Han strax lade Her- 
redssoged og Sandemcend afgjore den og ikke lade A r- 
bejdet standse derved, da det maatte vcere til Ende til 
Set. Hansdag eller snarest muligt. C lau s Glambek 
beholdt baade Skanderborg og Aakjcer til sin Dod  den 
25. Ju n i 1591, som foraarsagedes ved at Han vcrltede 
med en Dogn og sorflog sin veustre Side. Han og Hans 
Frue ere begravne i Hverring Kirke under en stör L ig- 
sten med begges Biüeder.

D e r fortcelles om Ham, at Han gjerne vilde have 
B o rr in g  Kirke flyttet til Hverring V y, men hverken M and  
eller Kvinde trostede sig til at rcekke Haand til at ned- 
bryde en Kirke. E n  D a g ,  da Han jagede omkring
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Borring, log Han ved denne Lejlighed saamange S ten  
af Kirken, som Han künde holde under sin venstre Arm  
og red dermed til Hverring, hvor Han kastede dem. D a  
Han saaledes havde gjort Begyndelsen, fik Han snart 
mange Arbeidere, og inden kort T id var Kirken nedrevet, 
og man begyndte da strax paa at opbygge den nye 
Kirke i Hverring. M en  en Morgen, da Folkene fade 
ved Davrebordet, kom Pigen lobende ind og fortalte, 
at saamange fremmede Arbejdsfolk byggede derude paa 
Kirken. D a  lob de derud, og der var nu ikke lcenger 
nogen at see, dog saaes Bygningen at have faaet en 
stör Tilvcext, idet nemlig den nordre og ostre S id e  af 
Kirken var bleven opmuret af dejlige, tilhuggede Kampe
sten, hvilket Arbejde var saa vel gjort, at ihvor megen 
Flid man siden gjorde sig for at bygge de andre S id e r 
lige saa godt, saa blev det dog ikke af den Art. M e n  
inden foje Tid fik Herremanden en ulidelig Smerte i 
den venstre Arm, med hvilken Han havde baaret Stenene
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fra Borring  Kirke til Hvirring, og den visnede bort, 
saa Han dode en S tund  derester, og om Natten maa 
Han stundom endnu ride fra Borring  til Hverring. Dette 
S a g n  hviler som de fleste andre paa Historist G rundlag; 
thi C lau s Glambek lod virkelig Borring  Kirke nedbryde 
og benyttede Materialerne til at opfore Hvcelvingerne 
i Hvirring Kirke, ligesvm Han ogsaa paa sin Ligsten er 
afbildet med den ene Arm  vissen og indflrumpet; men 
Uheldigvis er det den hoire Arm  og ikke, som Sagnet 
siger, den venstre. O gsaa  levede C lau s loenge efter at 
Bo rring  Kirke var nedbrudr. S o m  alt under H unds
lund er omtalt, fandtes indtil for kort T id  siden hos en 
Gaardmand dersteds 2 Skablaager med C lau s Glambeks 
og Frues udflaarne Billeder, de vare vel oprindelig fra 
Äakjcer. Den  dekjendte Anders Sorensen Vedel holdt 
Ligprcrdiken over C lau s Glambek.

Efter C lau s Glambeks D od  blev R igsraad  Christen 
Skeel til Fufinge forlehnet med Aakjcer. Han var en



S o n  af Albert Skeel til Fusinge, Lehnsmand paa B o rg 
lum Kloster og Fru  Kirsten Sandberg, og blev fodt 
Sct. Hans Aften 1543 paa Borglum . I  sin Ungdom 
opholdt Han sig en Tid i den beromte Theolog N ie ls 
Henningsens H us og tjente derefter i flere Aar i frem- 
med Krigstjeneste. Eiter sin Hjemkost Var Han i 6 Aar 
Hofsinder hos Kong Frederik I I . ,  der derpaa forlehnede 
Ham med Borling, hvilket Lehn Han havde i samfulde 
20 Aar til Han sik Aakjcer. Christen Steel, der 2 Gange 
var bleven saaret i den skaanfle Krig, den ene G ang i 
det bekjendte S la g  ved Falkenberg, kom allerede 1580 
ind i Rigsraadet. Han havde tun Aakjcer faa Aar, thi 
allerede den 26. August 1595 dode Han temmelig plud- 
selig, kun 52 Aar gammel. H ans Enke, F ru  Margrethe 
Brahe, beholdt Lehnet en kort T id efter Hans Dod, for- 
modentlig dog kun til folgende Majdag. Hun var en D o t 
ter af R igsraad  Otto Brahe til Knudstrup og Fru Beate 
Bille, altsaa en Soster til den störe Astronom Tyge
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Brahe. Hun var fodt 1551 og dode den 10. M a r t s  
1614. Baade hun og Christen Skeet ere begravne j 
Aalum  Kirke ved Fusinge.

Aakjcers nceste Lehnsmand var Valdemar Parsberg 
til Jernit (det nuvcerende Frisenborg), Bonderup og 
M adsgaard. Han var en S o n  af R igsraad, Hr. Verner 
Parsberg til Harrested og Fru  Anne Holk og havde 
hidtil vceret forlehnet med Riberhus. Ester sin Broder, 
R igsraad  Manderuv Parsberg, der som bekjendt huggede 
Ncesen af Tyge Brahe, havde Valdemar Parsberg faaet 
Skanderborg Lehn, og saaledes havde derte S lo t  atter 
nogen Tid fcelles Lehnsmand med Aakjcer. S lo tsb yg -  
ningerne vaa dette Sidste vare nok dengang i daarlig 
Stand, thi i Oktober 1601 fik Valdemar Parsberg fol
gende Kongebrev: „ So m  vi forfare, at den runde Ovist 
paa vort S lo t  Aakjcer, som den Trappe er, der gaaer 
ned fra Vort Kammer og ud til Zcegergaarden, skal 
have givet sig ud fra M uren paa Huset, saa det skal



vcere befrygtendes stet at vil falbe ned, da bebe vi big 
og vitle, at du samme L)vist lader nedtage, og hvis 
Sten, der udi er, dennem at lade henlcegge udi Forva- 
ring." Valdemar Parsberg, der var gist medJdeLykke, 
Datter af rige Hr. Jorgen Lykke til Overgaard, beholdt 
nok Aakjcer til sin Dod  i Aarene 1607— 8. Baade Han 
og Hans Frue ere begravne i Hammel Kirke ved F r i-  
senborg.

Formodentlig strax efter Valdemar Pa rsbe rgs D od  
er Lauribs Ebbesen til Thulstrup og Bistrup bleven for- 
lehnet med Skanderborg og Aakjcer, ialtfald havde Han 
bisse Lehn 1610. Han var en S o n  af Ebbe Lauridson 
til Thulstrup og F ru  Kirsten Kruse og forte en blaa 
Klokke i fit Vaaben ligesom den gamle Adelsfamilie 
Udson. Nogle mene imidlertid, at Hans Fader kun var 
en Bondessn, der blev adlet paa Grund af sit adelige G if- 
termaal, samt at det var Hr. Breide Rantzau, der hjalp 
Laurids Ebbesen frem, fordi denne var gift med Hans

Hads Herred for og nu.
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FrueS Broderdatter, Ellen Gioe. Laurids Ebbesens 
Farbroder, Christoffer Lauridsen var dog ogsaa en Herre- 
mand og var adelig gift, saa det er vist et Spo rgsm aa l, 
om de ikke i Virkeligheden vare mere end Bondesonner; 
noget nojere til deres Adelsbrev kjender man ialtfald 
ikke. Laurids Ebbesen er nok den, som lcengst har havt 
Aakjcer, thi Han havde det ncesten i 40 Aar. O m  ved 
1625 skrev Han Erik Krabbe til, for at bede Ham give 
Köngens Cantsler lilkjende, at den forncevnte F ru  Be r- 
gitte Rosenkrantz, C lau s Glambeks Enke, havde en liden 
G aard  i N s le v  S o g n  og B y ,  som Köngen künde mage- 
flifte sig til for at vorde fri for „Skytteri". Endvidere 
maatte Han tale med Cantsleren, om der ikke künde 
giveS Bonderne i Skanderborg Lehn nogen Godtgjorelse 
for de Gfoerder, der vare dem fratagne. I  Aarene 1633 
og 1634 havde Lanrids Ebbesen en S a g  for Herreds- 
tinget mod adfkillige Bonder, der havde ladet deres 
Gaarde forfalde. P a a  Hans Vegne modle Delefogden
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i Aakjcer Lehn. R a sm u s Eriksen, cestede og fik et T ingS- 
vidne af 8 Mcend om, at sex Synsm crnd havde synet 
de ode og forfaldne Gaarde og Boliger i Herredet, og 
fundet Brost paa 2 Gaarde i Torrild  for 24 Slette- 
daler, i Svo rb«k  paa 2 Gaarde ligeledes fo r2 4 S le tte -  
daler, i Rude paa 1 Gaard sor 10 Slettedaler, i D yn gb y  
paa 2 Gaarde for 9 Sletted., i Boulstrup paa 4Gaarde 
sor 135 Sletted., i Spottrup paa 1 Gaard for 16 Sletted., i 
Gosm er paa 1 Gaard for 34 Sletted., i Smederup 1 Gaard 
for 15 Sletted., i Randlev paa 1 Gaard for 20 Sletted., 
paa 1 Gaard for 16 Slettedaler og paa 1 B o l for 
6 Slettedaler, i Hundslund paa 1 Gaard sor 25 S le tte 
daler, i D rting  paa 1 Gaard for 15 Slettedaler og i 
Torup paa 2 Gaarde for 29 Slettedaler, i alt Brost- 
fceldighed paa 20 Gaarde og 1 B o l,  hvis Istandscettelse 
vilde koste 378 Slettedalere. Dette Tingsvidne optoges 
den 2. December 1633. Derefter indstcevnede Delefog- 
den vedkommende Bonder, idet Han bestyldte dem for at
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have forsiddet deres Gaarde, som de af Köngen havde i 
Fceste, og ladet dem ilde forfalde, og Han sremlagde da 
dette T ingsvidne om deres Gaardes Fald. Han spurgte, 
om disse Mcend havde gjort Ret den, og om de ikke 
burde stände til Rette og have deres Fceste forbrudt og 
desuden udrede saa mange Penge, som deres Gaarde 
vare „bygfceldige" for. En  D e l af Mcendene modte og 
lovede at bygge og forbedre deres Gaarde, saa snart 
det Var muligt, og siden holde dem ved Hcevd og M agt, 
og de bade om, at Sagen  dermed maatte beroe. M en  
efter Loven domtes de til at have deres Fceste forbrudt 
og desuden at stände til Rette som vedborde. I  Februar 
1634 modte Delefogden atter paa Tinge og stk et Vidne 
as otte Mcend, at Han stod for D om  og kundgjorde, at 
Han nu udviste de 18Fcestece og forbod dem efter denne 
D a g  at bortfore noget af det Korn og de Barer og 
andet, der fandtes i deres Gaarde, for de havde ud- 
redet den Ska t og Landgilde, de vare Köngen flyldige,
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hvis de ej vilde tiltciles sor R an  og Hcervoerk. P a a  
trc T ing efter hverandre havde Han tilbudt disse Fcestere, 
at dersom de künde scette Ham gode Mcrnd til Borgen 
sor, at de atter vilde bygge og forbedre Gaardene og 
vde Skat og Landgilde i rette T id  og gjore Rejser og 
Dagvcerk deraf, som sig burde, da skulde de ikke have 
videre Skade deraf; hvis ikke vilde Lehnsmanden bort- 
fceste Gaardene til Andre. I  August fik Fcesterne paa 
Tinge nyt Tilbud om at beholde deres Gaarde, hvis 
de vilde bygge og forbedre dem og iovrigt i rette T id  
yde den Afgift de burde, ellers skulde Gaardene fcesteS 
til Andre. I  Ju li s. A. vidnede 4M cend sro Randlev, 
at de havde vceret paa Randlev M ark  og vurderet den 
Rugsced, der var saaet til en Halvgaard i Randlev, som 
as Festeren var forladt, de vurderede den ialt til 3 T d . 
4 Skp., hvoraf Fcesteren dog ikkun havde saaet en Tonde 
selv. Sam m e Fächer var berygtet som Tyvsmedvider, 
havde forladt HuuS og Hjem og var draget til Sjcrlland;
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sin Kvinde havde Han ladet sidde i Husene og bisse havde 
Han odelagt. Desuagtet havde Han faaet Tilbud om at 
beholde Gaarden, hvis Han for Fremtiden vilde bcere 
sig bedre ad. I  Aaret 1635 var der Misvcext i Aakjwr 
Lehn, af hvilken Grund Kronens Bonder og Tjenere ud- 
virkede, at Laurids Ebbesen tillige med Laurids Lundenov 
i December sik Kongebrev om, at de ikulde forfare B o n 
dernes K aa r; der havde vceret saa stör Misvcext paa 
deres Vaarkorn, at de neppe künde hoste det. de havde 
saaet, og ikke en Trediedel af Körnet groede saaledes 
som det plejede; derfor bade de om Afslag paa deres 
Landgilde. D a  Laurids Lindenov imidlertid dode, be- 
gav Laurids Ebbesen sig alene afsted efter Befalingen, 
og da Han befandt Bondernes Angivelse rigtig, foreflog 
Han Köngen at eftergive dem for bette Aar Halvdelen 
af Bygikylden og en Trediedel af Havrestylden; Resten 
künde de nok yde og endda forblive nogenlunde ved 
M agt.
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I  et Overslag over R ige is  Jndtcegt og Udgift 1642 
sindes anforl: „Skanderborg och Aakjcer Lcenne ehr 
Laurid ls Ebdesson medsorlwhnet, gjor Regenschaf baade 
for wist och vwist. och Hafner Kongl. M a y . af Jorde- 
doggernes wisse Rendte och Indkomst aarligen fri, naar 
Lcensmandens Genant och anden Vdgift och Afkortning 
er fratagen, . . . .  13,238 Rd. 23 Sk. 2'Vs Penning".

Ester det ulykkelige svenste Jndfald i Jylland blev 
i Aaret 1645 af M ogens Bille  ril Tirsbcek og Peter 
Needtz til Tvgestruv elter kongl. Befaling taget S y n  
over den af Fjenden foraarsagede Skade. I  deres Be - 
retning hedder det saaledes om Aakjcer Lehn: „Derfor- 
nden haffuer wi Werrit paa Aakierflot. D a  befindisz 
gandsche ingen Widere Brostfeldighed, en som der de- 
rettisz at haffue werrit forend fienderne Jndkvm i Lan- 
dett, och huisz som tilforn i dend Keyserlige Kriig, der 
sammestedtz er bleffuen Ruinerit, formedelst Skriffuerensz, 
som allid der haffuer werrit tilstede, och der aff dend
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Paalagde Contribution, sau Lenge Krigen warede vd- 
giffuet, Hansz flittig Opsicht. '

Dend Wester Gauffuel paa det Snnderhusz cr meget 
brostfeldig, S a a  det endelig haffuer fornoden at hielpis, 
med mindre det siet schall Nedfalde. Mollehustzet er 
Meget Forfalden, Loffted gandsche Ruineret, dog er 
tagett nogenlunde wed Magtt. Thuende Carnapper paa 
det Oster huuß, er vaa tommerwerkek gandsche brostfeldig. 
Den  störe Kornlade ehr paa Skelning offner alt heel 
brostfeldig. Offred paa itt Fcehuusi som er 51 Bindinger 
Langt, er gandsche bortte, saa Ncehr som Bielkerne, 
Huilcke ehre meget forraadenne. Husßet vdj Ieger gaar
den, er gandsche odde, och staar Ringeting der aff igienn, 
huor paa tommerit, dog nesten ehr forraadnet.

' Fischedammene paa gandsche Skanderborig, och 
Aakierß Lehnne ere alle vdstuüene, paa tuende smaa ncer, 
som er Nielß Pedersens Dam b och Speylßborig Dam .
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Aff Jnuentario fanlis paa for".e AakierSlott som efter- 
folger: en gammel Himmel offner bordet i fruerstuen, aff 
huid Damast, ett bordtecke aff Blaae Klede, 1 schippund- 
wecht, En Ambvlt, Femb fyrschiffuer, Estuffue fyrbencke, 
2 gammel schabbe, 3 Gammel Sengesteder, Threj gamble 
Kister, ett schiermbrett, En gammel Dlckar, femb S a lt  
trouffue.

Skouffuene och Wildbahnen til for">? Aakier S lo tt  
Liggendiß, befindiß effier P-wisticke Dannemendtz S in n  
och Besigttelze, scheet vdj Skouffriderniß Nerwerelße som 
folger.

Hatz Herritt.
E r Roedhuggen vdj dette Herritz schouffue, vdj thuende 

Nestforleden Aar, Imedens fienden haffuer werrit Landet 
Mechtig, forst, vdj Torild Nnrschouff, wed Hald, endtill 
Fernsbolt grob, sindis; bogge staffuen 306, Ved Torrild 
Sonderschouff findis; bogge staffuen 100, Egge stauffuen 
90, och det som igjen staar, aff Stoerschoffuen, er Meget
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till Vplicht stoffuit, och Vnderschouffuen Ilde  huggen och 
Medfahren, Vdj Vldschouff, til Fillerup Liggeudiß, fin
diß Roedhuggen Egge, och Boggestaffuene 120, och 
noget Lidet stoffuit, Vdj Snerrld Sonderschouff, med 
Hör Kier, findiß Egge staffuen 39, Bogge staffuen 13, 
och det som igien staar meget stoffuit till Vplicht, Vdj 
Kong. Maitz. Ennemercke, som Ligger i Balleschouff, er 
Meget til Vplicht forhuggen, och findiß der Bogge staffuen 
42, Egge staffuen 6, Vdj Odder Bredüierschouff sindiß 
224 staffuene meesten Bsgger, Vdj Odder Nor Neef och 
Sonder Reffsschouffue findiß Egge staffuen 91, Bogge 
staffue 101, och Baade det, som igjen staar, och Vnder
schouffuen meget forhuggen, till stoer schade paa wild
bannen, Vdj Hoffuedstrup schouff, 16 Egge staffn, och 8 
Boggestaffuen, Vdj Binaager schouff findiß Roedhuggen, 
(schouffuen och wildbannen) til stoer schade och forderffuelße 
1617 Eggestaffuen, Bogge staffuen 200, Vdj LangweyelS 
schouff findiß 414, Bogge stauffn, och er samme schouff
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Megett forhuggen till Vplicht, Vdj dend hoeß Liggendiß 
Ogeloldtzback findiß 16 Eggestaffuen, Nock paa Ko. Maitz. 
schiffte i Morsholtschouff, Eggestauffn 10, Vdj Loffuer- 
strup schouff sindiß, Eggestauffn 10, Eflestaffuen 21, och 
Bogge staffuen 6, Roedhuggen, Vdj dend schouff der 
Hoes Liggendiß, som er till Odder, findiß störe Egge- 
staffuen 31, R iß  Egger 37, och Riißbogger 13, som er 
Roedhuggen, foruden Mange trcrr, som er stoffuet, och 
aff Vnderschouffuen ophuggen Wildbannen, saa wel som 
staffuen til schade, Vdj Hallingschouff sindiß 700 Egge- 
staffuen, Vdj Sorbyeschouffuen, 270 Egge staffuen, Bogge- 
staffuen 20, Fenstie Sonderschouff, och Norkier, sindiß 
127 Egge, och bogge staffuenn, Vdj Gylling Neeßschouff, 
findiß Egge staffuen 100, Boggestaffuen 830 och Vnder
schouffuen der sammestedtz Ild e  Ophuggen och forderff- 
uit wildbannen til stoer schade, Vdj Jenß Neeßschouff 
200 Bogge staffuen, Vdj Falling waare, sindiß 129 Egge 
staffuen, och 14 Boggestaffuen, Vdj Orting bjerge 480 Egge
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och Boggestaffuen, och er dend storste och beste partt ophug- 
gen, Vdj Weddend, med dend störe Hefte haffue 375 Egge- 
staffuen, och 17 Boggestaffuen, Spakier 85 Egge, och 22 bogge 
staffuen, Thydmuoseschouff 54 Egge stauffn och 21 Bogge 
stauffn, Pugemoiße, der hoeß Liggendiß, ehr Och saa meget 
ilde sorhuggen, och Wildbannen der sammestedtz foroedt, 
Astrup Lunde 198 Egge stauffn, Boggestauffn36, och Vnder- 
schouffuen Ild e  forhuggen, vdj Skobling Kier 300Egge- 
stauffn, vdj Tormbsbierig 500 Egge stauffn, och 45 Bogge- 
stauffn, och ehr Meeste parten samme schouffue meget 
sorhuggen och sorderffuit, Wildbanen, saa vel som O l-  
denschouffuen til stoer schade och Affbreck, Huad W ild 
bannen fig belanger, da er dend endnu nogenlunde wed 
M ögt, saa dend med Tiden kand komme till Rette, saa 
frembt Diurenne bliffuer freedt som det sig bohr. Paa  
Engelauffue befindiß Taaewiltedt ved M agt, och kand 
der Werre Vngefehr Jtt Halfft Hundrede Stycker aff 
störe och smaa. Bondernes Leiglighed, Ander sor"/
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Skrifftlig Erklering, som effterfogler.

Hatz Herritt.
So m  er Aakier Lehn, med begge Vnderliggendiß 

Der, Engelauffue och Allroe, befindiß vngefehr 40 Gaarde^ 
som kand giffue deriß sulde Landgilde dette Aar, D j  
Andre en partt Halfft, tredie, fierde, sembte, eller fietle 
parkten, deriß Scrdvanlig Affgifft, og en deell gandsche 
forarmit, och kand i dette Aar intted sormaae, at Vd- 
giffue, Som  ehr Jblant Andre, Huilstetb Sogen, som 
Liggör wed Alfahr Weyen, Jmellum Horßens och Aar- 
huß, og er Jdelig vdplyndrit, S a a  och Krogstrup, Hos- 
fmdtsstrup, Asendrup, Spottrup, Sondrup, med nogle 
fiere, som paa Adtschillige Stederfindiß forarmede, Zstem 
findiß affbrennt Siusf Gaarde, baade Helle och Haffsue, 
S a a  och paa nogle Steder, en partt aff Husßene, Neder- 
brudt, och Mange Steder Ild e  Medhandlede."

Lanrids Ebbesen, der var 3 Gange gift, 1) med
Hads Herred for og nu.
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Ellen Andersdatter Gioe, 2) en Lisbeth Hansdatter 
Arnfeld, 3) en Otto Kruses Enke, Sophie Staverskov, 
men dog ei havde Born, dode i den hoie Alder af 87 
Aar den 13. M a rts  1646 paa S a lto  S lo t. Han ligger 
begraven i Aarhus Domkirke, hvor Hans Epitaphium  
findes. Den sorte Marmorsten i Epitaphiet er uden 
Jndflrift, thi Kong Frederik den V I .  flal, da Han engang 
Var i Aarhus, have befalet Jndskriften udstettet uvist af 
hvilken Aarsag. Sagnet fortckller imidlertid at Stenen 
i sin Tid bar en lang Lovtale oder den Afdode, men at 
det siden befaNdtes, at Han i levende Live havde vceret 
Köngen en utro Mand, hvorfor det stete, da Köngen 
engang kom tU Kirken og saa Eftermcelet, drog Han i 
Harme sit Svcerd og huggede Ncesen af MandenS B il-  
lede, befalede derhos. at den hele Jndstrift strax flulde 
udflettes. Derfor ser man endnu i Muren den glatte 
Sten, og kjendes tillige Köngens Svcerdflag paa det 
hoSstaaende Marmorbillede.
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Den nceste Lehnsmand paa Skanderborg og Aakicer 
var Rigsraaden, Herr O lu f Parsberg til Iernit, H agis- 
holm, Palstrup, Tulstrup, Egeflov etc. Han var en 
S o n  af Christopher Parsberg til S sd a l og Fru Dore- 
the Munk. Han havde adflillige Lehn baade her og i 
Norge og var en i sin Tid meget anset Herre, der blev 
benyttet i adflillige diplomatifle Anliggender, saaledes 
var Han 1643 Gesandt i Ausland og under den ulykke- 
lige Svenflekrig blev Han brugt som Fredsunderhandler 
1660. Hr. O lu f Parsberg havde Aakjcrr Lehn 1649, 
da Han i August d. A. tilflrev Köngens overste Sekretcer 
Ölte Krag til Voldbjerg angaaende en Ansogning, som 
en Officer Valdemar Lykke, der havde Dybvad som Em - 
bedsbolig, havde indgivet om at faa Gosmer S o g n s  
Kirketiende i Fceste. Bonderne havde nemlig selv onflet 
at sceste bemeldte Tiende og Lehnsmanden havde lovet 
dem det og flrevet det paa deres Ansogning, saa at Han 
nu ikke künde komme los fra dette Loste, hvilket Han
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ogsaa havde firevet Valdemar Lykke til; da der ikke Var 
nogen Herregaard i Sognet, var det ikke salbet hamind, 
at nogen Adelsmand vilde have Tienden i Fceste, men 
Han vilde overlade Sagen  til Köngens Afgjorelse. S a m -  
tidig havde Valdemar Lykke tilflreven Otto Krag, at 
Han troede sig ncermere dertil end nogen Anden, da 

'Han tilbod at ville forhoje Afgiften. Hr. O lu f P a r s 
berg dode 1661, lamme Aar som Hans Frue Karen Eye- 
voldsdatter Kruse, men allerede 1650 var Han fratraadt 
Skanderborg og Aakjer Lehn, som istedetfor var over- 
draget til Rigsraaden, 5)r. Henrik Rantzau til Schone
weide, Aagaard, Mogelkjcer, Rosenvold og Jensgaard. 
Han var fodt den 26. Januar 1599 og var en S o n  af 
FrändS Rantzau til Sohotm og Fru Anne Rosenkrantz. 
S o m  Lehnsmand paa Aakjer havde Han i 1655 rillige* 
med Bispen i Aarhus Hr Jacob Madsen iudgivet sin 
Erklcering om det Onskelige i, at Falling og Halling, 
dex hidtÜ havde pceret Annexsogne, sremtidig bleve ad-
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stille, da der sra Halling var en lang, styg Bej gjennem 
Gosmer og Drting Sogne, saa at Gudstjenesten hverkött 
i Falling, som da var Slotskirke til Aakjcer, eller i 
.Halling for den usle Vejs Skyld künde holdes saa be- 
timelig, som sig burde, iscer vm Vinteren. Köngen böd 
derfor ved et i September Maaned s. Ä. udstedt aabeNt 
Brev, at Drting fiulde vcere Annex til Falling Sögtt 
og Halling til Gosmer Sogn. As denne Grund t!l- 
stodes Prcesten, der hidtil havde boet i Halling Sogn', 
en af Gaardene i Drting Sogn, hvorimod den fotrige 
Prcestegaard i Halling atter stülde yde W gt, Arbejde, 
Skyld og Landgilde til Slottet. Henrik Rantzau hat 
formodentlig beholdt Aakjcer til 1660, da Han dette 
Aar den 17. April i Siedet blev forlehnet med Dron- 
ningborg. Han dode den 16. Januar 1674, Hans Frue 
Sophie Lindtnov den 19. M a rts  1666.

Den sidste kongelige Lehnsmand paü Aakjcer var 
Niels Banner til Ringstedgaard, der 1660 stk saa-
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vel bette som Skanderborg Lehn. Han var en So n  af 
Otto Banner til Giesingholm vg Jytte B ild  og havde 
forhen vceret forlehnet med Abrahamstrup (det nuvcerende 
Jcrgerspris). Skanderborg og Aakjcer beholdt Han kun 
meget kort, nemlig til t. M a j 1661, men sik da Brev 
paa Hagenskov i Fyen med de Bondergaarde, som ikke 
alerede vare pantsatte til Andre, kvit og fri for sin og 
sin Frues Livstid, iscer fordi Han i de ulykkelige K rigs- 
aar 1657— 60 ikke havde nogen Jndtcegt af de Ham be- 
troede Lehn, men havde maattet tilscette meget af fit 
Eget. Denne sin nye Ejendom omdobte N iels Banner 
og kalbte denne efter Köngen Frederiksgave. Han og 
Hans Broder Erik Banner vare 2 af de faa danske Adels- 
moend, der efter Statsomvceltningen 1660 fluttede sig 
til den nye Tingenes Orden, hvorfor de ogsaa bleve 
Gehejmeraader begge to. N iels Banner, der var gift 
med Anna Cathrine Schult, dode den 22. Februar 1670.

Gründen til at N ie ls Banner saasnart maatte kvit-
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tere Aakjcrr Lehn var, at Köngen havde givet det til 
Rigs-Drosten Hr. Iokum Gersdorff, som Vederlag for 
Hans flaanste Godser, der vare blevne asstaaede til den 
svenfke Regjering. Aakjcer ophorte saaledes at vcere 
Krongods og gik atter oder i Privates Besiddelse. Den  
nye Eier dode imidlertid allerede den 19. April 1661 
og Skjodel paa Gaarden, hvis Hartkorn var 80 Tdr. 
6 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb., det störe Gods og Odder, G y l-  
ling, Bierager, Saxild  og Falling Kirker med Kaldsret 
og Tiender, blev derfor i August 1661 udstedt til Hans 
Arvinger.

Her hedder det:
„Kong Friderich den Tredieß Skjode til S a l ig  Joa

chim Gersdorff, Ridder og Rigenß Drost, paa Aaekicer, 
med ald deßen tilliggende ßamt andet Jorde-Godß i 
Hads Herret biliggende med alle dets Rcrttigheder, und- 
tagen at Hoyst bemeldte Konge alleeneste forbeholder 
S ig  den Hohe Jagt i Vildbanen, at flyde, og lade flyde,
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Hjorter og Hinde, paa forbemeldte Gvdß, til Hanß Gegen 
Brug og Behov, naar Han Se lv  udi Lande (t) Hof 
holder, äf 4de Augusty 166t."

Af Arvingerne tilfaldt Aakjcer ved det endelige Skifle 
Jokum Gersdorffs S o n  Frederik, der var fodt 1650 og 
dode i Hannover den 29. August 1691 som Etatsraad, 
Overceremonimester og hvid Ridder. Han havde med 
sin Frue Elisabeth Sophie Steel tilgifret sig Ravnhott 
og Tollose, hvorimod Han efter faa Aars Forlob folgte 
Aakjcer for 32,000 Rdl.-Specier til den beromte Peter 
Grisfenfeld. Denne bortbyttede imidlertid strax Aakja'r 
til Generallieutenant Jorgen Bjelke, en Svigerson af 
Jokum Gersdorff, mod Samso, som Bjelke havde arvet 
efter sin Svigerfader. Grisfenfeld gav desuden 23,000 
Rdl.-Specier i Vvtte. I  September 1674 sogte Jo r
gen Bjelke Kronen om at faae til Mageffifte en „Sam -  
melflat" af 7 af Aakjcers Bondergaarde, som Var ind- 
fort i det kongelige Skjode, men siden ikke indkrcrvet.
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fordi den mulig ikke agtedes for Nogei. Han tilbod 
som Vederlag 8Tdr. Hartkorn godt besät Gods i Sjeel^ 
land, naar denne Skat maatte regnes under Aakjcers 
Hovedgaardstaxt. Afgiften flulde udredes af 7 Gaarde 
i Falling og HuudSlund Sogne og bestod inest i Hön
ning (12 Kander og Vs Pot) og Sm or (6 LÄ  1 Ä) og 
15 K 8 i Penge. L a  Bonderne imidlertid ej havde 
Bier, künde de ikke udrede Honningafgiften, og Smorret 
var saa daarligt, at det ikke künde benyttes til Folke- 
fode. Der künde stet ikke vier« Tale om at udrede selve 
Afgiften, endmindre den störe Atterstade. Denne Afgift 
havde Rigsdrostens Arvinger noegtet at modtage i M age 
stifte imod Godset i Skaane, eftersom den var en Skat 
for fig selv og ikke burde anses som Landgilde i Matrik- 
len. I  Januar 1675 stk Jorgen Bjelke Skjode paa 
bemeldte Afgift som en Gave, saa at Han beholdt det 
sjcrllandfle Hartkorn, som Han havde tilbudt i M age- 
flifte. Jorgen Bjelke var en S o n  af Norges Kantsler,
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Jens Bjelke til Osterraad, og Fru Sophie Brokkenhuus 
og Broder til Kantsler Ove Bjelke og Rigsadm iral 
Henrik Bjelke. Han ejede Hovindsholm (i Norge) samt 
Trudsholm og Birkende. I  Krigen 1658 blev Han sendt 
som Generallieutenant og Overstkommanderende over 
Militsen til Norge, hvor Han udmcerkede kig meget ved 
bette Lands Forsvar. Ved Griffenfelds Fald kom baade 
Jorgen Bjelke og Hans Frue Magdalene Sibylle Gers- 
dorff, Rigsdrostens Datter, i Unaade, eftersom de begge 
og iscer Fruen havde staaet i intimt Fvrhold til den 
styrtede Stormand. Jorgen Bjelke dode den 17. Febr. 
1696 som Gehejmeraad, Overkommandant i Kjobenhavn 
og Statholder i Sjcelland. Han beholdt dog ikke Aakjccr 
til sin Dod, thi allerede 1686 havde Gaarden en ny 
Eier, nemlig Hans Svoger, Gehejmeraad Otto Krabbe 
til Holmegaard, Tollose, Bekkeskov etc. Han var fodt 
den 1. Januar 1641 og var en S o n  af Erik Krabbe til 
Veibyvad og Maren Kruse. I  sin Ungdom var Han
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Page og Kammerjunker hos Frederik I I I . ,  der dode i 
Hans Arme. Ogsaa hos de 2 efterfolgende Konger stod 
Otto Krabbe i storAndest og steg efterhaanden til Gehei- 
meraad, Stiftamtmand i Sjcelland, Ridder af Elefanten 
og Dannebrogen. 1717 nedlagde Han sine Embeder og 
dode paa Egholm den 13. Ju li 1719. Han dar 3 Gange 
gift nemlig forst med Dorthe Gersdorff, en Datler af 
Rigsdrosten, derpaa med Cathrine Lucie Hahn og til- 
sidst med Birthe Steel. Denne Sidste overlevede Otto  
Krabbe og lod rejse et prcegtigt Marm or Mausoleum  
oder Ham i Roeskilde Domkirke. Heller ikke Otto Krabbe 
beholdt Aakjcer til sin D od , thi 1699 ejedes Gaarden 
af Justitsraad, siden Etatsraad Bendix Lasson. Han 
var gift med Hedevig Margrethe Bornemann, en D a t 
ier af Sjcellands Biflop Henrik Bornemann og dode 1717. 
Enken giftede sig Aaret efter med Oberst M ath ias Rosen* 
orn til Damsgaard, der saaledes blev Ejer af Aakjcer. 
Han var en So n  af Kancelliraad Peter Mathisen til
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1676. Han' vor Cnkemand efter Antonette Augusta Friis. 
Rosenorn har nok'foretaget Byggearbejder paa Aakjcer, 
thi Hans Vaaben staaer i Sten overJndgangen. Oberst 
Rosenorn dode den 29. Juli 1725, hvorefter Hans Sted- 
son, M ajor Lasson, arvede Gaarden. Han blev adlet 
den 14. September 1731, men dode Aaret efter, hvvr- 
paa Hans Moder atter overtog Aakjcer. Enkesru Rosen
orn dode den 7. Februar 1749 og nu gik Aakjcer til 
hendes Datier af 2det TEgteskab, Benedicte Antonette 
Rosenorn, fodt den 6 August 1720, og hendes Mand, 
Justitsraad Toger Lasson til Dybvad og Herningsholm. 
Toger Lasson var en S o n  af Cancelliraad Peter L a s 
son til Rodflet, Herningsholm etc. og Anne Lassen til 
Dybvad. Ved Hans Dod den s. Ju li 1772 var Aakjcers 
Hovedgaardstaxt 64 Tdr. 1 Skp. 3 Fdk. Aqer og Eng, 
6 Tdr. 1 Skp. 3 Fdk. 2 Alb. Skovflyld og 5 Tdr. 2 Skp. 
2 Fdk  ̂ Molleskyld. Bondergodset var over 481 Tdr.
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Var 50 Ldr. og Kirketienden 81 Tdr. 6 Skp. Hartkorn. 
As Toger Lassons 3 Dottre arvede Anna, der var fodt 
8. Februar 1745 og dode 11. Januar 1786, Aakjcer. 
Hun cegtede den 26. M a j 1770 Christian Frederik Tonne 
v. Lüttichau, en Mand, der i sin Tid spillede en betyde- 
lig Rolle, hvorfor Hans Levnetslob her meddeles efter 
Sechers „Danske Herregaarde":

Han var en S o n  af Christian v. Lüttichau tilTjele 
og Fru Helle Urne. I  sin Ungdom traadte Han ind i 
militair Tjenesten, og da Han horte til en adelig tydfl 
Sloegt, var Hans Forfremmelse hurtig og snart blev 
Han Kaptain ved Dragonerne. Efter kort T ids Forlob 
forlod Han imidlertid denne Lobebane og studerede der- 
paa 1769 i Gottingen. Fra Oxford fik Han den juri- 
difle Doktorgrad. T idlig optraadte Han som tydfl For- 
fatter og udgav 1769 nogle juridifle mathematifle Af- 
handlinger og samme Aar en Afhandling om Tilstanden

Hads Herred fsr og nu.
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i Danm arl i Form af Sam taler imellem 2 rejsende 
Danske. Hidtil havde Han neppe havt andet end For- 
nojelse af sin literaire Virksomhed; om han maaske havde 
yttret E t  og Andet, der ikke lod saa scrrdeles godt i 
Magthavernes Dren, havde det dog ingen Folger for 
Ham, estersom man paa Tydsk künde sige meget, der 
aldeles ikke turde omtales paa Danfl. D a  Han nu 1773 
ogsaa udtalte sine Meninger paa sit Modersmaal, gik det 
Ham ikke saa heldig. Han tog sig i „Diborg Sam ler", 
i en liden Afhandling paa 6 Sider „om Brcendevins- 
brcenden paa Landet" den Frihed at paastaae, og det 
med god Grund, at Undersogeiserne for at forebygge 
og revse ulovlig Brcendevinsbrcenden vare saa daarlige 
og unyttige, at dersom det var paa en behageligere 
Aarsens Tid, künde man falde paa de Tanker, at de Mcend, 
der foretoge disse Undersogelser, In tet havde at bestille 
hjemme og derfor Loge ud for at gjore en Lysttur. Han 
sporger, til hvilken Nytte flige Undersogelser kunne vcere,
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naar hver Mand, de angaa, undertiden nogle Dage i 
Forvejen er vidende derom, naar en M and fra hvert 
Sted paa Godset tilsiges at vcere rede til at kjore med 
Vedkommende, hvilket jo er en Stormklokke for hele God
set. Endvidere anker Han oder den störe Moengde Lands- 
by-Kroer og ender med at foreholde Embedsmcendene, 
at de ikke maa vcere efterladende og ej staa dem imod, 
som onske bette Onde afflaffet og som arbejder for dette 
Djemed. M an  fkulde synes, at In tet künde vcere uflyl- 
digere end bisse Wikinger, hvis Sandhed aldeles ikke 
künde bestrides; men Regjeringen havde en anden An- 
stuelse. Det var i hin faderlige Enevceldes Tid, da det 
ikkun var tilladt at flrive om Alt, hvad der ikke ved- 
kom Regjeringens eller Enkeltmands Forhold, og For- 
fatteren fik snart at fole, at Han havde vceret altfor 
djcrrv. For de i dette Emne brugte „formastelige Ud- 
tryk" maatte Han bode 1000 Rd.

Nogle Aar senere skrev Han atter om denne S a g ,
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men Var da saa heldig at stippe for Retstrcette og Bode. 
I  Mellemtiden havde Han havt en Strid  med en A s 
sessor Schmidts Arvinger og i Anledning deraf ogsaa ud- 
givet Flyveflrifter, ligesom Han ogsaa udgav et meget ube- 
tydeligt „Udtog af nogle moralste Breve, strevet til en 
udenrigfl Statsm and af en Danfl." I  et Pa r Aar ejede 
Han Engelsholm, hvor Han boede omtrent 1780. Han  
havde der en Huslcerer, med hvem Han kom i en heftig 
Strid. Det var dengang endnu Scedvane blandt de 
mange Hel- og halvtydske fornemme Sloegter her iD a n -  
mark at have tydfle Huslcerere, og Valget var naturlig- 
vis ingenlunde altid det heldigste; man trostede sig da 
med, at de alligevel maatte vcrre bedre end Landets 
egne Born. Lüttichau havde ogsaa faaet en saadan 
Tydfker I .  Ehr. v. Gritsch, der da var nogle og syrre- 
tyve Aar gammel og synes i Forvejen at have vceret 
adflillige Aar her i Landet. Hvad enten nu Tydfleren 
har vceret en maadelig Person, eller og Herremanden
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ved sin stolte Adfcerd har havt Skyld i det spcendteFor- 
hold imellem dem, nok er det, at de fik en JnjuriproceS 
med Hinanden, og Lüttichau lod Ham satte i Slutteriet 
i Kjobenhavn, hvor Han flat vcrre dod 1786. Denne 
S a g  havde ogsaa ubehagelige Folger for Lüttichau. En  
Kabinetsordre af 2. April 1784 paalagde nemlig Kan- 
celliet at tilskrive Ham folgende S v a r  paa en af Ham 
indgivet Mem orial: „Vi ville af Medlidenhed med Ham 
ikke alene fritage Ham for de 26 /? daglig til en Arre- 
stants Underhold, som Han efter sin egen Fortalling  
saare ubesindig har bragt O s  ind i Landet og betroet 
sine Born, men endnu det, som er meget mere: V i ville 
af Medlidenhed med Hans Hustru og Born for denne 
ene Gang tilgive Ham Hans daarlige Dumdristighed, 
som Hans Memorial indeholder. Dersom Han ikke flulde 
fole denne Vor faderlige Skaansel, faa V i lade Vor 
kongelige Retfcerdighed virke. Vor Ordre, som ikke inde
holder uden Vor omme Omhu for Reitens Pleje efter
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Loden, bliver i alt D vrigt uforanderligt." Det dar nu 
anden Gang, at Lüttichau dar kommen galt assted ved 
stt Sammeustsd med Regieringen i det Guldbergfke M i 
nisteriums Tid. Dette Herredomme Var saa Dage efter 
forbi; men det varede ikke lcenge, inden Han as Hjertet 
maatte onfle det tilbage; thi da dar det dog Herremcen- 
denes saakaldte gyldne Dage. Med den 14. April 1784 
begyndte der en ny Tid.

Bondestandens Kaar vare tilvisse meget langt fra 
at vcere gode under Adelsvcelden; men Vornedskabet 
havde dog kun hjemme i en Del as Riget, og netop 
i Aarene ncermest sor Omvceltningen 1660 udtalte ad- 
flillige udmcerkede Adelsmcend as gamle danskeMtter sig 
for Bondernes Frigjorelse. Det lod endog til at Kong 
Frederik IN. selv indsaa Nodvendigheden heraf; men 
saasnart Han havde faaet opfyldt sit og sin herflesyge 
Dronnings brcendende Dnfle at vorde Enevcrldsherster, 
vare Hans Lofter til Bondestanden aldeles glemte, og
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ved Tydsthedens Herredomme i Danmark sulgte ogsaa 
for Bonderne en haardere Trcengselstid end nogensinde 
for, og dog flulde deres Tilstand snart meget forvcerres. 
Efterhaanden som Fyrsterne ved de „ufrelse" Ständers 
Hjelp allevegne, undtagen i England, havde faaet tuet 
den sidste Modstand fra Aristokratiets Side, künde bisse 
Enevoldsherskere folge deres Lyster, og da de ikke have 
Noget at tage vare, tcenkte de nu ikke paa Andet end 
paa at samle störe Hcere for, naar det belejlige Djeblik 
kom, at kunne odelcegge hverandres Land og Undersaat- 
ter. Uagtet de fremmede Lejesvendes Ta l Var stört, 
künde disse Herfkere dog ikke tilsredsstilles dermed; de 
trcengte til endnu flere Soldater og maatte have dem 
iblandt deres egne Undersaatter, dem künde de da ogsaa 
scelge til andre Herfkere, naar de ikke selv havde Ärug  
for dem; men Lysten til den haarde Krigsijeneste var 
som ostest ikke stör, og der maatte udfindes et Middel 
til at holde de ndskrevne Karle under Fanerne. Her
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viste den barbarifte Czar de andre Despoter Vejen, og 
mange traadte med Glcrde i Hans Fodspor. Peter den 
Forste gav nemlig imod Slutningen af det 17de Aar
hundrede det allerede haarde Livegenftab dets vcerste 
Form, thi det paalagdes Godsejerne at stille Rekruter 
til Heeren, og Bonderne bandtes nu mere end tidligere 
til Godset og bleve fuldstcrndig Trcelle. Den Konge, der 
har 2Eren for at have vceret den forste, eller dog en af 
de allerforste, som optog denne fljonne russifle Jde, var 
Frederik lV., der den 22. Februar 1701 indforte S tavn s-  
baandet. Det var ikke Godsejerne, der ceftede et fligt 
Paabud for at holde Bonderne ved Godserne; men det 
var Köngen, som vilde have Soldaterne lige saa godt 
fra de private Godser som fra Krongodserne, og for at 
opnaa dette Djemed paaforie Han Bonderne en Trcel- 
dom, som ncesten Aar for Aar blev vcerre. Hvad künde 
det hjcelpe, at Köngen 1702 ophcevede Vornedftabet; 
dette var jo en i fig selv aldeles ligegyldig S a g . efter-
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som Han havde indfort noget endnu vcrrre. So m  Folge 
af Vornedflabets Ophcevelse havde Sjcellands Bonder 
visselig Ret til at flytte fra det ene Gods til det andet, 
saaledeS som de selv vilde; men som Folge af S ta vn s-  
baandet dar enhver dansk Bonde en meget stör D e l as 
sin Livstid nodt til at blive ved Fodestavnen, naar ikke 
Herremanden gav dem Fripas.

Trceldommen havde ogsaa her sine scrdvanlige Folger. 
Det varede ikke lcenge inde Agerdyrkningen gik end yder- 
ligere tilbage, og allerede i de forste Aar efter S ta v n s-  
baandets Indforelse forestillede man Regjeringen, at 
fljondt Bonderne under Kong Christian V. havde havt 
usle Kaar, iscer paa Grund af Krigen med Sverrig, 
havde disse dog vcrret langt bedre end nu efter den 
nylig foretagne Forandring. Men Godsejerne og deres 
Ridefogeder stk snart Sm ag  sor denne Tilstand, det var 
saa tillokkende at udove et tyrannisk Herredomme over de 
stakkels Trcelle, hvilken de nceppe vilde betragte som
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Medmennefker, og Herremcendenes og Ridefogdernes R aa- 
hed og Haardhed tiltog i samme Forhold som Bonder
nes Usselhed. Efterhaanden lod mange Röster sig höre 
om, hvor nodvendigt det var, at en saa ynkelig T il-  
siand ophorte; men Icenge varede det inden de künde 
trcenge igjennem. E t Magtsprog af Enevcelden havde 
indfort dette utaalelige Forhold, og der udkrcevedes et 
lignende Magtsprog for at hcrve det; det var ikke mere 
end billigt, kun derved künde den gjore Bod for at have 
traadt Mennefferet under Fodder. Ved Forordningen af 
20. Juni 1788 ophcevedes Stavnsbaandet strax for dem 
af Bondestanden, der var under 14 eller over 36 Aar 
og for alle de Andre fra 1. Januar 1800.

Denne Forordning tilligemed de kort i Forveien 
udkomne Forordninger om Godsejeres og Fcestebonders 
gjensidige Rettigheder og Pligter vakte stört Rore blandt 
^erremcendene; de fleste af dem havde nu for lcenge vceret 
vante til at betragte Bonderne som Pcesener as en anden
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Art end de selv vare, til at de flulde have kunnet finde 
fig i Ophoevelsen af deres formeentlige Rettigheder 
uden dyb Harme. Jblandt de meest forbittrede dar 
Lüttichau. Vel havde Han Ord for ikke at vcere haard 
mod sine Undergivne, men Han dar meget for adelsstolt 
til at tro, at Bonderne künde have Ret til Frihed. Han 
og Hans Meningsfceller enedes vaa Snapstinget i P i-  
borg i Sommeren 1790 om at udgive en Forestilling 
imod den nye Landbolovgivning til Landgreve Carl af 
Hessen, hvis Datier snart flulde have Bryllup med Kron- 
prindsen, for at udbede fig Hans Hicelp. Han var jo 
en tydfl Prinds fra et Land, hvor Fyrsterne vare vante 
til at betragte Bonderne som en Handelsvare. Hvad 
var da naturligere end at henvende fig til Ham? Fore- 
stillingen flulde flrives paa Tydfl og Lüttichau, der havde 
Dvelse i at fore Pennen og var Hovedmanden for Fore- 
tagendet, forfattede dette Skrift. Jmidlertid kom nogle 
af Godsejerne i Tanke om, at Kronprindfen vist vilde
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tage dem det ilde op, om de ikke indgav et lignende 
Skrift til Ham, og Kammerherre v. Beenfeldt til Se r-  
ridslevgaard paatog sig at opsoette dette paa Danfl. 
Tiden var for knap til at lade det gaa vmkring til 
Underflrift hos alle Deltagerne, og Beenfeldt tilfojede 
derfor uden videre de andre Underskrifter efter den tydske 
„Ansogning", men var uforsigtig nok til at efterligne 
hver enkelt Navnetrcek. Den 31. Ju li 1790 holdt Kron
prinzen Bryllup paa Gottorp S lo t, og den 18. August 
overrakte Lüttichau og Beenfeldt Ham dette saakaldte 
„Tillidsskrift", og den Sidstncevnte yttrede, at heri blev 
der paa alle Godsejernes Vegne forestillet, at de nye 
Landbolove vare upassende for Landets Forfatuing, 
trykkende for Godsejerne og findende mod disses Soer- 
rettigheder og Landets hidtil gjceldende Love. Kron- 
prindsen lod dem da vide, at det, der var paabudt ved 
Kongelig Anordning, ikke künde forandres, og at Han 
vilde, Folket flulde vcere frit, men ingen Herremand
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forncrrmes i sine Rettigheder. Det var iovrigt meget 
dristig af de to Hovedmcend nt paastaa, at de talte i 
alle Godsejeres Navn; der var dengang omtrent 400 
Godsejere i Narre-Jylland alene, og Understristernes 
Ta l var ikkun 103, og der fandtes flet ingen fra andre 
Landsdele. Angaaende denne sidste Omstcendighed be- 
mcerkede Lüttichau senere, at Aarsagen dertil var den, 
at man Me havde havt T id  til at samle Underflrifter 
paa Derne, hvor de ellers ikke vilde have udeblevet, og 
deri havde Han neppe Uret.

I  dette Tillidsskrift siges der blandt Andet, at en- 
hver M and hidtil havde vceret overbevist om, at de 
samme Love, der havde paalagt Ham Hans Pligter, og- 
saa destyttede Ham i Hans Rettigheder, men at der nu 
syntes at vcere optrukket et Uvejr over Danmark, saa 
at Godsejerne havde Aarsag til at befrygte deres Ejen- 
dommes almindelige Undertrykkelse og Jndgreb i deres 
Rettigheder og Friheder, hvilket med Tiden vilde gjore

Hadö Herred fsr og nu.
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dem brodlose, volde Forstyrelse i det Hele, bringe Lan
det ncer til Undergang, og gjore Efterflcegten ulykkelig, 
at Forandringerne i Statens gode, gamle Love omsider 
vilde medfore Jordegodsernes og Herremcendenes Ode- 
lceggelse, og at Staten siden de paaankede Forordningers 
Udstedelse allerede havde lidt et Tab af over 16 M illio -  
ner, at Bonderne „under den hojstraabende Friheds 
Aand" troede, at alt Husbondshold var opgivet, at 
Godsejerne selv og deres Betjente ncesten maatte gaa 
i storste Usikkerhed sor Liv og Gods, og der henvises 
til Frankrigs gyselige Exempel. Endelig hedder det, at 
de, der havde ncrrmet sig Thronen med saadanne nye 
Forslag, ikke havde handlet som kyndige eller redelige 
danfle Mcend, hvisaarsag det var onsteligt, at disse 
Mcend asvistes fra Thronen. Christian Colbiornsen ud- 
gav i Oktober Maaned det hele Skrift i sine „Detrag- 
ninger i Anledning af en Del jydste Jorddrotters Klage 
til Kronprindsen, helligede den oplyste Mennestelighed,
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den borgelige Frihed og det danfle Folk;" hvori Han 
gjendrev Ankerne Punkt for Punkt. Mange andre talent
fulde Forfattere angrebe derpaa Skriftet, dels med Spot, 
dels med Grunde. Adflillige af dem, hvis Underskrifter 
fandtes derunder, udtalte, at de hverken havde set Skris
tet, underskrevet det eller givet nogen Anden Fuldmagt 
til at underskrive det. Kronprindsen sendte derfor i 
November nogle Mcend til Horsens vg bod Godsejerne 
at mode for bisse og besvare de dem forelagte Sp o rgs-  
maal. Lüttichau maatte altsaa ogsaa mode, men blev 
derover endnu mere forbittret. Triftig sagde Han, at 
Kronprindsens Fremgangsmaade streb imod Loven og 
Adelens Privitegier, og da Han tillige angreb Colbiorn- 
sens Modflrift og paastod, at Han ved at lade „Ansog- 
ningen" trykke havde begaaet Majestoetsforbrpdelse, saa 
tog Sagen en meget alvorlig Vending. I  Slutningen  
as December stcevnede Colbiornsen Ham for Hojesteret, 
og Kammeradvokat Schonheyder, der sorte Sagen sor
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Generalprokuroren, nedlagde Paastand paa, at de af 
Lüttichau imod Colbiornsen brugte „uforflyldte, flamme- 
lige og cerersrige" Sigtelser maatte kjendes dode og 
magteslose, hvorimod Han svr sit herved udviste „ublü 
og cerefljcendende" Forhold maatte tilfindes at vcere en 
Logner og bode sine 3 L. Den 4. April 1791 faldt 
Dommen, i hvilken Lüttichaus Udtryk og Beftyldninger 
kaldtes „uforskyldte og cerencergaaende" og Hans For
hold „stammeligt og lovstridigt", og der paalagdes Ham 
at udrede en Bode paa 1,000 Rd. til Frelsers Kirke, 
80 Rd. i Omkostninger til Modparten, 34 Rd. for uno- 
dig Triette til Justitskassen og endvidere 5 Rd. til 
denne Kasse. Almeenhedens Uvillie imod Ham focoge- 
des derved, at Han under Sagforelsen tilsendte Retten 
en trykt Forsvarstale, hvori Han siger, at den nok künde 
lade sig forlede til at domme efter Andet end det, der 
i Retten selv forhandledes, og tillige gjentager de Ktrin- 
ger, for hvis Skyld Han til Slutningen blev domt.
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Kammerherrenoglen mistede Han paa samme Tid. Dette 
var mere end den stolte M and  künde finde sig i. Harm - 
sutd forlod Han Danmark og tog til Preussen, hvor 
man modtog Ham med aabne Arme, og allerede 1792 
blev Han tydsk Rigsgreve. I  Anledning af denne Ud- 
ncevnelfe flrev Tydfleren v. Eggers, der var bekjendt sor 
sin Udygtighed i Dansk, og desuagtet var bleven P r o 
fessor i Lovkyndigheden veb Kjobenhavns Universitet, i 
et tydsk Tidsjkrist en Afhandling om den nodvendige 
Korsigtighed ved Meddelelse af hojere arvelig S tand  i 
Tydftland, og mindede heri om Lüttichaus Proces og 
Domfceldelse. I  Tydskerens Djne var det naturligvis 
en stör Brode, at Lüttichau havde sat sig op imod en 
Enevoldsherster, og anden Forbrydelse künde Han dog 
ikke beskylde Ham for. D a  dette Hefte var scerdig til 
Udgivelse, havde Lüttichau faaet Underretning derom, 
og Han begav sig da til Forlceggerens Boglade i Ham 
borg, forbod Ham efter „snysende Trudsle r" i denkejser-
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lige M inisters N avn  al scelge bette Hefte, og fik Ham 
senere truet til at udfljcere vedkommende Blade, hvor- 
paa Heftet, saaledes lemlcrstet, udsendtes. Efter nye 
Trudsler fra R igsgrevens S ide  betjendtgjortes det senere, 
at Afhandlingen havde staael der vaa Üdgiverens Risico, 
men at Han og Forlceggeren havde „med billig Fortry- 
delse" ladet den udstjcrre, saasnart de havde lcest den. 
O m  Lüttichau er der nu intet mere at tilsoje, end at 
Han udgav et Stridsskrift om denne v. Eggers „D um - 
dristighed" og et andet om sin Retstrcetle med Colbjorn- 
sen. Han Var, som sagt, 1786 bleven Enkemand og 
havde stden crgtet Karen v. Benzon. I  Aaret 1805 dode 
Han som preussift Minister i den nedersachsiske Krebs. 
Han var en M and  med Kundflaber og Dygtighed og 
havde, hvad der desvcerre er saare sjceldent hvs en Hof
adel og hos et af Enevoelden kuet og slovet Folk, M od  
til at kjcempe for sin Overbevisning imod Magthaverne. 
M en  sorgeligt var det, at Han streb for en saa siet S a g .
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I  Hads Herred fortceller man folgende Trcek as 
Grev Lüttichau, der er os meddelt saaledes:

Den gjtustriditzc Herremaud.
P aa  den Lid, da den solkekjcrre Konge, Frederik 

den 6le brod med Tidens Fordomme og rystede Fortids- 
stovet af sin Soldaterkappe og bod den dansie Bonde 
fri at vcere, ejedes Aakjcer af Grev L., der som Ejer af 
et privat G ods fik kongelig allernaadigst Befaling til 
at afhcende det Aakjcer underliggende Bondergods til 
Brugeren deraf. M en  Grev L. vilde ikke rette sig der- 
efter og svarede, at det var Hans lovlige Ejendom og 
med den havde Regjeringen intet at stafse. Desaarsag 
blev en Kommission sra Regjeringen sendt til Aakjcer 
sor med det Gode at sormaa Greven til at afhcende 
Godset.

Grev L. tog venlig imod Regjeringens Afsendinge 
og lod anrette et stört Tasfel sor dem. M id t  under
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Taffelet lod Han Godsets B o n d e r , trcrnge ind i 
S ä le n  og paa given Vink kastedes Gja'sterne ned ad 
Trapperne, hvorefter Kommissionen maatte rejse hjem 
med uforrettet S a g .  D e r blev da indledet relslig P ro - 
ces mod Greven, og Enden derpaa blev, at Han maatte 
gaa i Landflygtighed, for aldrig mere at vende tilbage 
til Danmark.

1793 ncevnes som Ejer af Aakjcrr Greve, Gehejme- 
raad, Rioder Georg v. Münster Mejnhorel, som imid- 
lertid tun maa have besiddet Godset ganske kort Tid, 
thi 1794 er: „Friederich, Otto, det hellige romerffe 
R ige s Greve von Denrath, Herre til Hasselburg" Ejer 
as Aakjcer og Dybvad. Den 19. Oktober 1796 bemyn- 
diges Han til at bortscelge Foestegodset til Beboerne, og 
denne Tilladelse benyttcde Han saa godt, at Han fra 
1796 til A a r 1800 bortsolgte
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A f  f r i  H a r t k o r n :  -
D y b v a d ,  som Etcusraad Piper kjobte og 
L u n d e n  eller Lundhvff som kjobtes af Landraad Gossel.

Endvidere a f B o n d e r g o d s :  
c. 172 Tdr. Htk. Ager og 3 Tdr. Skovskyld.

B landt det bortsolgte Fcestegods i G y lling  S o g n  
sindes som folgt c. Aar 1800 til Hr. Johan Schmidt 12 
Tdr. 5 Skpr. Htk. Ager og 2 Tdr. 7 Skpr. Skovskyld, 
hvilket upaatvivlelig er det nuvcerende Gyllingnces.

Grev v. Dernath maa imidlertid ikke have vceret 
heldig i sine Finantsoperationer; thi det synes at frem- 
gaae efter O p lysn inger i Arkivet paa Aakjcer at Han 
maa vcere gaaet Fallit.

Jfolge en Kontrakt af 14. Oktober 1802 folgte 
Administratorerne for Grev v. Dernaths Gods, Ahlefeldt 
og Rantzau, Aakjcer til Kammerherre, Greve Henrich v. 
Rewentlow til Kaltenhofs og Major, Kammerjunker A n 
dreas Hartvig Friederich, Ba ron  v. Bernstorss til
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G runhors for 133,000 Rdl. at overtage til 1. M a j  1803. 
Den  G ang var alt Fcestegodset bvrtsolgt med Undtagelse 
af 4 Gaarde, som ncevnes i denne Kjobekontrakt, og 
som Heller ikke siden ere borlsolgte; men de to af dem 
indlagte under Gaarden og de lo andre existere endnu. 
Derimod horte der endnu til Aakjcer 107 Tdc. Hart körn 
Konge- og Kirke Tiende af Falling, D rtin g  og Gylling. 
Den  bekjendte Uldrupgaard, som er opfort efter holstenfl 
Monster, er bygget af Grev Rewentlow, der 1815 na>v- 
nes som Ejer af Dybwad. 1836 folgte Rewentlow 
Aakjcer og Dybw ad til Joseph Gerson Cohen for 
200,000 Rdlr. Under denne byggedes et Magasin og en 
Lade. D e  ovrige Avlsbygninger ere derimod meget gamle; 
Kostalden saaledes, efter et T a l paa en Bjcelke over 
Jndgangen sra det syttende Aarhundrede. 1856 kjobtes 
Aakjcer af den nuvcerende Besidder Hr. Jcegermester P. 
I .  Neergaard.

Hovedbygningen er af Bindingsvcerk og en Etage
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hoi. Det hele Ager og E n g s  Hartkorn er 118 Tdr. 2 
Skpr. 1 Fdk. 1 Ä lb./Skovskylden 3 Tdr. 7 Skpr. 3 
Fdk. 1'/2 Alb., Mollestyld 3 Tdr. Se lve  Gaardens 
Fladeindhold er 2,020 Tdr. Land, hvoraf 1,320 Tdr. 
Land Ager, 150 Tdr. Land Eng  og 550 Tdr. Land 
Skov, og dens eget Ager og E n g s  Hartkorn er 104 
Tdr. „ Skpr. 1 Fdk. 'V-r Alb. T il Gaarden höre 4 Fce- 
stegaarde med ialt 14 Tdr. 2 Skpr. „ Fdk. '/4 Alb. 
Hartkorn og 14 Hufe uden Jord. I  Aaret 1808 var 
Gaardens eget Hartkorn 50 Tdr. 7 Skpr. I V 5 Fdk., 
hvorunder hörte 883 Tdr. Land Ager og Eng. Skovene 
udgjorde den G ang 455 Tdr. Land.

Sagn vcdrorcnde ÄakM.
(Sanilede i Huts Herred vcd E. C. Lund. North og Andre.)

O m  Aakja'r Lade fortceües Folgende: Det forste 
Bygmesteren tog sig fvr, da Han skulde til at bygge L a 
den var at gjore Naglerne. D a  Herremanden saae dette
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spurgte Han Ham hvorfor Han gjorde bette Arbejde forst, da 
Han dog ikke künde passe Tallet nojagtigt. Hertil svarede 
Tommermefteren, at hvis Antallet ikke svarede nojag- 
tig til dem, derskulde Kruges, forlangte Han intet sor sit 
Arbejde, men befandtes Tallet at vcere rigtig, flulde 
Manden give Ham Horlcerred til 4 Skjorter. Det gik 
Herremanden ind paa og da Laden var fcerdig befandtes 
Naglernes T a l at vcere rigtig, hvorsor Mesteren modtvg 
det akkorderede Lcerred. Han tvg da Lcerredet, lagde 
det sammen og i en Haandevending huggede Han det 
til med en Oxe saaledes at alle 4 Skjorter vare fcer- 
digskaarne til at sy.

' Hvad Tid Gaarden er bygget paa det Sted hvor 
den nu ligger (den skal vcere bygget midt i et M o rad s 
paa nedrammede Pcele) vides ikke, men den har efter 
S a g n  i Folkemunde vceret flyttet flere Gange. Der flal 
saaledes findes S p o r  af Ruiner paa et Sted oppe paa 
Gaardens M ark  som kaldes „Fcestet." E t  andet Sted



361

siges Ladegaarden at have ligget, nemlig i Ncerheden 
af den foran omtalte Ladegaards Aa, udefter Oldrup. 
P a a  Kjcersgaards M ark  (tcet ved Aakjcer M ark) sindes 
en Hos der er 14 a 15 Alen hos og bcrrer Prceget af 
at flylde Menneflehcender sin Tilblivelse. Her sindes 
mange gamle Frugttrceer som om der i fordums T id  
künde have vceret Have. Omkring Hosen er blöd Eng. 
Umiddelbart Osten sor Hosen er opplojet störe rode 
Munkesten, som de der brugtes som Grundsten ved K lo - 
stre og Slotte, hvorfor man vgsaa har gjcettet paa, at 
Aakjcer S lo t  engang i lcengst sorsvunden Tid har staaet der.

E t  Stykke sra Gaarden ved en D a m  som kaldes 
Spejlborg D am  siges der at have ligget en befcestet 
B o rg  som i sin Tid flal have tilhort Svend  Felding.

Gosm er Sogn.
Gosmer S o g n  grcrndser mod Nord til Randlev og 

Odder Sogne, mod Ost til Halling S o g n  og Kattegattet,
Hads Herred for og nu.
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mod S y d  til G ylling S o g n  og mod Best til O rting  
og Fa lling  Sogne.

Sogne ts Areal udgjor 2948 Tdr. Land, hvoraf 200 
Tdr. Land ereFredskov. Hartkornet belober sig t i l307V>2 
Td. og 4̂ /4 Tdr. Skovskyld. I  Gjennemsnit gaar der 
c. 8^/20 Tdr. Land paa 1 Td. Htk.

Jndbyggerantallet er c. 640.
I  Sognet er Byerne Gosmer, Smederup, Fensteen 

og en D e l af S o b y  (5 G. og 7 H.; Resten Hörer til 
G y lling  So gn ). Desuden ligger i Sognet Hovedgaarden 
Gersdorfslund, under Stam huset Rath lousda l, 73^4 
Td. Htk.; Hovedgaarden Dybvad  28V-r Td. Htk. med 
tilhorende Vindmolle, som ligger indenfor D rt in g  S o g n s  
Skjel, samt Prcestegaarden Prceflholm. Jorderne ere 
alle af god Bonitet; lettere M u ld  i Gosm er og S m e 
derup, stcerkere leret M u ld  i Fensteen.

P a a  Sogne ts  Ostside ud imod Kattegattet findes 
flere Skove saasom R avn  Skov, Norrestov og Sonderfkov.
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G o s m e r  K i r k e
har vistnok i den katholske Tid vceret indviet til og op- 
kaldt efter den hellige Theobald, thi ved en i B egyn - 
delsen af forrige Aarhundrede foretagen Reparation af 
Kirken, fandtes i Altersoden en ZEske med adflillige Re li- 
qvier og en Seddel, hvorpaa med Munkeflrift stod: „ln 
konoiem  83neli ^keobalcli." Nedenfor Choret fandtes 
sordum et Epitaphium  oder M a jo r Enevold Akeleye, der 
1646 boede paa Dybvad, og ester Jndflriften paa E p i-  
taphiet havde vceret gift i 30 Aar og adlet 12 Born. 
I  Kirken har der ogsaa vceret et Epitaphium  oder Lau - 
rids Brorson, Forvalter paa Aakicer, som ejede Dybvad. 
Under Taarnet er en aaben Begravelse, indrettet af 
Gregorius Rathlou, Hofmester hos Prindsesse V ilhel- 
mina Ernestina, som dode 1681, 45 Aar gammel, hvori 
Han og Hans Frue Margrethe Gersdorfs hviler. End - 
videre ligger i denne Begravelse i 2 Marmorkister deres 
S o n ,  Gehejmeraad og Jcegermester oder Norrejylland,
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Christian Rathlou, den sidste af sin Slcegt, dod 1752, 
75 A a r gammel, med sin Frue, Dorothea Sophie Schack, 
samt disses Datie r So p h ia  Hedevig Rathlou, Gehejme- 
raad Henning v. O ualens Frue, der dode 1747, 36 Aar 
gammel.

O ver Jndgangen i overste Ende af Kirken findes 
et stört Epitaphium, hvoraf sees, at Christian Rathlou 
oprettede Stam huset Rath lousdal og Gersdorffslund, 
ligesom ogsaa sees deraf, at Hans esterlevende Frue lod 
Hospitalet -ygge for Godsets- gamle og svagelige Folk 
(der er egentlig 2 Hospitäler, som tilsammen afgive 
B o lig  sor 18 Lemmer, som nyde hver 4 Kroner maaned- 
lig samt fri Jldebrcendsel og Lys), og at de ingen L iv s -  
arvinger efterlod sig, men udncevnte Jochum Otto Schack 
Rath lou  til deres forste Successor, hvilket ogsaa stem
mer med en i KapeÜet ophcengt Tavle, hvor I .  O . Schack 
Rathlou siger:
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„Far vel! Far evig vel og tager an min Tak 
Hr. Christian Rathlou og Dorthe Sophie Schack.
I  gav mig Hustru, Navn og Brod,
Jeg cerer Eder til min Dod."
Bemeldte Gehejmeraad I .  O . Schack Rath lou  

(Medlem  as det Guldbergfle Ministerium) og Frue O lle - 
gaard Charlotte Juul, der have stiftet betyvelige Legater 
til trcengende Fcestere paa Godset saavelsom til Skoler 
og andet Djemed, ere tilligemed deres Datier bisatte 
i 3 störe Marmorkister i et Kapel ved Kirkens nordre 
M u r  med Jndgang fra Kirken. D isse  Kapeller bleve 
afdcekkede og uberorte da Kirken ombyggedes i 1866.

Ved ncevnte Om bygning af Kirken fandtes under 
Sakristiet et lille sirkantet Gravkapel, der netop var saa 
stört, at to Kister kunne faa P la d s  deri, og om hvis 
Existens intet Menneste i hele Sognet vidste noget. 
P a a  een af Murene i dette lille Gravkammer befandt 
sig en Sten, 36 Tommer lang og 33 Tommer bred med
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folgende Inskription: „Ezekiel: 37. V . 25. S a a  sagde 
den Herre om disse Bene: see jeg vil lade komme Aand 
i Eder og I  flal leve. Det i Livet forenede og i G ra 
ve» forsamlede W gtepar som levede for Gud kristelige 
og dode i Gud salige, den hojagtbaarne og velfornemme 
M an d

M a d s  Nielsen
som dode paa Aakjcrrgaard Anno 1696 d. 13de S e p 
tember i Hans Alders 59 Aar. Han avlede i sit ZEgte- 
flab 4 Dottre og 1 S o n  ved sin kjcere Hustru den dyd- 
cedle og Gudelskende Matrone

Ane Lassen
som dode Anno i sit Alders Aar
hviler i dette Sovekammer i Haab ved G uds S o n s  Rost 
af Dodsens S o v n  til Livets Opstandelse at opvcekkes."

Tankeminde til Esterlevende!
Her ligge vore Been, I  sove hvile rolig 
M ed  Sjcrle evig skal de samles i G uds Bolig,
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For In gen  flytte dem sra denne Ormeboe 
Forbandet vcere den som gjore dem Uroe.
Ak Lceser tcenk D ig  om, hvem D u  end monne vcere 
Den  Stenesatte Skrift stal hemed dette lcere:
At D u  de Dode ej paalcrgger Skadehaand,
O m  Deres M inde end sortcerer Tidens Tand.

De to Paagjcrldende bleve tilligemed 23 andre Skeletter 
som fandtes under Kirkegulvet begravede paa Kirkegaar" 
den vg blev Ligstenen med Inskriptionen henlagt paa M a d s  
Nielsens og Hustrus Grad.

Ved den nordre S id e  af Taarnet fandtes tidligere 
et tilbygget Kapel hvori den nuvcerende Stamhusbesid- 
ders Fader og Bedstefader hvilede i Marmorkister; men 
Kapellet blev nedreven og istedetsor bygget et smukt 
hvcelvet Gravkapel ind i en Banke i Rath lousdals 
Lyststov, hvorhen de ncevnte Afdode bleve flyttede i 1857.

Ester Ombygningen af Kirken blev al M a lin g  af 
Altertavle og Prcedikestol afvadsket med en dertil beredt
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Scebelud, hvorefter hvert Stykke torredes og Egetrcrets 
naturlige Farve ferniseredes og forgyldtes. I  Alter- 
tavlens aabne Feiler blev anbragl Oliemalerier til 
Vcerdi 1000 Kroner. T il samme Tid sik Kirken en ny 
Kristus Figur, en Afstobning i G ib s  efter Thorvaldsen. 
Nogle Aar derefter. da Kirken formentes at vcere nogen
lunde lor, blev anbragl et nyt O rge l i vestre Ende 
af Kirken, bygget af Orgelbygger Demant fra Aarhus. 
1871 lod Stam huset hos Taarnuhrfabrikant Louv i Kjo- 
benhavn sorfcerdige et nyt Taarnuhr til Kirken til en 
Vcerdi af c. 1000 Kr.

Hvad det Adre angaaer, da er Kirken nu fort til- 
bage i sin oprindelige S t i l ,  idet Granitten er renset for 
Kalk og Sm uds, fuget med Cement, og Vaabenhuset 
samt Gavlene opforte af rode Sten  med hvide Fuger, 
ligesom der under hele Tagvcerket er anbragt Tagrender etc. 
Kirken har derved faaet et scerdeles tiltalende Udseende 
og maa vistnok ansees for at vcere een af Danm arks 
smukkeste og kostbareste Landsbykirker.
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8tzries kastornm fra Reformationen
(efter Herredsbogen for Aaret 1690).

1. Hr. Casper N., som boede i D rting.
2. O lu f  Knudsen. I  hvis T id Prcestholm blev givet 

som Prcestegaard. Den  bestod oprindelig af 2 B o n - 
dergaarde, som kaldtes Holmgaarde, hvoraf endnu 
bag ved Gaarden sees Spo r.

3. N ie ls Mortensen, om hvem paa Altertavlen i G o s -  
mer findes folgende Jnstription:

Anno 1637 haver Hr. N ie ls Mortensen Sogne - 
prcest ladet bette Alter oprejse Gud til Wre, Temp- 
let til Prydelse vg Menigheden til en salig B ru g  og 
lovlig Hukommelse. —  P a a  K i r k e n s  B e k o s t -  
n i n g .  8oli Oeo Oloris.

4. Christen Olussen. Udi hvis T id  H a l l i n g  S o g n  
istedensor D rting  S o g n  blev annekteret Gosm er S o g n  
Anno 1656. Falling og Halling Sogne  udgjorde 
indtil da et Pastorat. Prrestegaarden dar nuvcerende 
P ou l S in d a h ls  Gaard i Halling.
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A n m c e r k n i n g .  I  Christian den Fjerdes Dagbog 
for 1618 staar anfort: A t bemceldte Konge d. 18. O k 
tober rejste sra Skanderborg overnattede i H a l l i n g  
P r c e s t e g a a r d  og indflibede sig ved Hon Havn d. 19. 
for at sejle til Kallundborg.
5. Christian Fabricius, dod d. 20. April 1669 (saaledes 
anfort paa et Epitaphium i Gosm er Kirke).

D a  Gosm er Kirke (imellem 1843— 48) sik störe 
Jernvinduer til begge Sider, bleve de celdre af T i-  
dens Tand medtagne Epitasier nedtagne og hensatte 
paa Kirkeloftet.
A n m c e r k n i n g .  P a a  nordre S ide  var to störe 

Epitafier, et oder forncevnte Prcestefamilie og et oder 
en Amtsforvalter Brodersen paa Dybvad  fra den Tid da 
Bencevnelsen Aakjcer Am t existerede. Paa  ssndre S ide  
var et mindre Epitasium over en Degn i Gosmer, hvis 
N avn  ej kan lceses, men som efter Inskriptionen ligger 
begraven udenfor Vaabenhuset under en stör Ligsten 
som endnu findes.
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6. C lau s Anders Trudhjem skrev Aar 1676 den 29. J u li 
sin Dedication af Heptaemerinon til Kong Christian 
den Femte, hvorfor ester Sigende Kaldet beneficeredes 
med Havretiende af Halling S o g n s  Kongetiende.

A n m c e r k n i n g .  Denne Havretiende (11 Tdr. 2
Skpr.) blev igjen frataget Embedet ved Hr. Provst
M yg in d s  Kaldelse den 16. M a j  1858.
7. Ude Pedersen af adelig Familie blev 1677 kaldet til 

Gosm er og Halling. I  sit 30te Embedsaar, den 11. 
Februar 1707, holdt Han en Prcediken hvori Han 
ligesom efter guddommelig Tilskyndelse anvendte paa 
fig 2 Tim. 4, 6 og dode samme Estermiddag af 
Rorelse.

8. Lauritz Utzon. Forriges S o n ,  kaldet 28. Febr. 1707, 
dode 1735 af Rorelse, „fordi Hans S o n  ikke stk bedste 
Karakter til Attestats". H ans Datie r blev gift med:

9. N ie ls Sommer, forhen Prcest i Morke 1735— 1760.
10. Laurits Som m er Forriges S o n ,  1760— 1792.



11. Peter Bentzen Kaalund cegtede forrige Prcests Datie r 
medens Han endnu var Sogneprcest i O rting  fra 
1774— 92, dod 1839.
A n m c e r k n i n g .  Ester Sigende er Prcestegaarden 

brcendt to Gange ved Lynild i Provst Kaalunds Em - 
bedstid, og den ene G ang var Prcestefamilien i Horsens 
og fandt, da den vendte tilbage, istedetfor sit Hjem tun 
en rygende Askehob.
12. N icolaj Christian Weisner, fodt den 19. April 1805, 

tag theologifl Attestats med l.r->uct. 1831, D em is- 
prcediken samme A a r med I^auä. el qviäem 6A«'6AiX 
og catechetist Prove 1832 med l^suct. et qvill. e§ee§io6. 
D en  1. August 1834 kaldet til Sogneprcest sor Beder 
og M a iling, den 7. Ju n i 1836 viet i Beder Kirke 
til Em m a Soph ie  Em ilie Güldencrone af W ilhe lm s
borg, den 27. April 1839 kaldet til Sogneprcest for 
Gosm er og Halling, den 31. M a j  1842 til Provst 
sor Hads og N ing  Herreder, Amtsraadsmedlem fra
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1849 til sin D o d ; entlediget som Prcest sra 1. Januar 
1858. D od  1. M a r t s  1858.

13. Hellen Theodor M ygind, nuvcerende Provst og Sogne - 
prcest, sodt 1805.

G o s m e r  B y
ncevnes allerede 1316. Ester denTid Harden bekjendte 
Oprorer N ie ls Brock ejet noget G ods i Gosmer. som 
Han 1220 gav til R in g  Kloster. Dette G ods kan kun 
have vceret en D e l af Byen, thi 1630 udstedtes et Konge- 
brev angaaende det Skjode N ie ls Kjelbeck eller Kullebeck 
gav Jacob Jensen paa G ods i Soby, Gosm er og G y l-  
ling. N ie ls Kjeldbeck var en meget anset M and, thi 
Han har samme Aar sorseglet Kong Valdemars Haand- 
fcestning. Egentlig hed Han N ie ls Jensen af Kjeldebeck 
og horte til den gamle jydfle Adelflcegt Munk, af hvilke 
flere have ejet G ods heri Herredet. 1426 lod Hr. 
N ie ls Piersien i Gosmer (formodentlig Prcesten) tage et

HadS Herred for og nu.
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ThingSvidne paa Mollerup (i Hundslund Sogn). I  
Byen findes Skole. Et af Herredets storsie Vandlsb, 
nemlig MalskjEr- eller Gylling Aae har fit Udspring 
fra en Dam Gosmer Smedie. Ved GoSmer findes den 
Sceregenhed at der er en saadan Mcengde Snoge, at 
man om Sommeren i klart Veir kan trceffe dem liggende 
og sole fig i dusinvis paa Kirkegaarden og ved Hnsene.

Smederup
er en lille By paa 8 Gaarde og 1 Hus. Byens Navn 
flrives ogsaa Smerup og her ejede Jluard Andersen en 
Gaard, som Han 1384 fljodede til Thomas Vestenie, der 
atter folgte den 1406 eller 9. Aarhus Bispestol ejede 
4 Gaarde i denne By, hvilke BiSp Ulrik 1427 havde 
hobt af Fru Abel TygeSdatter, Niels Kalffs Efterleverfle, 
og en Gaard som samme Biffop havde kjobt 1436 as 
Peder Holck af Mogelkjcer, der dar en Slcegtning af 
Thomas Vestenie. Gaardene vare i fordums Tid sam-
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menbyggede 2 og 2, saaledes at af de 7 Gaarde (den 
ene vor nemlig udflyttet) blev kun 4; maafle flal det 
dersor sorstaaes saaledes at Bispestolen har ejet hele 
Byen. Smederup ligger hojt og er udsat for Band
mangel. Der Hörer en saa betydelig Del Torvejord til 
Byen at der omtrent er 6 Tdr. Torvefljcer til hver Gaard. 
Best for Byen tcrt ved Vejen som forer fra Drting til 
Randlev stod forhen en moegtig Stendysse, (Zyn-Ovn) 
som stden blev forstyrret as Festeren, der har brugt 
Stenene til Bygningsmateriale.

Jkke langt fra ucevnte Stendysse ved den anden 
Side af Vejen er den saakaldte Smederup Kilde, en 
flensat Brond, der tidligere var forsynet med en Vippe 
til at flaffe Vandet op med. I  celdre Tiber var den 
Byens eneste Brond endfljondt den laa et langt Stykke 
udenfor denne.
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B r o n d g r a v e r n e .
E t  gammelt Ordsprog siger: „G ib Fanden tjene i 

Smederup, for der kan man ikke faae saameget Band, 
man kan toe sig i." Dette Mundheld flal hentyde til 
den störe Vandmangel Byen  i celdre Tid var udsat for. 
O m  Sommeren var det ofte galt, men vcerre var det 
ncesten om Vinteren, thi selv om det fros og Sneen 
fog nok saa stcerk flulde Kreaturerne dog have Band, ud 
flulde de i hvordan Vejret end var.

B ye n s eneste Vandbeholdning foruden den omtalte 
Brond, var et Kjcer imellem Gosm er og Smederup 
„Flodekjcer" kaldet. A lt Kvceget fra Byen flulde dertil 
for at faa Torsten flukket. M orgen og Asten kom Kar- 
lene med Hestene og om Middagen Drengene med Koerne. 
Ved Jslceg gik det vaa Om gang med at ise.

D e t var flere Gange forsogt at grave efter Vand, 
men hidtil uden Resultat. D a  kom der en Gang en 
M an d  til B yen  som udgav sig for at künde „vife V an d "
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og udpegede et Sted midt i Byen hvor det vilde findes.
Glade bleve Folkene i Sm edrup og beslutlede sna- 

rest muligt at begynde paa Arbejdet. Lyktedes det 
at faa Band paa et saa bekvemt Sted  som det paaviste 
flulde Dagen da bette opnaaedes fejres som en Glcedesdag.

Paa  en besternt D a g  samledes hele ByenS Befolk- 
ning, Unge og Gämle. Kartene gravede, Pigerne og 
Drengene bortfluffede den opgravede Jord og Mcendene 
„holdt Skjcenken vedlige" og gav en lille HaandSrcekning, 
bvor det behovedeS. Arbejdet skred rafi fra Haanden, 
der blev arbejdet med L iv  og Lyst, man haabede allerede 
inden Asten at naa det lcengselsfuld ventede Lan d ; 
lhi man var nu kommen et betydeligt Stytte ned og 
Haabet bestyrkedes endmere ved at Vandet allerede be- 
gyndte at sive i Gründen.

Saasnart bette bemcerkedes as de Ovenfor-Staaende 
blev der en Jubel uden Ende. Det maatte der drittes 
en Gang paa og de sornodne flydende Barer praktisere-
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des ned til det arbejdende unge Mandflab, hvem Pigerne 
i Overgivenhed bombarderede med Frugt.

M id t  under denne hojrostede Glcede kom en Van- 
dringsmand sorbi og blev indbudt til at tage D e l i 
Lystigheden og bedomme det udsorte Arbejde. Han ad- 
varede Folkene om at skynde sig op, „thi det fcele Hul 
staaer ikke lcenge," sagde Han; men dette S v a r  var ikke 
efter de Smederup Mcends Hoved og Han sik tun vrede 
Ojekast og knubbede O rd  sordi Han havde sagt dem sin 
Mening. D o g  lod Han sig ikke anfcrgte deraf, men 
gjentog sin Advarsel idet Han sagde: „ I  faaer nu raade 
Eder selv, men jeg siger Eder, det gaaer aldrig i Evig- 
hed godt" og dermed fjernede Han sig hovedrystende. 
D en  Gam le var nceppe kommen udenfor Bven, forend 
hjertefljcrrende Jammerraab naaede Hans Ore. Han 
havde kun sagt alt sor sandt, Bronden var styrtet lam
men og havde levende begravet B ye n s mandlige Ungdom. 
S y v  Karle sandt her en ligesaa pludselig söm uventel
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Dod  i deres bedste Alder. L e n  Ottende flap med 
Skrcekken og med Tabet af sine Trcesto.

Denne ulykkelige Begivenhed stete sor omtrent 100 
Aar siden.

Paa  Stedet hvor Ulykken stete er siden gravet en 
ny Brond.

F e n s t e e n
er den storste B y  i Sognet og ncevnes i Valdemar den 
2dens Jordebog, hvor den er ansat til 3'/2 M ark  Guld, 
som „Phynsten."

I  1372 omtales i Fensteen en storre Gaard kaldet 
Lindegaard, som tilhorte den tidligere omtalte Jluard  
Andersen, der 1384 folgte den til Thom as Vestenie. 
Thom as Vestenie beholdt den dog ikke lcenge, men folgte 
den 1401 maaste til Vcebneren P a u l S t ison  Hvide, en 
ÄEtling af den beromte Marst S t ig ,  thi Han folgte i 
1414 G ods i Fensteen til B is p  B o  i Aarhus.
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Bispestolen sorgede naturligvis for snart at foroge 
sine Eiendomme i Byen. 1436 sik B is p  Ulrik Skjode 
paa en Gaard i Fensteen af Peder Holck af Mogelkj^rr 
og 1447 sik Han i P an t af Anders Zepsen af Se rr id s-  
lev Tredieparten af dennes G ods i S o b y  og Fensteen 
for 800 M ark  lybfl. Anders Jepsen har rimeligvis ikke 
kunnet indlose Pantet, thi 1451 gav Han Bispen Skjode 
paa samme Gods. H ans Fader, den gamle Jep A n 
dersen, har nok ikke syntes godt om Sonnens Handel, 
siden Han og Sonnen senere derom kom i Trcette sam- 
men. Bispestolen blev tilstdst Ene-Ejer af Fensteen.

B r y l l u pp e t .
D e r flulde vcere stör S ta b s  i Fensteen, derpaa tydede 

denMcengdeMennesker, som festlig klcrdtestrommede til Byen 
en smuk Sommerdag i forrige Aarhundrede. Fra alle Ver
dens Hjorner og Kanter kom Gjcrsterne kjorende, ridende 
og gaaende, Bonderne i deres bedste Kjoretoier, kräftige
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Bonderkarle strunk ridende paa vcelige jydfle Hefte, der 
glindsede af Fedme, Fodgjcengere, dampende af de solv- 
beflaaede Piber og Kvinderne med en Blomsterkost i Haan- 
den cerbart veh S iden  af eller bagefter Mcrndene. 
Lcenge sorend man naaede Gildesgaarden modle Oret 
Lyden af Spillemcendenes Klarinetter, der tonede hojere 
for hver ny Gjcest der ankom og blceste et lystigt Stykke 
til Velkvmst for enhver Nyankommen.

Inde  i Gildehuset bugnede Bordene under Vcegten 
af kolossale Fade bedcekkede med M asse r af kräftige 
M advarer; thi der stulde indtages en solid Frokost for- 
end der kkulde kjores til Kirke. Den  glade B rud  gik i 
sin Hojtidsdragt omkring og rakte Haanden til hver iscer 
til et hjerteligt Velkommen, let rodmende, naar S a m -  
talen fra de muntre Gjcester, der vare bcenkede rundt om, 
antog Karakteren af vel djcerv Skjcemt.

M ed et blev der levende i Gaarden: „nu komme 
de," lod det fra M und  til M und, Vinduerne bleve syldte
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med nysgjerrige Ansigter, Kvinderne holdt op med deres 
Sam taler, og A lles Blikke vare vendte mod Porten. 
N u  Hortes Hestetrav, og ind travede en Flok ridende 
Karle, svingede rundt i Gaarden, lettede hofligt paa 
Hatten og saa ud igjen. S tra x  efter lod en Klarinet 
ude fra Gaden, atter Hortes Hestetrav blandet med 
Vognrum m el; Forriderne kom igjen og derefter B rud - 
gommen til Vogn s omgivet af sine Brudemcend, og efter- 
fulgt af en Rcekke Vogne, hvori Hans Slcegtninge og 
Bekjendte befandt sig.

Efterat disse Sidstkomne havde indtaget en For- 
friflning, kjorte Vognene frem i folgende Orden, forst 
Brüdens, derncest Brudgommens, derefter Brudevarrets 
Fam ilies og tilsidst Venners og Dekjendtes Vogne.

D a  Brüdens Vogn jvingede ud af Porten, blev den 
hilset med en Gevcrrsalve til LEre for Brudeparret; 
men nceppe Var hele Toget kommen ud af G a a r
den forend Raabet; „D er er J ld  i Gaarden", fik
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hele Vogntoget til at standse som ved et Trylleflag. 
Det viste sig da, at der laae en Tot Blaar og ulmede oppe 
paa Taget. Den skrev sig fra, at en af Skytterne havde 
brugt Blaar som Forladning og havde staaet saa ncer 
ved Gaarden, at Forladningen ved Skuddet var dreven 
op paa Taget.

En af Kudstene sprang af Vognen og flog efter det 
med sin Pidsk, men giorde kun derved Ondt vcerre; thi 
derved stak Blaaren i lys Lue, og antcendte Taget og 
snart stod Gaarden i Brand. Ilden forplantede sig 
snart til andre Gaarde, hvorved en Del af Byen lag- 
des i Aste, og Folk sik andet at tcenke paa, end at gäa 
til BrhllupSgilde og i Sorg endte den Dag, der var 
begyndt med saa glade Forventninger.

Fensten Hovgaard.
Den Gaard i Fensteen, som nu ejes af Erik Jensen, 

kaldes, eller kaldte? i svrdums Dage, Hovgaard. Gaar
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den har maaske darret ejet af en fattig Adelsmand, 
hvoraf Landet i celdre Tiber havde mange.

I  Haven eller Tosten udenfor Gaarden findes Lcev- 
ninger af en Kjcempehoj, hvorom i gamle Dage  fortal
tes folgende S a g n :

I. B j e r g m a n d e n  og B a r  net .
E n  G ang levede paa Fensteen Hovgaard et W gte- 

par som kun havde et Barn, en lille Pige.
Barnets kjcereste Legeplads dar Kjcempehojen.
D e r künde man altid vcere v is  paa at finde hende, 

naar man forgjceves havde lebt efter hende andre Steder.
Skete det en D ag , at huu ikke künde komme derud 

jamrede hun stcerkt derover; men Moderen künde ikke faa 
Aarsagen dertil at vide, og Forceldrene lode hende da 
stjotte fig selv.

Jmidlertid havde Moderen lagt Mcerke til at B a r 
net altid gik til Hojen paa en bestemt T id  af Dagen. 
Hun fulgte da en G ang efter hende og blev Vidne til.
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at Barnet sad overst oppe paa Hojen i en litte Fordyb- 
ning, og tvcers over hendes Skjod !aa en stör O rm , 
som hun strog og klappede idet hun sagde: „rcekke D ig ,  
krympe D ig "  og ligesom Barnet sagde saaledes gjorde 
den. Ester den Tid fik Barnet aldrig mere Lov til at 
gaa til Hojen ihvormeget det end klagede. Hun svandt 
da hen og dode. Folk sagde at Orm en var Bjergm an- 
den, der havde forgjort Barnet.

I I .  S k a  t t e g r a v  e r n  e.
I  samme Hoj hed det sig, at der var en stör Ska t 

nedgravet, hvorsor en Gang to Mcend befluttede at fore- 
tage en Undersogelse. E n  klog M and  som de raadforte 
sig med desangaaende gav dem det Raad, at i hvad de 
end saae etter horte, maatte de ikke tale til Hinanden 
under Arbejdet.

E n  Asten silde begave de sig til Arbejdet. D e  
havde snart gravet et dybt Hul ind i Hojen og stodte

Hads Herred for og nu.
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der paa en Kiste sorsynet med et mcegtigt Jernhaandtag. 
I  glad Overraflelse flottede de til Hinanden, og gjorde 
allerede M in e  til at tage fat i det, da i det samme en 
Hane floj ud sra Kisten og gjorde en gruelig Spektakkel 
med at gale og baske med Vingerne „Jh  de va da pok- 
ter te Kok te aa gaal," udbrod den Ene. „ Ja  det var 
saa sagde den Anden. "

I  det samme gav det et Rabalder i Hojen, den 
flred sammen og Kisten var forsvunden, og med den 
Skattegravernes gyldne Dromme.

I I I .  N i s s e n  p a a  F e n s t e e n  H o v g a a r d .
P a a  Fensteen Hovgaard var der en G ang en N isse 

og det var ret een af de gode HuSnisser, Han hjalp 
trolig til at soroge Velstanden i Gaarden. Han for- 
langte blot til Gjengjceld, at Husmoderen ikke maatte 
forglemme Julegroden med S m o r  i.

Henad Foraaret da det begyndte at blive lidt knapt



387

med Havren til Hestene, begyndte N issen at bjerge til- 
huse det bedste Han künde; men det forslog nok ikke 
endda; thi Puslingen dar ene om Arbejdet.

Han fandt da paa at tage Gaardens Karl med. 
En  N at da de saaledes vare ude paa Streistog, hvilke 
nok for det meste gjaldt Godsets Hovlade, var det ifcerd 
med at gry ad Dag. just som de stcerkt belceSsede med 
Havre vare paa Tilbagevejen. Karlen var bleven rrcet 
og foreslog Nissen at hvile et Ojeblik, „hvile" sagde 
Nissen, „hvad er det" „ Iy ,  det er at hvile, at scette 
sig ned og puste" svarede Karlen. „Naa saaledes" nik- 
kede Puslingen, lagde Byrden fra sig og satte sig med Vel- 
behag ned for at puste. N issen var henrykt oder den 
Opdagelse Han havde gjort og betroede Karlen, at havde 
Han sor vidst hvad det var at hvile, stulde snart den 
störe Hovlades Indhold  have vceret styltet lil Fenstern 
Hovgaard.
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H e x e f a m i l i e n  i F e n s t e e n .
I  en Gaard i Fensteen fandtes en Gang nagle Folk 

der havde O rd  for at kunne hexe, og saaledes troede Folk 
blandt andet at hvis de rorte ved Naboens L)vceg, saa 
duede Koernes Mcelk ikke til at kjcerne S m o r  af. D e r 
var den G ang en Hyrde i Fensteen, som hed Hans 
Jensen og som rogtede hele B yen s L)vceg paa Marken 
om Sommeren. O m  Morgenen samlede Han det sam- 
men paa Gaden sor at drive det ud paa Marken, og 
om Aftenen drev Han det hjem igjen.

E n  Aften da Hans Jensen saaledes kom drivende 
med§)vceget, sad ved B yen s Led en Dreng med en lang 
Kjcep i sin Haand, og denne var netop en S o n  af de 
omtalte Skarnsfolk.

„Hvad stal D u  bitte S o re n " spurgte Hyrden'^
„A  sku flo Koeren G n 'faar."
„N aa  flal D u  det bitte S o re n " svarte H ans Jen

sen, det er der jo ingen Konst ved, men kan D u  slaa
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Tyren, saa flal D u  faa en Skilling. Drengen gik ind 
paa Forflaget, flog Tyren og fik sin Sk illing og lob nok 
saa glad hjem. M en  den Asten kjcernede Hexemutter nok 
Kogjodning istedetfor Sm or.

Saudanne Historier sandt T iltro  i Fensteen for 100 
Aar siden.

Der fortcelles, at i Pestens T id flulle hele ByenS 
Besolkning vcere uddod, med Undtagelse as en gammel 
M and  og en ung Pige, som siden giftede sig med Hinanden.

Le  m m e s t r u p .
Ved Korsvejen, som forer fra Halling til S o b y  og 

sra Gersdorfslund efter Fensteen, har der i fordums 
Dage ligget en B y , som bar Navnet Lemmestrup.

Den  omtales 1509, da N ie ls Henrichsen i Lierholm 
fljodede en Gaard dersteds til Bistop N ie ls Clausen 
(Skade) i Aarhus. S .  A. ejede Fru Beathe D rage s
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Efterleverske 2 Gaarde i Lemmestrup og gav Borgerm e
ster M ittel Pedersen (Akeleye) i Odense Fuldmagt at 
scelge dem med mere G ods hun ejede i Hads Herred. 
Byen  skal ifolge mundtlige Overleveringer vcere bleven 
nedlagt, og Gersdorfslund, efterat vcere nedbrcendt 1713, 
opbygt af den.

D e r sortcelles, at paa den Tid dette foregik, vare 
alle Gaardene nedlagte og inddragne under Hovedgaar- 
den paa een ncer. Denne beboedes af en Enke, som 
stal have vceret velhavende, og som maa have vceret i 
Besiddelse af en energifl Charakter; thi hun lod sig ikke 
drive ud, skjondt der blev gjort at muligt for at tvinge 
hende dertil og skal vcere bleven siddende ved Gaarden, 
efterat den ovrige D e l af Byen forlcengst var nedlagt.

K a r l e n  og  V i l d s v i n e t .
E n  G ang i lcengst forsvunden Tid hcendte det sig, 

at en Karl som red igjennem R avn  Skov, stodte paa et
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Kuld Grise, som laa og sov i en Bunke Lov. Han sik 
Lyst lil at scette sig i Besiddelse af dem, og steg af 
Heften og neermede sig med Forsigtighed de intet O ndt 
anende Smaagrise.

S in e  „Uncevnelige" drog Han af, bandt om dem 
forneden og var saa heldig at saa alle Grisene 
pultede deri; kastede saa det Hele paa tvcers over 
Hestens Rüg, svang sig selv op og saa „Hallo," afsted 
efter Lemmestrup, alt hvad Heften künde rende; thi Han 
vidste, at det var Vildsvin Han havde med at gjore. 
M en  Grisene peb ved den Medfart de fik, og de peb 
saa hoit at Sven  horte dem. Det forslog ikke, alt hvad 
Karlen lod Heften trave ud, Sven  var Ham i Hcelene, 
og tilkjendegaav ved sin Grynten, at den vilde have sine 
Grise tilbage og inden Karlen naaede ud af Skoven, var 
Han indhentet af det rasende Dyr. For at redde sig maatte 
Han offre ikke alene sit Bytte men ogsaa det Han havde det i 
og ride hjem til Lemmestrup i sin mangelfulde Paaklcedning.
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Soby.
O gsaa her gav Hr. N ie ls Brock 1330 G ods til 

R in g  Kloster. S o m  alt omtalt, folgte N ie ls Kjeldbech 
c. 1360 noget G od s i S o b y  til Jacob Jensen. 1381 
folgte Jens P o r s  til O ve  Krabbe fit Jordcgods i G y l-  
ling S o g n  i Soby, en Gaard kaldes Skovsgaard, og 
en Enemcerkelund, en ode Gaard i Soby, og hver sierde 
Fure over S o b y  M ark  og Hver4de Trce i S o b y  Skov. 
Dette G ods forblev i Krabbe Slcegtens Eje til 1443, 
da Peder Krabbe folgte sine to Gaarde i S o b y  til B isp  
Jens i Aarhus. Dette Aar forte Gosmer Kirke Trcrtte 
med en M and  i S o b y  om et Byggested dersteds, som 
blev tildomt Kirken. Anders Jepsen af Se rrid slevs Gods, 
i S o b y  er foran omtalt. 1457 udstedtes et Th ings- 
vidne, at den Jord, som hedder Rode man, Hennickes 
damb og Pilledamb, ikke haver vceret brugt andetsteds 
end til Soby, forend Jens Pallsen, som var Foged paa 
Aakjcer, brugte den til Aakjcer et Aar.
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Dybvad
bar utvivlsomt Navn af sin Beliggenhed ved et gammelt 
Vadested, og ligger saa sidt at den ncesten overalt, iscer 
lidligere har vceret omgiven med Band etler M orad s. E t 
af Herredets storste Vandlob, D ybvad - Malkjcer- eller 
G ylling  Aa lober her forbi og har nok i gamle Dage  
her bannet det foran omtalte Vadested. Aaen har lige- 
ledes afgivet et fortrinligt Vandingssted, idet der i for- 
dums Tid ved et nedrammet Pcelevoerk og et i en Atens 
Afstand derfra anbragt Bolvcerk af A lens Hojde, 
med Gründen foran lirolagt, var frembragt et storartet 
Vandingssted, hvor hele D ybvads Kreaturbescetning künde 
vandes paa een Gang, men nu er det forfalden?

Fra Dybvad  stammede de lcerde Dybvader; navn- 
tig var den bekjendte Jorgen Dybvad, der som theolo- 
gifl Professor ved Kjobenhavns Universitet blev assat 
1607 for sine Uttringer om Adelen, og dode i sorgelige 
Omstcrndigheder 1612, fodt paa denne Gaard i M idten
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af det 16de Aarhundrede. Dybvad  var den G ang kun 
en Bondegaard, men senere blev den Officersbolig, og 
vides da at have vceret beboet af M a jo r Akeleye og 
siden af Valdemar Lykke. Ester den Tid blev den en 
fri Scedegaard og har Haft samme Ejere, som Aakjcer. 
Justitsraad Lassen forsynede i forrige Aarhundrede 
Gaarden med nye Bindingsvcerksbygninger.

I  den stcerke Orkan paa de fyrgetyve Ridderes 
D a g  1847 omblceste Oxnehuset, hvorved 25 Kreaturer 
floges ihjel. T il Gaarden Hörer en Vindmolle, som 
efterat vcere asbrcendt 1801 blev opbygget saa solidt 
at den endnu er een af de solideste og tilmed den storste 
Vindmolle, som findes i Hads Herred. I  det tcet der- 
ved beliggende M o llehus er det, at Svend  Feldings 
Davregryde sindes indmuret som Grubekjedel. I  „dan- 
ffe A t la s "  scettes Dybvad til 10 Tdr. 5 Skpr. 1 Alb. 
Hovedgaardstaxt, over 254 Tdr. Bondergods; Kongeti- 
ender 33 Tdr. 6 Skpr., Kirketiender 88 Tdr. 6 Skpr. 
D e r holdtes 50 fede Stude paa Gaarden.
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G e r s d o r f f s l u n d .
As  det G ods Hr. Jochum Gersdorff fik i Hads 

Herred af Kong Frederik den Tredie, som Erstattung for 
de Herregaarde i Skaane, Han havde mistet ved Freds- 
flutningen med Sverrig, gik Storsteparten i A rv  til 
Hans to Svigersonner, G regorius Rath lou  og Jens 
Rodsteen. Den forste oprettede af en D e l af sin Pa rt 
en Hovedgaard, som Han efter sin Frue kaldte G e rs 
dorffslund. B landt de Jorder som bleve tillagte G e rs
dorffslund, skulle ifolge mundtlig Overlevering ogsaa 
have vceret dem, som tidligere udgjorde den nedbrudte 
Bondeby Lemmestrup og dem som havde Hort til en 
ligeledes nedbrudt Hovedgaard H oiby; hvorom senere. 
1674 opforte Gregorius Rathlou en Bindingsvcerks 
Hovedbygning paa et Sted hvor der forhen laae e tH us 
kaldet Pörsborg. Denne Hovedbygning nedbrcendte imid- 
lertid 1713, men blev strax gjenopbygget af Jcegermester 
Christian Rathlou, hvis Enke, Fru  Dorthe Soph ie  Schack
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indlemmede Gersdorffslund i det af hende den 7. A u 
gust 1749 oprettede S tam h u s Rathlousdal.

Gaarden taxeredes den G ang lil 46 Tdr. 6 Skpr. 
2 Fdkr. Htk.; Skovskyld 1 Td. 1 Skp. 1 Fdk., Bonder- 
gods oder 300 Tdr., Kongetiender 38 Tdr. 2 Skpr. 3 '/« 
Fdkr. og Kirketiender 89 Tdr. 4 Skpr. Paa  Gaarden 
staldedes Dxen. 1833 brcendte Gersdorffslund Dxnehus 
og Lade.

M a n  pleier ellers at sige, at hvor Storken bygger 
kan Lynet ej slaa ned; men det har ikke holdt S t ik  her, 
thi Lynet flog ned i selve Storkereden paa Gaarden.

H o j b y ,  G o s m e r h o l m ,  B j o r n k j o e r  og H n s b y .
Medens Dybvad  og Gersdorffslund begge tilhore 

en nyere Tid, har der i Gosm er Halling S o g n  ingen
lunde vceret M ange l paa Hovedgaarde; thi de tre sorst- 
ncevnte have vistnok alle ligget i Gosm er Halling Sogn . 
P a a  Gaardmand Mikkel Mikkelsens M ark  paa Halling
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Hovmark, og paa den tilstodende Gersdorfslund M ark  
sindes tydelige S p o r  af at have ligget en Hovedgaard, 
om hvilken man veed at den hed H o j b y .  S y d  for 
Stedet hvor den har ligget, fandtes for ikke langt til- 
bage i Tiden en stör og smuk Skov, som bar N avn  as 
Hojbylund. N u  er der sidste Trce saavelsom Gaarden 
forsvunden og snart vil vel ogsaa Navnet Hojby og 
Hojbylund forsvinde i Tidens Strom .

Den anden fordums Hovedgaard vi trceffe paa er 
G o s m e r h o l m .  D ens Navn vifer at den har ligget 
enten i selve Gosmer eüer ncer derved. M uligen erden 
det nuvcerende Prcestholm. Stedet hvor B j o r n k j c e r ,  
eller Slottet i Vandmosen, som det ogsaa kaldes, har 
ligget paavises endnu og flere S a g n  ere knyttede dertil.*)

*) Om  Bjornkjcrrs Historie er jeg i Desiddelse af adstillige Medde- 
leiser, som ere paatcrnkte at skulle optages heri Bladet som en 
selvstcendig Feuilleton, hvorfor alt derhen hörende udelades her 
i »Hads Herred for og nu." Udg.

Hads Herred for og nu.
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Alle disse Gaarde vare beboede af Adel, men de 
opbevarede Efterretninger om dem ere dog kun faa.

Hojby ncevnes forste G ang i Aaret 1365 i et gam
melt Skjode, svm Gotffalk Henningsvn gav Kong V a l- 
demar paa sinNettighed i det Gods, Han havde i Hojby, 
som er den Hovedgaard i hvilken Jep Kalffson tilforn 
boede, med al sin Rettighed og Tilliggelse. Hvorledes 
Jep Kalffson havde faaet Hojby, vides ikke. Gamle 
Beretninger fortcelle imidlertid, at den bekjendte Hr. 
Marsk S t ig  har ejct G ods i denne Egn. Det er alt 
omtalt at en af Hans Efterkommere har ejet G ods i 
Fensteen.

Jep Kalffsons formodede So n , Hr. Erland Kglff, 
var meget ncer bestcegtet med M a rfl S t ig s  Sonneson, 
Hr. S t ig  Andersen til B iornsholm , og det synes da ikke 
utroligt, at Jep Kalffson har vceret gift med en Datter 
af Marsk S t ig ,  og i Medgift har faaet Hojby og mere 
G ods i denne Egn.
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O m  Gottschalk Henningson alter har vceret en S v i -  
gerson af Jep Kalff, er ikke godt at sige. Kronen har 
nceppe beholdt Hojby ret lcenge; thi ved Aar 1400 til- 
horte den en adelig Familie af Navnel Puder. Det 
maa have vceret ansete Folk disse Pudere, thi ikke min- 
dre end 3 af dem, Vcebnerne Aage, Christiern og Tyge 
Puder, have 1377 hcengt deres Se g l under Kong O lu fs  
Haandfcestning. Fru  Jngeborg Puder gav 1397 G ods 
til Horsens Kloster, og hun har vel allerede den G ang 
ejet Hojby; 1403 flrives hun idetmindste dertil; thi da 
pantsatte Fru  Jngeborg af Hojby en Gaard i Halling 
til Mikkel Nielsen. Hun er formodentlig dod kort efter, 
thi 1406 ejede Bent Puder Gaarden. Han fkjcenkede 
1408 Halvvarten af og en Broderdel i den adelige 
Halvpart af Hojby til Aarhus Domkirke. Bent Puder 
har vceret mere god mod Kirken end mod sine Slcegt- 
ninge, thi noget Gods Han ejede i Vor Herred, nemlig 
en Gaard i Saaby, gav Han til Vo r Kloster.
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H ans Enke, Fru  Kanne i Woldberg fladfcestede 1427 
bette Gavebrev. Bent Puders B o rn  ekler snarere S o d -  
ffende havde beholdt en Pa rt i Hojby. D e r blev nern- 
lig 1409 udstedt et Brev, hvorved Iv e r  M unk lod Tyge 
Puder kvit for al A rv og Rettighed, som hannem til- 
faldt med Hans Hustrn, Fru  M aren Knudsdatter i Hojby 
og Hojby Fang og i alt det G ods som til Hojby ligger 
med Rette.

Det er rim eligvis en Lcesefejl naar her staaer 
Knudsdatter istedetfor Pudersdatter. Familien Puder 
sorsvinder dermed fra Hads Herred. Endnu i M id len  
af det 15de Aarhnndrede levede Sleegten andetsteds i 
Zylland, men efter den Tid tjendes den stet ikke mere. 
1446 tilhorte Hojby en Adelsmand D av io  Saxesen, 
men om Han har kjobt den af Kirken eller arvel den 
efter Puder'ne ved vi ikke. Det sidste er det rimeligste, 
og Han har da kun ejet en Del i Hojby, thi Kirken 
plejede sjceldent at flippe hvad den en G ang havde faaet
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Fingre i. A t Han har vceret Arving efler Fam ilien 
Puder synes ogsaa at fremgaae as, at Han ligesom denne 
ejede G ods i Vor Herred, thi 1422 pantsatte Han en 
Gaard i Tykjcer og 1442 en Gaard og et Boel i B ryrop  
i sidstncevnte Herred til B is p  Ulrik. 1442 pantsatte Han 
samme Vifkop sin Rettighed i Husby Mark. 1444 dar 
Han paa Hads Herreds Thing med at udsiede det under 
Aakjcer omtalte Thingsvidne. Han kaldes deri „David  
Saxeßen aff Gosmerholm, webner". Det er baade sorste 
og sidste G ang vi yave funden Gosmerholm ncevnt. 
1446 sirives D av id  Saxesen til Hojby og fljodede da 
B isp  Ulrik sit G ods i Fillerup. Har Han ogsaa begravet 
Gosmerholm i Kirkens S k io d ?  Det synes trolig nok, 
eftersom Gaarden ikke senere ncrvnes og den gode M and  
aabenbart ikke har vceret den bedste Husholder. Port 
Ksendffab til de gamle Herregaardes Historie flriver sig 
fra opbevarede Skjoder, Skiftebreve, Pantebreve, Lag- 
hcrvder etc.; men derfor ophorer ogsaa vore Kundskaber,



402

saasnart Gaardene kom under Bispestvlen. en Ejer, der 
aldrig var saa sättig, at Han behovede at scelge eller 
pantscette hvad Han en G ang havde faaet, allid saa 
mcegtig, at Faa eller In gen  turde indlade sig i Proces 
med Ham, og ester hvem der forst ved Reformationen 
holdtes Stifte. Scert er det, at D av id  Saxesen ikke 
lod sin P a rt  i Hojby gaa over i Kirkens E j e , iscer da 
denne jo alt i saamange Aar havde havt godt Fodfceste 
i Gaarden. Det var forbeholdt en senere E je r, Fru 
Mette Nielsdatter, der 1483 skjodede Hojby samt en 
Gaard i D yngby  til Biskop Eyler (Bolle) i Aarhus- 
Bispen erhvervede Aaret efter Kong H a n s 's  Stadfcrstelse 
paa dette S k jsd e , thi Fru  Mettes Arvinger vilde ikke 
give S l ip  paa Gaarden, ja de lode sig hverken forknytte 
af Köngen eller B isp e n , thi 1491 forfulgtes de endnu 
paa Hads Herreds Thing af Bispen, der lod optage et 
Th ingsvidne til Bekrcestelse paa Fru  Mettes Skjode.
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Endnu 1518 klagede Biflop N ie ls Clausen oder at 
Hojby dar brugt sra Kirken uden dens M inde.

De stakkels Bisper sik ikke stör Glcede af Hojby, thi 
kun 18 Aar ester kom Reformationen og saa dar den 
Glcede forbi. Cfter 1518 have vi intet kunnet finde 
om Hojby.

V i maa nu tilbage til Jep Kalfsen; thi vel trceffe 
vi Ham forst efterat Han ikke lcrngere ejede Hojby, men 
Hans Slcegt de Kalf'er ejede dog siden andet G ods her 
i Egnen. Denne Familie forte i sit Vaaben en halv 
blaaklcrdt Jom fru i en fort Fjederham med en G uld- 
krone paa Hovedet i et gyldent Skjold. To andre Fa - 
milier Knob og Rigstrup forte samme Vaaben og havde 
vel alle samme Herkomst. Jev Kalfsen var vistnok 
Fader til den bekjendte Hr. Erland Kais. Denne var 
1359 as Kong Valdemar forlehnet med R iberhus, men 
gik forrcederifl over til Grev C lau s af Holsten, der til 
Belonning end yderligere forlehnede Ham Hr. Erland
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med G ram  og Mogeltonder. Knap et halvt Aar efter 
gik Hr. Erland ikke des mindre med alle tre Slotte  
tilbage til Kong Va ldem ar, der da fornojet udbrod: 
„Atterdag! Den Ka lv  er vel vcerd at lcegge til, jfjor 
lob Han dort som Ka lv  og iaar kommer Han tildage 
som Ko med to stcerke Kalve ". Hr. Erland  sik da ogsaa 
strax P la d s  blandt Köngens bedste Mwnd, thi Han har 
samme Aar 1360 medbeseglet Köngens Haandfoestning. 
H ans Frue var af den anseteste jydske Adel; thi hun 
stal have vceret en D atie r af Hr. B o  Hoeg til D rum  
og Sophie. E sge  Frost Datter. Ovenfor er alt ud- 
talt Formodning om, at Han slammede sra de mcegtige 
Hvider. 1362 har Han nemlig forseglet et af Marsken. 
den yngre Hr. S t ig  Andersen Hvide til Bjornsholm , ud- 
stedt Familiedokument og ncevnes forst blandt de af 
Marskens ncermeste Slcegt, som forekommer ved denne 
Lejlighed. S .  A. fljodede Hr. Erland noget G vd s i 
Fiends Herred til Viborg Domkirke. T i  Aar efter pant-
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satte Han G ods i V issing i Gjern Herred til M ittel 
Nielsen. O m  Hr. Erlands G ods i Hads Herred har 
vi kun Efterretning om, at Han ejede G ods i G y llin g ; 
men Han har sikkert her besiddet meget mere, der alt er 
gaaet i A rv  til Sonnen, Hr. Ie p  Kalf.

Denne var ligesvm Hr. Erland  Ridder, men künde 
ellers langt fra maale sig med Faderen i Anseelse. 
Ester Slcegtebogerne var Han gifl med Fru Iy tte  Axels- 
datter Thott og ejede P a ls g a a rd , som gik i A rv  til 
Hans S o n  Axel Kalf, der 1421 opbyggede denne Gaard. 
R ig  var Hr. Ie p  Kalf i alt Fald, thi foruden en Hel 
D e l Bondergods i flere forstjellige Herreder, ejede Han 
tre Hovedgaarde: Staffor, Kerhgaard og Brendtorp i 
Bjerge Herred, som Han 1408 folgte til B is p  Peder i 
Roskilde. Det synes riglignok at storste Parten af 
disse Rgdomme gik labt for Hr. Jeps Dod, der indtraf 
1414; thi Hans Enke, Fru  Mette, (ikke Iy tte ) vides kun
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at have ejet G ylling og Gyllingnces, hvilket Gods hun 
1438 gav til Kirken.

E n  S o n  af eller Broder til Hr. Jep Kalf, var 
vistnok N ie ls Kais, hvis Frue heb Abel Thygesdatter, 
og har troligt vcrret en Datter af den foran omtalte 
Thyge Puder. D e ls  med hende og dels efter sine For- 
crldre har N ie ls Ka lf faaet en Hel De l G ods i Hads 
Herred, men efter Hans D od  folgte Fru  Abel 1427 det 
efterhaanden til Bifkop Ulrich i Aarhus. Dette G ods 
bestod af Bjornkjcer Gaardsted, Husby M ark og Husby 
Skov, Schynvergaardt og to andre Gaarde i Halling, 
4 Gaarde i Sm erup, 1 Gaard i O rting, 1 Gaard i 
M orsho lt, 1 Gaard i Ondrup, 1 ode Byggested i G y l
ling samt noget G ods i Vor Herred. Kun 3 Aar efter 
at hun havde folgt saameget Gods, var Fru  Abel T h y 
gesdatter alter i Pengeforlegenhed; thi 1430 pantsatte 
hun Bifkop Ulrik den halve Husby M ark  for 40 lodig 
M ark  i Hvider, dog paa Betingelse, at hun atter maatte
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lose Godset igjen for lamme Sum . O m  hun naaede 
det er vistnok et meget stört Spo rgsm aa l. Hr.
Eske Brock ejede 1432 en Gaard paa Husby Mark. 
Fru  Abel levede endnu 1435, men havde da begyndt at 
vende sine Ojne mod en bedre Verden, thi hun fljcenkede 
da en gejstlig Mand, Hendrik Davidsen noget G vd s  
„i Faddergave" sor at Han flulde bede godt for hendes 
Sjcel. N ie ls Kalf og Fru  Abel havde en Datie r Ane, 
der blev gist med Laurids D a n  lil Faddersbol. D e
har dog formodentlig Haft flere Born, thi 1458 ncevnes 
en Mittel Kalf, Vcebner, hvem N ie ls M unk pantsatte 4 
Gaarde i Rort. 1483 ejede en M vgen s Kalf G ods i 
G islum  Herred, og 1460 - 84 ncevnes Fru  Kirsten K a lfs  
D atie r, M ogens P iks Efterleverste, der ejede G ods i 
H ing Herred. E n  S o n  af N ie ls Kalf og Abel Thyges- 
datter, var vist ialtsald Tyge Kalf af Tvenstrup, der 
1492 ncevnes sammen med Hovedsmanden paa Kallo, 
O lu s F r iis  i en Markestjels Forretning, der passerede
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mellem Gangsted og Vedflet Marker i O re  Herred. 
Han bereites ogsaa at habe ejet Jernit, det nuvcrrende 
Frijsenborg, og efterlod sig en Datier, der blev S ta m 
memoder til Adelsflcegten Krag. V i ere nu fcerdige 
med Kalf'erne og sor den S a g s  Sky ld  med Gaardene 
ogsaa, der alter ere blevne Bispegods. 1509 udstedtes 
en Laghcevd paa M u rb y  Skov, Bjornkjcer og Bjornkjcer 
Bold hos Halling i Hads Herred. S .  A. vidnedes det 
paa Hads Herreds Ting, at den Gaard som Hr. Otte 
H.olgersen (Rosenkrantz til Böller) haver ladet bygge 
paa Husby M ark  er bygget Kirkens Tjener til Trcrngsel.

Gosm er heb i det 14de Aarhundrede Gascemcer.

Halling Logn.
(For Halling Kirkes Vedkommende meddelt af Gaardmand Jens R a s-  

mussen, Halling og for Hous Vedkommende af Hr. Vilhelmsen.)

Halling S o g n  er Annex til Gosm er og omgives af 
dette, Bjerager S o g n  og Kattegattet.
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Sognets Areal udgjor 990 Tdr. Land hvoraf 36 
Tdr. Land ere Fredskov. Hartkornet belober sig til c. 
109 Tdr. og I V<2 Td. Skovflyld. I  Gjennemsnit gaaer der 
c. 8̂ /4 Tdr. Land paa Td. Htk. Indbyggerantallet er 320.

I  Sogne ls  sydlige D e l danner en udskydende P yn t 
den saakaldte Hov Havn, hvor Fartoier af 7 Fods 
Dybgaaende kunne lcrgge til, og ligeledes sage Lce for 
Visse Vinde. Her er et Udflibningssted med Pakhus. 
At her har vceret Se ilad s i celdre Tid sremgaaer af det 
under Gosm er S o g n  anforte, at Kong Christian den 
Fjerde indskibede sig ved Hov Havn den l9. Oktober 
1618, for at sejle til Kallundborg efter Dagen i For- 
vesen at vcere ankommen fra Skanderborg til Halling 
Prcestegaard, hvor Han overnattede.

Hon Pakhus, som ligger paa den omtalte P yn t ved 
selve Stranden, er opfort 1853. Fo r den T id  blev der 
vel udskibet en D e l Korn her til Ksobmcend i Aarhus, 
som da lod tinge at levere en besternt Dag, men da der

Hads Herred sor og nu.
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ingen B ro  fandtes, maatte Bonderne selv kjore ud i 
Vandet med det til Prammene. Foruden Korn udflibe- 
des ogsaa dengang en Mcengde Brcende og Egetommer 
sra Stamhuset Rath lousda ls Skove.

I  Vinteren 1869— 70 blev Pakhuset stcerkt truer 
med Ddelceggelse, idet Isen  brod op paa Havet, flruede 
sig op paa Pynten og klods op ad Bygningerne, hvilke 
den iruede med at jcevne med Jorden. Bjcelker, der 
vare opstillede tcet ved S iden  af hverandre sor at mode 
Isen, bleve kacekkede som Svovlstikker, og hvis ikke 
Strom m en havde vendt sig netop da Faren var störst, 
vilde Isen, som allerede laa langt op paa Taget, hvor 
der laa Folk sor at staa den itu sikkert ikke have flaanet 
Pakhuset. Under Sormfloden i Novbr. 1872, pidstede 
Vandet saa stcerkt mod Pakhusets Grund at Grundste- 
nene blottedes; der laa den G ang 3 Skibe i Havnen, 
hvoraf de 2 dreve paa Grund paa S o b y  Rev, men kom
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dog snart flot, derimod blev det tredie Fartoj, en norsk 
Jagt liggende ufladt i Havnen, da dens Fortojning holdt.

Hou Havn er udelnkkende bannet af Naturen, om- 
given af Grunde, af S o b y  Rev og Hou Ron, som bry- 
der Soen  o.a derved danner en god og sikker Ankerplads 
paa Kysten. Paa  Gründen er der ncrsten altid fuldt op 
af Fuglevildt, iscerForaar og Efteraar, navnlig Edder- 
fugle og forte Gjces, hvoraf der bliver skudl ikke faa, 
Eddersuglen, som bekjendt mest for Dunenes Skyld, og 
Gaasen, fordi den yder en velsmagende Fode. Af Scel- 
hunde er der tidligere hieven ffudt mange paa Grundene; 
men de ere nutildags mere sty og aarvaagne, og derfor 
vanskeligere at komme paa Skud.

I  de senere Aar er der bygget et P a r  smukke B y g -  
ninger af Stamhusbesidderen til Rathlousdal. Den ene 
blev opfort 1871 til Skipper Hansen, og har S ta m h u s
besidderen selv et P a r  smukke Vcerelser den; den anden 
blev opfort 1874 til M inde om „Echo" i Stormfloden,
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og beboes af Som and  Enevold Sorensen, som dengang 
saa djcervt freiste den Stamhusbesidderen tilhorende 
Lystkutter „lille Echo", som om Sommeren i Regien 
ligger foriojet i Havnen, naar den ikke er paa Togt. 
Pan  den ene S ide  af Huset, der vender mod Havel er ind- 
muret tvende Plader med Inscription, een paa hver S ide  
af Toren. P a a  den ene staaer: „T il Erindring om Lyst- 
kutteren „Echo" i Storm en den 13. Novbr. 1872", og 
paa den anden: „Opbygl af C. F. E. v. Holstein 
R a th lou " Anno 1874.

Fcergefarten til Thuno og S a m so  bliver besorget fra 
Boulstrup S trand  af N ie ls Wendelbo, der er indsat som 
kgl. Fa'rgcmand. I  a ldre Tider stete den nok sra D yngby  
eller Grindsnabe.

I  Sognet ligger Bherne Halling med Skole og 
Spotlrup. Halling B y  ncrvnes 1396, da Jacob Skinkel 
pantsatte 2 Gaarde i Halling og 1 Gaard i Randlev 
til Henrik Bönstrup sor 60 M ark i Hvider.
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Kronen ejede den Gang noget G ods i Halling, men 
det blev panlsat af Kong Erik af Pommern Aar 1400.

Fru  Jngeborg Puder af Hojby pantsatle, som alt 
omta l t 3Aa r  feuere en Gaard i Halling til en v is Mikkel 
Nielsen. Dennes Senner vare maaste M vgen s Mikkelsen
1 Noro og M a d s  Mikkelsen i Dyngby, der 1420 skiftede
2 Gaarde i Halling. 1427 folgte Fru  Abel Thyges- 
datter „Schvndergaard" og to andre Gaarde i Halling 
med mere Gods til B isp  Ulrik. M u ligk  var ' det dette 
G ods at Hr. N ie ls Timmesen Rosenkrantz siden trcettede 
med Aarhus Domkirke om, i hvilken Anledning 7 Mcend 
i Aaret 1465 vidnede um, at det i 30 Aar og mere 
havde ligget „wlast och wkjerdt'^ til Sancte Clements 
Domkirke. Denne Trcette varede i mange Aar, men er 
allerede omtalt tidligere, da den desforuden drejede 
fig om meget andet G ods her i Herredet.

1510 mageskiftede Mester Ulrich B ild  og Bifkop 
N ie ls Clausen (Skade) i Aarhus om en Gaard i Halling.
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1656 blev Halling S a g n  Annex til Gasm er istedetfor 
at det tidligere havde vare! annekteret Drting.

Prcestegaarden var den Gaard, sam nu beboes af 
Pau l S iudah l.

Halling Kirke, sam tilhorer Stamhuset Rathlouedal, 
er smuk ag vel vedligehaldk, bygget af utilhugne K am 
pesten, med Taarn ; men kun Hvcelving aver Choret.

I  Hofkirken er G ibslaft. P aa  den venstre Side af 
Taarnel sindes Bogstaverue I .  O . S .  N. (Jochum Otto 
Schock R a th lau ) indmurede lilligemed Aarskallet 
1778. til hvilken Tid Kirken altsaa maa vcere bleven 
underkastet en Hovedreparalion. Paa  Kirkelaflet ovbe- 
vares eu Ligbaare, sam har va'ret benyttet til at dcrre 
Ligene paa fra Kirkegaardslaagen til Graven. Folgende 
Inskription findes paa denne Baare:

»Her bcrreö vci.i det dede Lig.
S o m  stcil til Grciden Horeö;
Men Sjcelen er i Himuieric;,
Hvor ingen pine rores. Anno 1762."
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Kirkeklokken er stobt i Lybek Anno 1742. Paa  K ir- 
kegulvet er i Gangen l'edlagt 3 Ligsten, og sindes der 
paa den normest Doren udhugget Billedet af en Prcest 
med Hans Hustru i Legemsstorelse.

P aa  den anden Sten  lceses folgende:
..Her under ligger begraven cerlig M an d  Peder 

Michelsen S tv rm  i Halling, som dode Anno 16..  og 
Hans Hustru Aue Rasm usdatler som dode Anno 16..  
Gud give dem e» glcedelig Opstandelse." D e  maa alt- 
saa i levende Live have ladet Stenen sorfcerdige, og er 
det ved deres D od  bleven forsomt at scette Aarstallet til. 
Tette Watepar har beboet den Gaard i Halling, hvor 
R a sm u s Nielsen boer, og Gaarden bencevnes endnu 
ester dem „Storm gaarden."

Den tredie Ligsten bcerer S p o r  as at have vceret 
meget smuk, og var udhugget med ophojede Bogstaver, 
men er nu saa forflidt, at den er ulceselig.

Tobesonden er af 2 tilhugne Kampesten med M e s 
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sing Fad hvorpaa lceses: Anno 1664 Hader Peder 
Rasm ussen Halkjcer givet dette Bechen til Halling 
Kjerche Fundt.

Kirkens Eier, Stamhuset Rathlousdal, har belastet 
et nyt Alter med et stört forgyld tKors paa Alterbardet. 
1851 blev Lostet gibset og nye Stale anflaffede. I  
Vaabenhuset henstaaer et gammelt Helgenbittede af B il-  
ledskeererarbeide, forestiüende Iom fru  M a r ia  med Kristus- 
barnet paa sit Skjod, ag i Baggrunden eir mandlig og 
en kdindelig Skikkelse.

T a  Kirkegaarden i Efteraaret 1875 bled drajnet, 
stodte man paa en Egetra'skiste, indeni hdilken alter 
fandtes en Fyrretnrskiste indeholdende Resterne af et 
Skelet. San d fyn lig v iis  har der vcrret en noget mere 
end almindelig M and, der her har Haft sin Grad. Tillige 
fandtes en D e l störe Iernhanke, som have vaerel paa- 
herftede Ligkisterne sam Bcerehanke. Hele Fundet blev 
igjen nedlagt paa samme Sted  det Var fanden.
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G yllin g  Sogn.
(Vceseuligi't ester velvilli^e Meddelklser f>>, Hr. Pastor

O. Melier i (Hyllmg.)
Den sydligste D e l af Hads Herred er G y lling  

Sogn , svm imod Nord grcrudser til Falling og Gosm er 
Sogne, imod Dst og S y d  er omflydt af Kattegattet og 
imod Vest af Horsens Fjord. Sognets Areal udgjor 
4282 Tdr. Land, hvoraf meget Skov og deraf igjen 484 
Tdr. Ld. Fredslov. Hartkornet belober sig til c. 369 
Tdr. og 3 Fdk. Skovstyld. I  Gjennemsnit gaaer der 
c. 10'/4 Td. Ld. paa Td. Htk. Jnddyqgerantallet er 
c. 1200. '

I  Sognet er Byerne Gylling, Lerdrup og en D e l 
af S o b y  (hvis vorige De l ligger under Gosm er Sogn .) 
D e r sindes 2 offentlige Skoler, en Friffole og 2 Möller. 
Desuden ligger i Sognet Herregaarden Gyllingnces, 
med 52 Tdr. Htkrn. og en Afbyggergaard lcengere ude 
paa Noesset kalbet Tyndege. P a a  Halvoens ostlige
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S ide  er en Eng, Kalsemae, i hvilken olle Sognets 
Lodsejere have Lodder, og hvorpaa kan avles 3 a 400 
Lces Ho. Den er inddcemmet fra Havet forst i bette 
Aarhundrede ved en stcerk Dcemning med Slusevcerk. 
Paa  den modsatte S id e  af Halvoen ud mod Atro er 
vgsaa en inddeemmet mindre Eng. Det Dige, som 
dcrmmer for den, kaldes Lerdrupdcemningen, og er opfort 
1803 af Gyllingnces' davcerende Ejer, John Sm iih , og 
tjener som Kjoreves fvr Alroboerne idet den staaer i 
Forbindelse med en Vade, som forbinder Den  med Fast
landet, og som er farbar med Vogne om Sommeren, 
naar det er Lavvande. Noget sydligere ligger Linde- 
kjcrrslette, en Ladeplads med et Brohoved af Kampesten, 
som er af en yngre Oorindelse og ligeledes er anlagt 
af en af G p llingna 's ' tidligere Esere, Hr. P . Krohn. 
Hersra er Overlart til den /̂4 M i l  herfra liggende 
Hjarno, hvvr efter Sagnet Kong Hjarne flal ligge 
begravet.
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Ncevnle Ladeplads har vceret Skuepladsen for en 
Begivenhed, som foregik i Slutn ingen af forrige Aarhun
drede. Det var i de» Tid da Gyllingnces horte under 
Aakjcrr, at Herremanden lod hugge en betydelig D e l 
Egelommer i Skoven paa Gyllingnces. For ät Arbejdet 
künde gaa rastere fra Haanden, befluttede Han at lade 
opsore et H us til Arbejdsfolkene, Trcrvcerket dertil blev 
da tilhugget paa Aakjcer og en D a g  blev bestemt til at 
transpvrtere det ned paa Lindekjcersletten.

E t Djenvidne. Tommermanden der stod fvr O pfo- 
relsen af Huset, har i sin T id fortall folgende derom: 
„D a  vi kjorte fra Aakjcer med det tilhugne Tommer, 
fad jeg hos Forvalteren, der kjorte med den sorreste 
Vog». Endnu forend vi vare komne G ylling  paa et 
Bossestnd ncer, horte vi Trommen blive rort, og da vi 
tom ind i Byen, saa vi der alle de G ylling  og Lerdrup 
Bonder fvrsamlede, som for at vente paa os. A ldrig 
saasnart vare vi passerede dem sorbi, forend de satte
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sig i Bevcegelse og i Tauslied fulgte efter Vognene lige 
til Ladepladsen. Ankomne dertil lngde de sig roligt ned 
og indtoge eu afventende Holdning, medens vi afla 's- 
sede Tommeret og lagde Gründen til Bygn ingen; men 
da Fodtommeret dar lagt og den forste Sto lpe rejst, 
reffte Bonderne sig ogsaa, Alle som Een, trcengte os til 
S ide  og kastede uden videre Ceremoni Tommeret ud i 
Havet, idet de paastode, at Gründen var deres Ejendom.

G y l l i n g  B y ,  der ligger ved en lille Bcek, har 
m uligvis ligesom til Expl. Den  G jol i Limfjorden, 
N avn  af denne sin Beliggenhed, idet Ordet G y ll i 
gammel jydsk Dialekt, ligesom endnu G ill i det engelske 
Sp rog , betegner en saadan lille Bcek med side Bredder.

Äavnet kan ogsaa hidledes fra det oldnordifle 
G y lt -G r is ,  S o ;  idet de störe Skove, hvormed Ncesset 
i sin T id  var helt bevoxet, rimeligt kan have ljent til 
at lade S v in  gaa vaa Olden i. M a n  ved jo. at 
Hamborgerne sendte störe Svineflokke op at oldenfodes
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i Jylland og her kan vel tcenkes at have vceret en god 
Svineeng eller Gylteng.

Gylling er en stör Landsby, og utvivlsomt en me- 
get gammel By.

I  „danste A t la s "  hedder det: A f Gaderne deri 
Byen og dens Anloegning ved den gjennemlobende Aa, 
synes det, at den har vceret besternt til en Ajobstad, 
men Sandet, som undertioen paa 200 Favne bedcrlker 
Havbredden, har uden Tv iv l hindret bette „Om flag."

Det sydvestlige Hjorne af Byen kaldes N a b i s k r o g  
(rimelig det samme som flere tydfte B ye rs  Nobiskrug- 
Dicrvlekrog, og muligt sat i B ru g  af de mange tydfle 
Fam ilier, der forst i bette Aarhundrede indfones til 
Gyllingnces, og gjerne endte som Jndsiddere i Gylling). 
To af Byens Gaarde heb Smedegaardene muligt i For- 
bindelse med en H a n s  S o r e n s e n  S m e d  som levede 
i G ylling  i Begyndelsen af det 17de Aarhundrede, 
hvorom senere. To andre ved Kirken heb Skrivergaar-

Hads Herred for og nu.
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dene, som man maa antage af den Grund, at „Skrive- 
ren" fra Aakjcer ( o: Forvalteren) i sin T id har Haft 
P la d s  der, naar Han sagte Byen.

A f starre Gaarde i Byen kan ncrvnes D s t e r g a a r d ,  
sammenlagt af flere Gaarde, og med c. 12 Td. Htk., og 
Hoskjcergaard ved Engen Kalsemac.

Ved Groftegravning paa B yen s Marker er der 
fanden en Mcengde Gravurner af forskjellig Storrelse. 
D e  findes ikke spredte over en Hel Mark, men begrcend- 
sede lndenfor mindre Fladerum; saaledes er der paa en 
enkelt G aards Mark, syd far Byen, funden en De l af 
disse Urner paa et Stykke Jord af c. 2 Tdr. Lands 
Storrelse, og en D e l paa et andet Stykke af samme 
G aards M ark  af c. 4 Tdr. Lands Udstroekning. De  
indeholde Aste, Ku l og Ben. Nogle Steder finder man 
tre Lag over hverandre, andre Steder en lille indem 
en storre. Io rden er helt fort, hvor Urnerne findes. 
D e  flrive sig fra Oldtiden og ere saaledes Vidnesbyrd
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om, at her har levet Mennesker for henved Tre Tusinde 
Aar siden. P aa  Proestegardens Mark, vest for Kirken, 
fandtes i sin T id en Kcempehoj med et stört slensat 
Gravkammer. Hofen hed Stuehof, og man har adftillige 
S a g n  om den. Den  blev odelagt i Aarene Nogle og 
Fyrge af den davcerende Forpagter af Prcrstegaardeu. 
Stenene borlfsrtes og Hofen blev lagt under P lov. 
Det hojeste Punkt i Sognet er det saakaldte Koldhoj, 
hvo.efler en mindre Gaard som ligger derved har Navn.

Gylling ncevnes 1330, i hvilket Aar N ie ls Brock, 
gav G oos i G ylling  til R in g  Kloster. Senere efede 
N ie ls Kieldbeck noget G ods her, som Han folgte til en 
Jacob Jensen. 1352 flfodede Bolde Achisdatter sin 
Irrende Jens Hansen al sin Ret i Gylling. Kort efter 
maa den under Aakjcer omtalte R i d d e r ,  Hr. L a u r i d s  
T r u i d s e n  have ejet Gylling. Hans Datterson, G otl- 
schalk Rostrup pantsatte 1402 en Gaard og et Bygge- 
sted i G y lling  med mere G ods til B is p  Bo , der siden
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erhvervede Hans Skiode dervaa. En  anden Adelsmand 
Jens Socsaihell ejede !398G nd s baade her vg andensteds i 
Haas Herred. I  Begyndelien al del remlende Aarhun
drede ejede Hr Jep Kal l  na Hans Enke Gnllina na 
Gyllingnces, men Enken gav sil G nds lil Küken. 1426 
kfoble B is p  Ulrich desuden her en ode Jord oa el 
Byggested as Jep Andersen af Serridslev.

Endnu mere G ods i G ylling fik Bispestnlen ved 
Peder Krabbes Skjode i 1453. 1430 folgte Jens
Thvmsen 2 Gaarde i G ylling lil N ie ls Jensen i R on h . 
Sa a ve i G ylling  som S o b y  ncevnes i Bald. !I. Jorde- 
bog, hvor den forste er ansat til 12, den sidste lil 7 
M ark  Guld.

G y l l i n g  K i r k e s  Chor og Sk ib  er bygget af 
hugne Kampesten. Taarnet der er en senere Tilbygning 
og nogel lille i Forhvld lil den ovrige er derimod af 
brcendke Sten. Alterlavlen er fra Aaret 1638. Ten 
er smukt malet og prydet med Billedhugger Arbejde og
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er den anseligste her paa Egnen. D en  davcerende 
Kirkevcerge, Hans Sorensen Smed, havde ladet sit N avn  
sa'tte paa den, som om Han havde belastet den, hvorfor 
Han blev tillalt og paa Landemodet domt at lade N av- 
net udsauge, og desuagtet beiale de 600 Rdlr., som 
Alterkavlen havde kostet, saa at Han, rigtignok mod sin 
Vtlie, har bekostetden. Han ligger begraven midt i 
Kirken med en stör og smuk Ligsten over sig, saa Han 
maa have va'ret en anselig M and  i sin Tid. En  anden 
Ligsten findes i Kirkegulvet over R a sm u s Iu e l i Soby, 
af hvis Sonner Peter Iu e l blev Borgmester i Kjoben- 
havn og sial have givet noget til „Varkov." R a sm u s 
Jue ls Enke, M aren Mikkelsdatter S io rm  har 1673 til 
G ylling  Kirke givet Kalk og Disk, hvilken for et P a r 
Aar siden blev omstobt. I  Vaabenhuset findes en R u - 
nesten henlagt; den fandtes forhen henlagt som Dorsten 
foran en S ta ld  i den saakaldte S k r i v e r g a a r d ,  til- 
horende Gmd. Soren  Sorensen i Gylling. M a n  mente
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at den dar tagen fra en Hoj lige vest for Byen i 
Skjeellet mellem samme S .  Sorensens og R a sm us 
Rasm ussens Marker, hoilken Hoj i den senere Tid helt 
er floifet. 1850 blev den paa Foranstaltning af I .  I .  
A. W orsaae renset og henlagt paa sit nuvcrrende Sted. 
Jndskriflen lceste Han saaledes: „Tvke Thorkelson ristede 
denne Sten  efter sin Broder Usbak (?) den Gode." 
I  Kirken findes en gammel smuk Dobefont og et P u l-  
pitur, ovsat af Prcrsten B e r t e l  I o h a n s e n .

I  Vaabenhuseis M u r  sidder indmurede nogle meget 
gamle Ligsten, hvoraf en bcrrer Jndflriften 
Lberstinde Rosenorn lod i sin Tid forordne en daglig 
Morgenbon at holdes i denne Kirke af Degnen.

8erie8 ps^loium  siden Reformationen. 8eiie8 pa- 
stolum er af afdode Eonsistorialraad Jngerslev foran 
i en af Kaldels Kirkedoger angivet saaledes:

.4. Efter M ag . P . Poulsen i Sa x ild  Relation.
1. Hr. Jen s Nielsen dode 1548.
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k. H ans Ektermand mangler, men formo- 
dentlig Var det O le  L)vist, om hvilken en gammel 
Fortcelling bereiter, at Han uskyldig blev anklaget, 
domt og halshugget, for at have drcebt sin Karl, 
hvilket efter Hans Dod  blev opdaget at have vcerel 
Hans Kone.

2. Hr. Christen Rasmussen, Provst, dode 1610.
3. Hr. Berthe! Hansen, Provst, dode 1629. Denne 

Prcest har ladet opscette etPu lp itur i Kirken, hvor- 
paa Han kalder sig Berthel Iahansen

4. Hr. Just Lauridsen dode 1683.
5. Berthel Iustlen, sin Faders Medhjcelper og Efter

mand dode 1688.
k. Efter Kirkebogen af nuvcerende Prcest 

(o: Consistorialraad Jngerslev)
6. Hr. Peder Spentrup dode 1729.
7. Hr. D ine s Guldberg dode 1758, var Morbroder ttl 

O ve  Hoegh, en Guldsmedson fra Horsens, der



428

senere adledes som Statsm inister minder Navnet 
O . Hoegh Guldberg. Denne blev som Dreng op- 
draget i G y lling  Prcestegaard hos sin Morbroder, 
hvis Navn Han antog. F ra  denne Prcrsts Tid 
Hades adstillige Optegnelser i Kirkebogen, hvoraf 
maafte efterfolgende künde have Interesse:
1738 d. 22. Novbr. begrasvet gml. Johanne H ans- 

datter af G ylling  i sit Alders 101 Aar. Hindes M and  
forhen var dod i sit Alders 103 Aar.

Anno 1738, 13- Octbr. begraoet Velbne. Hr. Hen- 
ric M ü lle r,  M a jo r af In fa inerie t, der hafde ljent 
Köngen som kjcek So ld a t i 40 A a r; og ligesom forladt 
af Lykken dode i sin reduceret S tan d  i et af Pnrste- 
gaardens Huse, en god Christen, en M and  uden lige, i 
sit Alders 55 Aar.

Anno 1745. D om : 9 p. Trin., Käst Io rd  paa 
R a sm u s Hansen Crassa af G ylling  i Alders 23de Aar. 
M .  Hand undgik Mennestens Haand, sor et 13 A ars
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P'aebarn Han vilde voldtage i Skosven, men ikke G uds 
'7aand; thi da Dämmen var salben til Th ings, at Han 
ffuibe staa Skrift og bode naget til de Fattige, salbt 
Han ned af ett Trce i Skosven, og paa 3die D a g  dode, 
efterar Hand forhen var bragt i sine Snnde rs Kundflab.

1753 d. 15. M a j  dode R a sm us Ib sens Hustru as 
G ylling  Noe: M aren Lauridsdatter paa saa forflrcekkelig 
og selvmordiff en Maade, at, efterat hun havde fijoeldet 
og cerefljcendet R a sm us Pallesen her i Bhen, Hans af- 
dode Hustru og hindes efterladte Born , og derfore saa- 
vel as Praellen som af Ovrigheben var indkaldt at 
tiltales og asstraffes som en Lognere og A§re-Sksaendere, 
haver hun enien af Frhgt for Straffen eller af Ha?vn 
vver R a sm us Pallcesen og Born, om Morgenen mellem 
Kl. 7 og 8 sprungen i R a sm u s Pallaesens Kjcelde*) i 
Hafven, ta?t uden Hans Vinbuer, og tillige sprungen

Brond.
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Helvede i Struben. Ester dend oder hindes Gjcerninger 
fceldede Dom , blev hun den 19. M a s af N a t-M a n d e n  
henfort til det Trebundne M ark -Sk jce l mellem Gylling, 
Fcrnsteen og S o b y  Marker, og der af samme nedarafvet. 
Gud bevare hver Sjcel i Menigheden fra saa forfkra'kke- 
lig en D o d s -M a a d e . "

1744. Dom . 18 a T rin it: Var der In gen  af G ylling  
P iger i Kirck, og lvdPrcesten da ved Medhjcelpere under- 
soge Sagen, og befandt da, at de var laant dort at 
skage Hör i Byen og fandles der: hos Peder Mortensen 
7, Soren  Iespersen 4, R a sm u s Pedersen i Sonderbal
len*) 8, hos Jens Ibsen i Skrisgaarden 14 og hos 
So ren  Sorensen i Lerdrup 9.

Ester D in e s Guldberg kom:
8. Hr. Peder Laurids Bering, som dode 1789.

*) Gylling inddeltes paa dm Tid i Over-Ballen, Mellem-Ballen  
og Sonder-Ballen.
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9. Hr. Chr. Fr. Jngerslev, fodt 1764.
Denne Fortegnelse har feg (o: nuvcrrende Pastor 

O . M ö lle rs Fader) blot at tilfofe, at:
Hr. Consistorialraad Chr. Fr. Jngerslev dode den 

25. Januar 1841, eslerat have resigneret noget over en 
Maaned i Forvefen. (Han har udgivet et P a r  Skrifter 
og Var Fader til Professor C. F. Jngerslev, der dode 
som Rector for Cathedralflolen i Aarhus )
10. Hans Larsen Möller, fodt d. 10 J u li 1797, og 
efter paa femte Aar at have vceret personel Cavellan 
for Spjellerup og Sm erup Menigheder i Sjcelland, og 
paa fjortende Aar Sogneprcest for Taarup, L )vo ls og 
Borritz Menigheder i Vidorg S tift, d. 13. M a j  1841 
beflikket til Sognevrcest i Grilling.

Ligeledes maa feg (Pastor H. L. M ölle r) angaaende 
den omtalte O le L)vist bemcerke, at feg selv blandt de 
Wldste i Menigheder: ikke har truffet nogen som har 
Ham eller det om Ham Ansorte i Erindring.
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D a  feg derhos finder naget meget lignende bereitet 
i Pontoppidans banales eeelo^ia; vaniese II!. S .  798 f. 
am en Severinus Ia n i  T)vist, der anfores som Prcest 
for Vejlbn og Hamaa i Aarhus Stift, er jeg kommen 
paa de Tanker, at, har og en O le  Ovist til den angivne 
Tid vceret Prast i Gylting er Han maaffe dog i Sagnet 
bleven forvexlet med Severinus Ia n i  L)vist, aüerhelst 
da denne Sidstes Halshuggelse at Pontoopidan saures 
til Aar 163t 0 "  af Provst I .  M ö lle r i Hans Beskrivelse 
over Gejstlige Embeder 4 Hefte, Aarhus Stift, Side 
248 endog i Aaret 1617) altsaa omtrent i samme 
Menneflealder som den samme sorgelige Skjabne skulde 
have raml O ie  Ovist.

II. Nuvarende Sogneprcest er Hr. Otto Möller.

Ester G ylling  har det /̂4 M i l  lange og '/? M i l  
brede N a s ,  der fra Bven strakker sig mod S y d  ud i 
Havet, saaet Navnet „G y llin gna s."
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I  tidligere Tid var delte Ncrs bevoxet med mcegtig 
Egeskov, hvoraf der endnu findes nogle Rester i de 
Skove, der nu tildels dekl>xde Na'sset. For 100 Aar 
fiden dcrkkede disse Egestove endnu dobbelt saa meget af 
Gylling Nces som der nu er stovdevoxet.

I  Vaupetls „de danste Skove" findes folgende O p -  
lysninger angaaende Skoven pnn Gyllingncrs, som flrive 
sig frn Gaardens davcerende Besidder Hr. P. Krohn: 
„Gyllingnces Skove. hvis Iordbund i hoj Grad passer 
til Egen, har maofle overgaaet aüe andre jydste Skove 
i sin Rigdom pao. gamle Ege, hvorfor den nuvcerende 
Eser tun har foresunden Resterne deraf, hvUke imidlertid 
ikke ere uden Jnreresse. Her staaer saaledes en Egestub, 
som paa der bredeste er 13 V2 Fod i Tvcrrmaal, og hvis 
Lm fang  har vceret imetlem 36 og 40 Fod. Trcret, som 
blev fceldet i Aarene 1840, delle sig i 20 Fods Hosde i 
to Grene, hvoraf den ene i en tidligere Tid var affal- 
den. Stam m en og den anden Gren indeholdt 22 Favne
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Bvcrnde og 16 Fod Bygningstommer. E n  anden Ege- 
stub er 2 Fod over Jorden og har et Om fang af 30 
Fod, men denne fremviser en Mcerkelighed, som ncesten 
er uden Exempel. Fra  Saugkanten har den gjort 13 
til 14 Skud, hvoraf de mindste have vceret 10 til 12 
Fod hoje. Trykkede af den omgivende Opvcext ere de 
kvälte pa'a 2 ncer. Den Evne Tr<rerne have til at gjore 
nye Skud fra den afkappede Stub, svcekkes som dekjendt 
med Alderen. dlagtet Egen vel i fortrinlig Grad besid- 
der denne Evne, har man dog aldrig troet, at den künde 
bevares i en Alder af over 300 Aar. Alle gamle Ege ere 
dvg endnu ikke forsvundne fra Gyllingnces Skov. En  
mcegtig Eeg staaer paa en saa sumpig Iordbund at 
Havesygen ikke har kunnet naa den; den er 25 Fod i 
Omkreds, den nederste Gren som er affalden er 20 Fod, 
derefter folge kräftige Grene, som vegetere, men Toppen 
dr Ndgaaet. Barken er knudret. Trceet som er hult, 
men forresten livsfrisk afgiver B o lig  sor Rceve. Jnde i
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den hule Stam m e flynger sig en vild Rose, som blom- 
strer i 40 Fods Hosde. Ved Gründen er Rosenstammen 
nogle Tommer i Tvcermaal men hojere oppe meget 
tykkere.

I  Gvllingncrs Skov  findes kun eukelte Hasseler
der ere meget störe, hvorimod Underfloven for storste 
Delen dannes af Hvidtjorn, som voxer her med storste 
Frodighed. Ten  udmcerker sig ikke alene ved sin T a l-  
righed, men ogsaa ved sin Storrelse. Her findes Trceer, 
hvis Stam m er ere 30 —  40 Fod Hose, altsaa as den 
Storrelse, at de kunne maale sig med Hvidijornene i 
Ia 'ge rsdvrg  Dyrehave. I  Underfloven findes ogsaa 
mange Skovabilde, og hvor der er L y s  ffyder Seljen op "

Ligesom G ylling  B y  i gamle Tage  horte under 
Aakscer (medens Beboerne vare Fcestere under dette 
Herresoede og maatte gjore Hovarbejde under G.odset) 
saaledes er ogsaa Herregaarden Gyllingnces, der har 
faaet sit Navn  ester Ncesset hvorpaa den ligger, frem-
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staaet som en Parcelgaard afAakjcer, forste G ang i 1801 
tilfljodet Brodrene Johan og Georg Schmidt i Altona 
af Aakjcers davcerende Ejer, Grev v. Dernakh for 16,000 
gamle suldvcegtige Louisdorer. Gaarden havde den 
G ang 942 Tdr. Land, for det mefle skovbevoxet; men 
nu er Arealet soroget med ca. halvandet Hun
drede Tdr. Land. D en  sydligste D e l af den störe G y l-  
lingnces Skov  hedder K a l s h o v e d ,  oprindeligt sandsyn- 
ligv is K a l o s  hoved, thi denne D e l af Halvoen h a r t  
gamle Dage  vceret en D  (Kalo). P aa  den sydligste P yn t 
ligger Levningen af en Skandse, der oprindelig har vcr- 
ret anlagt i en af de fordums Krige og har vceret for- 
synet med Kanoner for at hindre fjendtlige „Brandere" 
i at lobe ind i Horsens Fjord, og da der paa Halvoen 
er funden en, maaske flere Kanonkugler af Sten, maa 
Skanbsen vel tcenkes at have gjort Tjeneste i den Tid, 
da man endnu benyttede Stenkugler.

M e n s  endnu hele Gyllingncrs var bevoxet af Skov
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fortcelles der, at en Bonde fra G y lling  Sogn , Oldefader 
til nuvcerende Gdmd og Sognefoged Jens Jensen, i et 
godt Lag, hvvr Han var sammen med davcrrende Ejer 
ai Aakjcer (der angives, al det var Lüttichau), af denne 
kjobte hele Gyllingnces; der var Vidner paa Handelen 
og Bonden sik „Pap irer" derpaa. D a  Ejeren imidlertid 
kom til Rette igjen, fortrod Han Handelen, som ogsaa 
langt fra var til hans Fordel; Bonden havde imidlertid 
fat sig i Bevcegelse for al faa de fornodne Pcnge i 
Fyen, en i Forhold til det kjobte ringe S u m ;  i sin 
Nod bod Ejeren Ham ned til Aakjcer, for at de künde 
faa Sagen  heit afflnttet, idet Han foregav, at der endnu 
var noget, som ikke var klart aftalt, men da hatt fit fat 
i „Papirerne" pultede Han dem uden videre ind i Kak- 
kelovnen, og dermed var den Handel endt.

Efterat den ene af de to Brodre Sm ith  var dsd- 
drog den Eiterlevende Kjobmand Georg Sm ith  herop
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fra Hamborg. Im idlertid  var Eiendommen bleven 
styret af Forfljellige, af hvilke navnlig den Sidste, 
Hoffmann, forte et vildt Liv der; der siges, at der end- 
ogsaa var indrettet Theater paa Gaarden, skjondt det 
ikke er let at forstaa, hvem de havde til Tilskuere, naar 
de selv opforte Skuespillet. Gaarden bestod dengang af 
et stört Hus, indrettet som en holstenff Bondegaard med 
Diele o. s. v.; dette H us staar endnu, og kaldes Tyd- 
flerhuset, men er udvendigt forandret en D e l;  dog kan 
man godt fee, hvor Porten har veeret i Enden, gjennem 
hvilken man, mellem Hefte og Koer, kjorte op til Kjok- 
ken og Beboelse.

D a  G e o r g  S n i i t h  kom for at tage Gaarden 
i Besiddelse, fortcelles det, at Hoffmann lod Ham käste 
ud; Sm ith  leiede da Folk i Gylling for at tage G a a r
den med M agt, men Han blev slaaet tilbage af Tyd- 
skerne, og der var endnu for ikke lcrnge siden Folk deri 
Byen, som havde voeret med i dette S la g  og künde
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paavise Valpladsen forst for i Skoven. S m ith  maatte 
saa söge Rettens Hjcelp, og efter Sigende fuldt D o m 
men forst efter bans Dod. E f t e r  K i r k e b o g e n  dode 
Georg Sm ith , Kjobmand fra Hamborg, i Horsens d. 
18. Octbr. 1834, og blev begravet paa G y lling  Kirke- 
gaard d. 25. Octbr. i en muret G rav  ved Kirkens ostre 
Gavl. Hans D a u e r  heb ikke Alice, men G e o r g i a n a  
S m i t h ,  ifolge Kirkebogen, i hvilken der nemlig er an
fort folgende: .,1829 ankom fra Hamborg: Robert S t a -  
pleton, 42 Aar gammel; Georgiana Sm ith , 23 Aar, 
M adam  Sm ith, 46 A a r; Elisabeth W right, 22 A a r;  
C laus Kollers, 29 Aar, Kudsk." D isse  ankom paa een 
G ang og ere tilmeldte Kirkebogen i en Säm ling . R. 
Stap le ion  opholdt sig paa Gyllingncks til I840om trent; 
Han var som det med Sandsynlighed fortcelles, engelfk 
Officer paa Ventepenge fkan maafke (?) have fort et 
Kaperskib fra Napoleons Krigel. S in  Pension anvendte 
Han hovedsagelig paa at anlcegge Have og Park, hvoraf
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endnn Rester ere tilbage; navnlig flal Han have Haft en 
enestaaende Sä m lin g  af Roser. H ans Passion var Have 
og Hunde, af hvilke Han stadigt havde omtrent 30 om 
sig, alle grimme, laadne og rode. D e  fnlgte Ham, naar 
Han tog til Kjobstad (i en gammeldags Ebajse), hvor 
Han strax sogte ind til en S lagte r for at kjobe Kjodaf- 
fald til dem. D e r fortcelles ligeledes, atP igerne künde 
blive kaldt op midt om Natten kor at bage Pandekager 
til Hundene.

Hundene svtllede Hovedrollen i hans T id ; Fremmede, 
som forresten sjceldent kom til Ham, havde ondt ved at 
vcerge sig imod dem, og alle Hans kostbare, med R u s -  
lceder betrukne Mobler, vare ilde forrevne af dem.

Hvad samme R. Stap letons Forhold til Georgiana 
Sm ith  angaar, da forlyder der In te t om, at Han var 
gift med hende; hun sagdes at vcere Enke efter en van 
Zeller (efter Sigende en Portugiier), i kvert Fald havde 
hun for sig paa Gyllingnces en S o n  ved N avn  A n t o n i
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v a n  Z e l l e r ,  der var fodt omtrent 1826 eller saa; 
Han led i sin Opvcext en raa Behandling af Moderen, 
blev sultet, saa at Pigerne öftere, naar Moderen var 
ude paa Fart, maatte fode Ham i det Vcrrelse, hvor Han 
var indelukket, ved at stjcere Pandekager i S trim le r og 
stikke bisse ind til Ham gjennem Noglehullet. Sam m e 
A .v . Zeller siges nu at bo paa en Herregaard i Holsten, 
ncrr Altona.

So m  anfort forlod Stapleton Gyllingnces omtrent 
1840 og Gründen til Hans hovedkulds Afrejse var 
ulvivlsomt den, at Georgiana Sm ith  nu foretrak en 
anden for Ham, nemlig en ung Forvalter Wigreff fra 
Hamborg.

Endnn mindes det af et Ojnvidne, hvorledes hun, 
der i Sognet altid heb „Fruen," i Aarene 1841— 42 
oste kom ridende gjennem Byen vaa sine daglige Ride- 
toure med Wigreff; Hun red altid en smuk gulffimlet 
Heft og log sig i det Hele meget smuk ud. D a  Gaarden
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kort efter solgtes og der blev holdt Auktion, blev „Eng- 
lcenderens" (o: Srap letons) jmukke Modler, Kobberstik, 
Vaaben, S tov le r o. s. v. folgte. Hans Hunde bleve 
givne dort, men bleve ikke synderlig ffaltede af den, der 
sik dem; en M o n d  der fra Vyeu fortalte saaledes, at 
Han fik given en Hund og et Sigtebrod; men sor Han 
kom hjem, havde Han siaaet Hul paa Isen  og puttet 
Hunden i. E n  eneste Hund beholdt „Fruen", men den 
dode kort efter, og da hun reffte dort, havde hun den i 
en Blykiste, og der udenom en Tra'kasse, Kunden bag 
paa sin Karet. D a  Gaarden var folgt, drog „Fruen" 
og Wigreff til Hanover, hvor de giftede sig og kjoble 
Ejendom.

Dette er omtrent hvad der med Sikkerhed vides om 
disse Personer, som forresten ingen videre Forbindelse 
stod i med Egnens Folk; men af Kirkebogen kan man 
se, at der i den forste Halvdel af Aarhundredet har op- 
holdt sig en Mcengde Tydsiere eller Udlcendinge paa
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Gyllingnces. Nogle af dem skal anfores her: Saaledes 
ncevnes en M is s  Bo rrow s og Master Thornton; 1839 
er en Madam  Elisabeth Megycson bleven viel til en 
Bentzen fra Aarhus.

AÜerede 1801 omtales som Forvalter C lau s Wich- 
maun. en Tydfler, der dode som Husmand i Fauiadom  
i G vtling; samme Aar omlales H ans Schwartz paa 
Tyndege; 1805 ncevnes Christian og Johan Overbek, 
begge vare Meklenborgere og dode som Husmcend i 
Lerdruv S k o v ;  i samme Aar omtales en Skibskapitajn 
S im on  W iger fra Hamborg; 1806 omtales Skovrider 
Friederich Schultz og 1807 Jorgen Dencke og D av id  
Ste in  fra Tyndege. 1809 Joachim Doose og Friederich 
Ditmarsch; samme Aar Friederich Kyhn, der dode som 
Jndsidder i G y lling ; 1810 ncevnes E lia s  Vilhelm  
M aredigh, Johan Georg Eh lers og Frants Georg 
Leonhardt Loos; 1811 ncevnes Holsteneren D itlev N i s 
sen og Meklenborgeren Hermann Lyemann samt Johan
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E lia s ;  1814 Gärtner Johan Arndt Volert, Ladefoged 
Joachim Heinrich Wolfs og Inspektor Urban.

Sam m e Inspektor Urban lod konfirmere en Dreng 
Nahm an O lu is ;  1814 noevnes Johan Wilhelm Ulbric 
og Johan Albrect Johrens samt Christian David  D ihn, 
hvilken sidste i mange Aar var Krybskyile der i Egnen 
og Alles Skrcek paa Grund as sin forvovne Selvtcegt, 
hvorom anoetsteds vil blive fortalt; 1823 ncevnes en 
Forpagter Johnson og 1839 en Forvaller Robert E m 
lington Darling, rimeligt en S o n  as den tidligere I n 
spektor Darling. A lt bette er Vidnesbyrd nok om, at 
der her har vceret en ravtydfl Koloni, som satte sig fast 
dernede, men efterhaanden sortrak de igjen eller endte i 
Fattigdom i G ylling By. As alle de mange tydske 
Fam ilier er nu ingen tilbage som boerer de gamle Navne, 
naar undtages en as Slcegten Mearedigh, omdannel til 
Marettv, som er Husmand i Lerdrup Skov. Saalcenge 
de Gamle levede holdt de jo ved deres halvtydske Sp rog,
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men hos Bornene forsvandt det, saa at nu kun en en- 
kelt Levning deras er tilbage. Jnd lil 1848 var fvrresten 
Tydflerne de dominerende i hele det sydlige Hads Her
red, hvor to af dem kom sammen talte de strax ugenert 
deres Plattydfl, og hvem der vilde qaae for at vcere 
lidt sinere end Bonder, lagde sig strax ester samme Sprog.

Herregaardene ejedes as Tydskere, eller ogsaa var 
Forpagteren, Mejerisorvagteren, Forvalteren o. s. v. 
Holstenere, og allevegne gav de Tonen an. M en  det 
Aar 1848 var dem et ubehageligt Aar, og de, der bleve 
her efter den Tid, lagde sig ester at tale Danfl saa 
godt, de künde. Fra denne Tid, fra 1849 fortcelles et 
Trcek som maasie ikke var almindeligt.

GyÜ ing S o g n  var da belagt med Jndkvartering af 
kurhessifl Jnsanteri. Det var lige i Pintsetiden, og 
Dagen for denne Afdeling drog dort (for at hcevne om 
muligt Overrumplingen ved N orre -Snede), vare nogle 
as Soldaterne ude at tigge W g ;  de kom ogsaa ind til
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dalevende Gaardmand N ie ls Erichsen paa G ylling  Mark, 
og mens Konen, Mette Kathrine Jensdatter, der endnu 
lever, var ude sor at tage M g  til dem, saae de Lejlig- 
hed til at rapse et Uhr, som Hang paa Vceggen. Konen 
havde bidt Mcerke i E n  af dem, som flelede til Uhret, 
og da de vare horte og Uhret savnedes, klagede hun til 
den Dverstkommanderende, som laa i Proestegaarden.

Tydskeren vilde skyde Sagen  fra fig, men da hele 
Afdelingen stillede til Afmarsch, gik hun ned ad Linien 
og pegede Karlen ud, som hun havde mistcenkt; Han 
blev da beordret til at aabne sit Tornister, og der sand- 
tes ganske rigtig Uhret.

A f de gamle Veteraner, som have vceret „med i 
Frankrige," lever her i Sognet nu tun Gaardmand 
So re n  Jensen i Lerdrup.

L e r d r u p  har formentlig N avn  af sin lerede Be - 
liggenhed. 1402 vides Gottschalk Rostrup at have
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pantsat to Gaarde i Lerdrup til B iflop Bo , hvis E f -  
termand Ulrik S tygge  1432 fik Skjsde af Hr. Este 
Iensen Brock paa 3 Gaarde sammesteds.

Gen A lr s .
Denne D  udgjor et eget S o g n  og er skjont belig- 

gende i Mundingen af Horsens Fjord. Den er /̂4 M i l  
lang og dens storste Bredde Vr M il.  D en  har en 
Omkreds af to M ile . Sognets Areal udgjor 1321 Tdr. 
Land med e. 133 Tdr. Htk., saaledes at der i Gjennem- 
snit gaaer 9^/io Tdr. Land paa 1 Td. Htk. Jndbygger- 
antallet er 250. Foruden ved Landbrug finde en D e l 
Beboere Erhverv ved Fisteri og So fa rt. Sundet imel- 
lem A lro  og Hjcerno, hvorigjennem den meste Se jlad s 
til Horsens gaaer, kaldes A lro -Sund . D e r findes intet 
Fattigvcesen paa Den, da alle Beboerne ere velhavende. 
P a a  D en  findes kun een B y  af samme Navn, hvilken
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stroekker sig i en oval Rcekke fra D st til Best efter D en s 
Form  og bestaaer af 22 Gaarde og 26 Huse, hvoraf 3 
Gaarde og 10 Huse udensor Byen. Denne var i celdre 
T id  inddelt i trende Holme, nemlig i O ver- Mellem - 
og Nederholmen. I  Sognet er der Kirke, Pra'stegaard, 
Skole  og Vejrmolle, hvilken sidstncevnte ligger nordligst 
paa D en  ved S lre ve ls  Hoved.

Kirken der ligger i den vestlige D e l as Byen, er 
lille og uden Taarn og Hvcelvinger. Den  er utvivlsomt 
meget gammel, da den er bygget af Kampesten, hvilken 
Bygningsm aade er almindelig for de celdste Landsby- 
kirker. Altertavlen flriver sig fra de katholike Lider. 
I  Kirken er en gammel Ligsten, hvorpaa lceses paa Latin 
en Betragtning over Doden. P a a  Klokken staaer Kong 
Frederik d. 3dies N avn  og at Jesper Hutfeldt har ladet 
den stode. Lysestagerne ere givne 1664 af Henrick 
M u n d  til Serridslevgaard og F ru  B irg itts Morm ond
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ved Anledmng, at de efter udstanden So fa re  stal lykke- 
lig vcere ankommen der til Landet.

8eiüe8 paslorum stden Reformationen.
1. Hr. Christen, med Tilnavnet den Gamle.
2. Hr. Peder Sim onsen Klakring. Formodentlig en 

Prcrsteson fra Klakring i Bjerre Herred, hvor Prce^- 
sterne den G ang boede istedetfor nu i Assens.

3. Hr. S im on  Pedersen Alro, S o n  af Formanden, 
Prcest i 49 Aar. Dode formodentlig 1653.

4. Hr. Peder Sim onsen Alro, S o n  af Formanden, og 
Prcest i omtrent 50 Aar, formodentlig indtil 1697, 
da Eftermanden ordineredes. Ib land t Folk gaaer 
det Sa gn , at de tvende sidstncevnte Prcesters Em - 
bedStid, udgjorde et T idsrum  af 100 Aar. Dode
13. M a r t s  '1801.

5. Hr. Esben Pedersen. Dode 19. M a j  1712.
6. Hr. Magister Peder Bidstrup fra 1712— 1717, gift
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Vrigsted i Bjerre Herred. Dode 1730.

7. H r ?  Lauritz F r iis  fra 1718— 1725.
8. Hr. Michel Lerche fra 1725— 1730.
9. Hr. Jen s M ü lle r fra 1730— 1738.

10. Hr. Hans Lassen fra 1738— 1742.
11. Hr. Lauritz Spandet fra 1842 til sin D o d  28. 

Novbr. 1757, 45 Aar gl. G ift med Dorthea Sofie 
Steenstrup, Datter af Prcesten i Torrild. Havde 
5 B o rn  af hvilke den AEldste Niels, siden blev 
Prckst her.

12. Hr. Jens M ö lle r fra 1758— 1782. G ift med For- 
mandens Enke.

13. Hr. N ie ls Spandet fra 1782 til 1817, da Han re- 
signerede. Han dode den 21. August 1826, 75 Aar 
gl. G ift med Jom fru M arie  M ö lle r fra Bering 
Molle, som dode 1. Decbr. 1810, 63 A a r gl. 2 
Sonne r bleve dem fodte, af hvilke den celdste, Lauritz,
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lever som Bonde her paa D en  (:1847:); den yngste 
N ie ls M öller Spandet er for Tiden Hs. Majestcrts 
Foged, Etatsraad m. m.

14. Hr.' Eskild Eskildsen, fra 1817 til 1832. Han dode 
den 23. Decbr. 1831 kun 49 Aar gl. Han var 
sorst Adjunkt flere Aar i den lcerdeSlole i Kolding 
og den forste Prcest som af Köngen blev kalbet 
hertil. Forhen horte nemlig D en  under Aakjcer 
Gods, hvis Ejer havde ^us plöeponencii.

15. Hr. Janu s August Paludan sra 1832— 1844.
16. Hr. Ove Hendrik Bork, S a n  af Jubellcerer O le  

Bork, Sogneprcest for Borup Menighed i Aarhus 
Stift. G ift med Thora Soph ie  Dorthea M etby; 
Datter af Pastor M e lby  i Middelfart.

17. Nuvcerende Sogneprcest er Hr. Brockdorff.
A f de Navne Scedemarkerne have paa Den, som: 

Egehoved, Bogshoved, Abildhoved, kan fluttes at Landet 
fordum har vöeret bevoxet helt med Skov.



452

N u  for Tiden findes paa D en  kuri en lille ubety- 
delig Kratstov mest af Tjorn, kalbet B yens Mose, som 
er delt til Gaardene og hvoraf Jndbyggerne have god 
Nylte til deres Gjcerder, dog ej scia klcekkelig, at de jo 
maa lade heute fra det faste Land deres vorige Gjcerdsel. 
Jmidlertid har D en  dog vceret beboet i S ten  Alderen, 
da her ofte findes Stenredstaber (fra den festeste Stenalder).

A f Antiqviteter har endnu i forrige Aarhundrede 
(det 17de) vceret at se en stör G ravhoj over Dronning 
Alrune eller Alrame, som har givet Den  sit Navn. 
Ester Traditionen stal hun have vceret Kong Hjarnes 
D ronnn ing, som ligger begraven paa Den Hjarno lige 
over for. Dette Monum ent som W orm ius in Additam 
pag. 6 giver en Tegning af var 40 Alen langt og 12 
Alen bredt, besät oven omkring med störe Stene. D o g  
antages det ikke at Sagnet har Historist Grund.

I  A lro  S u n d  stal ogsaa det So flag  have staaet, 
hvori Amlet blev overvunden og drcebt af Kong Viglet,
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hvorved denne vandt Amlets D ronn in g , den fkotfke 
D ron ing  Hermonlrude:

A lr s  staar ikke i nogen stadig Forbindelse med O m - 
verdenen og modtager tun Post lejlighedsvis, dog er i 
den nyeste T id  opdukket Tanker om at scette A lro  i F o r
bindelse med Fastlandet ved en Dcemning.

T il S lu tn ing  stal endnu bereites at i den flesvig- 
holstenfle Oprorskrig aflagde churhessiste R igstropper i 
Aaret 1849 et Belog paa D en  for at gjore en D e l fede 
Oxer til Bytte, hvilke de, fljondt fejlagtigen, mente sra 
en ncerliggende Herregaard, at vcere satte over paa Den. 
Paa  Grund af at derunder deres Ophold blev begaaet 
Tyveri, som Pastor Bork paatalte for den kommande
rende Officer, blev der istedetfor Opreisn ing udovet 
legemlig M ishand lin g  saavel paa Sogneprcesten som 
paa adflillige af Beboerne.






