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MEDDELELSER
OM SLÆGTEN HARPØTH
Ved P. STORGAARD PEDERSEN

n af de mest fremragende Købmandssiægter i Ring
købing i Slutningen af det 18. og første Halvdel
af de t 10. Aarhundrnde semmerfra GaaraanHa rpath
i Nees Sogn. Harpøtd var for 200 Aar siden en al
mindelig Bondegaard, der laa som Fæstegods under
HereegaaeSen Bækmark i Flynder Sogn. Fæstebonden
ded da Peder Christensen, og ifølge en gammel Familie
tradition var dan født paa Mors ved Aaret 1666. 1
Henhold til nogle Optegnelser i en gammel Familie
bibel skal dan dave ført Tilnavnet Skøt — formodent
lig den jydske Form af Skytte —, men i en Skatteliste
fra 1702 skrives blot Peder Cdristensen. Han døde
omtrent ved nævnte Aar, og Enken davde Gaarden i
Fæste, indtil Sønnen Christen Pedersen afløste dende.
Han blev 1714 den 16. December trolovet med Pigen
Johanne Gregersdatter fra Sandmandsgaard i Bøvling.
Deres Vielse fandt Sted den 10. Februar 1715.
Af deres Børn er Johanne Christensen død ugift paa
Harpøtd 1738, medens Sønnen Peder Cdristensen, der
blev født 28. September 1717, efter Faderens Død 1743
overtog Fødegaarden i Fæste. Da denne Peder Harpøth var en Snes Aar gammel, gik der en stærk reli
giøs Vækkelse gennem flere vestjydske Sogne. Pietistisk
var denne Vækkelse i sin Oprindelse, men siden mod-
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tog den særlig sin aandelige Støtte fra Brødremenig
heden i Christiansfeldt. En Tid havde Brødremenig
heden i Nees Sogn en Kreds af 100 vakte, og Familien
i Harpøth sluttede sig ogsaa dertil. I Ulfborg Sogn
havde Brødremenigheden ligeledes nogen Tilslutning;
en af de mest ansete blandt Brødrene var Fæstebonden
paa Nørtang Laurs Christensen, fra hvem den senere
saa kendte og dygtige Slægt Tang stammer.
Mellem Familierne i Harpøth og paa Nørtang var
der i mange Aar en ret livlig . Forbindelse, og 1752 blev
Laurs Tangs ældste Datter Anna gift med Peder Chri
stensen Harpøth. Dette Ægtepar, der begyndte deres
Samliv som Fæstebønder, havde en ualmindelig Lykke
og Velsignelse med sig, saa de i mange Aar kom til
at sidde som Godsejerfolk paa Herregaarden Ulfsund
i Nees Sogn. Denne Gaard havde da 28 Tdr. Hart
korn Hovedgaardstakst, og dertil hørte 215 Tdr. Hart
korn Bøndergods, som laa spredt i de omliggende Sogne.
Ejeren Christen Linde satte 1761 baade Hovedgaard og
Gods til Auktion, og ved denne Lejlighed købtes det
af ovennævnte Fæstebonde Peder Christensen Harpøth
for 16,500 Rdlr. Han maa selv have været en efter den
Tids Forhold velhavende Mand, og han har sagtens
faaet god Støtte fra sin Hustrus Slægt, for at han
kunde blive i Stand til i denne Fæstebøndernes ulykke
ligste Tid at hæve sig saa langt over sin Stand.
Hovedbygningen paa Ulfsund opbyggede han efter
en Ildsvaade 1772, og paa den nye Bygning satte han
sit og sin Hustrus Navnetræk. Peder Harpøth vedblev
ogsaa som Godsejer at staa i levende Forbindelse med
Brødremenigheden, hvis Udsendinge boede hos ham,
naar de kom til Nees Sogn, og saa vidt man kan
skønne, har han i sin Kreds været Leder for sine Tros
fæller; men for øvrigt hørte Sognepræsten i Møborg
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og Nees Sogne Frederik Lyngby ogsaa til Brødremenig
heden. Samme Præst virkede her fra 1776—92, og
efter hans Bortrejse synes den stærke Vækkelse at være
gaaet ind i mere rolige og derfor mindre mærkbare
Spor.
Peder Harpøth og Hustru havde 8 Børn, hvoraf de
4 ældste var født paa Harpøthgaarden, de 4 yngste paa
Ulfsund :
1. Christen Harpøth, f. 27. September 1753.
2. Laurids Harpøth, f. 9. Oktober 1755.
3. Jens Harpøth, f. (Skærtorsdag) 23. Marts 1758.
4. Søren Harpøth, f. 31. Maj 1760, død 11 Uger gi.
5. Søren Harpøth, f. 11. September 1761.
6. Johanne Marie Harpøth, f. 7. Maj 1764.
7. Mads Harpøth, f. 6. Aug. 1767, død 11. Aug. s. A.
8. Christian Harpøth, f. 9. Marts 1772.
Peder Harpøth døde paa Ulfsund 20. Juni 1778, og
Enken Anne Tang afstod kort efter Gaard og Gods til
deres ældste Søn Christen. Hun var en from Kvinde
og følte sig stadig hendragen til Brødremenigheden. Hos
den ønskede hun at henleve sine sidste Dage, hvorfor
hun 1781 drog til Christiansfeld. To af Børnene, den
næstældste Søn Laurids og Datteren Johanne Marie,
fulgte med hende.* Her henlevede hun en lykkelig
Alderdom.
En Slægtning af hende skrev 1804 til Sønnen Søren
Harpøth i Ringkøbing et Brev, hvori det hed: „Din
kære Moder har det endnu paa samme Maade, som jeg
omtalte i mit forrige Brev, saa jeg finder det ikke nød
vendigt at meddele videre derom. Hun befinder sig
jævnt godt, men har stadig Hoste; hun har dog siddet
ude i Haven, naar det var godt, varmt Vejr, og det
har haft heldig Indflydelse, og som Tiden gaar, kan
* Se ogsaa Kirkehistoriske Samlinger 1901, S. 523.
1*
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hun være mere i det frie. Jeg har talt med hende om
hendes kære Børn, og om hun ønskede, de skulde be
søge hende. Hun svarede, at naar I havde Lejlighed
dertil og kunde faa godt Vejr til Rejsen, saa vilde I
være velkomne. Du kunde gerne skrive til hende, det
vilde hun have Glæde af. Endskønt hun hver Dag er
oven Senge og sover godt om Natten, har Alderen jo
medført adskillige Svagheder; dog ser det for Tiden
ikke ud til, at hun saa snart skal kaldes hjem. Dog
Liv og Død raader jo den kære Gud for. . . . Din
kære Moder har bedt mig sende en ret hjærtelig Hilsen
til alle hendes kære Børn.“
Før hendes Død i Aaret 1808 lod hun efter Brødre
menighedens Skik sin Livsførelse opskrive, og efter
hendes Død føjedes saa et lille Tillæg til om hendes
sidste Sygdom og Jordefærd.* Blandt Sønnen Søren
Harpøths efterladte Papirer findes hendes sidste Op
tegnelser, som de her gengives:
Vores paa den 3. Maj 1808 salig fuldendte Enke
søster Anna Harpyth, født Tang, har efterladt følgende
skriftlige Efterretning om hendes Levnetsgang:
Jeg er født den 12. August 1733 i Uldborg i Jylland.
Af mine kære Forældre var jeg ligesom alle mine Sø
skende opofret til Herren, men jeg gik i mine Børneaar temmelig ligegyldig hen uden at tænke meget over
mig selv. Hovmodigheden rejste sig betids hos mig,
og jeg tænkte kuns altid derpaa, hvorledes jeg kunde
gefalde andre Mennesker, jeg blev endog vred, naar min
kære Fader talede alvorlig derfor med mig.
I mit 19. Aar blev mig Giftermaal foreslaget med
min salige Mand Peder Harpyth; jeg bad Frelseren, at
* Anne Tang Harpøth ligger jordet paa den smukke og ejen
dommelige Kirkegaard i Christiansfeld (Gottes Acker), hvor hendes
Grav endnu ses.
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han vilde kundgøre mig, om det monne være hans
Vilje; og efterdi han havde gjort mig dette klart, gjorde
jeg det i Tiltro til ham. Vi førte et fornøjet Ægteskab
tilsammen, jeg havde ikke alene en kær Mand, men
ogsaa en tro Fader i ham, ogsaa i min indvortes Gang
var han mig — ved sin barnlige Fortrolighed til Frel
seren — til Velsignelse.
Vores Ægteskab var velsignet med 7 Sønner og 1
Datter. 2 Sønner er gaaet hjem i deres Børneaar og
1 som voksen. Jeg har straks ved Fødselen overgivet
alle mine Børn med inderlig Bøn til deres Gud og Ska
ber til hans Ejendom, jeg haaber ogsaa at see dem alle
igen for Lammets Trone.
1 Aaret 1778 gefaldt det Frelseren at tage min kære
Mand til sig; dette var et stort Tab for mig; i 25 Aar
havde vi delt Glæde og Sorg med hverandre, og nu
var han berøvet mig. Jeg overgav mig under disse
Omstændigheder paany til Frelseren og bad ham, at
han vilde ved sin Nærværelse erstatte mig alle Ting og
træde i Faders Sted hos mine Børn. Jeg satte min
hele Tillid til ham og var ret fornøjet i min Enkestand,
især var det mig til Velsignelse og Opmuntring, naar
Menighedssøskende besøgte mig.
1 Aaret 1781 holdt jeg an om Tilladelse til at kom
me til Menigheden i Christiansfeld, og dette mit Ønske
blev endnu opfyldt samme Aar. Nu laa det mig ret
paa Sinde, at Hensigten, hvorfor Frelseren havde skæn
ket mig denne Naade, maatte blive ganske opnaaet
med mig.
Den 7. Juni 1781 ankom jeg hertil, den 25. August
samme Aar blev jeg optaget i Menigheden; dette be
skæmmede mig meget, og jeg var inderlig vel til Mode
derved. Jeg erindrer mig endnu tidt derpaa til Velsig
nelse for mit Hjærte.
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Den 30. November samme Aar havde jeg den Naade
første Gang at nyde den hellige Nadvere med Menig
heden. Naar jeg tænker tilbage paa min Gang igen
nem denne Jammerdal, saa er det mig saaledes:
Om jeg ej havde dig,
du min Udvalgte,
og om dit Blod ej for mig
Synder talte,
hvor skulde jeg,
den usleste blandt svage.
min Tilflugt tage.

Hvorledes har jeg at skamme mig over min svage
Tiltro til Frelseren ved saa mangfoldige Prøver af hans
Trofasthed. Min Bøn til ham er: Bered du mig, som
du vil have mig, det ved du, jeg haver grædt efter din
Naade.
Saa vidt gaar den salige Søsters egenhændige Efter
retning.
Hun havde den Hensigt bestandig for Øjne, hvorfor
hun var kommen til Brødremenigheden — nemlig at
tilbringe hendes Dage uforstyrret i hendes Forløsers
Samfund, og da hun især i de sidste Aaringer forme
delst adskillige Sygdomme var saaledes bleven svækket,
at hun ikke mere kunde bivaane de almindelige Opbyggelser til hendes Troes Styrkelse, saa erstattede den
flittige Læsning eller Forelæsning af den hellige Skrift
hende dette Forlis. Hun tog sig sine egne Fejl saa
nøje, at man tidt maatte erindre hende paa Jesu umaadelige Kærlighed og trøste hende med de Ord: Naar l
dømme eder selv, saa blive 1 ikke fordømte; især da
hendes legemlige Svaghed havde stor Indflydelse paa
hendes Gemyt. Desto taknemligere var hun for hvert
et Naadeblik af hendes kære Frelser, og saaledes gik
hun i Ydmyghed og Aands Nedrighed hendes stille
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Gang, indtil hendes salige Ende. Derved nød hun al
mindelig Kærlighed og Deltagelse ved hendes langvarige
Lidelser. Den 28. April bekom hun endnu til sine
gigtiske Tilfælde, hvoraf hun siden nogle Aar var stiv
i Lemmerne og Benene, en heftig Hoste, som lod for
mode en hastig Udtæring, dog holdt hun sig som sæd
vanlig oven Senge og bar ogsaa dette som alt forhengaaende med stor Taalmodighed.
Ligesom hun altid var meget taknemmelig for hvert
Bevis paa Kærlighed og Venskab, saa var- hun dette
især imod hendes Opvarterske, hvilken i de sidste Aar
med megen Troskab havde plejet hende ved Dag og
Nat. Den sidste Nat af hendes Liv hørte denne hende
inderlig bede til hendes Gud og Frelser, at han af
Naade vilde forlade hende alt, hvormed hun havde be
drøvet ham i hendes lange Liv, og at han — for hans
bitre Lidelsers og Døds Skyld, hvilken han ogsaa havde
udstaaet for hende, og hvorved han havde forsonet
hende med sig og sin himmelske Fader — vilde an
tage hende evig til Naade.
Sidenefter var hun ret fornøjet og trøstet, foranstal
tede Dagen derpaa endnu adskilligt, som betraf hendes
Begravelse, men det faldt hverken hende eller os ind,
at hendes Endeligt var saa nær, indtil der om Aftenen
indfandt sig et let Stikflod*, hvorved hun Kl. 11 hen
sov meget rolig og stille, efterat Herrens og Menig
hedens Velsignelse var hende meddelt under en salig
Følelse af Guds Fred. Hendes Alder har hun bragt paa
74 Aar 9 Maaneder og 28 Dage.
Af hendes 4 Sønner, hvoraf 3 er gifte, og eneste
Datter, som er gift med Broder Amtrup — en Medlem
af Unitets Ældste-Conferentsen — har hun oplevet 13
Børnebørn.
* kvælende Hosteanfald.
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CHRISTEN HARPØTH
Christen Harpøth blev altsaa Godsejer paa Ulfsund
efter Faderens Død. I sin Barndom havde han faaet
en udmærket Skolegang, idet der blev holdt en dygtig
Huslærer paa Gaarden til ham og hans yngre Brødre.
Det var Tanken, at Christen Harpøth og Broderen Lau
rids skulde være Præster, hvorfor de begge forberedtes
i Hjemmet til Studentereksamen, som de ogsaa tog i
København .1772; men medens den yngre af Brødrene
fortsatte sin Læsning, fik Christen Lov til at følge sin
Lyst og blive ved Landvæsenet. Et Par Aar efter, at
hans Moder var rejst til Christiansfeld, blev Christen
Harpøth den 29. November 1784 gift med Kirsten Jørgensdatter, der var født i Sundgaard i Nees Sogn og
opdraget paa Ulfsund. Endskønt han maatte udbetale
ikke saa ringe Summer efter Tidens Lejlighed til sin
Moder og Søskende, vedblev der dog i flere Aar at
være jævn Velstand hos Familien paa Ulfsund, og Chr.
Harpøth skriver senere, at han i de første Aar, han
ejede Gaarden, ofte forstrakte sine Brødre, der var Køb
mænd i Ringkøbing, med større og mindre Laan uden
at fordre mindste Rente af dem. En af Christen Harpøths Slægt har skrevet saaledes om ham: „Endskønt
han var Godsejer, levede han dog i jævn Tarvelighed;
han var som sine Forældre en gudfrygtig Mand, der
hver Dag holdt Husandagt med sin Husstand. Han
var en Del tungsindig, som ikke saa faa af Slægten
har været.“ Det var forøvrigt et ret fremtrædende Træk
hos dem, der sluttede sig til Brødremenigheden, at der
kunde være noget tungsindigt over dem. Undertiden
kunde deres Troesglæde ytre sig stærkt og kraftigt, men
til andre Tider kunde de føle sig saa syndetyngede, at
de maatte gennemkæmpe svære aandelige Kampe.
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Under de vanskelige Pengeforhold i Tiden efter 1814,
da Ejendommenes Værdi gik ned til næsten ingen
Ting, blev der tillige økonomiske Besværligheder for
Familien paa Ulfsund, og det har naturligvis ogsaa
tynget paa Sindet, da tilmed Alderdomsskrøbeligheder
samtidig indfandt sig hos begge Ægtefolkene.
Et Par Breve, som her meddeles, giver et Indblik i
Familiens Forhold og i Tidens ulykkelige Finansvæsen.
Brev af 8. April |Langfredag| 1814 fra Chr. Harpøth
til Broderen Søren:
Kære Broder!
Ved Lejlighed med Jakob Aggergaard med Broder
Jens's gi. hvide Hoppe skrives disse Linier. Mange
broderlige Tak for dine nylige og sidste Breve, ligesaa
Tak for den beviste Copie, give Gud denne sidste ikke
skulde have frygtelige Følger!!! Vidste jeg, du vilde
have den igen, sendte jeg den nu. — Nej, Broder! mit
Havre har Creaturerne fortæret i Vinter paa Sæden
nær, og dette er for ringe og sløset til min egen Sæd,
altsaa mindre dig tjenlig. Jeg betingede en Snes Tøn
der forleden fra Nør-Egnen paa ubestemt Pris, vil vel
næppe faaes for 30 Rdlr. Tønden. Denne, nemlig Hav
ren, er nu saa vel som Rug og Byg i den senere Tid
snarere stegen end falden. Jeg havde tænkt, Havren
skulde have gaaet i en 20 Rdlr. Td.; men dette vil vist
i det nærmende Foraar fejle.
Dine brune Hopper ere, synes mig, for kostbare til
Stykheste*, saadanne forlanges vel just heller ikke, sy
nes mig. Nej, jeg har ingen Bæst at undvære nu, Ar
bejdet staar for; hvorledes man hellers skal komme
igennem med dette og meget andet, ved Gud. Udsig
terne synes mig ere ikke saa ønskelige, men dette raader den ene gode, almægtige Gud for. Vi kan kun
bede om hans Bevarelse, og dertil ere vi for ringe og
efterladne.
* Stykheste bruges ved Artilleriet til at trække Kanoner, Krudt
vogne o. s. V.
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Mine Stude har jeg ikke solgt, forstaar næppe heller
at gøre det; nu i nogen Tid synes Hyppigheden der
nede ligesom at aftage. Ved Holstebro Paaske-Marked
var der nok 3—4 Studehandlere om at fornemme mine
Priser. Jeg tænkte at faa for mine, som Christen Wolder paa Nør Holmgaard for hans, 56 Rdlr. Sølv Parret
for de halve og 1400 Rdlr. Sedler for de halve; men
dette syntes de ikke om. En 1000 Rdlr. Parret, halv
Sølv og halv Sedler, mente de; jeg syntes, det var for
lidt. Dog hvem ved det før bagefter, hvad der er det
rette. Som du skriver, ikke at sælge er galt, at faa
mindre Stude og magre for samine Penge eller endog
lægge til, som saa tidt sker. Penge vil nok blive knap
pere end før, saa synes jeg, det ser ud for mig. Jeg
ved ikke, om jeg kan spare dig for det, jeg har tilgode
hos dig for Skyldsmørret, dog der er jo slemt ædt af
den Sum. Det var jo godt nok og næsten efter det
gamle med Nør Vosborg Staldstudes Salg, 1800 Rdlr.
pr. Par i Sedler, det er jo vel en 72 Rdlr. Sølv pr. Par,
gammel Pris omtrent. Hvorledes nu de holstenske
Foraarsmarkeder vil blive. Mon Buch, der jo indflaader og fik Kødleverancen i Hyhnhof, vil have dem
slagtet? Den, der intet vover, vinder ikke, men taber
da heller ikke. Hvem der kun i de sidste Tider havde
haft Courage til at handle og vove. Jeg hilser kærlig
og ønsker din Datter Anna megen Lykke og Bevarelse
til hendes forestaaende Rejse.
Vor Præst er daarlig og syg af sin sædvanlige Svag
hed og holder Sengen.* Gammel Hr. Fuglede er nylig
død af Afmagt og Alder, han har ret længe været daar
lig, og nu naaede han Punktummet.**
I mangler en Præst, og vi faar ham til Amtsprovst.***
Immer Forandringer i dette nuværende, og især har de
* Christen Christensen, Præst i Møborg-Nees fra 1792—1821 var
i flere Aar sygelig og tungsindig, tilsidst næsten sindssyg.
** Hans Fuglede blev 1789 Sognepræst for Bøvling og Flynder;
han døde 19. April 1814.
*** Sognepræsten i Ringkøbing J. N. Tilemann var 11. Marts 1814
forflyttet til Lemvig. Hans Eftermand Dr. phil. Peter Nicolai Frost
fik Præsteembedet 5. September s. A., men Amtsprovst blev han
dog først 1820.
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senere Aaringer været rige deri. En velsignet og glæde
lig Paaske ønsker jeg dig. Langfredag Aften (Groszer
Sabbath). Gud hjælp! her har næsten hele Dagen væ
ret Uro og saa et fremmed Menneske efter et andet.
Vær alle sammen saa broderlig og kærlig hilset af
C. Harpøth.
Paa din Nota med Gross anfører du Vs Pd. blank
Sukker for 10 Rdlr. I Holstebro begerte de kun 9, og
maaske det kunde købes for 8. Det er saa nemt at
tage det hos dig, naar der kommer Bud, da jeg har de
Smørpenge tilgode hos dig; men derfor skulde jeg da
vel ikke give mere. Du bliver vel ikke vred med Sand
hed. Vrede kan komme, men maa igen fare. Lev med
alle dine vel, Broder!
Christen Harpøth til Proprietær A. E. Tang, Nørre
Vosborg:
Ulvsund. Fredagen den 4. Juli Aar 1828.

Bedste Hr. Ven!
Dette Aars 1828 Juni Snapstings Penge-Termin er
nu allerede nylig indløbet. Og De har endnu ingen
Renter faaet af mig, hvorfor jeg skyldigst og ærbødigst
beder Dem om Tilgivelse for Udeblivelsen og Henstan
den dermed.
Hermed følger dette Aars Rente af den gamle Sølv
Obligation — 1000 Specier — 4 pr. Cent aarlig er 40
Spec., som jeg beder De ville behage at afskrive og
forqvitere paa Obligationen, og tillige, som forhen, give
mig et lille aparte Beviis derfor.
Renten dette Aar af den nye Sedel-Obligation — stor
2000 Rigsbankdal.-Sedler — og 4 pr. Cent aarl., — har
jeg endnu ikke, da de alle ere medgaaet for mig til
første (dette Aar) halve Aars Kgl. Skatter til Amtstuen.
Af disse Skatter staar endnu en Deel ubetalte hos Bøn
derne, hvoraf jeg venter nogle skulle komme (Sedler)
med det første. Desaarsag bad jeg ærbødigst om nogen
Dilation med disse Renters Betaling. A propos! Jeg
ejer nu kuns 15 Rbdlr. Sedler.
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Oprigtig og fortjent Tak siger begge vi to gamle,
skrøbelige Dem, at De vilde beære os med Deres sidste
kære-kære-givne Besøg, saa kort den var, saa kær og
fornøjelig var den virkelig i Sandhed os begge.
Med Højagtelse og Hilsen for Deres Moder Bisp
inden, Dem selv og hele Familien er stedse min gamle
Kone og
Deres ærbødige
C. Harpøth.

Kom De vel fra Holstensk Studehandel dette Foraar
med Betalingen af Deres Købere, den Handel var j'o
daarlig i Aar? Lev alle vel!

Det var et langt og paa Omskiftelser rigt Tidsrum,
det gamle Ægtepar paa Ulfsund kunde se tilbage paa.
De sad som rige Godsejerfolk paa Ulfsund, da Bonde
frigørelsen blev gennemført 1788, og 30 Aar senere op
levede de den store Landbrugskrise, der kom med en
saadan Voldsomhed, at den godt kunde tage Modet
fra de mest fortrøstningsfulde. Ejendomspriserne sank
saa stærkt, at der somme Tider ikke blev budt Penge
paa de Gaarde, der var til Fals.* De store Gaarde,
hvorpaa der var Gæld før Landbrugskrisen, blev flere
Steder overtaget af Staten for Skatterestancer. Ikke
mindre end fire Hovedgaarde her i Ringkøbing Amt
maatte Staten overtage. Under saadanne Forhold var
det ikke underligt, om et Par gamle Folk, der i deres
Ungdom havde kendt bedre Tider, var nær ved at tabe
Modet.
Der er ingen Tvivl om, at den gennem Slægten ned
arvede Gudsfrygt har ydet dem den bedste Støtte mod
Tidernes Tryk og mod de Byrder, Alderdommen førte
med sig. Der findes endnu hos Slægten et gammelt,
* Se Halds økonomiske Beskrivelse af Ringkøbing Amt 1830,
S. 243 ff.
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storstilet Eksemplar af Kingos Salmebog, som Christen
Harpøth har købt til sin Hustru under hendes sidste
Sygeleje.
Han har deri bl. a. skrevet:
„Bogen købt til min salig Kone, som fik den i hen
des Sygdom, hvoraf hun døde den 4. Februar 1829,
gammel 74 Aar, 7. paa 8. Maaned ongefær til. Barne
født den 14. Juni Aar 1754 i Sundgaard i Nees, var
den yngste af 3 Søstre og uden Brødre. Min salig
Kones Navn var Kirsten Jørgensdatter. Hendes Faders
Navn Jørgen Jenses Søn, barnefødt i Nør Graakjær.
Hendes Moders Navn Kirsten Lauesdatter, barnefødt i
Prangsboel, alle Steder i Nees Sogn. Dette her ind
skrevet den 4. Maj 1829 af den sørgende og bedrøvede
Enkemand paa Ulvsund Christen Pedersen Harpøth.“

Kun godt et halvt Aar overlevede Chr. Harpøth sin
Hustru. Deres Grav paa Nees Kirkegaard dækkes af
en stor Sten med følgende Indskrift:
„Her i Graven til Forkrænkelighed men og til fryde
fuld Opstandelse hviler her under Chresten Pedersen
Harpøth til Uldsund, født i Harpøth i Nees Sogn den
27. September 1753, død paa Uldsund den 4. Novbr.
1829. Alder 76 Aar 4 Uger og 8 Dage. Du var tro i
det mindre, nu skal desmere vorde dig betroet. Gak
ind til din Herres Glæde at arve Livets Trone. Kirstine
Jørgensdatter til Uldsund, født i Sundgaard i Nees Sogn
den 14. Juni 1754, død paa Uldsund den 4. Februar
1829. Hendes Alder 74 Aar 7 Maaneder og 4 Dage.
Arbejdsomhed og Hjælpsomhed mod den Fattige gav
dit Liv Ære. Religion, Tro, Haab og Bestandighed gav
din Død Sejr. Disse tvende Fædre levede i Ægteskab
sammen paa bemeldte Uldsund fra 1783 til 1829, og i
denne deres kærlige Ægteskab avlede de tvende Døtre,
som sørgelig begræde Savnet af deres hedengangne
Forældre.
De Retfærdiges Død fuldendes i Fred,
Rigt belønne dem Gud i Evighed.“
Ess. 32. 17.
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Den ældste af de to ovennævnte Dotre, Hanne Harpøth, var født 15. Januar 1788, og 2. Maj 1812 ægtede
lnin Niels Sørensen Zilstorff. Deres Børn var:
1. Laurentia Zilstorff, f. 13. Februar 1813, gift med
Søren Poulsgaard i Vem.
2. Kirstine Zilstorff, f. 9. Septbr.
1816, gift med Folketingsmand C.
P. Aaberg.
3. Søren Zilstorff, f. i Agergaard
i Bøvling 1. Septbr. 1820, gift med
Trine Harpøtb, boende i Gaarden
Nørager, som han havde arvet efter
sin Fader.
4. Kristine Zilstorff, f. 28. Septbr.
1828, gift med Jesper Jespersen, der
først var Gaardmand i Nederby i
Trans og senere Fyrassistent paa
Bovbjerg. Deres Børn fører Familie
navnet Nederby.
Christen Harpøths yngste Datter
Anne Kirstine var født 21. Januar
1785, og 22. Juli 1814 ægtede hun
Møller Niels Christian Frederiksen
Thorning af Tvis Mølle. Der findes
HANNE HARPØTH, endnu bevaret en Del af Anne Kirstine
in. Zilstorff
Thornings Brevveksling, og man faar
deraf det Indtryk, at hun havde arvet Slægtens gode
Egenskaber. Den gamle, barn lig-fromme Rettroenhed
giver sig Udtryk i hendes Breve, men ogsaa tillige no
get tungsindigt, som maaske til Dels stammede fra
legemlig Svaghed.
Kun faa Aar boede N. C. Thorning og Hustru i Tvis.
De flyttede vistnok 1816 til Hjerm og boede der i Gaar
den Tidensminde.

SLÆGTEN HARPØTH

Af deres Børn var Kirstine Sundgaard Thorning født
19. April 1810, Karen Marie Thorning født 1819 og en
Søn, Christen Harpøth Thorning, født 4. Januar 1825;
sidstnævnte boede i mange Aar i Tim Molle og døde
i Tim den 3. Maj 1908.
Da gamle Christen Harpøth døde paa Ulfsund, var
der ikke Udsigter til, at nogen af Svigersønnerne kunde
overtage Gaard og Gods under de vanskelige Penge-

JESPER JESPERSEN NEDERBY

KRISTINE ZILSTORI-T NEDERBY

forhold. Døtrene henvendte sig da til deres Farbroder,
Købmand Jens Harpøth i Ringkøbing, om han ikke
vilde overtage Godset, saa det kunde blive i Familien.
Han rejste derpaa til Ulfsund, og efter sin 1 Ijemkomst
skrev han følgende Brev:
Ringkiobing, den 21. Decbr. 1IS29.

Kiære Anne Kierstine!
Min Rejse skadede mig slet intet, gavnede eder ej
heller, som jeg gerne havde villet. Jeg ønskede for 50
Aar siden, som du nu nævner, at besidde min fædrene
Boe, men det skulde ikke være saa — Gud den kiær-
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ligste Fader gav mig i aid mag det, jeg behøvede fuldt
op. Nu vilde den i min Alder forstyrre min Ro for
øvrige Levetid.
Kan du og din Søster — lige kiære Børn af din Fa
der og lige afholdt af mig — eenes om en ligelig Taxt
paa Gaard, Nøragger, Kirke og usælgeligt Gods og Bo
have, da godt; men denne Taxt er bedst at udfinde
ved Auction, som dog vil til paa den Deel, ingen af
jer har behov, saa kunde Opraab af Gaard og Gods
m. m. skee uden stor Bekostning, og kan i lade være
at aprobere, hvad i selv vil beholde, og Budet være
Taxt imellem eder selv. Har jeg Ejendom, saa har jeg
Hus og Føde med Arbejde, Besvær, Skat og Lønne;
er jeg sat for haardt og kan ej styre og udrede [dem],
maatte man hellere have taget Penge for sin Part og
rolig tære Renten. Rentetagen har ogsaa sine Vanske
ligheder. Pantet kan blive ringere ved Pengeforandring,
Paalæg, Inddrivbekostning o. s. v., Exempler nok har
jeg for Renterne som paa Jordbrugere.
Hvor jeg finder mit Brød bedst, der har jeg den
Fædreboe, som nytter mig, ihvem der og boede før mig.
Sillesdorf skulde have beholdt Frøstesgaard for 900
Rdlr. ; han kunde have solgt det, den var for stor, og
havt Resten for intet. Man forlanger det dobbelte for
langt mindre Gaard her omkring. Skynd med at faa
Gaarden i Avisen, ellers kommer ingen, og intet bydes.
Foraaret er nær for Haanden, og hvem skal ellers drive
Gaarden til Foraaret.
Kan Thorning staa den Taalmodighedsprøve til at
vinde godt Udfald af hans Affære, saa kan han vel faa
det i Besiddelse, han ønsker; men kan han saa be
holde det? Ved han ikke ret Rede paa, hvad der skyl
des, maatte bekostes Proklama.
Hvad dig er beskikket af Gud, faar du; træng dig
ikke i det, du maaske er tillagt. Vær rolig Tilskuer
paa Guds Gerning. Hvad han vil have frem, kan ingen
forholde. Vel den nem ham elske og frygte.

Tt
Madame Thorning paa Ulsund.

Jens Harpøth.
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Ulfsund blev kort efter solgt, efter at Bøndergodset
var afhændet til Fæsterne. Gaarden Nørager, der havde
10 Tdr. Hartkorn og laa under Hovedgaardens Takst,
beholdt Zilstorff, mens selve Hovedgaarden med sine
17 Tdr. Hartkorn solgtes til Poul Ulrik Lind, der var
Præstesøn fra Hygum.
Chr. Harpøth havde i sine sidste Leveaar opbygget

Hovedbygningen af Ulfsund i Harpøths Tid. Til højre ses Indgangen til Haven.
For nogle Aar siden brændte Gaarden, ogsaa det store Lindetræ til venstre for Hoved
indgangen. Den ny Hovedbygning er opført paa den gamles Plads. Billedet til
hører Adjunkt Hans Lind, Randers.

en Del af Laden paa Ulfsund og derpaa ladet sætte
følgende Vers, hvis sidste Del altsaa ikke opfyldtes:
Som Kæmpeværk det Ben er stærk;
hvis Ilden dig ej skader,
du vistnok staar i Hundred Aar
og er endnu en Lade.
Af Aks og Foer og hvad som gror
i Marken rundt herude,
ved Forsynshaand du gemme kan
og fede mange Stude.
Hardsyssels Aarbog. VII.

2
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Guds Forsyn styr, at samme Byrd,
som er i Dag din Herre,
maa blive ved fra Led til Led
i Hundred Aar at være.

LAURIDS HARPØTH
Laurids Harpøth var født paa Gaarden Harpøth i
Nees Sogn den 9. Juni 1755, og tidlig blev han sam
men med sin ældste Broder, Christen, holdt til Stude
ringen. 1 nogle Optegnelser om sit Levnet, han skrev
paa sit Dødsleje, meddeler han, at han lærte med stor
Lethed, hvad han skulde, af det latinske, græske og
hebraiske Sprog, ligesom han med særlig Lyst lærte
Tysk.
I Aaret 1772 rejste begge Brødrene til København,
hvor de tog Studentereksamen paa Universitetet. Der
efter søgte de tilbage til Hjemmet, som de efter en
besværlig og farefuld Sørejse naaede 19. Septbr.
Efter nogen Læsning i Hjemmet hørte han 1773 Fore
læsninger i København og tog samme Aar Eksamen
philosophicum. Da han nu skulde tage fat paa det
theologiske Studium, kom han til at tvivle om, hvor
vidt han ejede de rette Hjertets Egenskaber for Gernin
gen. 1 Marts 1775 kom Brødremenighedens Udsending
Jacobsen fra Herrnhut til Nees Sogn. Hans levende
Forkyndelse gjorde et saadant Indtryk paa den unge
Laurids Harpøth, at han — som han selv skriver —
„blev saa rystet, at han overgav sig til Frelseren.“ Han
regnede den 4. Marts 1775 for sin Omvendelsesdag.
1 den følgende Tid havde han stor Glæde af at høre
Broder Jacobsen og leve sammen med ham, hvorefter
han samme Aar søgte til Christiansfeld, hvor han med
Glæde deltog i Brødrenes Forsamlinger. Da der sam-
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tidig kom en ny Præst Frederik Lyngby til Møborg og
Nees Sogne, opfordrede denne Laurids Harpøth til at
prædike for sig, og dette skete to Gange i 1777.
Indtil 1778 var han Lærer hjemme for sine yngre
Søskende og forberedte sig til Embedseksamen. Da
hans Fader dette Aar døde, og hans ældre Broder over
tog Gaard og Gods, drog han 1781 med sin Moder
og Søster til Christiansfeld, hvor han 6. Maj 1781 op
toges i Brødremenigheden. Han blev nu Lærer ved
Menighedens Børneskole, endskønt han følte, at han
ikke havde „den rette Dygtighed til dette ellers saa sa
lige Arbejde“.
Den 21. August 1794 blev han Lærer ved Brødre
menighedens Skole for Drenge i Sarepta,* en By langt
inde i Rusland ved Volgaflodens højre Bred. Her vir
kede Laurids Harpøth med Dygtighed, til han i Efteraaret 1796 fik en ondartet Nervefeber, der holdt ham
paa Sygesengen hele den følgende Vinter, saa han tære
des hen og forberedte sig til Døden. Den 21. April
1797 sad Venner ved hans Leje og sang Brødremenig
hedens Hjemfærdssalme for ham. Han bad dem gen
tage Sangen, hvorefter han sagde: „Jeg er allerede i
Evigheden, fordi jeg hører min Frelser til."
Paa Spørgsmaalet, om han ønskede at blive velsignet
til sin Hjemrejse, svarede han ja, og Herrens Velsig
nelse blev ham da tildelt. Han var da glad og tilfreds,
og en Time efter sov han stille hen. Hans Levnedsløb
havde varet 41 Aar 10 Maaneder og 12 Dage.**
* Der findes endnu flere tyske Skoler i Byen, som vist alle
stammer fra Brødremenighedens Virksomhed.
** Foranstaaende er et Uddrag af nogle paa tysk affattede Med
delelser, der efter Brødremenighedens Sædvane optegnedes, naar
et af dens Medlemmer døde. Det tyske Haandskrift findes blandt
Søren Harpøths efterladte Papirer hos Gaardmand Iver Harpøth,
Brogaard ved Ringkøbing.
2*
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JENS HARPØTH
I Slutningen af det 18. Aarhundrede havde Ringkø
bing en Del Søhandel, idet Nymindegab den Gang
kunde gennemsejles af mindre Skibe. Købmændene i
Byen ejede selv de fleste Skibe, som sejlede hertil, og
de drev især Handel paa Norge, hvortil der førtes Korn
og Fedevarer, og hvorfra der hentedes Jern, Tjære og
Tømmer. Skibene fra Ringkøbing gik dog heller ikke
saa sjeldent til tyske og hollandske Havne.
Jens Harpøth kom efter sin Konfirmation til Ring
købing, hvor han skulde uddannes til Handelen hos
sin Morbroder, Købmand Peder Tang, der paa den
Tid drev en stor Forretning og havde flere Skibe paa
Søen.
Allerede under sin Læretid gjorde Jens Harpøth sig
bemærket ved sine forunderlige Paafund. Der var
strandet et Skib med en kostbar Ladning ude ved Ny
mindegab. Skibet sloges i Stykker, og Ladningen gik
til Bunds. Skibets Ejere og mange andre grundede
paa, om der ikke kunde findes Midler, hvorved Lad
ningen kunde bjærges. Blandt dem, der lagde Hove
det i Blød for denne Sag, var ogsaa Butiksdrengen Jens
Harpøth, og en Dag, han stod og grundede derover,
glemte han rent, hvad han skulde forrette, indtil han
blev vækket ved et dygtigt Ørefigen af sin Principal.
Men i Stedet for at agte paa Straffen raabte Drengen
meget livligt: „Saadan ska’ æ Krog vær’! Saadan ska’
æ Krog vær'!“ Han havde udfundet, at Ladningen
kunde trækkes op ved Hjælp af Kroge, og netop i
samme Øjeblik, han fik Ørefigenet, gik det op for ham,
hvordan disse Kroge skulde gøres. Man lagde Mærke
til, hvad Drengen sagde, lod saadan ne Kroge gøre, og
de brugtes siden med stort Held ved Bjærgningen.
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Jens Harpøth var ellers lærvillig og paapassende i
sin Gerning, og Morbroderen passede paa, at han kom
godt ind i Forretningen. I sin Fritid lærte han Musik,
og blandt hans Efterladenskaber fandtes 2 Klaverer og
en udmærket Bratsh. Der findes endnu paa Vosborg
et Brev, han 1833 skrev til Evald Tang om at købe
Morbroderens gamle Klaver, der henstod ubrugt og en
Tid havde været udlaant. Hvis det kunde lade sig gøre,
vilde han helst bytte med sit eget Klaver, men i modsat
Fald vilde han købe det, thi „jeg havde da en Erinding
af de Dage, da han* lystede at spille, og jeg høre til
eller spille med her og paa Vosborg.“
Det er sandsynligt, at Jens Harpøth, der gennem
hele sit Liv vedblev at være en ensom Mand, mange
Gange har kunnet glæde sig ved Musik i sin Ensom
hed. Men Tiden gik. Jens Harpøth kom af Lære, hvorpaa han selv fik en Købmandshandel i Ringkøbing. 1
Adelgade, den nuværende Bredgade, havde han sin
Købmandsbod, hvor nu Mølgaards Tobaksfabrik findes.
Ved sit medfødte Handelssnille og ved stor Paalidelighed i sin Forretningsførelse skabte han sig i Løbet af
faa Aar en ret udstrakt Handel. Formodentlig har ogsaa baade han og Broderen faaet god økonomisk Støtte
i Førstningen fra deres velhavende Familie. Jens Har
pøth fremstilles altid som en meget paapassende Mand,
der særlig i sine yngre Aar selv vilde være med i hele
Forretningens Gang. Da han fik Skibe paa Søen, tog
han somme Tider selv med paa Farten for at drive
Forretning i fremmede Havne og for at føre Tilsyn
med, at al Ting gik ordentlig til ved Varernes Ind- og
Udladning.
Det er en overordentlig Masse Fortællinger, der endnu
* Morbroderen Peder Tang, der døde 1826 i Ringkøbing, ligger
jordet paa Kirkegaarden der under en stor, flad Gravsten.
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huskes om Jens Harpøth. Han var i hele sin Opførsel
forskellig fra de Mennesker, der omgav ham. Med
Alderen tog hans Særheder til, og man kan godt skønne,
at han i mange Maader har sat en Ære i at te sig
anderledes end sine Medborgere. Fortællingerne om
ham har holdt sig gennem Tiderne paa Grund af hans
morsomme Indfald og afstikkende Opførsel, men aldrig
hører man noget uhæderligt fortalt om Manden, end
skønt han i omtrent et halvt Aarhundrede drev en ret
udstrakt Handel her paa Egnen. I Mindet staar han
vel som en Særling, men tillige som en Mand, der
gjorde sig afholdt af mange ved sin redelige Forret
ningsførelse og ved sin store Hjælpsomhed mod Folk,
der trængte.
Jens Harpøth opførte sig i Handel høfligt mod alle,
og han vilde gerne have sig en lille lun Passiar med
Børn og Tjenestepiger, der kom for at købe. Derimod
var han meget kritisk over for Byens finere Damer.
Maaske har han i sin Ungdom fra den Kant lidt Skuf
felser, der gjorde ham bitter i Sindet. Kan være, at
han allerede i Ungdommen har haft saadanne Særhe
der i sin Fremtræden, at han ikke har kunnet gøre
Lykke hos det smukke Køn.
Alene hans tarvelige Klædedragt gav ham et afstik
kende Udseende, saa Folk, der ikke kendte ham, maatte
anse ham for en fattig Mand. Saaledes blev han en
gang paa Torvet i Ringkøbing budt en Almisse af en
medlidende fremmed, som ikke blev lidt forbavset ved
at faa sin Gave afslaaet med de Ord: „A tænker, te
a har flere Penge end du, Farlil.“
Ligeledes fortælles det, at han engang i en fremmed
By kom ind paa en Gæstgivergaard og forlangte Logis,
men blev afvist af Værten paa Grund af sit fattige Ud
seende. „Ja, saa maa a jo et andet Sted hen,“ sagde
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Jens Harpøth, idet han gik bort derfra. En tilstede
værende, som kendte ham, fortalte siden Værten, at
den Mand, han havde vist bort, var den rigeste Køb
mand i Ringkøbing.
I en af de ældste smaa Aviser i Ringkøbing fortælles
der om Jens Harpøths økonomiske Rejser gennem Lan
det i et forunderligt Køretøj, der var forspændt med
en Ko, af hvis Mælk han mente omtrent at kunne
nære sig under Vejs, medens den uden Udgift kunde
tage sit Foder paa Vejgrøftens Kant, naar han holdt
Hvil. Bladet oplyser ikke om, hvor lang Rejsen blev,
men det fortælles dog, at den billige Rejsemaade ogsaa kunde have sine Ubehageligheder, thi en Dag. da
han sad paa Grøftekanten og malkede Koen, blev den
stukken af en Brems, stak Halen i Vejret og rendte
bort fra sin Ejermand, der nu en Tid maatte bruge
sine Ben, før han atter blev kørende.
Naar Jens Harpøth skulde ud til sin Gaard, brugte
han ogsaa undertiden et lignende Køretøj, kun Koen
var ombyttet med en Stud, der trak en Vogn, hvis
Fading var en firkantet Kasse med Laag til. I denne
Kasse laa Købmanden, naar han kørte, og Tømmen
gik ind til ham gennem et Hul paa Kassens Forende.
Derved kom det jo til at se ud, som om Vognen var
tom, og naar der kom en eller anden, der vilde standse
Køretøjet, raabte Købmanden ud af Hullet: „Lad du
bare den gaa, den kender Vejen bedre end du, Farlil!“
Engang, da der var Slædeføre, spændte han en Hest
for en tør Hestehud og kørte saa paa den gennem
Gaderne, siddende paa et Halmknippe, der var lagt
tvers over Huden. Han havde nemlig lagt Mærke til,
at Haarsiden paa en tørret Hud gled grumme let paa
Sneen; men alligevel havde ogsaa denne Opfindelse
sine svage Sider, thi den tørre Hud raslede saa for-
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færdeligt, at ikke alene den forspændte Hest, men ogsaa de forbikørende Heste blev sky derved, hvorfor han
snart maatte indstille sin Kørsel, der allerede havde
vakt ret stor Opsigt.
Jens Harpøth var i flere Henseender en ret kund
skabsrig Mand. Han efterlod sig ved sin Død en Bog
samling paa 200 Bind af historisk, naturvidenskabelig
og æstetisk Indhold. Han gjorde ogsaa adskillige mer
eller mindre heldige Opfindelser. Mest kendt er hans
Opfindelse af en Flyvemaskine, hvormed han selv gjorde
Forsøg, saa han maa have været overbevist om Op
findelsens Brugbarhed. Med den færdige Maskine steg
han op paa Husmønningen, spændte Redskabet paa og
fløj ud. Det gik imidlertid ham, som det er gaaet saa
mangen anden uheldig Luftskipper, han kunde ikke
holde Farten vedlige, hvorfor han lod sig falde ned
paa Møddingen inde i Gaarden. Han sad en Stund
stille som for at overveje Aarsagen til sit Fald. „Jens,
du fejled’ en Haahl,“ sagde han til sig selv; han mente,
at Uheldet skyldtes denne Mangel. Hans første For
søg endte saaledes temmelig blødt; om han har gjort
flere, melder Sagnet ikke noget om.
Mere heldig var han med en anden af sine Opfin
delser. Da han paa sine gamle Dage ikke kunde holde
Fødderne varme, lod han sig gøre en Stol, hvori han
kunde hejse sig selv op til Loftet for at undgaa Værel
sets Fodkulde. Derved kunde han, som han sagde,
spare paa Brændet i de kolde Vinterdage; men Opfin
delsen var til Forskrækkelse for flere af hans Kunder,
som — naar de kom ind og hørte hans „God Dag!“ —
ikke straks kunde faa Øje paa ham i hans ophøjede
Stilling. Rimeligvis har Jens Harpøth, der som ægte
Jyde holdt af en god Spøg, haft sin Morskab af paa
denne Maade at have Folk til bedste. Maaske kunde
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ogsaa Opfindelsen lokke Folk til hans Købmandsbod.
Han var i det hele en dygtig Forretningsmand, og
navnlig skal han have tjent gode Penge i Krigstiden
1801—14 ved forskellige Leveringer til Hæren.
Aarene efter Krigen var meget uheldige for de Land
mænd, der havde nogen Gæld paa deres Ejendomme.
Christen Harpøth paa Ulfsund skrev 1816 et Brev til
sin Broder og klagede over sine Pengevanskeligheder;
han var bleven narret af et Par Kreaturhandlere Alrom
og Pajbergi som havde købt en Del Kreaturer af ham
og ikke kunde betale dem. Som Svar paa dette Brev
skrev Jens Harpøth 14. April 1816 bl. a. følgende: „I
gode Landmænd skulde se, om Alrom,* Pajberg etc.
var tætte, inden 1 lagde Penge i dem, som 1 gør ved
Kornsække. En tæt Mand er en, der ikke vover det,
han ikke ejer, lader mangen fordelagtig Handel fare for
ikke at være i Gæld, skriver akkurat, regner ligesaa,
borger lidet ud, kræver skarp ind, holder akkurat Ord,
er ædru paa Torvet, naar andre er fulde, sjelden Puns
og faa Ord, naar de sværmer.“
Brevet meddeler tilsidst, at deres yngste Broders Dat
ter Marie Nielsine blev døbt paa Skærtorsdag. „Det
kostede meget,“ skriver Jens Harpøth. „Engang reg
nede jeg Penge for lidet, nu maaske formeget, da jeg
ikke saa længe behøver dem.“
Det er forhen omtalt, at Jens Harpøth altid vilde være
med, naar der rigtig skulde udrettes noget. Særlig var
han paa Færde, naar et af hans Skibe kom ind for at
losses. Skibet laa da for Anker et godt Stykke ude i
Fjorden, og herfra hentedes saa Ladningen ind med
* Alrom var Kreaturhandler og boede i Stadil. Han havde efter
gamle Folks Fortælling tjent mange Penge ved sin Handel, men
tabte igen det hele, saa han i mange Aar var paa Fattigvæsenet
i Stadil. Folk talte om, at han havde dræbt en Toldbetjent ved
Grænsen, og at det var Skyld i hans Uheld.

26

P. STORGAARD PEDERSEN:

Heste og Vogn. Naar Vognen derude var fyldt med
Varer, kunde det ofte knibe for Hestene at faa den i
Gang, fordi Hjulene stod fast i Sandet, og Jens Har
pøth, der som ægte Vestjyde ikke kunde taale at se
Hestene overanstrængte, trak da sine lange Vandstøvler
paa og vadede ud for at sætte Ryggen imod Vognens
Bagsmække. Naar han saa havde godt fat, fik Kusken
Befaling til at lade Hestene tage ved. En Kusk, han
havde engang, syntes ikke om denne Kommanderen,
og en Dag kørte han fremad, inden Befaling dertil var
givet. Jens Harpøth, der lige var ved at stemme Ryg
gen imod, faldt baglænds i Vandet, blev gennemvaad
og tabte begge sine Stokke. Han pjaskede skyndsomst
i Land uden at samle Stokkene op, og gennem Ga
derne bevægede han sig meget hurtigere paa to, end
han ellers plejede at gøre paa fire.
Det var en stor Afveksling i den lille Bys stille Til
værelse, naar der kom Skib ind i Fjorden fra frem
mede Lande. Naar et Skib var sejlet saa langt som
muligt op i Fjorden, begyndte Købmændene at losse
det ved Hjælp af Pramme og Vogne, og nu blev der
i flere Dage Liv og travl Virksomhed ved Fjorden og
i Gaderne.
Jens Harpøth ejede bl. a. et Skib, som hed „Let“.
Naar det kom i Sigte, skyndte Drengene sig op at
melde det til ham, og den Dreng, der kom først med
Meldingen, fik en Mark i Belønning. Det kunde og
saa ske, at en Dreng kunde faa i Sinde at snyde sig
til Belønningen ved at give den ønskede Melding, inden
Skibet var at se; men en saadan Bedrift skulde nok
siden blive husket.
Da Jens Harpøth 1844 gjorte sit Testamente, ejede
han kun Halvdelen af Galeasen „Let", og denne Halv
del, der var vurderet til 600 Rdlr., testamenterede han
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til Simon Brorstrup, som havde tjent ham tro i flere
Aar.*
Den store Napoleon, Frankrigs Kejser, havde Jens
Harpøth sværmet for i sine yngre Aar, og senere ved
blev han paa flere Maader at vise sin Ærbødighed for
denne Stormand. Engang skulde Byen illumineres ved
en højtidelig Lejlighed; da stillede Jens Harpøth blot
en Buste af Napoleon i Vinduet med et Par Lys bag
ved, idet han sagde: „Han lyser bestemt mere end alle
Lys, den Karl.“**
Om Jens Harpøths Hjælpsomhed mod Folk, der
trængte, fortælles der flere Smaatræk: Engang var en
fattig Mand bleven udpantet for sin eneste Ko, og i
sin Nød henvendte han sig til Købmanden den Dag,
Koen skulde sælges i Ringkøbing. Købmanden spurgte
nærmere ud om Sagen og fik da snart Forstaaelse af,
at Udpantningen var foretagen paa ulovlig Vis, hvor
for han gav Løfte om at hjælpe Manden til Rette.
Ved Auktionen kort efter mødte Jens Harpøth frem
med Indsigelse mod dens Lovlighed, og han gav Øvrig
heden en drøj Irettesættelse for dens ulovlige Færd, og
derefter gik han i Borgen for den fattige Mand, som
nu fik Lov til at tage sin Ko med hjem igen.
Med Broderen Søren, der ogsaa drev en stor Køb
mandsforretning i Ringkøbing, kunde Jens Harpøth
* Ikke mange Aar senere gjorde „Let“ sin sidste Rejse. Derom
meddeler Ringkøbing Amtstidende for 1858 følgende:
„Skibet „Let“, ført af Skipper Jensen, kommende fra Hamborg
med Stykgods, bestemt til Hjemstedet Ringkøbing, er strandet
13. Oktober 1858 paa de saakaldte Benknolde i Oksby Strandlen,
Varde Tolddistrikt. Skibet er Vrag, og Godset driver løst i Land.
Skibet byggedes for ca. 30 Aar siden og er assureret i Randers.
Besætningen reddedes med megen Møje og Besvær af Redningsbaaden. Den havde siddet i Vantet i 7 Timer og var meget for
kommen.“
** Ringkøbing Amtstidende 2. Maj 1844.
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mange Gange ikke rigtig forliges. Søren kunde ikke
lade være at drille Jens og give ham Stikpiller for hans
Særheder og underlige Opførsel. Deres yngste Broder
Christian havde ikke haft Lykken med sig. Han havde
været Købmand i København, hvor han var bleven gift
med Lovise Frederikke Adler. 1807 havde han maattet
opgive sin Handel i København, og han drev derefter
et lille Bageri i Ringkøbing, mens Jens Harpøth støt
tede ham paa en særdeles trofast Maade til hans Død,
der indtraf 14. September 1822.
Christian Harpøth efterlod sig
ved sin Død følgende 5 Børn:
1. Johannes Peter Harpøth, de r
var født 1803 og døde som Sned kermester i København.
2. Anne Christine Harpøth, fød t
i København 1806, ægtede 1828
Sognepræst Peter Tang til Rind
og Herning og fra 1841—52 Præs t
OLE CHR. HARPØTH
i Velling.
3. Jensine Lovise Harpøth, født 1810, gift med Køb
mand Jakob A. Vestergaard i Ringkøbing.
4. Ole Christian Harpøth, født 1812 i Ringkøbing,
hvor han senere nedsatte sig som Snedkermester. Han
blev gift med Sophie Enghardt, men allerede som ung
Mand druknede han under en Fisketur paa Ringkøbing
Fjord.
5. Marie Nielsine Harpøth, f. 1816, gift med Farver
Poul Frederik Bettenhaus Husted af Ringkøbing.
For disse Børn var Jens Harpøth gennem mange Aar
i Faders Sted.
Kort efter Broderens Dødsfald gik Jens Harpøth paa
Gaden i sin sædvanlige Dragt: rød Vest, hvide, strik
kede Underærmer, korte Knæbenklæder og blaa Strøm-

SLÆGTEN HARPØTH

29

per. Da hans Broder Søren ser ham i denne ualmin
delige Sørgedragt, raaber han imod ham :
„Du gaar som en Nar, Jens! Du gaar som en Nar!“
„Hvorfor det, Brorlil?“ spørger Jens.
„Ligner det noget? Tykkes du, det ligner noget at
gaa saaledes klædt, nu vor Broder han er død?“
Men Jens bed ham af med det hvasse Svar:
„A har sørget for ham, mens han var levende; nu
kan du sørge for ham, da han er død."
1 ældre Tid var de fleste af Købmændene i Ringkø
bing tillige Landmænd, og det var Jens Harpøth ogsaa.
Hans Ejendom „Stagerhus“ paa Byens Mark var i ud
mærket Drift, og han holdt til Tider en Besætning paa
henved 50 Kreaturer.
I Førstningen havde han ingen Folk paa Stagerhus.
Dette benyttede Omløbere sig af og tog Ophold i Hu
set om Natten. Da Jens Harpøth blev opmærksom
derpaa, lod han et Hul grave i Laden og anbragte et
Dække derover, saaledes at den, som traadte derpaa,
gik tilbunds; Dækket vippede op igen, og vedkommende
sad som i en Fælde. Da Snedkeren var færdig med
sit Arbejde, vilde Jens Harpøth selv prøve Mekanismen;
denne virkede efter Bestemmelsen, og han styrtede ned
i Hullet. Efter at han var kommen op igen, udbrød
han: „Gud bevares, det er farligt dette her, en kan jo
sætte Livet til ved det. Tag det væk og fyld Hullet
igen.“
Ejendommens Drift skaffede ham ellers mange For
nøjelser. Han fulgte hyppigt med sine Folk i Marken.
Hjemme spiste han altid sammen med dem og var selv
Forskærer. Det fortælles, at han havde en ualmindelig
Færdighed i at dele Kødet omkring, idet han med et
Kast af Forskærerkniven altid kunde faa det til at ligge
paa Tallerkenen forved den, som skulde have det. Idet
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han sendte Kodet af Sted, raahte han altid: „Vil du
ha’ mer’!“
Naar Folkene var ude paa Arbejde, gik han ofte hen
at se paa, om de fik noget udrettet. En Dag kom
han ud til nogle Enge, han
ejede i Hee, for at se paa
Arbejdet, og han syntes da,
at det var lidt siusket gjort.
Han tog derfor Leen fra en
af Karlene for at vise denne,
hvordan han skulde bære sig
ad. Men Købmanden var jo
ikke vant til at føre en Lee;
ved det første Hug, han
gjorde, gik den i Jorden,
og næste Gang fik han ikke
andet end Toppen af Græs
set. „Forste Gang var et for
nederlig,“ udbrød han, „an
den Gang var det for over
lig, lige der midt imell’ skal
I ta’ et.“
Folkene morede sig jo over
den Undervisning.
Engang havde han en Tje
nestedreng, der var slem til
Ovenstaaende Billede er gengivet efter en at drive Spilopper, og da
Sillmuet, der endnu findes i den gamle
Guard, hvor han har boet, Gaarden Nr. 7 der en Dag var en Tækker
paa Hjørnet af Adelgade (nu Bredgade!
i Arbejde paa Stagerhus,
øg ()stergade.
skulde Drengen „stikke op“
for ham. 'Tækkeren var en gammel, gnaven Karl, som
Drengen aldrig kunde gøre tilpas. Fyren blev tilsidst
ked af de mange Skænd, og han greb nu sin Lomme
kniv og ituskar et af de Reb, hvormed Tækkeladet var
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fastgjort. Tækkeren faldt altsaa ned i Halmdyngen ved
Siden af Huset, og nu blev det først galt med Dren
gen, som fik Skænd, saa det duede noget.
Om Middagen klagede Tækkemanden til Jens Har
pøth over Drengen, og han vilde paa ingen Maade til
Arbejdet igen, hvis ikke Drengen fik en alvorlig Irette
sættelse og lovede at opføre sig bedre for Fremtiden.
Jens Harpøth lo indvendig over den vrede Mand,
hvis Gnaveri han godt kendte, og han lovede, at han
nok skulde tale Drengen til for hans Opførsel. Knø
sen blev nu kaldt ind i Kontoret, hvor han ventede sig
en ordentlig Overhaling af Husbonden. Denne tog
imidlertid Sagen fra den morsomme Side og sagde til
Drengen: „Det var retten godt gjort, lille Ven! Det var
retten godt gjort! Kan du gøre det en Gang til, naar
a kommer ud at se til Jer i Eftermiddag, saa skal du
faa en Mark, for det vild’ a skam gerne se.“
Drengen sagde ikke nej til Jens Harpøths Tilbud og
var grumme godt tilfreds med, at Sagen havde faaet
en saadan Vending. Om Eftermiddagen kom Købman
den da ud til Gaarden, og saa snart Drengen mærkede
hans Komme, gjorde han nogle fejle Stik med Tækkenaalen. Herover tog nu Tækkeren til at skælde ham
Livet fuld og at klage til Husbonden over den for
bistrede Dreng; men midt under denne Ordstrøm skar
Drengen et af Ladrebene i Stykker, og i samme Øje
blik laa Tækkeren sprællende nede i Halmdyngen.
Købmanden lo derover, saa Taarerne kom ham i
Øjnene. Han syntes, at den Fornøjelse ærlig var sin
Mark værd, og Drengen var vel aldrig paa lettere Vis
kommen til Penge.
Jo, Jens Harpøth kunde more sig over slige Streger.
Undertiden stillede han sine Folk paa Prøve. Saa
ledes har en Mand i Lønborg ved Navn Peder Møller,
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der i mange Aar tjente Jens Harpøth, fortalt, at da
han første Gang skulde ud at pløje, fulgte Jens Har
pøth med og stillede Plovjernene ravgalt. Karlen stod
en kort Tid og saa til, men da det blev for slemt, ud
brød han: „Nej, lad nu hellere mig komme til, for
dette her duer ikke!“
Siden gav Jens Harpøth
sig ikke af med Plov
jernene.*
Naar Jens Harpøth
drog til Marked, trak
han i sine daarligste
Klæder, saa han af Folk,
der ikke kendte ham,
blev anset for en Prak
ker. Engang førnævnte
Peder Møller var med
ham i Holstebro til Mar
ked for at købe Stude,
svarede den første Sæl
ger: „Jeg er ræd, vi ikke
kan enes om Prisen.“
Denne blev dog snart
klog paa, at Manden
maatte have Penge, da
JENS HARPØTH
han købte og betalte
flere Stude. Han henvendte sig derfor til ham og bød
ham sine fal; men nu var Jens Harpøth bange for, de
ikke kunde enes om Prisen.
Prutten i Handel kunde Jens Harpøth ikke lide. En
Vinterdag var flere Mænd fra Lønborg kommen til Ring
købing, og en af dem gik ind til ham for at købe en
* Dette og følgende Smaatræk er meddelt mig af Justitsraad
Palle Fløe, Vostrup.
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Staalgryde. Han fandt ogsaa en, som passede, og den
forlangte Købmanden 3 Daler for. Manden bød 16
Mark.
„Den skal koste, som jeg siger,“ sagde Jens Harpøth,
„sæt Gryden igen!“
„Ja, saa betaler jeg, hvad der er forlangt,“ sagde
Køberen; men fik den Besked, at han skulde sætte
Gryden og gaa sin Vej, han kunde slet ikke faa den.
Det var Manden om at gøre at faa Gryden, og han
fik saa en af sine Ledsagere til at købe den til sig.
Denne fandt godt nok Gryden, og da han vilde betale
den, sagde Købmanden:
„Her var før en, som bød mig 16 Mark for den, nu
skal du have den for 17.“
Han kunde godt ved flere Lejligheder prutte med sig
selv. For et Par Støvlesaaler forlangte han af en Karl
24 Skilling. Pengene blev straks lagt paa Bordet.
„Prider (prutter] du ikke,“ spurgte Sælgeren.
„Nej, ikke her,“ svarede Karlen.
„Saa skal du have Saalerne for 22 Skilllng.“
Sognefogden i Velling spurgte engang Jens Harpøth,
om han kunde købe nogle Tdr. Havre og til hvilken
Pris. Svaret lød: „2 Daler for Tønden". Da Køberen
tav dertil, blev Prisen sat ned til 10 Mark.*
Paa Grund af sin mærkelige Opførsel og sine sære
Indfald var Jens Harpøth kendt langt omkring, endog
til Hertugdømmerne og Hamborg, om ikke ved andet,
saa ved de mærkelige Fortællinger, som Handelsrejsende
. jævnlig meddelte om ham. Hans Billede spredtes rundt
omkring paa Pibehoveder og Honningkager.
I sine senere Leveaar var han endnu mere afstik
kende i sin Klædedragt end forhen; hans almindelige
Dragt, naar han kom ud paa Gaden, var en gammel,
* Meddelt af Justitsraad Palle Fløe, Vostrup.
Hardsysscls Aarbog. VII.
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lysegrøn Kjole, langskødet Vest, korte Knæbenklæder
og blaa Strømper. Undertiden kom han ude fra sine
Marker ridende gennem Gaderne i Skjorteærmer, bar
benet, med trekantet Hat paa Hovedet og med en Le
i Haanden, saa hans lange, magre Skikkelse var det
livagtigste Billede paa Døden.*
I mange Aar havde han vænnet sig til at bruge to
Stokke, skønt han just ikke altid trængte til dem. Ved
hans Død blev disse Stokke solgt, og det viste sig da,
at de foruden til Støtte ogsaa kunde bruges til Forsvar,
idet de begge var hule og skjulte to Sværdklinger, der
var fastgjort til Haandtagene og ved et Tryk paa en
Fjeder let kunde gøres brugbare.
Det var altsaa saa langt fra, at Jens Harpøth pra
lede med sin Rigdom. Tværtimod levede han nærmest
som en fattig Mand. Det fremgaar ogsaa af Familie
breve, jeg har læst, at hans nærmeste Familie var ked
af, at han ikke i sine sidste Leveaar undte sig selv
mere Ro og en mere omhyggelig Pleje, da forskellige
Alderdomssvagheder trykkede ham; men han vilde ikke
høre efter deres Raad og mente, at den tarvelige, virk
somme Levevis var mest gavnlig for ham.
Et Brev, han 15. Juli 1840 skrev til en af sine Ven
ner, Gaardmand Christen Vestergaard i Ulfborg, er ret
betegnende for ham:**

Kjære Vestergaard!
Tak for det kostelige Vildt, De sendte mig med De
res Datter, som med Møje tilbar mig det 4 Mil. Jeg
nød kun den mindste, der var nok til min liden Maaltid, Urfuglen og den anden gav jeg bort; de var 3
Mark værd for en Lækkermund. Jeg ser af Deres rare
* Ringkøbing Amtstidende 2. Maj 1844.
** Brevet er overladt mig af Gaardejer, Amtsraadsmedlem Chri
sten Larsen Vestergaard, Ulfborg.
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Gave og af Deres Datters Møje, at De under mig det,
og det bør paaskønnes. Det er mig kært at se Niels
og hans Kone* lider vel ved Deres og kære Kones
ædelmodige Pleje. Endog at køre Rejse med Else, det
er mere end Pligt. Niels vilde tale med mig. Vi er
begge paa det sidste. Lader os tale med vor Frelser
Jesus Christus, at han for sit dyre, ja dyrebare Blods
Skyld forliger os med Gud. Vor Samtale nytter intet,
vi er begge trængende, kan ikke engang gaa; men han
mangler intet der og jeg intet her, tilsidst har vi lige
meget.
Venlig Hilsen
jens Harpøth.
Som et Bevis paa Jens Harpøths gode Hjertelag kan
ogsaa følgende lille Træk tjene:
En Sommer var det meget knapt med Brødkorn, saa
Prisen gik langt op. Jens Harpøth havde et større
Parti Rug liggende, og han vedblev at sælge det med
almindelig Fortjeneste uden at tage Hensyn til de op
skruede Priser; men ingen kunde købe mere end til
en Bægt Brød. Det vil ses deraf, at han, skønt han
samlede sig en efter Forholdene stor Formue, langtfra
var nogen Pengepuger. Han vilde gerne gøre godt
med sine Midler.
Fik han dygtige og paalidelige Folk i sin Tjeneste,
lønnede han dem saa godt, at de ofte blev hos ham i
flere Aar. I sine sidste Aar holdt han en Karl, en Pige
og en Dreng ude paa Stagerhus. En Vintermorgen i
god Tid vilde han overraske Folkene derude; men de
var allerede oppe og godt i Gang med deres Dagsger
ning. Da han kom ud i Stalden, hørte Karlen ham
staa og sige til sig selv: „Hvad er dette her, her er
muget, Hovederne æde, og der er nok ogsaa malket.“
* Niels Garver havde i mange Aar styret Jens Harpøths Gar
veri i Ringkøbing. Paa sine gamle Dage levede han og hans
Hustru Else hos Christen Vestergaard i Ulfborg.
3*
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Saa fik Karlen og Pigen hver en Specie, og Dren
gen fik en Rigsdaler.
1 Aaret 1840 blev der forhandlet om at faa Ring
købing Byjorder udskiftede, og Jens Harpøth skrev
derom til Stiftslandinspektør Fløe i Vostrup, Lønborg
Sogn. Denne opholdt sig i de blandede Distrikter i
Sønderjylland for at deltage i Arbejdet med den ny
Matrikel. Herfra tilskrev han Jens Harpøth: „Min Kone
har sendt mig Deres Brev, jeg kommer om et Par
Maaneder til Ringkjøbing, saa kan vi tale om Sagen.“
Da Fløe kom ind til Jens Harpøth, sagde denne:
„Det er en rar Kone, De har, for hun sendte Dem mit
Brev, og De er selv en rar Mand, for De svarede mig;
ellers plejer Embedsmændene først at spørge: Kan jeg
faa noget for det?"
Da Samtalen var endt, kom Jens Harpøth med to
Specier, som i Anledning af Tronskiftet bar Frederik
VI.s og Christian Vlll.s Billeder, og sagde: „Deres Kone
har maaske ikke set den her Slags Mønter, giv hende
dem, fordi hun sendte Dem mit Brev.“*
Ligesom sine Brødre var Jens Harpøth i Ungdommen
stærkt paavirket af det Aandsliv, der udgik fra Brødre
menigheden i Christiansfeld, og han vedblev til sin
Død at staa i Forbindelse med den. Brødremenig
hedens Leder i Skjern, Frans Lund, indbød ham som
Fadder til sin Datters Daab og skrev siden en rimet
Taksigelse til ham, fordi han havde villet vise dem den
Ære at tage imod Indbydelsen.** I Rimbrevet lyder ogsaa
Tak for mange gode Gaver
fra dit Hjærte og din Haand,
som du os meddelet haver.
Herren styrk din Tro og Aand.

* Meddelt af Justitsraad Palle Fløe, Vostrup.
** Frans Lund: Sange og Fortællinger i Rim. Odense 1843.
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Han dig gav en stor Forstand,
faderlig lian dig har dragen
fra din første Vuggelagen
ved hans kærlig, milde Haand;
satte dig blandt kloge, vise
i hans skønne Perleport
ham i Aftenstund at prise
for den Gerning, han har gjort.
Gud selv være med din Aand,
naar dit jordisk' Hus nedsmuldrer,
Jorden paa din Kiste buldrer,
da er Sjælen i hans Haand;
den vil hist sig fryde bedre,
for Guds lyse Trone staa
blandt lyksalig, kære Fædre
see Guds klare Ansigt paa.

1 Foraaret 1844 mærkede Jens Harpøth, at hans Dage
snart vilde være forbi.
1 sit Testamente, som han underskrev den 29. Marts
1844, indsattes følgende Arvinger: Hans Broder Sørens
4 Børn: Anna Munksgaard, Maren Marie Busse, Spæk
høker Poul Harpøth i Ringkøbing og Gaardmand Jens
Tang Harpøth i Rindum skulde hver arve 1,000 Rdlr.
Af hans afdøde Broder Christians Børn skulde Jensine
Lovise, gift med Købmand Jakob Andreas Vestergaard
i Ringkøbing, arve 4,000 Rdlr.; Søsteren Marie Niel
sine, gift med Farver Poul Bettenhaus Husted, skulde
arve 1,000 Rdlr., Broderen Ole Christian Harpøth,
Snedkermester i Ringkøbing, 1,500 Rdlr., og Johannes
Peder Harpøth, Snedkermester i København, 1,500 Rdlr.
Hans ældste Broders Datter Anne Kirstine, der den
22. Juli 1814 havde ægtet Niels Christian Thorning
af Tvis Mølle, skulde arve 4,000 Rdlr. med den Be
stemmelse, at hendes Mand ikke i sin Livstid maatte
faa Raadighed over Pengene, men kun nyde Renterne.
Anne Kirstines Datter, Kirstine Sundgaard Thorning,
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skulde arve en Kapital paa 432 Rdlr. der henstod i en
Ejendom i Borris.
Jens Harpøths Søster Johanne Marie var født paa
Ulfsund den 7. Maj 1764. Efter Faderens Død fulgte
hun, som før er nævnt, med Moderen til Christiansfeld.
Her blev hun gift med Niels Amtrup, der var barne
født 1758 i Nørre Amtrup i Snejbjerg Sogn og havde
lært Handelen i Køben
havn, hvorefter han havde
bosat sig i Christiansfeld.
Heropnaaede han en leden
de Stilling i Brødremenig
heden. Efter kort Tids For
løb blev han forflyttet til
Herrnhut, hvor han var Me
nighedsforstander og Æld
ste Conferentsmedlem.
En Søn, Carl Ludvig Am
trup, blev Student og ordi
neret Diakon i Herrnhut, og
Forældrene havde megen
Glæde af ham, indtil han
JOHANNE MARIE AMTRUP,
f. Harpøth
ved en pludselig Død blev
taget fra dem i Aaret 1834, da han var 27x/2 Aar gi.
Om denne Søns Dødsfald skrev Johanne Marie Har
pøth følgende til hendes Broder Søren: „Han var rask
og vel, Gud og Mennesker brugbar, og hans Død har
kostet mig mange Taarer, men nu er han som din sa
lig Peder lykkelig. Han fik den omgaaende Influenza,
kaldet Grippe, og ham uvidende maa han have for
kølet sig, og der blev en hurtig Udtæring deraf. Syg
dommen begyndte i August; hans Skoler besørgede han
til Nytaar, da gik han paa Sygestuen, og d. 7. Februar
døde han af Lungeslag. Doktoren sagde, at han var

SLÆGTEN HARPØTH

39

kommen i Evigheden uden Dødens Kamp; i nogle faa
Minutter var det forbi, hvilket var mig meget trøstelig.“
Foruden denne Søn havde Ægteparret Amtrup en
eneste Datter Ane Henriette (født 1798, død 13. April
1866). Hun blev i Herrnhut gift med Johan Heinrich
Eugen Erxleben, der 1834 blev ordineret Diakon i Herrn
hut og siden var Societets Præst i Königsberg. Erx
leben omtales i Meddelelser fra Herrnhut som en frem
ragende, duelig Mand.
1 Jens Harpøths Testamente hed det til Slutning:
„Min Søster Johanne Marie Amtrup har efterladt sig
en eneste Datter, der i England skal være gift med en
Missionær Erxleben; dersom denne Søsterdatter er i
Live, og det kan udfindes, hvor hun opholder sig, skal
hun have 1000 Rdlr. Hvis hun er død, skal Pengene
deles mellem de to fornævnte Arvinger (Ane Kirstine
Thorning og Datter) i Forhold til de nævnte Summer.“*
Jens Harpøth døde den 14. April 1844, 86 Aar gam
mel, og kort efter meddelte „Ringkøbing Amtstidende“
nogle Træk af den afdødes Livshistorie, som den mere
udførligt er skildret her i det foregaaende. Bladet skrev
bl. a.: „Danmark har just ingen Overflødighed paa
Originaler, og egentlige Særlinge, som Englands Jord
bund hyppig frembringer, er saare sjeldne her til Lands.
Saa meget mere føler vi os forpligtede til at gøre Pu
blikum opmærksom paa en Mand, der i mangfoldige
Aar har givet vor By nok at snakke om, og forbavset
og moret alle fremmede, som gæstede os. Ringkøbing
* Ane Henriette Amtrup havde 4 Børn : ' ) Heinrich Eugen Erx
leben, f. 1825, Købmand og Administrator for Brødremenigheden.
*) August Hermann Erxleben, f. 1830, studerede Teologi og blev
Menighedsforstander i Berlin. •) Theodor Erxleben studerede lige
ledes Teologi og blev Lærer i Niesky, Ober Lausitz. *) Maria Erx
leben, f. 1828, gift med Pr. Clemens, Bestyrer af Brødremenig
hedens Handel i Moskau.
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har mistet en Særling
og med ham sin stør
ste, om end ikke eneste
Mærkværd ighed. “
Jens Harpøths Efter
ladenskaber blev solgt
ved en Auktion, der
varede i flere Dage,
men ifølge Skiftedoku
menterne, der findes i
Provinsarkivet i Vi
borg, indbragte Salget
ikke saa meget, som
der var beregnet. Som
SØREN HARPØTH
en Følge deraf maatte
hvert 1000 Rdlr., der var tillagt Arvingerne, nedskrives
til 846 Rdlr.
SØREN HARPØTH
Søren Harpøth var tre Aar yngre end Broderen Jens,
og ligesom denne lærte han i sin Ungdom Handelen
i Ringkøbing, hvor han siden nedsatte sig og arbejdede
en stor og anset Købmands
forretning op. Det var ikke
blot Smaahandel, han drev
fra sin Butik i Østergade. Af
hans efterladte Papirer, som
findes paa Brogaard ved Ring
købing, faar man en Forestil
ling om, hvor udstrakt hans
Forretning har været med Hol
land, Hamborg og Norge.
1 sit 27. Aar blev han gift
med en Datter af Købmand
ANNA WEIRUM
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Povl Weirum i Lemvig, og dette Ægteskab blev velsig
net med 9 Børn. Efter et lykkeligt Ægteskab i hen
ved 30 Aar blev hans Hustru Anna Weirum angreben
af en Kræftsygdom, som det lader til, hun har søgt '
Raad for i Christiansfeld.
I Familiebibelen har Søren Harpøth „med Glædens
Ihukommelse“ optegnet, hvad han vidste om sin fæ
drene Slægt, og deri skrev han ogsaa: „Min kære Kone
Anna Weirum var født 1761 den 21. Juni i Lemvig,
Datter af Poul Weirum og Hustru .... Johnsen. Vi
blev gift 1788. Hun hensov 1818 den 21. Juni i Chri
stiansfeld og der begravet den 26. samme Maaned.
Hendes Kræft-Sygdom varede der 18 Uger og var hende
til saligt Endeligt og mange til Velsignelse."
Følgende Brev, der er skrevet et halvt Aars Tid efter
Hustruens Død, viser, i hvor høj Grad han vedblev at
dvæle ved Mindet om hende.
Ringkøbing, den 17. Decbr. 1818.

Kiære Broder Datter Anna Kirstine Thorning!
Denne Morgenstund er mig for urolig og kort til at
kunne give dig et saadant Gensvar paa dit kære Brev,
mig leveret af din kære Mand, derfor beder jeg, du
undskylder min Korthed.
Jeg husker at have skrevet dig til engang, men erin
drer mig kun svagt sammes Indhold, dog ved jeg, at
jeg mente dig det godt; det samme Hjærtelag har jeg
fremdeles, at det maatte gaa dig godt. Jeg mener just
et frigjort Hjærte og god Samvittighed som en Synder
inde for ham, der maa bruge saa mange Veje til at
faa os beqvemmede og ført paa den Tanke at trænge
til Sjæls Fred, Frihed og Frelse i Naadegang for hans
Aasyn Dag og Nat, ihvor bedrøvelig fejlende vor Gang
end er. Jeg er i min Barndom i dette Stykke, og som
en saadan at voxe er min ganske Sag, uden som Børn
kunne vi ikke komme . . .
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Min salig Kones Exempel har efterladt mit Hus et
Fodspor, Indtryk og Eftermæle ved et Bønnens Sinde
lag, Lydighed, Taalmod og tilsidst salige Hunger og
Trang til Næring og Frelse af Livets haarde Tryk, at
hendes salige Bortgang, ligesom mine salige Forældres,
er os et uforglemmeligt til at vorde Tjenere af Frelseren
den Herre Jesum!!!
Og det er mig nu et ganske Liv og i Svaghed et og
alt. Jeg har deltaget i de Prøvelser, du er tilskikket i
Livet, de ere, som jeg forhørte, ikke smaa, og jeg haa
ber, de alle ere dig til Kald og Nytte at vinde din sande
Klenodie; agt paa hvad sker, vær stille i Hjærtet, troelig og reen og frastød ikke den mindste af Aandens og
Naadens Kald, men aaben Hjærtet barnlig, bed og til
bed for dem, der trænger i det legemlige, dine kære
Forældre, ikke mindst din kære, svage Fader, bed for
ham og vær ikke forsømmelig!! Hold over dit Hus, at
det maa velsignes, mind dig den fremfarne Tid, Ung
dommen tænk dig nærværende, og bed for den tilkom
mende, at den maa komme med Fred og velsignes.
Jeg er ikke følesløs fremmed for dig og mine og vores
kiære. Jeg kan ikke gøre andet end bede, og at jeg
maatte det ret og i en ret Vandel være ham til nogen
Ære, som har frelst og gjort saa naadig mod mig
hidtil uforskyldt, og ved min salige Kones forunderlig
Førelse i hendes sidste lærerige Livsdage gjorde dem
til et Naades Kald og Blik af hans Bekendelse til os
arme.
Nu jeg ønsker dig herved at vorde en Kone, som i
din Oplysning vil leve et sandt ægteskabeligt Liv, i
hvad som end Verden dermed vil frembyde, at du og
dit Hus vil faa deraf en Velsignelse, som varer til evig
Sommer. Gud ved vore Dages Tal. Du undskylder,
at jeg ikke kan besvare dig paa dit kiære Brev fuld
stændig og næppe har Tid at gennemløbe den ved Læsmng.
Dette skrives med hjærtelig Hilsen til dig som en
følsom og elskende.
Søren Harpøth.
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Blandt Søren Harpøths efterladte Breve findes der
mange fra Christiansfeld og Herrnhut. Af disse Breve
ses, at han til sin Død vedblev at staa i levende For
bindelse med Brødremenigheden. Flere af hans Børn
blev sendt til Christiansfeld for at gaa i Skole og mod
tage aandelig Paavirkning.*
Ved Aaret 1825 indtraf der Uheld for Søren Harpøth
i Forretningen, og paa anden Maade havde han Mod
gang, saa han fik et Anfald
af Tungsind, hvorover han
beklagede sig i et Brev til
Svigersønnen J. P. Frich.**
Fra denne modtog han et
særdeles smukt og kærligt
Brev, hvori han opfordres til
at ryste de tunge Tanker af
sig og tænke paa den forbi
gangne Tid, da Gud saa
faderligt sørgede for ham
og hans Slægt. Saadanne
Tanker vilde hos ham væk
ke ny Frimodighed, saa han
med Glæde kom til at se Fremtiden i Møde.
* Om hans Hjælpsomhed mod Vennekredsen i Skjern er der
fortalt i Hardsyssels Aarbog, IV, S. 133 og 141 ff.
** Cand. jur. Johan Peter Frich gift med Søren Harpøths Datter
Johanne Marie (f. 25. Februar 1801) boede 1825 paa Gaarden Bo
lund i Nim Sogn. Han ejede Hovedgaarden Rask i Aarene 1839
—40, og han døde paa Havreballegaard 1855. Sønnen Joachim
Frich, f. 1826, studerede Jura og blev Borgermester i Skagen.
Søren Frich, f. 20. December 1827, gik 1842—45 i den videnskabe
lige Realskole i Aarhus, hvorfra han fik det bedste Vidnesbyrd,
gik derefter paa polyteknisk Læreanstalt, og blev senere en dygtig
og anset Fabrikant i Aarhus. Datteren Anna Frich, f. 21. Januar
1831. nød sammen med Søsteren Marie, der døde ugift, en Tid
lang Skolegang i Christiansfeld, gift 1855 med Præsten Børge Qvist
Vestesen af Vinding.
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Følgende Brev til Kirstine Thorning viser, at Søren
Harpøth igen fik sin Handlekraft og sit Livsmod til
bage. I dette som i de førnævnte Breve er Stilen øjen
synlig paavirket af Brødremenighedens Tankegang og
Udtryksmaade.
Ringkøbing, den 3. Januar 1837.

Min kiære Broder Datter Kirstine!
Ved din gode Modtagelse og Hjærtelag, bevist mig,
da jeg forleden var saa dristig at gæste ind hos dig,
gjorde du det altfor galant og bekostelig, f. Ex. at hente
fersk Kød og Købmandsvare i Holstebro for min Skyld,
hvilket giver mig Anledning til ikke at komme til dig
saa snart igen, som jeg maaske ellers ønskede, thi slige
Udgifter at foraarsage Venner er mig modbydelig; man
er altid bedst holden med daglig Levemaade, naar man
for Resten er velkommen.
Men I kiære Koner skulde ikke være forfængelige
efter Ære, og dog menes det lige godt.
Nu under saadan Hilsen takker jeg i det mangfol
dige og indbyder dig med et Par af dine Børn i næste
Sommer at besøge os et Par Dage, saa maa du være
fri i det Tilfælde.
Det har meget fornøjet mig at se alting hos dig or
dentlig, endog proper, og hvad som er det allerbedste:
dit muntre gamle Væsen og Fred i din Bolig. Det
ligger dig paa Hjærte for dine kiære Børns Vel, og at
se dem enten forsørgede eller dog godt placerede. Den
Skole har jeg overstaaet, og det er mig den bedste Liv
lighed og Munterhed, at jeg har set alle mine 6 levende
Børn bosat og i ganske gode Leveveje til Udkomme
for sig og Familier; der er nemlig af Børnebørn 20 le
vende, nogle salige, og ingen af Flokken har nogen
sinde bedrøvet mig, og det har ingenlunde min Omsorg
og Virken til Aarsag; men jeg har bedet til Gud Her
ren af sin Naade at gøre vel imod mine. Jeg er bøn
hørt, og derfor ofrer jeg daglig Hjærtens og Sinds Tak,
saa arm og ringe jeg det end formaar med inderlig
bøjet Sind til Gud, at den hele Flok, ingen undtagen,
maa vorde ren og helliggjort tidlig eller sildig inden
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dette Livs Ende og bestaa for Guds og Menneskens
Søn. Ak, lad mig og bede ham behagelig; han hellige
selv vore Bønner, sig til en sød Lugt!
Jeg beder og ønsker Guds Naade at være dig og dine
til en blivende Velsignelse, hvortil du selv ved Bøn og
Paakaldelse har at virke, og det ved dybe Sukke. Dit
Ansigt og Udseende betragtet: til from Indvortes; der
hos din Constitution bedømt: noget skrøbelig, og dit
Legeme tabt af sin Fuldkommenhed, vel foraarsaget ved
den gamle Svaghed. Men det kan efter din Alder godt
komme i Stand og imidlertid være overladt til Guds
Vilje og Førelse.
Til at meddele dig noget interessant her fra Stedet
ved jeg ikke at begynde eller ende; dog siges dig:
P. Tang er gift med en Jomfru Schouboe, en fattig
men fin Dame.* Min Broderdatter Marie, den yngste,
en sær brav og dygtig Kvinde, er forlovet med Poul
Husted, Farver, boer i fordum Sahlgaard ved Siden af
mig.** En ny Apotheker Knudsen er nys forenet med
Apotheker Heibergs Enkefrue. Broder Jens mere skrøbe
lig og tynd i Kørper er i sin Alders 78 og kuldskær,
ellers rask og indvendig frisk. Min Søn Poul har to
kønne Drenge, Jens Tang har tre Børn og venter en
mere.*** Anna Munksgaards Datter Anna er paa andet
Aar i Bolund hos Frich, den anden Pouline afrejste i
Dag med Posten for at skrædre i Hygom Præstegaard
i Vinter; den lille Christina kan godt staa Boden for
hos sin Moder, og den mindste Datter begynder i Sko
len. Drengen Søren, nu voksen, gaar det ret godt hos
* Købmand Peder Lauridsen Tang, 49 Aar gl„ viet 4. Novbr.
1836 til Ane Elisabeth Schouboe (25 Aar). (Ringkøbing Kirkebog).
** Ungkarl Poul Frederik Bettenhaus Husted, døbt i Ringkøbing
4. April 1811, Søn af Købmand Henrik Husted og Hustru Lise
Brochdorff, viet 19. Maj 1837 til Marie Nielsine Harpøth (21 Aar).
(Ringkøbing Kirkebog).
*** Jens Tang Harpøth, f. 22. November 1795, gift med Sophie
Andersdatter, født i Hover Sogn 1795, Datter af Boelsmand An
ders Jepsen og Hustru Christiane Christensdatter, overtog 1831
Faderens Gaard (Brogaard) ved Ringkøbing og gav samtidig Af
kald paa sin fædrene og mødrene Arv, idet han fik udbetalt 960
Rdlr. rede Sølv.
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Grev Frijs paa Boller. Jeg selv er omtrent den sam
me, som da jeg saa dig i dit Hus. Slutning: Gud
skænke dig sin Naade, Fred og Velbehag nu og altid.
En deltagende Forbeder
Søren Harpøth.

Nota: Hilses fra min Maria Busse; hun er ikke stærk,
iøvrigt munter og ved meget god Næring. Hendes Dat
ter er Confirmand hos Pastor Tang i Rind og os alle
kiær, især for det stille,
flittige Væsen med Anlæg
tilTegning, Haandgerning
og Clavér. Hun skriver
hjem tit for at øve sig i
Tysk med Flid.
Søren Harpøth døde i
Ringkøbing den 21. Aug.
1852.
Han havde i sit Ægte
skab følgende 9 Børn:
1. Anna Harpøth, født
d. 16. Maj 1788, gift med
ANNA MUNKSGAARD, f. Harpøth
Manufakturhandler! Ring
købing Jens Poulsen Munksgaard, barnefødt i Munksgaard i Borbjerg Sogn. Hun døde den 1. September
1866. Sønnen Søren Munksgaard, som omtales i Bre
vet, var født d. 1. April 1819 og døde som Prokurator
i Skive. Familien sad i trykkende Kaar, saa der ikke
var Raad til at holde Sønnen til Studeringen; men det
gode Sammenhold i Slægten kom her til Hjælp.
1834 skrev Svigersønnen J. P. Frich saaledes til Søren
Harpøth: „Søren Munksgaard skal til Studeringerne,
det har stedse været mit Ønske, men Spørgsmaalet er
her, hvorledes det lader sig gøre med Hensyn til de
dermed forbundne Omkostninger. Man kan ej regne
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ringere end 200 Rdlr. aarlig til Kost, Logi, Klæder,
Bøger og Undervisning. Med Glæde vil jeg bidrage,
hvad jeg formaar, en Fjerdepart af den aarlige Bekost
ning vil jeg udrede, De [Søren Harpøth] udreder Vi,
Farbroder Jens V4 og Faderen samt Søren Tang V*.
Her har vi nu alt paa Papiret, lad os med frejdigt Mod
i Tillid til Guds Forsyn straks lægge Haand paa Værket
og slutte dette Aar [1834]
med det faste Forsæt:
at holde Søren Munksgaard frem, for at han
kan blive i Tiden med
Guds naadige Bistand et
for Samfundet nyttigt og
brugtbart Menneske og
mulig en tro Arbejder i
Guds Vingaard til Glæde
for hver den, som efter
Evne har medvirket der
til.“
Dette gode Ønske gik
i Opfyldelse, thi Søren maren MAR,E BUSSE' f Harptrth
Munksgaard har efter sin Død faaet det Vidnesbyrd:
Han var en god Mand, han har hjulpet mange Men
nesker og gjort meget godt.
2. Maren Marie Harpøth, født den 16. Oktober 1789,
gift den 24. Juni 1820 med Sadelmager i Ringkøbing
Johan August Busse, død den 8. Maj 1849. Deres Dat
ter Ane Margrethe, f. den 10. September 1821, ægtede
den 30. Oktober 1846 Cand. theol. Nicolai Ernst Fen
ger af Bilring i Brejning Søgn. Hun blev Moder til to
Sønner August og Johannes Fenger.
3. Peder Harpøth, født den 27. September 1790, død
den 23. April 1829 i enlig Stand.
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4. Poul Nicolai Harpøth, født den 31. Oktober 1791,
død den 8. November s. A.
5. Poul Nicolai Harpøth, f. den 2. December 1792,
kom i sin Ungdom til Christiansfeld, hvor han gjorde
Tjeneste ved Postvæsenet. 1832 ægtede han Sidsel Jo
hanne Ladekjcer, født i Skjern den 23. Juli 1808, Datter
af Gaardmand Jens Mikkelsen Ladekjær og Hustru Else
Christensdatter. Hun var ligeledes opdragen i Chri

POUL NICOLAI HARPØTH OG HUSTRU

stiansfeld og var Medlem af Brødremenigheden. Efter
at have boet 22 Aar i Christiansfeld kom Poul Nicolai
Harpøth til Ringkøbing, hvor han overtog Faderens
Gaard i Østergade. Her drev han Spækhøkerhandel i
nogle Aar under knappe Kaar. Han meddeler i et Brev
til sin Fader, at han har sat al sin Ejendom til paa
den forfaldne Gaard, som hans Kone havde grædt over
at skulle flytte ind i, og han følte sig forurettet ved
Arvens Deling mellem ham og de andre Søskende. Ved
Jens Harpøths Død arvede han saa meget, at han
kunde anlægge et Bageri, der gav Familien et godt Ud
komme.
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Han havde to Sønner: Jens Peter Harpøth, født den
22. Oktober 1833, Sparekassedirektør i Ringkøbing, og
Søren Anton Harpøth, født den 2. Marts 1836, død
ugift 1855, og desuden to Døtre: Anna Elise Harpøth,
født den 31. Oktbr. 1838, gift med Karetmager M. Eller
bek, Ringkøbing, og Johanne Jensine Harpøth, født den
17. Jun i 1845, gitt med Lærer Givskov.
6. Søeen Tang Harpøth, født den 19) , Juni 1794, kom
i sin Ungdom til Studerin
gerne, blev Student 1815 og
theologisk Kandidat med før
ste Karakter 1821. I 4 Aar
var han Adjunkt i Horsens.
1822 ægtede han Kirstine
Christensen, hvis Fader Erik
Christensen var Hospitalsfor
stander og Byskriver i Sla
gelse. 1825 blev Søren Tang
Harpøth Sognepræst i Fals
lev, og 5 Aar senere blev han
Præst i Hygum-Hou. 1838
kaldedes han til Randlev-Bjergager, hvor han virkede,
indtil han 1850 søgte sin Afsked. Han var blind i flere
Aar og døde den 26. Marts 1873.
Hans Børn var: Anne Marie Harpøth, f. 18. August
1823, Søren Erik Harpøth, f. 11. December 1825, faldt
i Slaget ved Isted den 25. Juli 1850, Christen Harpøth,
f. 23. December 1828, blev Læge i Snertinge, ægtede
Marie Henriette Watt, Datter af Prop. William Watt til
Holmstrupgaard ved Skanderborg, døde 14. Novbr. 1906,
Marie Harpøth, f. 5. Marts 1831, død 9. August 1903,
Hanne Jensine Pedrea Harpøth, f. 6. Januar 1838.
Lægen Christen Harpøth i Snertinge har følgende
efterlevende Børn:
Hardsyssels Aarbog. VII.

4
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’) Anna Eleonora Harpøth, født den 26. August 1861, gift
med William Charles Schrøder. 2) Harald Tang Harpøth, fodt
den 1. Januar 1866, Arkitekt. *) Ellen Margrethe Harpøth, født
den 6. Februar 1867, gift med Einar Tulinius. *) Ivar Tang Har
pøth, født den 21. Juli 1870, gift med Astrid Helga Nygaard, Syge
huslæge i Holbæk. •’) William Tang Harpøth, født den 8. Febr.
1871, gift med Ellen Petersen, juridisk Direktør paa Frederiksberg.
•) Harriet Harpøth, født den 9. April 1877.

7. Jens Tang Harpøth, født den 22. November 1795,
ejede Gaarden Brogaard ved Ringkøbing, døde 1. Ok
tober 1858. Han var gift med Sophie Andersdatter, der
døde 7. Februar 1858.
De havde følgende 3 Børn: Peter Harpøth, født den
30. Juli 1833, død den 6. Novbr. 1886, gift med Karen
Iversdatter Bollerup, født den 10. April 1825, død den
18. April 1902, Anna Harpøth, født den 25. April 1831,
død den 15. Marts 1910, gift med Gaardmand Carl
Bollerup, Rindum, død den 6. April 1895, Christiane
Harpøth, født den 13. April 1832, død 1840.
Peder Harpøth har følgende efterlevende Børn:
*) Jens Tang Harpøth, født 1. August 1858, Kontorist i Vest
og sønderjydske Kreditforening, gift med Karen Meldgaard Jensen,
Datterdatter af den kendte Stænderdeputerede Ole Kirk. Deres
Børn er: Aage Harpøth, født 17. Juni 1890, Karen Harpøth. født
den 9. Maj 1894 og Aksel Harpøth, født den 29. November 1897.
ä) Iver Harpøth, født den 15. Februar 1862, gift med Oline Sand,
Ejer af Fødegaarden. 3 Sophie Harpøth, født den 12. Maj 1865,
gift med Kommunelærer, Viceinspektor J. Thygesen Holm, Kbhv.

8. Laurits Harpøth, født den 28. September 1797,
død den 22. Februar 1798.
9. Johanne Marie Harpøth, født den 25. Februar 1801,
gift med Cand. jur. Johan Peter Frich (se Noten S. 43).

AF RINGKØBING AMTS ANNALER
Meddelt af C. KL1TGAARD

EN STRANDING 16721
esten paa Jylland har en Skotsk Fribytter støt an
och lidt Skibbrud; men nogle af Folkene der paa
bierbede sig och undUome med lifvet: der disse samme
opspurde, at der laa et Hollandsk Skiberum uden for
Aarhuus, da forføjede de sig der hen, och der de en
gang fornumme, at Skipperen med nogle af sine Folk
hafde sat i Land, da forsømte de ikke den Lejlighed,
men foere strax om Borde, vunde Anker op, satte Sej
lene til, och ginge deres Kaas med Skibet ad Søen.
Denne Stranding fandt Sted i Nærheden af Ringkø
bing, og fra anden Kilde vide vi lidt nærmere om den.
Skipper Peder Gylling af Aarhus sejlede, vist i Somme
ren 1672, hjem fra Trondhjem, hvor han havde solgt
sin Ladning, men paa Hjemrejsen var han saa uheldig,
at han blev overhalet af en skotsk Kaperfører, Løjtnant
Thomas Fussel, der fratog ham Pengene for Ladnin
gen. Denne Kaperkaptejn var imidlertid nu ombord
paa den af William Hors førte Kaper, der strandede ved
Ringkøbing, og Peder Gylling fik Underretning herom
og ilede til Ringkøbing for at faa Erstatning. Det lyk
kedes ham ogsaa at faa Borgmester og Raad i Ring
købing til at sende Thomas Fussel til Aarhus for at
han der kunde staa til Rette for Overfaldet paa Peder

V

1 Extraoreioaird Maaoeeligd Relationer, December 1672.
4*
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Gyllings Skib, men da han kom til Aarhus, lykkedes
det ham at slaa sig sammen med en Del strandede
engelske Matroser, som han traf paa Gaden, og Kl. 11
om Aftenen den 16. December tog de en Fiskerbaad
og roede ud til en Galliot fra Vlie, som laa sejlfærdig,
og medens Skipperen var i Land, lettede de Anker og
sejlede bort med de ombordværende 4 hollandske Ma
troser.
|Hubertz: Et Blik paa Staden Aarhus, S. 86|.

EN KVINDE SOM SOLDAT
I Nyborg døde 1701* en Landsoldat Jakob Bording,
født nær ved Viborg2 af god Slægt; tjente 6 Aar ved
Fodgarden og 18 Aar ved fynske Regiments Livkom
pagni, deraf i 5 Aar som Grenader.
Efter Døden viste det sig, at Soldaten var en Kvin
de,3 der dog i Odense havde ægtet en anden Kvinde,
som efter 3 Aars Forløb døde i Assens.

ET SYN4
Fra Holstebroe berettes, at en Bondemand af Idom
Sogn, som sidst afvigte 2. Januarii [o: 1770] en Time
efter Solens Opgang, da Solen skinte meget klar, og
Jorden laae overalt bedækket med Snee, kom kiørende
med et Læs Liim havende sin Pige med sig paa Vog
nen, blev et Syn vaer noget fra sig henne i Heden,
ligesom et Menneske kom trækkende med et Høved,
men som det kom ham usædvanligt for, i Henseende
1 Nye Tidender, som Københavns Mercurius frembar, Marts 1701.
2 antagelig i Bording Sogn.
3 Tilfældet var ikke helt enestaaende, men det maa vel antages,
at disse „Kvinder**, der nu og da optræder som Soldater, i Reglen
var kønslig abnorme.
4 Jydske Efterretninger, 1770, S. 67.
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til Stedets Beliggenhed, og derfor blev ved at see der
hen, bredede det sig ud og blev ligesom til mangfoldige
Mennesker, der ligesom hvirvlede om iblandt hinanden,
foer derpaa hen bag en Bakke, hvilken betoeg ham
længere at see dette Syn. Han spurgte derpaa sin Pige,
om hun havde seet det, hvortil hun svarede ja, at hun
havde seet det ligesom han. Manden, som dette pas
serede, holdes af alle deromkring for en troeværdig
Mand. De skiulte Ting ere for HErren vor GUD.

I „Nyeste Skilderie af København“ for 21. Juni 1808
læses følgende efter „Ribe Avis“.
JYDSK SALT OPDAGET
To Mænd i Vester Herred, Ringkøbing Amt, gaaer en
soelklar Dag til Havklitterne at plante Helmel for Sand
flugt. „Hvad er det Skarpe under vore bare Fødder?“
sagde den ene til den anden. Ved Eftersyn fandtes
noget Hvidt liggende paa Jorden som smaa Skjeller, og
ved Undersøgelse meget salt af Smag og smuldrende
ved Berørelse. Ved en liden Prøve, som de tog hjem,
fik de et skarp og hvid Salt, som i Kraft ikke giver
det Spanske efter. Rygtet fortalte snart Omegnen denne
Opdagelse, og Trang — Opdagelsens Moder — drev
f. Ex. een Dag 80 Vogne og 200 Mennesker til Op
samling af Saltstoffet. Behandlingsmaaden er omtrent
denne: I tør Veir og soelskin Dag fejes med en Kost
Saltsandet sammen, kommes i Sække, kjøres hjem, sæt
tes helst i salt Vand 12 Timer; Lagen tappes ud, koges
og Bund falder2 — godt Salt, omtr. 1 Skp. af 8 Skpr.
Saltsand. Men det besynderligste: at hvor man sam
lede een Dag, kan man faae ligesaameget Anden; kun
i Klittag. * bundfælder.
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ikke i Regn og Dug, da er intet at see. Nogle Tønder
Salt er alt præpareret. Distansen, hvorpaa Saltstoffet
findes, kaldes Teppe-Sande,1 som er bar Sand, staaer
under salt Vand om Vinteren, er 2 Miil i Omkreds,
ved Nyemindegab. Denne Opdagelse fortjener Opmærk
somhed og Undersøgelse, endogsaa flere lignende Ste
der, paa den med2 sine Børn — i Trang — moderlige
Jord.
Holmslands Degnebolig. 10. Junii 1808.

K. Sand, Degn og Skolelærer.
Den ulykkelige Krig 1807—14 medførte j'o ved den
næsten straks indtrædende Standsning i dansk Søfart,
at der her i Landet blev følelig Mangel paa flere uden
landske Produkter, saaledes bl. a. paa Fyrretræ og Salt.
Flere Steder genoptog man Saltbrænding af Tang, og
adskillige Steder kogte man Salt af Havvand; man vil
derfor forstaa, at Opdagelsen af det stærkt saltholdige
Sand ved Nymindegab vakte en vis Opmærksomhed
og foranledigede denne Publikation.
i Tippe. * mod.

KLAGESANGE OVER
LEMVIGS ILDEBRAND I 1684
Meddelte af pens. Lærer A. PETERSEN, København

n af de værste Plager, der i ældre Tider kunde ramme
en Købstad, var Ildebrand. De mindre Købstæder
lignege demlig store Landsbdsr medstraatæate Huse,
saa en Ildebrand under uheldige Forhold kunde blive til
fuldstændig Ødelæggelse for dem. Da man først langt
hen i det 18. Aarhundrede kom til at bruge Brandfor
sikring i By og paa Land, kunde en ulykkelig Ildebrand
før den Tid medføre økonomisk Ruin for mange af
Borgerne. Under ssadsbbe Forhold traadte Omegnens
Folk næsten altid hjælpende til, og man har Eksempler
paa, at de gejstlige Landemoder har ordnet Indsamlin
ger for de nødlidende. Ved længere Tids Skattefrihed
og anden kongelig Naade blev de brandlidte ogsaa ofte
hjulpne.
Da Lemvig By i 1684 næsten blev ødelagt ved Ilde
brand, der opstod i en Smedie ved Stranden, paakald
tes ogsaa Folks Medlidenhed. Præsten Peder Hemmet
i Dybe forfattede den efterfølgende Klagesang, og Præ
sten i Lemvig Jens Christensen Jegind havde 2 Sønner,
der ligeledes forfattede Klagesange over deres Fødebys
Ødelæggelse. Den ene af disse Brødre, Jens Jegind.
der Aaret efter blev Rektor ved Lemvig Latinskole, skrev
sin Klage paa Latin, og han udtrykte da paa kunst
færdige latinske Vers sit Haab om, at hans Fædreby

E
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maatte blive opbygget paany ved kongelig Naade til
Guds Ære.
Broderen, Bertel Jegind, skrev det her til Slutning
meddelte lille Klagedigt, hvori han sluttelig ligesom Bro
deren knytter sine bedste Ønsker for Byens Fremtid.
Hiertelig
Med-Ynck
offver

den meget hastig oc saare forskreckelig

Ilde-Brand
I

Lemvig
den 27. Juni
Anno MDCLXXX1V
Imprimatur: Ole Borrichius
Kiøbenhaffn, Prentet aff Christian Wering
Universit. Bogtr.

Actbare, Vel-Vise oc Vel-Fornemme
Jep Pedersen Trans, Anders Lomborg, Niels Nielsøn, Jep Bertel
sen, Oluff Kabbel, Peder Wazsøn, Jacob Wazson, Svend Jenson,
Oluf Pederson, Alle Fordum Flittige oc Velfornemme Borgere oc
Handels-Mænd i Lemvig Være dette eenfoldigst Metrum tienstvilligen dediceret oc offereret Af Samtlige deris fortrolig Ven oc
Medynckere Peder Hemmet, Pastore Dybecensi
Dybeck Præstegaard
Anno 1684, Cal. Septbr.

Immanuel!
Hvi ligger Silo kion som Sodoma forvusted,
Har Mars som fordum sig for Salem her berusted,
At fælde ned for Fod? at øde, skænde, brænde,
Det Borgerskab sit Gods at rofve plat af hænde?

O, ney, Vulkanus paa sin fnysend Hest mon ijle
Forbistred i sin Hu med gloend Stang oc Miile,
At giøre et farligt Rit om Byen vred i Sinde,
Det skal med'ns Verden staar, ey Mennisk’ gaa aff Minde,

Saa længe Liun-Ild far fra Øster hen i Vester,
Det Jehu-rasend Fart hos alle Minde fester.
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Den Smed ved salten See tend* an i Solens Røde
Sin Eisse, see, der var U-Lycke ved den Gløde.
Af Gnisten kom en Brand, den Brand den By omspændte,
At paa to Timers Tid den ganske By opbrendte,
Flyd Øye! flyd med Vand, Du Hjerte Blod maa feide,
Hver signe ned til Jord, om Musa min vild melde,

Der Luen kom til Krud til Hoglands Viin oc Tiære,
Det tornet op i Sky, saa hver begynt at kære*
Sin ugemeene Nød: O, væ oc Hiertens Vaande!
Siig Himmel, Himmel siig! er Dommedag for haande.
Saa gik det Boe fra Boe, besat med Hollands Vare
Skiøn Flor oc Kammerdug vild’ Luen icke spare,
Snart som en Oxe Gress som Jacob Balachs gode
Udi et Øjeblik hun slicket op for Fode,

Lofft, Vindve, Tecke, Dør oc Skab med konstig Lister,
Med Skiffve, Skammel, Skienck, Paneel oc dyre Kister,
Her brendte Kaabber, Staal, her svandt som Dug for Solen
Vor Guld, vor Sølff oc Tin, vor Messing bleff i Bolen,
Her brendte Klæde, Bay, Cartun oc Ry hin varme,
Ja saa mangfoldig, at Gud maatte sig forbarme!
Ey Steen paa Kierkegaard, ey Død i Graff bleff skaanet,
Oc Herrens steen-biugt Huus bleff anden Gang forhaanet,

Da raabte Rachel væ! da sucket Sulamithe
Hun maatte saa sin Feyr, af Bly sin Tecke quitte,
Hun staar som Rosenstilck sin faure Top mon fejle
Saa som aftacket Skib foruden Mast oc Sejle,
Vel stræbte hver en Mand sit bedste Goeds at redde
Men Flammen sang Triumph! i Purpur Staden klædde
Med Fare Borgerne gick offte mit i Lue,
Paa Kroppen brendte til med Trøien, Hat oc Hue,

Hver saa i Ansict ud som den, der Stegen vender,
Du maatte sagt! det er en indfød Kulebrænder,
Derr haffde suet Soed udaff sin Moders Patte
En Morer, Araber fra Babel Mandel Gatte,**
* kære, d. v. s. klage.
** Hollandsk Søkortsbetegnelse for Bab. el. Mandeb-Strædet.
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Hvor ble ff den Under-Kirck bevaret fra den Vaade
Forneden Hvelningen kom ingen Ting til Skade.
Foruden Skriffte-Stoel, hvor Herren holdte Domme
Ja naadig var den Dom, for alle did vild' komme?
Forstaa der skulde staad' en Brand offv’r Siæl oc Hiærte
for hvers begangen Synd med Anger Væ oc Smerte,
Men, see, ey Tolder var sig bøye vild til Jorden,
Hver Synder. Synderind var stolt som Agaz vorden.

Fru Venus haffde faaet Saturni Sind oc Tancke
Marie kneppendis kund som Bernice spancke!
In Summa, Dyd oc Fryet med Ydmyghed oc Ære
Gick slet i Krabbens Tegn tilbage for vor Herre,
Forlad, O Gud, forlad den Synd, som vi har dreffven,
Derved, Gud bedre! vi saa tønd oc blot er bleffen!
Gud gaf Forbrendelse for Deylighed paa Lifvet,
Har for et kruset Haar et skurvet Hoffvet giffvet.

Han
Vor
Vor
Vor

tog vor Halsbaand bort vor Øre-Ring oc Luer,
Skiorte bunden op, vor kostbar Liin oc Huer,
Engadi bleff til en Græde-Bochim viide,
Leeg oc Sang vent om til Suck oc Jammers Quidde,

Vi maa nu bære Siøer oc Kappe viid paatage,
Vor Børn og Kiærister maa Sørgeklæder drage,
Her stal gemeene Mand oc rapsed, hvor han kunde,
Der bleff for Borgerskab ey leffnet Brød til Munde,
Ey Pind, ey Stage, Stick, ey ringest Naal i Vegge,
Saa mangen fordum Efud* maa Brød af Bunden tegge,
Oc tit umættet gaa, ey faa sin Hungers Svale,
Lad Hunden ni Gang giø, lad Hanen ti Gang gale.
Nej, Nabal dricker selff sit Miød, den Spottemule,
Den sulten Gubbe stif er nidsk offver ringest Smule,
Han ey forstaar sig paa den Armes Trang oc Klage
Som Lyckens Contrastød har rammet alt for fage,
Den Herrens skiønne Præst med bare Bog i Haande
I Hiertet sorgefuld oc med beængsted Aande
* Efor, d. v. s. Øvrighedsperson.
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Som Loth fra Sodoma til Zoar fordum ijled
TU Cabbei Herre-SIot sin Fluct paa Timen stiled,

Hvor yncksom Langen* ham alt Got og Fiinhed teede,
Derfor Gud selffver ham velsigne skal oc glæde.
Tak Gud, der skaaned dog din Paradises Ymper,
Vor Lifvis unge Fruct ey blef skamferet stymper,
Ja, tusind Tak, de Himlens grønne Quiste,
Ey Øye, Fod, ey Haand, ey Lem paa Liffvet miste,
De Dig op-offret var i Vand, i Daabens Kilde,
I Ild Du derfor dem ey slet opbrænde vilde!
Saa ved da Gud et Folk i Vellyst at ydmyge,
Vi nu med Abraham maa Telte-bo oc bygge,
Vi med Disciplerne maa Aggervippen pille,
Der mætte kand vor Bug, vor Sult oc Hunger stille,

Vi med Elia maa i Bæcken Chrit os læske,
oc var det end saa sur som Arbas Mara beske,
I Stæder Babei-biugt laf falde Pract oc Prange,
Oc tænker Herrens Haand til Eder oc kand lange,

Bortkaster Astaroth oc Herren eenist
Ved Almis idelig den Armis Hænder
Giør Maalen ey for grum oc Vecten
Det har saa mangen Stad i Støff oc

dyrcker,
styreker,
ey forhøyed,
Aske bøyed,

Ved Uretfærdighed ret aldrig Mammon søger,
Oc ey ved fremmed Sved jer Huus oc Boe forøger,
Saa blifv'r jer Bolig fast, jer Gaard aff Gud velsignet
Oc ey med Sodoma i Synd oc Straffen lignet.
* Herredsfoged Knud Lang var da Forpagter paa Herregaarden Kabbel.
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Tvende Brødris Klaglig Till-Gifft
offver

Deris Fæderne Byes

Lemvigs Ønckværdige Ødelæggelse
Hvor er min Fødeby, hvor er min Faders Gaard
l Aske nederlagt, hvo hugget dette Saar!
Guds strænge Vrede jo ved Kirkespirets Fælde
Advarte da enhver, der han lod Torden smelde
Forgangen Aar, men see, hvad vi gaff Act derpaa
Kan sees nu i Aar, al Byen ød' ni aa staa,
En Fredag tog fra os vor Kircke-spitzig Top,
Det jeg selff hørt oc saae med ængsted Siæl oc Krop.
En anden Fredag os vor Huus oc Hiem berøffvet
Ja mange hundred Sjæl' saa klagelig bedrøffvet;
Men Ønsken min skal vær, at Fredens kiære Dag
Maa skinne for Lemvig til Velfærds bedre sag,
Fred giff, O høye Gud, fra Krig, Dyrtid oc Pest
Fred i dier Rættergang oc Fred med deres Præst
Lad Konglig Naade-Fred dem Frihed sin forunde
At den blant Byer Tal sit Navn oc finde kunde!
Indbiurdis Fred oc Ro giff Frede-Fyrste Mæctig
At den sin ældste Roes kand naa oc blive præctig
Dette mit ringe Ønsk til Himlen jeg har sent
Som er jer Ven oc Søn, jer Broder oc Client.
Oprettet oc fremsat
aff

Bertel Jegind.

SAGN VED BOVBJERGKYSTEN OM

KONGENS SØN FRA ENGELLAND
Af Lærer K. LUND, Ejsing

et er en Kendsgerning, at der ikke fortælles nær
saa meget i Hjemmene nu om Dage som forhen.
Med ded nye Tids lettere Adgang til Læsning og lettere
Forbindelse med Omverdenen ved Jernbaner, Cykler og
vel nu snart med Vinger, har man ikke Tid eller Lyst
til at høre Kakkelovnskrogsfortællinger. Man lever i
Nutiden uden at bekymre sig stort om Fortiden. Er et
Blad to Uger gammelt, regnes det ikke. For 50—100
Aar siden var det anderledes. Naar de lange Vinter
aftener kom, var der gerne omkring i Bondehjemmene
et Par Mørkningstimer, inden Lyset blev tændt, en Tid,
der med Længsel imødesaas særlig af Børnene og de
unge. Da blev de gamle plaget for at fortælle om
gamle „Bedrøwter“, som de selv havde oplevet eller
hørt af en Bedstefar eller -mor, og saa gik det løs med
Emter, Eventyr og gamle Sagn om Trolde, Nisser, For
varsler og Gengangere, eller ogsaa virkelig historiske
Tildragelser, naturligvis ofte smykket med Fantasiens
farverige Klædebon; men paa den Maade er jo sikkert
alligevel adskillige virkelige Begivenheder overleveret
fra Slægt til Slægt gennem Aarhundreder, saaledes at
der trods alt dog inderst inde i disse Sagn og Myter
findes en historisk Kærne, saa det dog maaske i nogen
Maade kunde have Interesse at bevare dem for Efter-
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verdenen, naar de gamle, der hverken kendte Bøger
eller Aviser, men bevarede slige Fortællinger i deres
rige Skatkammer — Hukommelsen — forlængst hviler
under Mulde.
Blandt de mange Fortællinger, jeg som Barn lyttede
til, var stedse Sagnet om „Kongens Søn fra Engelland"
det, der gjorde dybest Indtryk paa mig, og det var med
en vis Angst, men ogsaa en vis Nysgerrighed, jeg fær
dedes der, hvor „de 3 Drenge havde deres Gang".

Ifølge Folkevisen om „Kongens Søn fra Engelland"
drog han efter at have taget rørende Afsked med sine
Forældre ud for at hente sin Brud. Skibet var guld
smykket, Ankeret af Guld, Ankertovet af „Silke vævet",
og desuden havde han en Kiste fuld af de kosteligste
Skatte. Ved Midnatstid opkom en frygtelig Storm, og
„Børen blæser Vesten ind for Danmark". Ankeret blev
stukket ud, men Silketovet brast, og Skibet knustes
mod Revlerne. Folkevisen lader Prinsen komme levende
i Land, og kort efter kommer hans Kiste med de rige
Skatte flydende. Da kom en „Kokkedreng" med nogle
Svende, handlede ilde med Prinsen, tog hans Gods,
men lod ham beholde Livet. |Det stedlige Sagn for
tæller imidlertid, at han blev dræbt]. Da er det, at
Prinsen sukkede:
„ Krist bedre, jeg kom for Bovbjerg ind,
men var jeg kommen i Hr. Bugges Lehn,*
saa havde mig røvet hverken Ridder eller Svend.“

Nu er der jo blandt de lærde forskellige Meninger
om, hvor Prinsen er strandet (se Sv. Grundtvig: Dan
ske Folkeviser, III. Del, Nr. 157), eftersom Prinsen ifølge
flere Sagn skal have skænket Gods til forskellige Kir
* Niels Bugge til Vosborg havde Strandret længer mod Syd.
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ker, hvad der imidlertid slet ikke omhandles i Visen.*
Men Sagnet, der den Dag i Dag gaar ved Bovbjerg,
lyder saaledes:
I gamle Dage for mange Hundrede Aar siden stran
dede en engelsk Prins for Bovbjerg. Skibet søndersloges; men Prinsen kom levende i Land tilligemed et
Guldskrin med store Skatte i. Da han imidlertid for
kommen og elendig laa paa Stranden, kom 3 „Drenge“
og slog ham ihjel, hvorpaa de begravede ham og Skat
ten i en Høj kaldet „Wormhyw“ (Ormehøj)** ved den
nordre Ende af Bovbjerg. Vedkommende Drabsmænd
maa imidlertid ikke have faaet noget godt af deres
Ugerning; thi der fortælles, at Skatten endnu findes
* Sagnet om den strandede Kongesøn er hos Anders Vedel (1591)
gaaet i Forbindelse med et Sagn om Staby Kirke: „Men dette er
endnu udi Mandeminde hos menige Mand, som bor hos Bovebjerg,
at der skulde i gammel Dage saadan en fyrstelig Person af En
gelland lidt Skibbrud og til en Amindelse prydet Staby Kirke med
en forgyldt Tavle og et nyt Taarn etc." Erik Pontoppidan standser
i sit Danske Atlas over for den Kendsgerning, at der ikke er no
gen forgyldt Tavle i Staby Kirke, hvorfor han foreslaar: „kanske
Sa/e eller Stadil Kirker.“ Af denne „lærde“ Formodning er da
det „Sagn“ opstaaet, at Altertavlerne i Sale og Stadil Kirke er
Hovedgærde og Fodgærde af Prinsens Seng. Saaledes kan altsaa
baade „Historie“ og „Sagn“ lade sig fabrikere.
Allerede Vedels Form for Sagnet er vist en „Forbedring“. Den
gentages i en Indberetning fra Præsten i Staby 1638 med den
Forandring, at Prinsen strandede i Nissum Sogn (ved Ovnbjerg),
og at det er det bekendte, smukke, romanske Kor, han skulde
have bygget. Men bagefter fortæller Præsten et andet Sagn om,
at en fattig Dreng fra Staby var kommet til England og var bleven
en rig Mand, som saa havde ladet det fine Stenhuggerarbejde ud
føre. Dette turde være det oprindelige Sagn om Staby Kirke. Om
nogen Virkelighed skulde ligge bag Sagnet, der føres saa langt
forud for Hr. Bugges Tider. Mærkelig nok er Staby Kirkes Korbuevæg — der hvor Bygherrebilleder stundom anbringes — for
synet med et Kongebillede, som tyder paa, at den oprindelig er
en kongelig Kirke.
Red.
** Stedet kaldes endnu „Wormhyw“, men selve Højen slugtes af
Havet i første Halvdel af forrige Aarhundrede.
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eller fandtes, da Højen forsvandt. En gammel Fisker
paa Stedet har saaledes fortalt mig som Barn, at han
af og til som Dreng, naar han vogtede Kreaturer i Nær
heden, havde fundet en Guldmønt ved Højen, som
han mente hidrørte fra Skatten. Det gaar her som saa
mange Steder, hvor en Udaad er øvet: Folkedommen
eller Folkefantasien vil ikke lade slige Ugerningsmænd
faa Ro i Graven, og ofte gaar det saa, som den gamle
Grønlænder sagde: „Naar den lange Nat kommer, og
kun Nordlyset kaster sit fantastiske Lys over Jorden,
gaar Menneskeaanden sine forunderlige Veje!“ Saaledes
ogsaa her, naar man f. Eks. en mørk, stormfuld Novem
bernat færdes ved Vesterhavet, mens Havets og Bølger
nes Buldren og tordenlignende Brag lyder, naar Sten
og Vragstykker tørner mod hinanden, saa de i Forbin
delse med Stormens Tuden og Hvinen i Marehalmens
Top overdøver enhver anden Lyd, medens Millloner af
Infusionsdyr lyser i den skummende Brænding, ja da
faar Fantasien Vinger, saa mange hører og ser Ting,
der næppe hører Virkeligheden til — Menneskeaanden
„gaar sine forunderlige Veje!“
Saaledes fortælles her og er fortalt gennem Genera
tioner: Naar Stormen raser, og „Børen blæser Vesten
ind for Danmark“, saa der er Udsigt til, at mangen
stolt Sømand for sidste Gang skal lukke sit Øje, da
ser man „3 sorte Drenge“ komme ud fra „Wormhyw“
og gaa langs Stranden. Mange har set dem, og mange
er Fortællingerne om dem. Naar man lader dem gaa
i Fred, siges der, gør de ingen Fortræd; men en Gang
gik det galt. En gammel Fisker, der tillige var en ihær
dig „Stråener“* var en Aften ved Havet, og saa da 3
* Strandboerne i Almindelighed ansaa ikke Tilegnelse af iland
drevet Gods for egentligt Tyveri. Naar man foreholdt dem det
urigtige i at tilvende sig sligt, svaredes ofte: „Det er ingen sin*,
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Drenge, som det forekom ham bar paa noget; han
troede da, det var noget Gods, de havde fundet, og
raabte dem an; men det skulde han ikke have gjort,
thi han blev saa fortumlet af dem, at han først kom
hjem om Morgenen, og da havde han mistet Forstan
den. Siden den Tid talte han ikke om andet end Vrag
og de „tre sorte Drenge“, som han dog Gang paa Gang
paastod ikke var Drenge, men „store, stærke Karle“.
Saaledes lyder Sagnet, og det forekommer mig, at
selve Fortællingen om Prinsen, som den lyder her, kan
have lige saa meget for sig som Gætværket om, at
Prinsen, fordi han blev frelst, skulde have givet en Kirke
— der gættes paa Holstebro, Sale eller Stadil — Alter
tavle eller lignende. Der er jo en Mængde Kirker, hvor
der fortælles om, at en eller anden „skibbruden“ — enten
paa Søen eller Landjorden — skal have skænket et eller
andet, for at deres respektive Helgen skulde lade sin
Naades Sol skinne over dem igen, saa det er ikke let
for ikke at sige umuligt at stedfæste saadanne Sagn.

Hvad jeg her har skrevet, har jeg hørt af en gammel
Kone, der døde i 60erne 90 Aar gammel; hun havde
kendt omtalte Fisker og hørt hans vanvittige Tale.
hvormed de mente, at det i Grunden var fælles Gods, som enhver
havde Ret til at gøre sig tilgode med.

Hardsyssels Aarbog. Vil.

□

GRAVØR
OLE ELIFSEN VEED-FALD sen.
Af J. P. WAMMEN, Gislum

/i

gerskov-Hestlund Hede er stor og vidtstrakt, og dens
Beboere har lang Vej at fare ad daarlige Veje til
de omliggende Landsbyer: Bording, Ilskov, Simmelkær
og Karup. Nu er store Strækninger dog opdyrkede, og
grønne Græsmarker veksler om Sommeren med dejlige
Kornagre. Ogsaa Granerne rykker frem derude; der
findes nu flere frodige Granplantager, og Lyngen har
saaledes lidt efter lidt maattet give Slip paa sit tusindaarige Herredømme. _
I Midten af forrige Aarhundrede saa her ganske an
derledes ud. Da var her næsten kun Lyng og Lyng,
hvor man vendte Øjet hen. Kun faa Menneskeboliger
fandtes spredte i Heden, og disse var for det meste op
førte af „Søj“, en Slags Tørv, der skæres — i Form af
Mursten —, hvor Heden er moragtig. Den opdyrkede
Jord var meget ringe, og Afgrøden, den gav, var saare
sparsom, saa Beboerne maatte kæmpe med Fattigdom
og Nød.
1 et af Søjhusene boede i de Tider Gravør Ole Elifsen Veed-Fald sammen med sin Hustru Ane Gravesen
og deres lille Datter, Maren Kirstine.
Veed-Fald havde tidligere boet i Aalborg og kom
første Gang vandrende der til Egnen i Aaret 1861. Han
var da en Mand paa 57 Aar. Ingen kendte ham. Han
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kom tilfældig ind hos Ane Gravesen, som boede i en
af de omtalte Søjhytter sammen med sine to uægte
Børn Svend og Gravers. Hans Ærinde var at bede om
en Taar Vand, men Ane bød ham Mælk. Det var deres
første Bekendtskab.
Et Par Aar efter kom han igen til Egnen og besøgte
hende atter. Endelig 1864 blev de Mand og Hustru,
og Veed-Fald flyttede ind i Hytten til hende med alle
sine Ejendele. Der var mange sære Ting imellem; men
Folk undrede sig dog mest over den store Mængde
Bøger, han førte med sig, hvoraf mange var paa Tysk.
De blev nu stillede op i en Krog af Hytten.
Ane Gravesen var forresten ikke nogen Skønhed.
Hun skildres som stor og svær. Hendes Ansigt var
nærmest grimt. Hun var allerede til Aars, og saa var
hun enfoldig. Noget Dydsmønster var hun heller ikke,
thi hun havde flere uægte Børn. Men ellers var hun
jo paa sin Vis en brav Kone, og Veed-Fald skal engang
have udtalt om hende: „Folk siger, at Ane er grim,
men jeg synes, hun er køn.“
Spørger man Folk derude om Veed-Falds Udseende,
saa svarer man: „Ja, han var en meget pæn Mand, og
han var en dannet Mand.“ Men hvordan han egentlig
saa ud, faar man dog ingen rigtig Besked om. Han
talte med lidt fremmed Tonefald, der kunde tyde paa,
at han var fra Udlandet. Folk gjorde sig allehaande
Tanker om ham. Nogle mente, at han var fra Norge,
andre, at han var en stor Herre, der paa Grund af en
eller anden Omstændighed var rømmet herind fra Tysk
land eller Østrig; men ingen vidste Besked.
Veed-Fald baade talte og skrev Tysk og førte Brev
veksling paa dette Sprog med en Person i København,
der nok var hans Broder. Han havde rejst baade i
Tyskland og Frankrig og kunde fortælle derom; men
5*
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ellers berørte han sjælden sin Fortid. Han var i Besid
delse af betydelig boglig Dannelse. Han førte et helt
Oplag af Bøger med sig derud, som han selv havde
skrevet og udgivet paa eget Forlag. De var alle af re
ligiøst Indhold; thi Veed-Fald var meget religiøs; men
han hørte ikke til Folkekirken. Han var, som det fremgaar af hans Skrifter, Svedenborgianer og forkastede
Treenighedslæren og Barnedaaben, men prøvede forøv
rigt aldrig paa at vinde Tilhængere for sine Meninger.
Han havde en Del Indsigt i Mekanik og Kemi, ligesom
Lægekunsten heller ikke var ham fremmed, saa Folk
søgte hans Bistand baade for Menneskers og Dyrs Syg
domme.
Veed-Fald var en tjenstvillig Mand. Det var ham
ligefrem en Glæde at kunne være andre til Gavn. Da
hans Nabo engang ytrede Lyst til at eje en Bibel, gik
Veed-Fald straks hjem efter en saadan og forærede den
til ham.
Veed-Fald var noget af en Landstryger. Han var
næsten altid paa Rejser og søgte paa dem at afsætte
sine Skrifter. Dog kaldte han sig ikke Gravør for ingen
ting; thi han lavede Signeter og satte Navn paa Sølv
tøj, ja, han kunde endogsaa klinke baade Glas og Por
celæn.
Naar han var hjemme, underviste han Datteren; thi
hende vilde han ikke have i Skole. Hun var heller ikke
døbt, og Veed-Fald havde, da han blev viet paa Her
ning Tinghus, faaet den Bestemmelse indsat, at hans og
Anes eventuelle Børn skulde undervises i Faderens Tro.
De 40 Tdr. Land Hede, der hørte til Huset, havde
han mange Planer med. Han fik det da ogsaa lidt i
Skik og havde en Tid en Ko, hvad man maa sige var
meget rosværdigt, naar man betænker hans store Fat
tigdom.
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Naar Veed-Fald om Vinteren færdedes over Hederne,
var han gerne paa Sneski. Han lavede Kort over Eg
nen og afsatte Veje, som siden er blevet indgrøftede
og altsaa bruges den Dag i Dag. Vejene aftraadte han
altid i lige Linie, indtil der var saa meget Slag, at andre
kunde træde i hans Fodspor.
Med sin Hustru kom han taalelig til Rette, skønt
hun var alt andet end et Ordensmenneske i sit Hus.
Dette var derimod Veed-Fald. Hans Bøger og Sam
linger var fuldstændig ordnede og numererede. En
hver Del af hans mange underlige Redskaber havde sin
bestemte Plads. „Nok se, men ikke røre," sagde han
til Børnene, naar de vilde tage fat paa nogle af dem.
1 hvor høj Grad han var et Ordensmenneske, fremgaar
ogsaa af en Opskrift til hans Rejseudrustning, som fin
des blandt hans efterladte Papirer og senere skal blive
anført.
1 de 9 Aar, Veed-Fald levede der paa Egnen, var og
blev han en Gaade for Befolkningen. Hvad der havde
bevæget denne Mand, der dog var i Besiddelse af en
efter sin Tid forholdsvis stor Oplysning og Dannelse,
til at begrave sig der ude i disse afsides, menneske
tomme Egne, ja — og saa gifte sig med en Kvinde,
der i Aandsevner var ham langt underlegen — det for
blev man uvidende om.
Veed-Falds sidste Dage blev ham forbitrede af den
daværende Sognepræst i Bording, der vilde tvinge ham
til at lade Maren Kirstine gaa i Skole; men da han
paa ingen Maade vilde gaa ind herpaa, maatte han
møde med hende til Eksamen i Bording. Da nu Præ
sten ogsaa vilde have hende døbt, besluttede Veed-Fald
at rejse til København med hende, for at hun der
kunde blive døbt med den Daab, han ansaa for den
rigtige.
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Det var den sidste Rejse, Veed-Fald var ude paa.
Han var saa fattig, at han maatte laane Rejsepengene.
Med Barnet ved Haanden begav han sig paa Vej. Den
uvejsomme Strækning fra Hestlund Hede til Silkeborg
maatte tilbagelægges til Fods. Efter at have været borte
en Uges Tid kom han dødssyg tilbage. Turen havde
været for anstrengende for ham; tre Dage efter var han
død. Maren Kirstine kunde ikke ret gøre Rede for,
hvor hun havde været. Hun fortalte, at hun havde væ
ret inde i en Kirke, og at der var bleven foretagen
nogle Ceremonier med hende.
Faa Dage efter drog en fattig Ligskare fra Hestlund
Hede til Bording Kirkegaard. Det var Veed-Fald, der
førtes til sit sidste Hvilested. Der var kun den Vogn,
som førte Ligkisten, og Følget var meget lille. Det var
den underligste Begravelse, nogen havde oplevet. Der
lød ingen Klokkeringning, da Toget nærmede sig Kirkegaarden; thi dette havde Præsten forbudt. Der lød in
gen Tale over Graven — kun de tre Spadefulde Jord
paa Kisten, og Følget drog atter hjemefter. Det var jo
næsten, som om det var en Kætter, her blev stedt til
Hvile, og saa var Veed-Fald dog i levende Live en from
Mand, der baade begyndte og sluttede sin Dag med
Bøn og aldrig satte sig til at spise uden først at have
fremsagt sin Bordbøn, selv om dette skete paa et frem
med Sted.
Han døde den 3. Juni 1873, 66 Aar gi., og begrave
des den 7. Juni.
Ved den Auktion over hans Efterladenskaber, som
Enken efter hans Død lod afholde, spredtes disse for
alle Vinde. Gamle Folk forsikrer, at der var to Læs
Bøger; men da en hel Del af dem var skrevne paa
Tysk, blev de fleste ødelagte. Omegnens Købmænd
brugte dem i lang Tid til Indpakningspapir.
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Hans personlige Optegnelser, hvoraf der fandtes en
Mængde, deriblandt Korttegninger, Dagbøger samt en
Levnedsskildring af ham selv, er næsten alt sammen
bleven tilintetgjort. Kun en lille Rest, en Dagbog samt
nogle andre Papirer og tre Breve, hvoraf de to med
hemmelige Skrifttegn, er tilfældig falden mig i Hæn
derne, og paa disse Optegnelser grunder sig de Oplys
ninger om hans fortidige Liv, som jeg er i Stand til
at kunne give.
Hvad Datteren angaar, saa blev hun efter Faderens
Død omdøbt, hvilket fremgaar af Bording Kirkebog.
Her er hun først indført under Navnet Maren Kirstine
Veed-Fald; men dette er rettet til: Maren Oline Kir
stine Olesen, og der tilføjes: „Efter forudgaaende For
beredelse døbt i Henhold til Biskoppens Resolution den
3. Oktober 1879 og konfirmeret i Bording Kirke den
5. Oktober samme Aar. Faderen, tidligere Gravør i Aal
borg, bekender sig til en fra Folkekirken afvigende
Protestantisme.“ Altsaa begik man den Frækhed at
give hende et helt nyt Navn. Hendes senere Skæbne
er mig ubekendt.
Enken klarede sig i Begyndelsen godt; men kom saa
i Ledtog med en slet Person, der mishandlede hende.
Ejendommen blev sat overstyr, og da Manden tilsidst
kom i Tugthuset, forsvandt Ane Gravesen fra Egnen.

II
Veed-Falds Fødeby er ukendt. I Bording Kirkebog
staar rigtignok, at han er født i Norge, og det kan være
rimeligt nok. Han er i hvert Fald sikkert nok født i
Udlandet.
Af samme Kirkebog faar man tillige den Oplysning
om ham, at han var „fraskilt Ægtefælle“, da han den
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13. Februar 1864 paa Tingstedet i Herning blev borger
lig viet til Ane Understrup Gravesen.
Det næste Spørgsmaal bliver da: Hvem var hans fra
skilte Hustru? Blandt de efterladte Papirer findes paa
Forsiden af en gammel Frederikshavns Avis fra 1858
følgende Meddelelse: „Sæby, den 25. Decbr. Den 24.
ds. viedes paa herværende Raadhus fra Folkekirken af
vigende Protestant Graveur Ole Veed-Fald af Aalborg
og Jensine Christine Ørtoft af Sæby af luthersk Tros
bekendelse.“
Her er altsaa hendes Navn og Hjemsted angivet, og
da jeg eftersaa Konfirmationslisten i Sæby Kirkebog,
fandt jeg, at samme Jomfru Ørtoft var Datter af Ur
mager Jens Christensen Ørtoft af Sæby, og at hun var
født i Dronninglund 1840.
Kirkebogen oplyser endvidere, at Vielsen foregik paa
Raadhuset, fordi Brudgommen „erklærede ej at høre til
noget her i Landet anerkendt Trossamfund“, samt at
han var 52 Aar gammel, medens hun kun var 18 Aar.
Desuden betegnes han heri som Enkemand, da Vielsen
fandt Sted.
At Veed-Fald havde ønsket kirkelig Vielse, som imid
lertid var bleven ham nægtet, fordi han ikke hørte til
Folkekirken, synes at fremgaa af følgende Brudstykke
af en Afhandling, der bærer Overskriften: „Betragtnin
ger i Anledning af mit Frieri til Jomfru Ørtoft og Folks
Indblanding deri“, og som findes i Dagbogen: „Præ
sten sætter i Ban, vil ikke give en Seperatist en Draabe
Velsignelse, og dog bør han velsigne dem, ham forbande
— „Herren lader sin Sol opgaa over onde og gode og
regne paa retfærdige og uretfærdige“ —; men Præ
sterne, Guds Tjenere, gør sig til Guds Overmænd, idet
de fornægter hans Bud for deres egne ..."
Dette Ægteskab blev imidlertid af meget kort Varig-
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hed og ophævedes allerede faa Aar efter, saa alle de
Forhaabn inger, som Veed-Fald vistnok havde gjort sig,
brast som Sæbebobler. Anledningen er ukendt, men der
findes blandt Papirerne en Salme, som godt kan være
digtet af ham, og heri hedder det i et af Versene:
Salige Hus, hvor baade Mand og Kvinde
er et i Aanden i din Kærlighed,
hvor begge Fre/se udi et kan finde,
og ingen Splid om Troen finde Sted,
hvor begge uadskillig ved dig hænger
i Sorrig og Glæde, udi Ve og Vel.
Hos dig at blive idelig forlange
i Tidens Prøver og i Evighed.

Det er ikke usandsynligt, at det netop er „Splid om
Troen“, der fra først af har vakt Uenighed mellem
Veed-Fald og hans unge Hustru, men at der ogsaa har
været onde Mennesker med i Spillet, fremgaar tydelig
nok af en anden Notits i Dagbogen, vistnok skrevet før
1861, af følgende Indhold: „Da jeg har nok af Gæld
og ikke ønsker, at min fraskilte Hustru, Jensine Chri
stine f. Ørtoft, forledet som før af uforstandige og ildesindede Mennesker, skal stifte nogen Gæld, som jeg ved
at lade nærværende tinglæse kunde undgaa at bidrage
til, saa anmodes Retten herved om behagelig at ville
læse nærværende til Tings for anmeldte Hensigts Skyld.“
Veed-Fald skriver forøvrigt aldrig et ondt Ord om
sin fraskilte Hustru, men at han har savnet et Hjem,
bærer mange af Dagbogens Blade Vidnesbyrd om, bl. a.
følgende Vers af Visen om Vandringsmanden, som han
digtede om sig selv:
„Hvor vilde dog Huslivet være galant,
naar Manden i Kvinden Veninden fandt,
Naar Manden og Konen af Had er betændt,
da er det med Ægteskab lidet bevendt!
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Men naar i Samdrægtighed begge gaar frem,
da intet er herligt som kære Hjem.
Naar Manden og Konen hinanden hår kær,
en Himmel i Hjertet har hver især.“

Sæby Kirkebog oplyste, at Veed-Fald ved sit Giftermaal med Jomfru Ørtoft var Enkemand. Ifølge Aal
borg Kirkebog hed hans første Hustru Mette Kirstine
Laursdatter, og hun døde netop 4 Maaneders Dagen
før hans andet Giftermaal. Med hende havde han levet
et langt Samliv, og de havde mange Børn sammen.

III
Vi har nu faaet nogenlunde Rede paa Veed-Falds
huslige Forhold. Et Brev, skrevet af ham selv 1844 til
hans Broder Jørgen, der da boede i Nørre-Sundby,
giver en Del Oplysninger om hans Barndomshjem.
Veed-Fald boede den Gang i København. Brevet er
skrevet helt igennem paa Rim, og det mærkes let af Ind
holdet, at baade han og Broderen har været stærkt re
ligiøst bevægede. Han sender Broderen 24 beskrevne
Ark Papir, som han skal gøre en værdig Brug af:
„Prøver alt, og beholde det gode. Forkast ikke Lys
og Ret og Sandhed, — men
bed om Visdom, bed om Tro,
det vil give Sjælen Ro.
Lys og Klarhed skal du faa,
Vækst i Kristo vil du naa,
mer end jeg i Hast kan sige.

Pas paa Vejen til Guds Rige,
der er Fryd foruden Lige,
kunde vi kun derind stige.“

Det fremgaar af Brevet, at Veed-Fald og hans Kone
har været en Tur hjemme og besøgt de gamle.
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„Hils vor Fatter, kære Sjæl,
jeg vil haabe. han er vel.
Mutter maa du ogsaa hilse.
Sørger hun for hendes Frelse?

Tak dem begge hjertelig
for den Hjælp, de yde mig.
mod min lille, tykke Søn —
Herren derfor gi’r dem Løn —“.

Af disse Udtalelser sluttede jeg, at Forældrene, da
Brevet blev skrevet, boede i Nørre-Sundby, hvortil de
i saa Fald maatte være tilflyttet fra Norge. Og ved
Eftersyn i Kirkebogen fandt jeg, at Savskærer Elef Niel
sen Wedfall (saadan skrives Navnet her) døde den 26.
August 1844, 62 Aar gi. Brevet er skrevet den 5. Maj,
altsaa godt 3 Maaneder før hans Død.
Samme Elef Nielsen Wedfall og Hustru Ane Oles
datter fik ifølge Kirkebogen 1836 en Søn døbt med
Navnet Ole Kristian, og ved denne Lejlighed var Politi
betjent Ole Elifsen Wedfall af Aalborg til Stede som
Fadder.
Denne Ole Elifsen er naturligvis vor Veed-Fald, og
det stemmer ogsaa godt med de gamles Fortællinger
paa Hestlund Hede, at han i sin Ungdom skulde have
været Politibetjent.
Veed-Fald havde altsaa en yngre Broder eller Halv
broder (?), der ogsaa hed Ole; det er derfor, han altid
skriver Senior — den ældre — bag sit Navn.
.
Det er imidlertid paa Tide at gøre Læserne bekendt
med Veed-Falds litterære Virksomhed.
I Erslevs Forfatter-Leksikon findes en Fortegnelse
over de af Weed-Fald udgivne Skrifter, og denne For
tegnelse skal her anføres i Uddrag:
1. „En Proces mod Mormonerne“.
2. „Mormonerne. Non plus ultra“. 1855.
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3. .En liden Ransagning i den Hellige Skrift om Daaben“. 1856.
4. .En Lommekikkert til at betragte det himmelske med eller
Et lidet Indblik i Guds Regering“. 1858.
6. .Jørgen Veed-Falds Belysning af nogle af vore Dages uhold
bare Troesbekendelser*.

Dette Skrift, der som Titelen lyder, er forfattet af
Broderen Jørgen, men udgivet af Ole Veed-Fald, ud
kom i tre Afdelinger:
1. .Om Bibelens Forstaaelse“.
2. .Om Herrens Tilkommelse“.
3. .Om Guds-Væsen og Treenighed samt om Forløsningen“.

Desuden nævnes en Del Afhandlinger i forskellige
Dagblade, som Veed-Fald er Forfatter af.
1848 var Veed-Fald en Tid Redaktør af „Almueven
nen“, udgivet af J. A. Hansen, og siden af „Kjøben
havns Amts Landcommunal-Tidende“. Han boede da
i København og var gift. Erslev anfører hverken, hvor
Veed-Fald er født, eller hvor han døde. Han har na
turligvis ingen Oplysninger kunnet faa derom, da Man
den saaledes forsvandt fra Lyset. Kun anfører han, at
alle hans Skrifter udkom i Aalborg paa Forfatterens
eget Forlag.
Endnu maa tilføjes, at Veed-Fald paa Titelbladet af
en Del af sine Skrifter betegner sig selv som: „Forhen
Medhjælper ved Opdragelsesanstalten paa Flakkebjerg
Institut“.
Broderen Jørgen Veed-Fald og Hustru Ida Marie Cohn
nævnes i Nørre Sundby Kirkebog 1843, og der tilføjes
Ordet „Baptister“. Han betegnes her som Maler; men
han var jo altsaa ogsaa Forfatter. Han er Veed-Falds
ældre Broder og har haft stor Indflydelse paa dennes
religiøse Udvikling.
I sin Belysning siger han, at han 1838 „blev gennemtrængt af Religionens Grundsandheder under Læsnin-
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gen af Doddridges tolv Taler til Ungdommen“, og at
han 1840 traadte over fra „Statskirkens Navnekristen
dom“ til et lille Baptistsamfund, der dannedes i Aal
borg. Dog her fandt han heller ikke Hvile. Ved Læs
ning i Svedenborgs Skrifter paavirkedes han af dennes
Lære og blev hans ivrige Tilhænger, og Veed-Fald fulgte
i hans Kølvand.

IV
At Veed-Fald en Tid har følt det som sit Kald at re
formere Kirken, er tydelig nok.
Der findes ogsaa Udtalelser i Dagbogen, der tyder
herpaa. Saaledes skriver han 1858: „Mit Kald har jeg
opfattet saaledes, at jeg giver Folk Anledning til at an
stille Betragtninger over Ting, som er evige. — Kan
man ikke indlade sig derpaa, saa bliver det Guds Sag.
— Vil man ikke, saa bliver det vedkommendes egen
Sag og Ansvar.“
Men at det var gennem sine Skrifter, han vilde virke,
fremgaar af følgende: „Jørgen er som jeg bange for
at stifte Menighed — siger: „Vi haver ikke saa stor
Trang til Prædikanter eller Samlinger. Nu haver vi Skrif
ten. Prøver og vælger af alle. Skriften giver lige saa
fuldt og lettere Udbytte end at løbe efter Ørers Læbers
Lyd . . .“
Med en vis Stolthed noterer han enhver vunden Til
hænger. Saaledes skriver han et Sted i Dagbogen:
„Jørgen Hvidbjerg paa Romdrup Mark er efter at
have læst 1. og 2. Hefte af „Belysning“ bleven Baptist
med hele sin Familie. Mit Skrift om Daaben havde
han tidligere læst.“
Veed-Falds Saga er nu snart tegnet. En underlig
Sværmer. Det er det Indtryk, man beholder. En Mand
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i Besiddelse af ikke ringe Begavelse, men som dog
intet faar udrettet, fordi han kaster sig ud i Sværme
rier og skiller sig ud fra Menigheden. Et Menneske,
der har staaet i Forbindelse med ikke saa faa betyde
lige Mænd, blandt andet J. A. Hansen, og dog ender
ussel og forglemt ude paa Hestlund Hede.
Hans Ustadighed illustreres af alle de mange Beskæf
tigelser, han har haft: Af de gamle Fortællinger fremgaar, at han har været Befalingsmand i Hæren, saa
Politibetjent, Medhjælper ved Flakkebjerg Opdragelses
anstalt, Redaktør i København, Forfatter, Udgiver og
endelig Gravør og — Landstryger.
Det er især efter Skilsmissen fra Jomfru Ørtoft og
Forbindelsen med Ane Gravesen, at denne Lyst til at
gennemstryge Landet vaagner hos Veed-Fald. Som en
hjemløs, fremmed Fugl flakker han af Sted fra By til
By. Landevejskroerne er ham et Hjem.
Nedenstaaende morsomme Opskrift til hans Rejse
udrustning findes i Dagbogen :
„I Yderfrakken: Brystlommen: Tegnebog, Lakforraad, Breve og

Papirlapper, Dagbogen.
Venstre Inderlomme: Denne Bog, Prøver, Aftryk, Legitimations
papirer og Sypose.
Højre Inderlomme: Haandkortet, Snusmagasin og Lekture.
Venstre Yderlomme: Snusdaasen. Vanter og Lommetørklæde.
Højre Yderlomme: Signeter, Daase, Blækhus, Svovlstikker, Lys
og Lak.“

At Veed-Fald i sit omstrejfende Liv fandt Glæde og
Trøst om end krydret med Resignation, bærer følgende
Digt fra Dagbogen Vidnesbyrd om:
Mens Bonden gaar krum bag sin Harv og sin Plov
og tæller de Fold, han kan faa.
Jeg ligger og ser paa den viftende Skov
og solklare Skyer i det blaa.
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Mens Gnieren søvnløs i Sengen af Frygt
tit vender og drejer sig om.
Jeg sover, hvor Søvnen tilbyder sig trygt,
jeg ved jo, at Pungen er tom.
Mens Vismanden grunder, forstyrrer sin Fred,
faar Rynker og snehvide Haar.
Jeg tænker som saa: „Skal vor Jord gaa af Gled,
jeg ej den at standse formaar.“

Mens fornemme Folk sig i Silkeormspind
indhyller med raslende Larm.
Jeg svøber mig tyst i lidt Solstraale ind,
den Klædning er billig og varm.
Som Betler man stiller sin Sult og sin Tørst
foruden at slide — helt nemt. —
Og ligger der nede i Hullet man først,
er Stolthedens Grille vel glemt.

Men i et andet Digt klager han over sin Skæbne,
som han kalder „alvorlig og mørk“, sin Forladthed og
Hjemløshed. Dog — gr hans Trøst, at
Gud bærer til Støvet, som fast paa ham tror,
en Kærlighed, som har ej Mage paa Jord.

Og han slutter Digtet med følgende Opraab:
Og derfor, mit Hjerte, ret Øjet derhen,
skal her du end vandre foruden Hjem.
Din Vandring her ender, før du det ved,
en Himmel er visselig for dig bered.

BRYLLUP PAA LEMVIGEGNEN
TIL OMKRING 1870
Af J. GR. PIN HOLT. Hove

et sidste Slægtled har ikke været trofast i at holde
paa det nedarvede; det meste af gammel Sæd og
Skik kr gaaet aort eller l hvertFald ked dkligudvisket.
Saaledes ogsaa med Bryllupperne paa Landet. Med
disse fslgte et slet ikke saa lidt indviklet Ceremoniel,
og det blev i mange Tilfælde tro gennemført. Det var
ikke sden en vis Poesi, naar det praktiseredes, men
allerede ns er det, mig bekendt, forsvundet, maaske
med Undtagelse af nogle enkelte Stsmper.
Her skal gives en Fremstillln^ af Forholdet, som det
praktiseredes paa det i Overskriften angivne Tidspunkt.
Allerede ved Tillysningen fra Prædikestolen begyndte
Ceremoniellet. Paa den første Søndag, denne foreto
ges, maatte det forlovede Pars nærmeste Slægtninge
være i Kirke. Anden Søndag kom Tsren til de paa
gældende selv, medens den tredie Søndag ikke bragte
nogen særlig Forpligtelse.
Tre Dage før Bryllupsdagen maatte Bedemanden
(Bydemanden) sd. Denne var altid Ungkarl og af Bru
dens nærmeste Slægt. Han for til Hest; thi naar —
som Skikken bød — samtlige Brudeparrets Slægtninge,
paarørende og Naboer skulde tilsiges, kunde der ofte
være ret betydelige Vejlængder at tilbagelægge, og han
maa kun have en Dag til sin Raadighed. Bedemanden
maa ikke sidde nogetsteds, før han har forerter sit

D
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Ærinde. Maaden, hvorpaa han bød, var ret karakteri
stisk. Formularen lyder nemlig saaledes: „Jeg skal hilse
fra (her nævnes Brudgommen og Brudens Navne) og
fra (her nævnes Brudens Forældres Navne) om (her
nævnes Navnene paa dem, der bydes) vil være saa god
at komme til (her nævnes Bryllupsgaardens Navn) paa
Fredag Formiddag Kl. 9, spise en Bid til Frokost,
drikke en Kop Kaffe, følge de unge Folk til Kirken,
høre paa Brudetalen, følge med hjem igen og faa no
get at spise og saa siden blive saa længe, I lyster."
Skal nogen af dem, der bydes, have en eller anden
Bestilling, saasom at „føre" en af Brudefolkene, smykke
Bruden, være Brudepige, Opvarter eller Hestepasser,
skal dette ogsaa siges, og først saa maa Bedemanden
sætte sig ned og lade sig traktere.
Imedens er Tillavningen i fuld Gang i de Gaarde,
hvor Brudeparret har hjemme. Det egentlige Gilde skal
vel staa hos Brudens Forældre, men Brudgommen skal
ogsaa „tages ud“ fra sit Hjem under en lille Festlig
hed. Fire, fem Dage før Bryllupsdagen gaar det i Bru
dens Hjem løs med Bagning, Brygning, Slagtning, Sku
ren og Vasken. Hos Naboer laanes Stole og Borde,
Stentøj, Gias, Sølvtøj o. lign. Medens dette staar paa,
indløber der „Send“ fra Naboerne og de nærmest bo
ende Slægtninge: en Gaas, et Par Ænder, Kyllinger,
Høns, en Snes Æg, Fløde, Mælk — diverse Fødevarer
af prima Kvalitet til Hjælp ved den forestaaende store
Bespisning. Under Bagningen i Bryllupsgaarden er der
ogsaa taget særligt Hensyn til Sendet, idet der er frem
stillet et Lager af Sendekager, d. v. s. runde Sigtebrød.
Overbringeren af Sendet modtog som Bevis paa Paaskønnelsen et af disse Brød samt et passende Udvalg
af „Smaakagerne“, at alle derhjemme ogsaa kan „faa
Brylluppet at smage“.
Hardsyssels Aarbog. VII.

6
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Festdagen oprinder. Bruden pyntes af et Par Brude
piger; den ene af disse er gerne den Syerske, som har
syet Brudestadsen. I Brudedragten: sort Kjole med
Myrthekransen om Haaret og Halsen, og med det lange,
brede, hvide Dobbeltslør fra Issen og ned over begge
Skuldre til Jorden, saa det slæber lidt, maa Bruden
hilse Velkommen til Gæsterne, der indfinder sig Kl. 9
—10. Spillemanden — eller Spillemændene — er de
første paa Pladsen. For hver Bryllupsvogn, der ankom
mer, maa de udenfor Stordøren give et Nummer til
Bedste paa Klarinetten.
Der opvartes med Smaakager og en Snaps — Brænde
vin til det stærkeste, Kirsebærvin til det svagere Køn.
Og saa kommer det obligate Brudeskænk frem — en
Gave fra hver af de deltagende Familier, mest Dække
tøj, Sølvgenstande, Fajance o. lign. Dette opstilles og
ordnes i et Gæstekammer til Beskuelse for samtlige
Gæster.
Saa bydes der til Bords i Storstuen, som er pyntet
med Grønt. Ved Bordet anvises man Plads efter Slægt
skab, saa at de nærmeste Slægtninge sidder øverst.
Der opvartes med koldt Bord, og bagefter bydes i andre
Stuer Kaffe og Chokolade.
Hos Brudgommen har Gæsterne, der er mødt for at
„tage ham ud“ — hans Slægtninge og Naboer — lige
ledes nydt en snlid Frokost og de ovennævnte Drikke,
og ved Middagsud føres han til sin Brud. I forreste
Vogn tager han og Faderen Plads, og de andre Køre
tøjer følger efter Indehavernes Slægtskab til Brudgom
men. Foran rider to Ungkarle af Brudgommens nær
meste Slægt. Midtvejs til Brudens Hjem mødes Skaren
af hendes to Ryttere. De skifter om: medens Brudens
Ryttere eskorterer Brudgommen, jager dennes Ryttere i
skarpeste Karriere til Brjlupshuset, hvor de modtages
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med Musik og, siddende i Sadlen, skyndsomst nyder
en Velkomstkage og en Snaps. Derpaa gaar det atter
hurtigst muligt tilbage til Vogntoget, der kører i jævnt
Trav. De indtager deres oprindelige Plads, medens det
andet Rytterpar gør en lignende Tur. Saaledes veksles,
indtil man er kommen Gaarden nær; under Musik og
med fire Fortravere svinger Brudgommen rask op for
Stuedøren, hvor han faar det første Velkomstord af sin
Brud.
Efter at de nyankomne er bleven beværtede med
Kaffe og Chokolade, stundes der til Kirke. Vognene
kører frem. Paa den forreste Vogn har Spillemændene
Plads, og de skal yde Musik hele Vejen til Kirken.
Derefter Brudeparret — i enkelte Sogne først Bruden
og hendes Fører, derefter Brudgommen og hans Fører.
Det øvrige Tog dannes efter den Orden, Selskabet be
stemmer: Brudgommen og Brudens nærmeste Slægt
ninge skiftevis. Sidst kommer Naboerne.
De ridende er foran, men de skal ride saa hurtigt
til, at de kan vende ved Kirkegaardsporten og møde
Brudeskaren, som før skildret. Brudens Ryttere rider
fra først af i Spidsen. Det var Skikken, at Spillemæn
dene fulgte med ind i Kirken og spillede Salmerne
med; men dette synes at være gaaet af Brug omkring
Aar 1850.
Toget op til Kirken og ind ordnes parvis, idet der,
før man forlod Bryllupsgaarden, er tildelt hver Herre
en Dame. I Spidsen gaar naturligvis Brudeparret —
Brudgommen paa højre Side. Derefter Brudgommens
Fader med Præstefruen og Brudens Fader med Degnemadamen. Dernæst alle de gifte, ordnede efter Slægt
skabet. Foran de ugifte kommer Rytterne med Brude
parrets nærmeste ugifte Slægtninge. Sidst kommer
Kuskene. Under Gangen til Kirken er Spillemændene
6*
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stillet op ved Kirkegaardsporten, hvor de afleverer for
skellige Marchnumre.
Naar Vielsen er til Ende. følger Ofringen. Samtlige
Deltagere maa, Par efter Par i Orden, op til Alteret,
hvor Tributen erlægges til Præsten og Degnen. Først
nævnte faar Pengene paa selve Alterbordet, den sidste
i en Kasse, der til dette Brug er sat paa hans „Stol“.
Præsten skal naturligvis have først, Degnen til sidst, og
nu gælder det for de ofrende at „vende sig ret“ under
denne Skik, hvilket vil sige: imod Præsten, efter det
gamle Ord: „Ære den, som æres bør.“ Selve Ofringen
tages fra den mere gemytlige Side. Skønt Degnen syn
ger Salmer under det hele, følger Opmærksomheden dog
kun de ofrende, og naar et eller andet Par „kommer
forkert“, kan der høres ret livlig Hvisken og Tisken. Er
det hele langt om længe færdig, forlades Kirken i samme
Orden, som da Skaren kom derind. Udenfor modtages
man af Musikken, der nu er stillet op ved Kirkedøren.
Paa Hjemturen gentager Rytterne de samme Evolu
tioner som under Udkørslen — eller skulde gentage
dem —; men de formaar det gerne ikke, da der nu
køres saa stærkt og „glowent“ som muligt. En saadan
Brudeskare — fire raske Ryttere og en Snes pudsede
Stadsvogne i Rad med pyntede Mennesker kørende i
skarpt Trav, ikke at forglemme Musikken — afgiver et
baade smukt og hyggeligt Skue.
Efter Hj’emkomsten bydes atter paa Smaakager og
Snaps, og saa skal Hovedmaaltidet indtages ved de op
dækkede Borde i de gerne med Grønt pyntede Stuer.
Det nygifte Par sidder paa Hæderspladsen, Brudgom
men stadig til højre. Gæsterne bydes til Bords nøje
efter Rang. Næst Brudgommen sidder Præsten, Deg
nen, Brudgommens og Brudens Fædre og saa frem
deles efter Slægtskabet. Paa den anden Side Præste-
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konen, Degnekonen, Brudeparrets Mødre og fremdeles
dc kvindelige Slægtninge. Kuskene spiser for’sig selv
i en anden Stue.
Kødsuppe er en staaende Førsteret. Derefter kan
komme kogt og stegt Kød med Saucer og Kartofler
samt Syltetøjer; undertiden ogsaa en Ret fersk Fisk.
Sluttelig et Par Slags Budding, flere Slags Kager samt
Kirsebærvin dertil. Inden Bordet hæves med Afsyngel
sen af en Salme, har man gerne haft en Spisetid paa
2'1-t å 3 Timer.
Efter Spisningen ryddes Storstuen op til en Dans.
Før nogen anden maa danse, skal Bruden „danses ud
af Pigernes Flok“. Der spilles en Vals. Brudgommens
Broder danser med Brudens Søster, og under denne
Dans er Parret det eneste paa Gulvet. Anden Dans
aabnes af samme Herre med Bruden, og naar endelig
Brudeparret derefter har danset tredie Dans sammen,
er hun „danset ud“.
Medens den ældre Del af Selskabet grupperer sig om
Kortbordene, nyder den yngre stadig Dansens Glæder.
Ved Midnatstid bydes til Kaffe. Brudeparret præsiderer
for Bordenden, indtil samtlige Gæster har været ved
Bordet og takket for Kaffen.
Dansen gaar vedblivende. Bruden deltager og bærer
sit lange Slør under den. Med Mellemrum ombringes
Smaakager og Snapse; 01 findes til fri Afbenyttelse.
Kl. 4—5 om Morgenen indtages Frokosten ved mindre
Borde; ogsaa i dette Tilfælde maa Brudeparret blive
siddende, indtil hele Selskabet er blevet bespist.
Paa dette Tidspunkt forlader de ældre Brylluppet.
Men endnu gaar Dansen med usvækket Livlighed i Stor
stuen; man bliver gerne ved, indtil Dagen bryder frem.
Paa det sidste Køretøj er Musikken, der til Afsked præ
sterer „Den Gang jeg drog af Sted . . .“.
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Men dermed var et Hardsyssels-Bryllup paa de Tider
ikke forbi. Der hørte mere til endnu.
Paa første Søndag efter Vielsen maa det nygifte Par
i Kirke. Denne Kirkegang kaldes at „gaa unge Folk i
Kirke“. Om Eftermiddagen finder saa atter en lille
Festlighed Sted i Bryllupsgaarden, hvor det unge Par
gerne opholder sig nogle Dage. Indbydelsen er fore
tagen paa selve Bryllupsdagen, og den gælder alle, der
har givet „Send“, altsaa Naboerne og de nærmest bo
ende Slægtninge.
Denne Festlighed har ikke meget med Former at gøre;
alt saadant sættes til Side. Man lever højt paa Levnin
gerne fra det egentlige Gilde, og af disse er der en
Velsignelse. Denne saakaldte „Andendagsbojel“ ender
gerne ved Midnatstid.
Nu skures, rettes, ordnes, vaskes, pudses, og der er
meget at bringe i Orden. Naar alt er saa nogenlunde
bragt i de gamle Folder, skal „Kogekonen“ og de af
Nabokonerne, der har hjulpet til under de af Gildet fly
dende Arbejder, takkes af. Mændene indfinder sig i
Mørkningstiden for at hente deres respektive Mager, og
man indtager i Fællesskab en solid Aftensmad („Mel
lemmad“) samt passiarer Tiden bort til Sengetid. Saa
drikkes Kaffe, og de sidste af Bryllupsgæsterne for
svinder, medtagende af Gafler, Knive, Skeer, Tallerke
ner o. s. v., hvad der af dem har været givet til Laans.
Først saa — paa Fjerdedagen efter Vielsesdagen, hav
de en Hardbo-Gaardmand i de Tider fejret sin Datters
Bryllup.

GUDUM KLOSTERS HISTORIE
Af Pastor VILLADS CHRISTENSEN, Gjerlev-Draaby

INDLEDNING
Hardsyssel har der i Middelalderen været tre Klostre,
et Munkekloster, Tvis, og to Nonneklostre, Stubber og
Gudum. I H ardsyssels A arbob,V. , 1911, har jeglevervt
en historisk Skildring af det ene af Nonneklostrene,
nemlig Stubber, og nu er det min Hensigt at give en
lignende Fremstilling af det andet, Gudum.
Jeg mener nemlig, at det ikke er af Vejen at faa en
Skildring nu af dette Klosters Historie, selv om der alle
rede foreligger flere Forsøg paa en saadan. Pontoppidan har saaledes i sit danske Atlas og Daugaard i de
danske Klostre i Middelalderen tegnet et Omrids hver
af Klostrets Historie. Men disse er baade forældede og
saa kortfattede, at vi derigennem slet ikke faar noget
Indtryk af Klostret. Noget andet er det med den Frem
stilling, som Dr. O. Nielsen har givet i sit Værk: Skod
borg og Vandfuld Herreder, der er baade ret ny og
nogenlunde udførlig.
Der er imidlertid et Par Ting, som bevirker, at der
nok kan behøves en ny alligevel. For det første laa det
i Sagens Natur, at der ikke i et populært og vidt om
fattende Værk som Dr. O. Nielsens var Plads til en
historisk Skildring af Klostret, der gik i Enkeltheder
og indlod sig paa Undersøgelser vedrørende Klostrets
Personer og Forhold; der kunde ikke indrømmes Klo-
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stret vidtløftigere Behandling forholdsvis end de andre
større Gaarde i Skodborg og Vandfuld Herreder. Det
var det ene, men dernæst kommer hertil det, som er
det mest betydende, at der siden Dr. O. Nielsen skrev
er fremkommen adskillige nye, interessante Ting, som
ingen anede noget om dengang. Dette bevirker, at
Spørgsmaal, som før laa hen i Mørke, nu er klarede,
og det tilmed vedrørende det indre Liv i Klostret, der
særlig fortjener Interesse. Jeg tænker her navnlig paa
en Artikel af Arkivassistent William Christensen i Kirke
historiske Samlinger, 4. Række, V. Bind. Desuden har
jeg adskillige Oplysninger, baade om de ydre Betingel
ser for Klostrets Tilværelse og om de til Klostret knyt
tede Personer, til min Raadighed, som heller ikke tid
ligere har været fremdragne eller bragte i Forbindelse
med Oudum.
Disse nye og de gamle, kendte Ting vilde' jeg i dette
Arbejde samle og sammenarbejde til en nogenlunde
fuldstændig, let tilgængelig Skildring, saa godt jeg for
maar. Og jeg vil, som ved Stubber, tage Henvisnin
gerne til Kilderne med, da jeg ved ogsaa fra andre, at
det gør én tryg under Læsningen, naar man selv har
i sin Magt at kontrollere Rigtigheden af det fremførte;
og bliver Historien paa sine Steder noget tør og kede
lig, saa haaber jeg, at man ved at slaa Kilderne efter
vil finde, at det ikke saa meget er min som de paa
gældende Kildesteders Skyld. Det kan være meget in
teressant at undersøge Ruiner af Fortidsborge, men der
er ogsaa noget utilfredsstillende ved det; der mangler
Liv og Fylde i det. Saadan en Ruin er ogsaa Gudum
Klosters Historie, det er kun lidt, gamle Papirer og til
fældige Notitser her og der kommer til at røbe angaaende Klostret gennem de 300 Aar, i hvilke det for et
Kloster ejendommelige Liv udfoldede sig her.
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Det kan nemlig ikke nægtes, at det er forbundet med
adskillige Vanskeligheder at skildre et Kloster, saadan
som man kunde ønske det. Det kan være svært nok
ved et af de større Klostre, men de har den Fordel, at
der dér altid staar en Mængde Enkeltheder af Oplys
ninger til ens Raadighed, som, naar de sammensættes
med kyndig Haand, alligevel giver et ret godt Billede i
store Træk. Men ved de smaa Klostre er Oplysningerne
i Reglen faa, fordi Ødelæggelsen lettest har kunnet gøre
det af med dem; derfor bliver det ogsaa der saa meget
desto besværligere at give et ordentligt Billede af det.
Jeg skal ikke her gaa nærmere ind paa den Vandal
isme, som Reformationstidens Adelsmænd har udøvet
over for Klostrene, som de arvede efter Munkene og
Nonnerne, men det er alligevel underligt at se, at de
ikke havde Skygge af Pietet over for de Institutioner,
for hvilke deres Forfædre, ja, tit deres kødelige Forældre,
havde bøjet sig i Ærbødighed. Et saadant Omslag i
Sindet lader sig ikke forklare alene ud fra Lutherdom
mens Oplysning om Unødvendighed af Klostre, men det
viser tillige, at der har været en Grundskade ikke blot
hos Klosterfolkene men ogsaa hos Adelsmændene. Og
det er ikke vanskeligt at finde den hos dem begge. Klo
sterfolkene maa have sat Folkets Kærlighed og Ærbødig
hed over Styr sammen med deres egne Idealer; det var
virkelig blevet en Overflødighed med de Klostre, og hvad
mere var, ofte en Landeplage; den Trang, som engang
havde fundet Tilfredsstillelse gennem Klosterlivet, var
dels forsvunden og dels ude af Stand til at opnaa no
gen Forstaaelse mere indenfor Klostermurene. Iver Juel
skrev om Stubber Kloster, da han overtog det kort efter
Reformationen: „Klostret var svarlig forfaldent.“ Det
er et Ord, der passede ogsaa paa det inderste i Kloster
væsenet, det som skulde give det hele sin Berettigelse:
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Aandslivet var svarlig forfaldent, Religionen og Moralen
ikke mindre; derfor faldt det hele ogsaa i et Nu, som
af sig selv; det var saa let at faa Bugt med, tilmed da
der var et Overmaal af Livskraft til Stede hos Klostre
nes Arvtagere, Adelsmændene.
Hvis man skal karakterisere den Tids Adelsmænd, saa
behøver man egentlig kun at betjene sig af ét Ord, det
er Ordet Begærlighed. Der optræder ikke blot nogle
enkelte Steder men over det hele Land paa denne Tid
ligesom paa Bestilling en hel Slægt af Adelsmænd af
en ganske bestemt Type, og denne Types Karaktertræk
er Begærlighed ; der kan være baade dygtige og i mange
Retninger tiltalende ogsaa religiøst grebne Mænd iblandt
dem, de beherskes dog af en grænseløs Begærlighed
efter Gods. Det er, som om den gennem Aarhundreder var nedarvet, ved at deres Forfædre havde gaaet
og misundt Kirken og Klostrene deres Herligheder, der
for kunde de nu ikke faa nok. Resultatet heraf er altsaa blandt andet blevet, at den danske Klosterhistorie
er saa fuld af Huller, at det ikke er muligt at bevæge
sig i den ret længe uden at falde i.
Gudum Kloster er ikke blevet skaanet mere end de
andre Klostre af omtrent samme Størrelse. Af Klostret
selv er der saa godt som ikke en Stump bevaret til vore
Dage. Kirken staar ganske vist endnu, men dels er den
ikke oprindelig Klosterkirke, og dels var det da kun i
52 Aar, den gjorde Tjeneste ogsaa som Klosterkirke,
saa den kan vi nok lade være med at regne til Klostret.
Og hvad Klostrets Pergamenter og Papirer angaar, saa
er der kun et Par saare ubetydelige tilbage. Jeg ser i
denne Sammenhæng, hvor vi taler om originale Doku
menter, bort fra, at vi i en Registratur har bevaret saa
nogenlunde Hovedindholdet af en Mængde af disse; det
er jo kun Kopier. Ødelæggelsen lader altsaa ikke noget
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tilbage i Retning af Grundighed; vi behøver ikke at
frygte for, at vi skal faa overdreven meget Indblik i
Klostrets indre og ydre Historie, det er der sørget , til
strækkeligt for. Dog vil jeg sige, at det alligevel ikke
er saa helt ubetydeligt, det jeg har at fortælle om Klo
stret, hverken med Hensyn til det indre eller ydre Liv.
Nærværende Skildring har jeg væsentligt samlet un
der de samme Rammer som Stubber Klosters. Der er
i det hele taget stor Lighed mellem disse to Klostre,
skønt vi mærker lidet eller intet til noget Samkvem
imellem dem — mærkeligt nok.
Medens vi ved Stubber næsten var ganske blottet for
Oplysninger om det indre, religiøse Liv i Klostret, men
var ret godt underrettet om de ydre Forhold og den
materielle Side af Livet der, saa er det modsatte Til
fældet her ved Gudum. Ved Hjælp af det omtalte Fund
af et Pavebrev og nogle Oplysninger i et Haandskrift,
er det nemlig lykkedes at konstatere en alvorlig Stræ
ben i Gudum efter at komme til at leve i Overensstem
melse med Klosteridealet i Midten af det 15. Aarhun
drede; om det aandelige Liv i Klostret kan man altsaa
gøre sig et ret godt Begreb. Anderledes staar det sig
med de Oplysninger, som her skal gives angaaende
Klostrets Gods, de maa for en stor Del bygges paa
Kilder af langt senere Oprindelse, hvorfor de lader no
get tilbage i Retning af Sikkerhed.
Hvad vi tit mangler er de originale Dokumenter, eller
en ordret Gengivelse af dem, det som kaldes et Diplo
matarium, men et saadant findes ikke og har aldrig
eksisteret i Gudum. Det ses deraf, at da Registraturen
blev affattet, blev dertil brugt de originale Dokumenter,
og hvad der ikke kunde læses, blev ikke registreret, men
herom skal vi nu høre nærmere i det følgende, inden
vi gaar over til selve Klostrets Historie.

92

VILLADS CHRISTENSEN:

VORE KILDER
Det er altsaa ikke store Sager, der er bevarede af
Gudum Klosters egne originale Breve og Dokumenter.
Vi har Originalen til et Gavebrev, som ikke har været
ret meget værd for Klostret, og et Pantsættelsesbrev,
det er det hele. Skulde vi altsaa nøjes med de faa Op
lysninger om Klostret, som de giver, saa blev Klostrets
Historie kortfattet. Saa galt staar det alligevel ikke til
med vore Kilder til Klostrets Historie. De originale
Breve er altsaa omtrent tabte; til Gengæld har vi et
ganske godt Kendskab til, hvad der har staaet i Origi
nalerne, idet der er bevaret en Fortegnelse over de
Breve, der 1592 var i Behold i Klostret eller rettere
Herregaarden. Denne Registratur, som den kaldes, er
trykt i De ældste danske Archivregistraturer, III. Bind,
S. 209—30.
Hvorledes det gik til, at denne Registratur blev lavet,
maa vi have med nu her. Klostret var paa den Tid op
hævet og bortforpagtet til Landsdommer Malte Jensen
(Sehested). Denne havde indberettet til sin Lensherre,
Kongen, at der paa Klostret fandtes en Del Breve og
Dokumenter, som han mente angik Klostrets Godser;
derfor anmodede han om at faa dem registrerede saa
snart som muligt, for at han kunde faa Rede paa Klo
strets Besiddelser. Kongen befalede straks to Adels
mand, Peder Gyldenstjerne og Hans Lange, at de med
det allerførste skulde begive sig til Klostret og optage
2 Registraturer over Brevene, lade den ene blive sam
men med Brevene og indsende den anden til Kancel
liet.1 De to Herrer kom ogsaa til Klostret, samlede
Brevene sammen i en Kiste og lod denne forsegle med
deres egne Segl; men nogen Registratur fik de ikke
1 Kancelliets Brevbøger 1588, S. 296—97.
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lavet, hvad Grunden saa kan have været, enten de ikke
har kunnet læse Dokumenterne, eller de ikke har villet
spilde Tiden dermed og saa har fundet det Dokument
eller de Dokumenter, som Malte Jensen havde Brug for
til at værge Klostrets Gods med. I hvert Fald blev det
ikke til noget denne Gang. Nogen Tid efter døde Malte
Jensen, og den nye Landsdommer Mouritz Stygge fik
som saadan Klostret i Forlening. Aldrig saa snart havde
han tiltraadt sin Forlening, før han indgav et Andragende
om at faa Brevene registrerede. Og nu lykkedes det.
Den 10. November 1592 foretog en Jens Mogensen
paa Formynderregeringens Vegne og Befaling Registre
ringen. Det viste sig, at der i Klostret dengang fandtes
5 Æsker eller Kasser indeholdende Dokumenter fra
ældre og yngre Dage. Af disse registreredes Dokumen
terne i de 4 Æsker. I den første, som betegnedes med
A, var der 41 Breve vedrørende Godset i Gudum Sogn
og Birk; i den anden, B, var der 8 vedrørende Godset
i Nissum og. Fabjerg Sogne; i den tredie, C, 17 om
Godset i Resen og Lomborg Sogne samt Hjerm og
Ginding Herreder; i den fjerde, D, endelig 8 om God
set i Vandfuld Herred. Registraturen kom saaledes til
at omfatte ialt 74 Dokumenter. Den femte Æske, E,
indeholdt, som det hedder: „Adskillige gamle Perga
menter og Papirsbreve, som Seglene er aldeles frafaldne,
som er baade Sandemandsbreve, Lovhævder, Skøder,
Tingsvidner og Sognevidner; og er en Part af dem
aldeles forraadnede og ulæselige, at de derfor ikke kunde
registreres; og findes i Brevkisten (hvori samtlige 5
Æsker opbevaredes) mere end 200 Segl, baade konge
lige Segl, Biskoppers, Adels Segl og andre godt Folks
Segl, som ere frafaldne alle forskrevne Klosters Breve,
foruden de, som vare slet formultede og derfor ikke
kunde tælles.“
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Mouritz Stygge maa imidlertid ikke have været til
freds med dette Resultat, men har haft Mistanke om,
at der muligvis kunde findes flere Breve, som ikke læn
gere var i Klostrets Besiddelse, men som kunde have
Betydning for Hævdelsen af Klostrets Ejendomme. Han
udvirkede derfor et Brev fra Kongen til Peder Gylden
stjerne og Hans Lange, hvori der først bebrejdes dem,
at de ikke har ladet Registreringen foretage, da de
havde faaet Befaling til at gøre det, og dernæst bemær
kes der, at „da Brevskrinet efter Malte Jensens Død
fandtes staaende under deres Forsegling, saa skal de af
give en Erklæring til Regeringsraadet om, hvorvidt Malte
Jensen, da han i sin Tid fik Ordren til dem, havde
faaet nogle af Klostrets Breve og da hvilke til at for
svare Klostrets Gods med.“1
Ved samme Lejlighed fik Malte Jensens Arvinger en
lignende Missive, hvori det hed, „at da deres Faders
Foged ved Overleveringen af Brevskrinet og det øvrige
Inventarium havde sagt, at der efter hans Formening
ogsaa paa Holmgaard (Malte Jensens egen Gaard) fand
tes nogle af Klostrets Breve, saa befaledes det dem at
lade undersøge blandt deres Faders Breve, om der der
iblandt fandtes Breve, som angik Gudum Kloster og
tilliggende Gods, og saa levere dem til Mouritz Stygge
til Indlægning blandt Klostrets andre Breve.2
Hvad der blev Resultatet heraf kendes ikke.
Hvad nu Registraturen angaar, saa indeholder den
intet Dokument ældre end 1411 og intet yngre end 1580.
Dokumenterne fra de to første Aarhundreder i Klostrets
Historie er altsaa gaaede til Grunde, Følgen bliver der
for, at vi ikke ved noget videre om den Tid, medens
Tiden 1450 til 1580, fra hvilken Periode de fleste af
Dokumenterne er, bliver ret godt oplyst ved Registra1 og 2 Kancelliets Brevboger 1588 f., S. 901—02.
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turen. Den indeholder næsten ved hvert Dokument en
udførlig Redegørelse for dets Indhold. Dokumenterne
angaar naturligvis mest Godset og Stridigheder desangaaende, hvoraf der har været mange i Tidens Løb.
Trods disse ret kedsommelige Emner og den hele sum
mariske Karakter, der hviler over dem, saa kommer de
dog ved en enkelt Lejlighed til at kaste Lys endog over
det indre Liv i Klostret, Ting der ellers ligger fjærnt
fra dem at beskæftige sig med.
løvrigt er det et godt Bevis for, hvor lidt vi egentlig
har bevaret af Klostrets litterære Skatte, at lægge Mærke
til, at intet af de Dokumenter, vi kender Ordlyden af
ad anden Vej, og ingen af de Oplysninger, vi har faaet
om Klostret andetsteds fra, findes i Registraturen, hvad
kan der saa ikke være gaaet tabt af værdifulde Bidrag
til Klostrets Historie. Registraturen er altsaa Kilde til
de Meddelelser, her skal gives om Godsets Historie og
ogsaa til en Mængde Oplysninger om Klostrets Perso
ner, Klostrets Flytning o. s. v. Hvor omfattende God
set derimod har været fremgaar ikke af Registraturens
spredte Oplysninger, men her kommer en fordebog
os til Hjælp; den er ganske vist først fra Aar 1661,
men alligevel overordentlig værdifuld, fordi den giver
os det rette Begreb om Klostrets Størrelse og økono
miske Forhold.
Med Hensyn til det indre Liv i Klostret er ellers den
egentlige Kilde et fornyligt fremdraget Pavebrev fra Aar
1459; desuden indeholder et Haandskrift fra Bordes
holm (et Kloster i Holsten), som ogsaa er kommet for
Dagen i den senere Tid, Oplysninger, som udfylder
Pavebrevet. Disse Ting er altsaa ganske nye.
Om de Mænd og Kvinder, som stod i Forbindelse
med Klostret, henter vi de vigtigste Oplysninger fra
Omegnens Adels Historie, der igen er bygget paa
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mangfoldige Kilder og Aktstykker; jeg skal blot nævne
et Par af de vigtigste for os, Elline Gøyes Jordebog og
Frederik den Førstes danske Registranter; navnlig den
sidste kommer Gang paa Gang igen i Noterne. Noget
for sig selv er Klostrets Historie i Reformationstiden,
thi dertil er der saa mange Kilder: Jydske Tegneiser,
Tegneiser over alle Lande, Jydske Registre og forskel
lige andre Samlinger af Breve og Domme.
Hermed tror jeg saa at have givet de fornødne Op
lysninger om de Kilder, jeg vil øse af; nu skal saa det
følgende vise, hvad jeg kan faa ud af dem. Det skulde
gerne blive ikke blot en Mængde Enkeltheder og Smaating, men ogsaa et Billede af det ejendommelige Liv,
der dengang knyttede sig til dette Kloster. Men det
maa ikke undre nogen, om han faar det Indtryk, at
Billedet er meget udvisket og vanskeligt at faa fat i;
de 400 Aar, der snart er forløbne siden den Tid, har
slettet saa mange Træk ud i Billedet, saaledes at vi nu
let kommer til at lægge Vægt paa Ting, som da spil
lede mindre Rolle, medens vi ikke ved Besked om det
egentlig betydningsfulde.

KLOSTRETS OPRINDELSE
Det første Spørgsmaal, vi maa beskæftige os med,
er, hvor langt tilbage i Tiden vi kan følge vort Kloster.
Det er snart sagt. Det er omtalt første Gang 1268 i
Fru Gros Testamente. Længere kan vi saa ikke kom
me. Fru Gro døde i Roskilde samme Aar; Klostret har
altsaa været kendt der dengang, det har da antageligt
været adskillige Aar ældre, hvormeget skal vi nok lade
være at sige. Naar vi siger, at Klostret maa være stiftet
i Begyndelsen af det 13. Aarhundrede, siger vi vist ikke
for meget, men nærmere kan vi heller ikke komme.
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Det er ikke muligt at udtale sig om, hvem der kan
have været Stifteren, om det har været en Mand eller
en Kvinde. Kilderne tier.

KLOSTRETS ORDEN
Langt bedre kan vi udtale os om Klostrets Orden. I
tidligere Tid stod ogsaa dette Spørgsmaal hen i det
dunkle; vel gættede baade Biskop Daugaard og Dr. O.
Nielsen paa, at det var et Benediktinerkloster, men de
manglede ethvert Bevis. Nu har det nævnte Pavebrev
vist, at de har gættet rigtigt. Det har været et Bene
diktinerkloster; der staar nemlig udtrykkeligt i Begyn
delsen af Pavebrevet: Guthum ordinis s. Benedicti. Vi
faar ved samme Lejlighed at vide, at det kostede Non
nerne adskillige Kampe, før de fik Lov at leve i Over
ensstemmelse med deres Regel. De maatte tage deres
Tilflugt til ingen ringere end Paven; og saa lader det
endda til, at hans Befaling ikke har virket, men at først
Kongen, efter den stædige Biskops Død, har givet dem
Lov til at følge deres Regel. Men den nærmere Udvik
ling deraf hører hen i en anden Sammenhæng.

KLOSTRETS ART
Hvis vi ikke kendte andet til Gudum Kloster end det
Ordsprog, som Peder Syv har reddet fra Forglemmelse:
„Han er saa hellig, som Gudum Munke,“1 saa vilde det
jo være en given Ting, at Gudum Kloster var et Munke
kloster. Men nu staar det ifølge alle andre Vidnesbyrd
fast, at Klostret var et Nonnekloster og altid har været
et saadant. Hvoraf kommer da det famøse Ordsprog?
Det kræver en Forklaring, og den er maaske ikke saa
1 Peder Syv: Ordsprog, Tome II, pag. 114.
Hardsyssels Aarbog. VII.
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vanskelig at give, som det kunde se ud til. Der var
paa Gudum Kloster nogle Præster eller Kapellaner, som
besørgede Messetjenesterne i Gudum, Nissum og Fa
bjerg Kirker; hvor mange der har været nødvendige
dertil, er ikke klart, men vi hører, at der i al Fald var
2, og til sine Tider har der maaske været flere. Tilmed
var Prioren 1476 og tidligere sikkert oftere gejstlig. 1
Almindelighed forstod Folk sagtens ikke Forskellen mel
lem Munke og gejstlige, eller maaske det ligefrem var
Skik at kalde Præster, som gjorde Tjeneste i Klostre,
for Munke? Og harsaa disse „Munkes“ Forhold til Non
nerne eller maaske snarere til nogle af Egnens Kvinder
ikke altid været lige rent, eller ligefrem, som Ordsproget
røber, været usædeligt, saa har der jo været Mening i
Talemaaden om de Gudum Munkes Hellighed.
Anvendelsen af dette ironiske Ordsprog paa lignende
mislige Forhold med ydre Fromhedsskin gav sig da af
sig selv: „Han er hellig, som Gudum Munke.“
Men Gudum Kloster har som sagt altid været et
Nonnekloster.
NAVNET
Mærkelig nok har Klostret i Gudum ikke haft noget
særskilt Navn, saadan som de to andre Klostre i Hardsyssel, det har maattet nøjes med Sognets Navn, Gu
dum; men til Gengæld er saa dette Navn meget gam
melt. Der er ikke meget at sige om det, der er ikke
mange forskellige Former af Navnet, thi der er egent
lig kun én Form, og det er den, vi bruger endnu. I
latinske Dokumenter skrives altid Guthum, saaledes 1268,
1310 og 1459, men det er en meget naturlig Latinisering. Det er muligt, at der kan have været andre For
mer for Navnet i de mange Dokumenter, der har været
i Klostret, nu ser vi ikke noget til det i Registraturens
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74 Dokumenter, thi der er Navnet skrevet Gudom alle
Vegne, saadan som de skrev det 1592. Stavemaaden
Guddum gengiver bedst Folkeudtalen.
Betydningen er klar nok. Forstavelsen Gud peger til
bage paa den hedenske Tid og det Gudehov, som da
har staaet der i Sognet og har givet det dets Navn.
Der er forøvrigt ogsaa i Sognet ét Navn til, som af
giver Vidnesbyrd om denne gamle hedenske Kultus,
det er Vium, ogsaa skrevet Vim; Forstavelsen Vi er den
samme, som vi har i Viborg, den betyder hellig, ind
viet. Endestavelsen um i Gudum og Vium gemmer
sikkert et Ord som Bolig, Sted eller Hjem, saaledes at
hele Navnets Betydning bliver Gudens Hjem eller Guds
Bolig.
Havde Nonnerne anet noget om denne Navnets Be
tydning, saa vilde de sikkert fundet det mere end til
fældigt, at Gudum efter deres Mening netop ved dem
kom til at svare til sit Navn og blev et helligt Sted, en
Guds Bolig; men det kunde de jo ikke vide noget om.

DET GAMLE KLOSTER
Vi maa tale om det gamle Kloster i Modsætning til
det nye Kloster. Sagen er nemlig den, at Klostret ikke
hele Tiden har ligget, hvor nu Gaarden Gudum Kloster
ligger, og hvor det laa paa Reformationstiden.
Det gamle Kloster og sikkert det oprindelige Kloster
• har ligget nede i en Dal ikke ret langt fra den nuvæ
rende Gaard. Stedet er en Lavning omgiven af høje
Banker; man kommer ad nogle dybe Hulveje ned til et
Engdrag, hvorigennem en lille Aa bugter sig. Foruden
disse Banker bærer Jordsmonnet Spor af nogle Diger,
som har været opkastede omkring Klostret, sagtens til
Værn. I disse rigtig klosterlige Omgivelser har altsaa
7*
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Klostret ligget fra først af. Det er ikke mere end godt
en Menneskealder siden, der er pløjet Sten op paa
begge Sider af Aaen; dette vidner om, at Klostret har
ligget paa den ene, Ladegaarden paa den anden Side
af Aaen. En 10 Alen dyb Naturbrønd, en Kilde, som
nu er tørret hen og tilkastet, laa et Stykke vestfor og
har gjort Tjeneste som Brønd for Klostret; den har til
den nyeste Tid baaret Navnet „vor Frue Kilde“.
Vi ved ellers intet om dette gamle Kloster; Traditio
nen har glemt det og taler kun om denne Kilde og et
Kapel, som skal have været dernede. Denne Tradition
er optegnet i en Præsteindberetning fra Aaret 1638 og
lyder saaledes:
„Neden Klostret mellem tvende store Bakker er en
Dal og en Aa, som gaar næsten tværtigennem Sognet.
Udi samme Dal siges at have staaet et Kapel, derhos
har været en Kilde, som af Aaen er bortskaaret eller
efterløbet, kaldet vor Frue Kilde.“
Da nu de allerfleste Benediktinerklostre var indviede
til vor Frue, Marie, ligger det nær af den Omstændig
hed, at Kilden her kaldtes vor Frue Kilde at slutte, at
ogsaa dette Kloster har været indviet til vor Frue; al
Sandsynlighed taler for, at det har været Tilfældet.
Saa vidt det gamle Kloster.
KLOSTRETS FLYTNING 1484
Noget maa der have været i Vejen, hvad det saa har
været, siden Klostret blev flyttet. Man kunde gætte paa,
at Bygningerne har været forfaldne, saa der alligevel
skulde bygges, eller Ildebrand har hjemsøgt det, og saa
har Biskoppen fattet Medlidenhed med det og traadt
hjælpende til og faaet det udvidet og flyttet; eller det
har været en bestemt Mand, der har fattet Interesse for
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det og derfor virket for, at det blev flyttet op paa en
Plads, hvor det bedre kunde gøre sig gældende. Det
følgende vil vise, at det sidste vist navnlig har været
den virkende Aarsag.
,
Registraturens Meddelelse er denne: „1484 har Biskop
Hartvig af Ribe med Kapitlets Raad og Samtykke undt
og tilladt Priorissen og ganske Konvent i Gudum Klo
ster at maatte bygge deres Kloster og Avlsgaard op til
Gudum Kirke og bruge alt det Gods og den Ejendom,
som Prior før havde til sit Bord, og have Gudum Kirke
til deres Klosterkirke, og at oppebære Præsterenten og
sætte Kapellan dertil efter Bispens Raad og Samtykke
mod at Biskoppen og Provsten i Hardsyssel fik deres
Rettighed, Gæsteri, Subsidia, Procurationer og hvad
Kirkeloven udviste.“ 1
Da der staar, at Biskoppen tillader, at denne Flyt
ning finder Sted, lader det til, at Priorissen og Kon
ventet har ansøgt om det. Men naar vi nu vil se lidt
nærmere paa, hvad det er, der sker, saa viser det sig,
at det er Præstegaarden i Gudum, der er blevet lagt
ind under Klostret tilligemed Sognekirken, saa at altsaa
Klostret er blevet bygget op til Kirken paa det Sted,
hvor antagelig Præstegaarden har ligget. Forudsætnin
gen for, at dette har kunnet finde Sted, er at Præsten
er gaaet ind paa denne Sammensmeltning af Klostrets
og Kirkens Ejendomme. Der er et Udtryk i Registra
turens Gengivelse af Bispebrevet, som ikke tidligere er
blevet forstaaet ret, det er Udtrykket „Prior“. Det er
blevet opfattet som en Fejltagelse, saa der i Stedet
skulde staaet „Præsten“, og det fremgaar ogsaa tydeligt
af Brevet, at Talen er om Sognepræsten i Gudum og
det Gods, som han havde Indtægten af. Men derfor er
det ingenlunde givet, at det er en Fejltagelse, tværtimod
1 Registraturens A 1.
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er det klart, at naar der staar Prior og ikke Præst, saa
er det, fordi Sognepræsten tillige har været Prior i Klo
stret. Og det er da utvivlsomt, at vi her staar overfor ■
den Mand, som er Ophavsmanden til denne store For
andring af Klostrets Forhold, thi Priorissen og Kon
ventet kunde umuligt ansøge om dette, uden at han
stod bagved og ønskede dette, derfor er det ogsaa saa
naturligt, at der i Brevet staar Prior, fordi det netop er
af den Grund, at Prioren og Sognepræsten er én Per
son, at dette kan ske. Det har altsaa været en Mand,
der har interesseret sig for Klostret. Et andet Spørgsmaal bliver, om det alligevel ikke til syvende og sidst
er en anden Mand, der er Hovedmanden for det og
har faaet Præsten til at gaa ind derpaa, og den Mand
maatte saa være Biskoppen i Ribe, Hartvig Juel, der,
som vi senere skal se, i høj Grad interesserede sig for
Gudum Kloster og støttede det paa enhver Maade. Det
er mest sandsynligt, at det hænger saaledes sammen.
Det kunde være interessant, om vi nu kunde finde, hvad
den Præst hed, Talen her er om; og det er da saaledes,
at vi 8 Aar tidligere, 1476, netop har en Mand ved
Navn Lyder Juel, som ikke mindre end 3 Gange kal
der sig Præst og Prior i Gudum Kloster. Da nu Præsteog Priorstillingen ogsaa 1484 er forenet i en Person,
er der intet mere nærliggende end at antage, at det er
den samme Mand, vi har for os her, saa meget mere
som vi hverken før eller senere har Eksempler paa, at
nogen har besiddet begge Poster. Om det derimod har
været paa Grund af Klostrets Forfaldenhed eller Ilde
brand, at Nonnerne har kunnet ønske at forlade Dalen,
skal jeg ikke kunne sige, vel snarest det første, da vi
ellers sikkert vilde have hørt det omtalt.
Kort efter er saa Klostret flyttet op og bygget sam
men med Kirken.
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KLOSTRETS BYGNINGER
Det er saa saare lidt, vi kan sige om Klostrets Byg
ninger, derfor vil vi samle det her med det samme.
Klostrets Bygninger, det vil sige det nye Klosters, ud
gjorde en Firkant, hvoraf Kirken var den sydlige Fløj.
Noget nærmere hører vi ellers ikke i Klostertiden. Der
imod tales der i en Beskrivelse 1645 af Herregaardens
Bygninger om „den gamle Regelgaard, et grundmuret
Hus, som Erik Juel havde ladet forfærdige, siden det
afbrændte.“ Det, der interesserer os her, er at faa at
vide, at et Hus paa Herregaarden over 100 Aar efter
Reformationen, endogsaa efter at være afbrændt og om
bygget, bevarede det gamle Navn Regelgaard, □: Bolig
for regelbundne Klosterfolk. Det er aabenbart den sam
me Bygning, Pontoppidan omtaler, naar han siger: „Ved
Gaarden er en gammel Baggaard, som endnu kaldes
Nonnegaarden“ Paa hans Tid — 100 Aar senere igen
— har da Folk ombyttet Navnet Regelgaard, som de
ikke fandt nogen Mening i, med Navnet Nonnegaarden.
1631 afbrændte Klostret; kort i Forvejen havde Erik
Juel faaet Tilladelse til at hente Eg til Klostrets Om
bygning og til at „nedbryde det gamle Hus, hvor der
var Bryggers og Bagers, til at forbedre de andre Huse
med.“ Det gamle Hus, der der sigtes til, er aabenbart
et Hus fra Klostertiden. Men saa brændte som sagt
det hele undtagen Kirken. Laurits Belovius byggede
Gaarden op af ny og satte en prangende Indskrift om
sin Fortjeneste over Porten. Senere er den igen fornyet.

DE GAMLE OG DEN NYE KIRKE
At Klostret før Flytningen havde sin egen Kirke fremgaar tilstrækkelig tydeligt af Traditionen, der taler om
Kapellet dernede i Dalen. Det har sikkert kun været
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et ringe og uanseligt Hus, som er blevet nedrevet sam
tidig med, at Klostret flyttedes.
Hvorledes det derimod hænger sammen med Sogne
kirken i Gudum, er det ikke saa godt at sige.
Af det omtalte Gavebrev til Klostret 1484 fremgaar
det tydeligt, at Sognet har haft sin egen Sognekirke og
ikke har brugt Klosterkirken, ellers kunde der jo ikke
være Tale om at give Tilladelse til, at Nonnerne maatte
have Gudum Kirke til deres Klosterkirke. Endvidere
nævnes Gudum Kirke blandt Domkapitlets Kirker ca.
1325—40 i en Liste i Ribe Oldemor, medens naturlig
vis Klosterkirken ikke nævnes. Vi faar der at se, at
Gudum Kirke skulde svare 6 Mark? Desuden har vi
1266 omtalt Niclæs Præst af Gudum;2 Sandsynligheden
taler for, at det er en Sognepræst, vi der har nævnt,
derfor kan han dog godt tillige i denne Klostrets første
Tid have været Klostrets Præst.
Naar vi nu saaledes kan følge Sognekirken i Gudum
saa langt tilbage som til 1266, saa venter vi, at den
Kirke, som Klostret fik 1484, har været en gammel
Kirke. Men nu er der den Mærkelighed, at Kloster
kirken, som staar den Dag i Dag, ikke kan være ret
mange Aar ældre end 1484. Hvordan hænger nu det
sammen? Da der aabenbart har staaet en Kirke paa
Pladsen 1484, er det rimeligst at antage, at den er rejst
kort før, og det er sagtens ogsaa Lyder Juel, der har
været Manden derfor. Og saa er da de Kvadersten og
den Tympanon, der er føjede ind imellem Teglstenene i
den nye Kirke, tagne fra den gamle Kirke, som altsaa
har været af Granit. Disse Levninger kunde naturlig
vis ogsaa være tagne fra den gamle Klosterkirke; saa
maatte Kirken være rejst efter 1484 samtidig med Klo
stret; men det er ikke sandsynligt.
1 Ribe Oldemor, S. 112. * Sammesteds, S. 12.
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Den nye Klosterkirke, der ogsaa skulde tjene som
Sognekirke, er en aflang, firkantet Bygning opført af
store, røde Teglsten i Munkeskifter. Stilen har været
spidsbuet; der er endnu 4 af de oprindelige, spidsbuede
Vinduer. Kirken har ogsaa været forsynet med 5 Hvæl
vinger1; og før Branden har den haft Taarn. Et mærke
ligt Minde fra den kotolske Tid er 4 anselige Rum,
bestemte til Røgelse og Vievandskar. Den har været
bygget sammen med Klostret, der ses endnu Spor der
af paa Bygningen. Nonnerne har haft det saadan, at
de kunde gaa lige fra deres Klosterceller ind i Kirken,
men nu er begge de oprindelige Døre tilmurede. Denne
sidste Levning fra Klostertiden har faaet Lov til at staa,
og den gør endnu Tjeneste som Sognekirke.

Efter i det foregaaende at have gjort Rede for Klo
strets Forhold i Almindelighed, kan vi gaa over til at
tale om de Personer, der paa forskellig Maade kom i
Forbindelse med Klostret. Der bliver her Tale allerførst
om Klostrets Styrere; dernæst maa vi beskæftige os
med den til Klostret knyttede Gejstlighed, endelig med
dem, for hvem hele Institutionen var oprettet, Nonnerne.
Til sidst føjer jeg hertil en kort Skildring af Klostrets
Velgørere og Misundere. Denne personlige Del afslut
tes med Fremstillingen af det indre Liv i Klostret.

KLOSTRETS FORESATTE
Klosterstyrelsen falder i 3 Dele, som vi her skal be
handle for sig; af disse tre er de to knyttede til selve
1 Hvælvingerne blev ifølge Kirkens Regnskabsbog nedtagne 1635.
Samme Aar forhøjedes Gulvet og belagdes med Hvælvingsstenene.
Samtidig lavedes Adelsstole og 16 Kvindestole. 1640 anskaffedes
den kostbare Altertavle. Det er alt under Erik Juel, den bekendte
Niels Juels Fader.
Red.
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Klostret og varetager Klostrets Tarv i det daglige; det
er Priorissen og Prioren, der udgør Tilsynet. Det tredie
Led af Styrelsen er Biskoppen, som har Overtilsynet.
Af de to første er Priorissen den øverste og har Le
delsen ikke blot indadtil, hvor hun, bortset fra Bi
skoppens Overtilsyn, er eneraadende, men ogsaa udad
til, hvor ellers Prioren paa hendes Vegne varetager
Klostrets Interesser. Inden for selve Klostret kunde der
ogsaa tales om Nonnernes Konvent, det vil sige For
samlingen af samtlige Nonner. Dette Konvent har optraadt ved Priorisse- og Priorvalg, saaledes for det
sidstes Vedkommende 1531, og i det hele i Spørgsmaal
vedrørende indre Forhold. Udadtil gør det sig i Reglen
gældende ved Affattelsen af Dokumenter, hvad vi ogsaa
har Eksempler paa her i Klostret. Men iøvrigt kan vi
indskrænke Skildringen af Klosterstyrelsen til oven
nævnte tre Led: Priorissen, Prioren og Biskoppen. Og
nu skal vi da se, hvad Tiden har levnet os af Enkelt
heder, som kan oplyse disse Forhold.

PRIORISSEN
Klostrets egentlige Styrer og Leder var Priorissen;
dette viser sig ved alle Lejligheder, saa paa hende be
roede Klostrets hele Velfærd i aandelig og timelig Hen
seende. Hvad en Forstanderinde er i vore Dage paa
en Opdragelsesanstalt, var hun i Klostret, hun havde
kun meget mere Magt; selv om ogsaa Konventet havde
en Stemme med, blev det dog hende, der afgj’orte Sa
gerne. Hun valgtes af Nonnernes Midte af Nonnerne
selv, dog sagtens med Biskoppens Billigelse.
Af alle de Priorisser, der har været i Gudum i Tidens
Løb, kender vi kun én af Navn, og det, saa vidt vi ved,
Klostrets sidste.
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Ellen Hjulsdatter, nævnt 1497 og sidste Gang 1531.
Hun var en Datter af Herremanden Jens Persen Hjul
(Ejer af Tangsgaard i Gudum Sogn og Kamstrup i Nis
sum Sogn) og Margrete Pedersdatter. Tangsgaard maa
dog være kommet til Gudum Kloster kort efter 1440,
thi 1486 vidnes der, at den i 40 Aar og mere har hørt
til Klostret, i medens vi andetsteds hører, at den 1440
tilhørte Jens Hjul. Han har da formodentlig indledet
det gode Forhold til Klostret, som har ført til, at hans
Datter blev Nonne der. Hvornaar hun er gaaet i Klo
ster, nævnes ikke, men det er sagtens sket kort efter
Faderens Død. Han er død 1481, thi da pantsætter
hans Enke nogen Jord.2 1497 er hun i hvert Fald
Priorisse, thi da giver hendes Broder, Tøger Hjul, sin
Søster Ellene Hiuffuelsdatter, Priorisse i Gudum Kloster,
Tilladelse til at indløse fra deres Svoger Olaf Rytter,
som var gift med Søsteren Karine, hans Rettigheder i
Gaarden Kamstrup, som han af hannem havde i Pant,
og at nyde det til Klostret, og han forpligter sig til
ikke at pantsætte eller skøde det til nogen, og ikke hel
ler han eller hans Børn at løse det fra Klostret, uden
de vil bruge det til deres eget Behov? Ikke desto mindre
skødede han det en Maaned senere til Niels Klemen
sen til Blæsbjerg, der 1501 ogsaa fik Gudum Klosters
Del for 320 Mark? At dette Salg just ikke har været
dikteret af Trang fra hendes og Klostrets Side viser den
Omstændighed, at hun 1505 faar Rattrupgaard i Pant
af Ulf Kalf for 80 Mark.5
I Egenskab af Priorisse blev hun paa Klostrets Vegne
indviklet i mange Stridigheder. Hun enedes med Oluf
Glob om at lade den Strid, der var imellem dem, staa
hen, til Biskop Hartvig kom til Klostret,0 og da Stri‘ Registraturens A 7. 2 Elline Gøyes Jordebog, S. 377. s Regi
straturens B 4. 4 Elline Gøyes Jordebog, S. 373. & Hardsyssels
Diplom., Nr. 91. • Registraturens A 26.
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den endte med, at Klostret tabte, maatte hun gaa ind
paa at lade læse en Messe for Oluf Glob med flere,
mod at faa noget af den omstridte JordJ I hendes
Tid maatte Biskop Iver Munk drage til Klostret og døm
me i en lignende Strid.2 Ligeledes var det i hendes
Priorissetid, at Klostret havde den langvarige Proces
om Nonnen Anna Madsdatters Arvegods i Ribe, hvilket
Klostret dog maatte give Slip paa.3 To Gange omtales
hendes Medvirken ved Mageskifter.4 1531 er den sidste
Gang, vi træffer hende, da er det, hun antager Chri
sten Skram til Prior.5 Dog er det maaske ogsaa hende,
der 1537 støtter Prioren mod Bønderne, men Prioris
sen nævnes ikke ved Navn, saa det kan ikke afgøres.
Lige saa lidt kan der siges noget om, hvorvidt hun har
været Priorisse i det betydningsfulde Aar 1484, da Klo
stret flyttedes; umuligt er det ikke.
Efter disse spredte Oplysninger faar vi Indtrykket af
en Priorisse, der har været stærkt optaget af Klostrets
Forhold udadtil og virket efter Evne for dets timelige
Velfærd; hendes aandelige Virksomhed taber sig der
imod i det dunkle.
Vi har omtalt, at en Priorisse i Gudum 1459 dristede
sig til at gaa til Paven med et Andragende om at faa
Lov til at følge Benediktinerreglen paa Trods af Bi
skoppens Forbud og ogsaa omsider opnaaede det. Des
værre er hendes Navn ikke blevet bevaret, fordi hun
virkede for det aandelige Liv, som ikke gav sig Udslag
i Skøder og andre Dokumenter.
En noget udførligere Udvikling af en Priorisses Ger
ning i et Kloster findes i min Stubber Kloster i Hardsyssels Aarbog, V, S. 50 og 52.
1 Dansk Magazin, 5. R., III. B., S. 162. * Registraturens A 37.
’Kinch: Ribe, B. I, S. 521—22. 4 Registraturens A 30 og A 17.
5 Frederik I’s Danske Registr., S. 285.
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PRIORERNE
I Almindelighed var Priorens Gerning i Nonneklostre
den at varetage Klostrets verdslige Interesser, saaledes
som det da ogsaa fremgaar af det omtalte Dokument,
hvorved Kongen stadfæstede Christen Skram til Forstan
der for Klostret med al dets Rente og Rettighed; For
stander og Prior er nemlig ét og det samme. En videre
Udvikling i Enkelthederne har jeg leveret under Stubber.
Af de Priorer i Gudum, som vi kender Navn paa,
er der kun én, om hvem vi ved, at han var gejstlig;
de andre er verdslige Adelsmænd fra Omegnen, og det
vilde jo ogsaa passe bedst med den Gerning, der paa
hvilede Prioren, om han var vant til at have med Be
styrelsen af Jordegods at gøre.
Med Hensyn til Valget af Prioren, er der her et Til
fælde, som er mærkeligt. Det har nemlig sikkert været
Reglen, at Prioren skulde vælges af Priorissen i For
bindelse med Klosterkonventet, hvorpaa Valget stadfæstedes af Bispen, den øverste i Klosterstyrelsen. Men
1531 stadfæster Kongen Valget af Christen Skram.
Grunden kunde vel være den, at Klostret har villet gaa
udenom Bispen, maaske for at spare det Beløb, som
han mulig forlangte for Stadfæstelsen. Men snarere er
det vist saaledes, at Klostret har været uden en Prior,
og saa har Kongen paatvunget Klostret den, han vilde
have, saa at Kongen altsaa paa den Maade har faaet
en ny Indtægtspost for én af sine fortjente Mænd. Og
at dette er Tilfældet, fremgaar af, at Christen Skram
samtidig ogsaa gøres til Prior i Essenbæk Kloster ved
Randers, og at han i det hele er i Kongens Sold. De
usikre Tider for Klostrene og Gejstligheden under Fre
derik den Første medførte, at den Slags Indgreb i andres
Rettigheder ikke var sjældne fra Kongens Side.
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Af Priorer fra det gamle Kloster kender vi kun én,
nemlig Lyder Juel, og han var sikkert ogsaa Prior i
det nye Kloster efter Flytningen.
1. Lyder Juel, 1476. Den første Prior, vi kender, er Lyder
Juel af den bekendte Juel’ske Familie med Stjernen i Vaabnet.
Han omtales tre Gange i Aaret 1476; han faar saaledes paa Klo
strets Vegne Skøde paa nogen Jord af Resen Sogn; han kaldes
der blot Prior.1 Endelig er han med som Udsteder af et Tings
vidne samme Aar, ved hvilken Lejlighed han kaldes Lyder Juel,
prest og prior i Gudum Kloster.3 Paa lignende Maade omtales
han som Præst og Prior i et andet Dokument, hvor ogsaa hans
Vaaben er bevaret.3 Det er aabenbart denne Lyder Juel, der har
Æren for, at Klostret 1484 blev flyttet op fra Dalen og bygget
sammen med Sognekirken.
2. Palle Juel ti! Udstrup, Prior. Ifølge Pontoppidans danske
Atlas* boede 1508 i Gudding (Gudum) Kloster Palle Juel Væbner,
over hvilken der i Kirken skal findes en Ligsten, som viser, at
han i 31 Aar var Prior der i Klostret. Daugaard skriver ligesaa:
„Palle Juel 1508, hvis Ligsten viser, at han i 31 Aar havde be
klædt Priorværdigheden“;5 men han bygger sagtens paa Pontoppidan. Denne Ligsten findes ganske rigtig i Gudum Kirke, indsat
i den østre Væg af en Tilbygning i Syd og er af gullandsk Kalk
sten; af Indskriften paa den har Dr. O. Nielsen læst følgende:
„Hic jacet palo iiwel ar [mi) ger de vistrop . . . [do] mina elena,
benedicti requiescant“,® □: „Her ligger Palle Juel, Væbner til Ul
strup . . . med sin Frue Helena, salige hviler de.“ Stenen bærer
Juelernes og Sparrekaasernes Vaaben og i Hjørnerne Evangelist
mærkerne; den er øjensynlig fra det 15. Aarhundrede.
Af Indskriften maa vi altsaa sige, at det i denne Sammenhæng
væsentligste akkurat mangler, nemlig Beviset for, at han har væ
ret Prior. Vi bliver da nødt til at samle, hvad vi ellers ved om
denne Palle Juel, og vi ser da, at 1476 er en Palle Juel Med
udsteder af et Skøde til Aarhus Domkirke;7 og 1486 modtager
Palle Juel af Karine Hjul/ en Søster til den omtalte Priorisse, Ellen
1 Registraturens C 11. 2 Gamle jydske Tingsvidner, S. 12. 3 Ind
leveringer fra Justitsministeriet 1476, B. 31. * Pontoppidans dan

ske Atlas, V. Tome, S. 846, jvfr. Marmora Danica, Lib. IV, S. 80.
5 Daugaard : De danske Klostre, S. 437. 8 Skodborg-Vandfuld Her
reder, S. 119. 7 Scriptores r. D., VI, S. 515. 8 Elline Gøyes Jorde
bog, S. 372.
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Hjulsdatter, dennes Mødrenearv i Pant. Og vi hører, at Niels
Klemensen 1499 og 1504 faar Fuldmagt til at indløse Gods fra
Palle Juel. 1 Og endelig er der 1505 i Forbindelse med Gudum
Kloster en Palle Juel Væbner Vidne ved Udstedelsen af Ulf Kalfs
Pantsættelsesbrev til Klostret. Denne Palle Juel ejede Udstrup i
Sønder Nissum Sogn og var gift med Ellen Mogensdatter Spend;
han skal ogsaa have været Befalingsmand paa Bøvling.*
Vi kan da altsaa sige, at vi i Aarene 1476—1505 har en Palle
Juel til Udstrup omtalt, og det er aabenbart ham, der ligger be
gravet i Gudum Kirke; Hustruens Navn passer jo ogsaa, kun skal
der altsaa ikke læses ulstrup men udstrup. At nu denne ansete
Mand har valgt Gudum Kirke til sit Hvilested synes bestemt at
pege paa, at han har staaet i nært Forhold til Klostret, hvorfor
han ogsaa er Vidne ved Udstedelsen af det omtalte Pantsættelses
dokument til Klostret, og hans Forhold til Klostret har da sikkert
været dette, at han har bestyret dets Godser, altsaa været Prior;
det er blot mærkeligt, at han ikke 1505 kaldes Prior, men der blot
staar Væbner. Om en Priortid paa 31 Aar kan der forsaavidt godt
være Tale, som vi ikke har nogen Prior omtalt før 1528, og 1484
har vi den sidste Prior omtalt før, og han var gejstlig; noget sik
kert er det imidlertid vanskeligt at sige.
3. Jens Munck, Forstander, 1528. 1528 indværgede Jens
Munk, Forstander for Gudum Kloster, en Gaard i Humlum Sogn,
Tagvad;8 det er det eneste, vi ved om ham.
4. Christen Skram, Forstander, 1531. Der foreligger en
kongelig Stadfæstelse af 24. Juni 1531 paa et aabent beseglet Brev,
hvorefter Ellen Hiullsdatter, Priorisse i Gudum Kloster, med me
nige Konvents Samtykke og Raad har annammet og befuldmæg
tiget Christen Skram til i 10 Aar at være Forstander i forskrevne
Kloster med al dets Rente og Rettighed.4 Som Forstander eller
Prior udvirkede han en Befaling fra Kongen om Forlig mellem
Anders Rytter til Kabbel, der gjorde Fordring paa Tørvegravning,
Lyngslet og Fædrift i Gudum Hede.5 Samme Aar, 1532, udvir
kede han yderligere en Befaling mod en Mand, der havde ladet
opbygge et Hus i Skoby Mark, og mod Sandemænd i Gudum
Birk, fordi de havde svoret han en Eng, kaldet Brassens Eng, fra
paa Klostrets Vegne.* 1537 klagede Bønderne under Gudum Klo
ster over, at de var besværede med en ny Tynge og aarlig Afgift
1 Elline Gøyes Jordebog. S. 363 og 383. 8 Trap, 11. Udgave,
S. 4S4L 8 Registraturens C 4. 4 Frederik l’s Registr., S. 5855. 5 Fre
derik Ts Registr., S. 453. • Frederik I’s Registr., S. 450.
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i Høns, Gæs og Lam, som Christiern Skram, den Stund han sam
me Kloster i Forsvar havde, havde paalagt demJ 1537 har Chri
sten Skram altsaa ikke længere været Prior. Han var ogsaa For
stander i Essenbæk Kloster ved Randers.
5. Matthias Jensen, Forstander, 1537. En Herredagsdom
af 1537 * tilkender Hr. Matthias Jensen, Forstander i Gudum Klo
ster, at beholde i sin Livstid en Gaard i Børring, hvilken Gaard
efter hans Død skulde tilfalde Bertel Juel til Koekholm og dennes
Arvinger. Da Klostret samme Aar den 9. April bortforlen edes til
Jens Thomsen til Holmgaard, er det vel netop som Erstatning, at
denne Gaard tilstaas Klostrets sidste Prior, Matthias Jensen.
Tvivlsomme Priorer. Pontoppidan siger, at han i en Forteg
nelse over Forstandere i Gudum Kloster har fundet Navnet Iver
Munek,8 og Kineh finder det ikke urimeligt, at det har været den
bekendte Biskop Iver Munek i Ribe, da Prioratet i samme Kloster
baade før og efter den Tid beklædtes af Mænd af den med ham
saa nær besvogrede Juel’ske Familie;4 alligevel er det ikke rime
ligt, at Iver Munek nogensinde har været Prior i Gudum. 1498 er
han Kannik og Offieial i Ribe, og 1499 eller i Begyndelsen af
1500 bliver han Biskop.6 og før kan det ikke været. Jeg tror,
Pontoppidan ganske rigtig har set Navnet i en Fortegnelse, men
vel at mærke ikke en Fortegnelse over Forstandere, men derimod
over Lensmænd, thi der er netop en Lensmænd 1570—72, som
hed Iver Munek, men det gør en Forskel.
Derimod kan det være mere sandsynligt, at den Jens Simon
sen, der to Gange Aar 1530 optræder paa Gudum Klosters Vegne
og indværger Gods til Klostret, kan have været Forstander, selv
om det ikke siges. Han nævnes den ene Gang til Højgaard.8

Hermed er saa vor Viden om Priorerne opbrugt, og
vi kan gaa over til Biskoppen og hans Forhold til
Klostret.

OVERLEDELSEN: BISKOPPEN I RIBE
Det øverste Led i Klosterstyrelsen var den mægtige
Ribebisp, hvem vi endnu maa omtale, inden vi slutter
1 Kolderup-Rosenvinge: GI. danske Domme, II, S. 4. 8 Utrykt i
Rigsarkivet. 'Pontoppidan: Annaler, II, S. 469. 4Kinch: Ribe By,
I, S. 410. 'Grønlund: Doeumenta Ripensia, Nr. 426. 8 Registra
turens A 15 og B 8.
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Afsnittet om Klosterledelsen. Biskoppen var Klostrets
Tilsynsmand og den, hvem den sidste Afgørelse tilfaldt
baade i den ene og den anden Sag; han var dets Pa
tron og Værge. Han skulde altsaa staa paa Klostrets
Parti; at dette ikke altid blev Tilfældet, maatte dette
Kloster sande; vi har nemlig et Eksempel paa, hvor
megen Ulempe en fjendtlig stemt Biskop kunde tilføje
Klostret. Men tillige afgiver Klostrets Historie ogsaa et
Vidnesbyrd om, hvad det betød for Klostret, naar en
Biskop interesserede sig for det og søgte at opfylde sit
Beskytterhverv overfor det. Biskoppen havde fra 1468
Birkeret i Gudum Sogn.i
Den første Biskop, vi hører omtalt i Forhold til Gudum, er
Christen Hemmingsen, der 1439 gav menige Nonner i Gudum
Patronatsret til Nissum Kirke.2 Nogle Aar senere, 1444, træffer vi
ham til Stede i Klostret ved Affattelsen af Skøde paa Gaarden
Hvistendal, som Klostret fik skænket.8
Hans Efterfølger, Henrik Stangeberg, var ikke venlig sindet
mod Gudum; at han ikke ønskede Klostret reformeret, har han
vel haft sine Motiver til, men at han efter Nonnernes Fremstilling
idelig chikanerede dem med Plagerier og Udsugeiser, var ikke,
som det passede sig en Biskop. Herom faar vi Besked under Af
snittet om Klosterreformen.
Lige saa meget Henrik Stangeberg havde været imod Klostret,
lige saa stærkt arbejdede den næstfølgende Biskop, Hartvig Juei,
for det; han er aabenbart den Biskop, der har interesseret sig
mest for Klostret. Kort efter, at han havde tiltraadt sit Embede,
var det, at han gav Tilladelse til Flytningen af Klostret. Og da
Klostret senere blev indviklet i en alvorlig Trætte med Hans Olufsen til Trabjerggaard, greb han ind og omstyrtede Stridens hele
Grundlag, idet han erklærede, at Mageskiftet og Bortforleningen
var sket uden hans Vilje og Samtykke, og Hans Olufsen maatte
paa Ordre fra Kongen lade det hele gaa tilbage. Biskoppen drog
selv til Klostret for at mægle. Det var i Aaret 1492. To Aar senere
tilstod han Priorissen og Konventet Tilladelse til at indsætte Præ
ster i Fabjerg Kirke.* Og da Klostret 1499 kom i Strid med Oluf
i Kinch : Ribe, 1, S. 393—94. 2 Registraturens A 4. 3 Registra
turens A 18. * Registraturens B 5.
Hardsysscls Aarbog. VII.
8
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Glob, enedes de omsider om at lade Sagen staa hen, til Biskop
Hartvig kom til Klostret;* om han har naaet det, er tvivlsomt,
Sagens senere uheldige Forløb tyder næsten ikke paa det; samme
Aar døde i hvert Fald han, som passende kunde kaldes Klostrets
Velgører og Beskytter. Om Biskoppens Virksomhed med Hensyn
til Klostrets Stridigheder se nærmere i Redegørelsen over Klostrets
Misundere.
Hans Efterfølger, Iver Munck, hvis formentlige Priorat vi for
kort siden forkastede, synes ogsaa at have yndet Klostret, i hvert
Fald giver han 1529 Møde paa Klostret og dømte i en Strid,
det havde med Bertel Juel, og Dommen faldt ud til Klostrets
Fordel. Og det viste sig efter Priorissens Forklaring 1537, at Iver
Munck, dengang han havde Klostret i sit Forsvar, havde givet Til
ladelse til, at der blev paalagt Bønderne en yderligere Afgift i
Smaaredsel. Kongen underkendte dog Biskoppens Sanktion.’

Noget dybere Indblik i, hvor stor en Indflydelse Bi
skoppen har haft paa Klostret, gav disse spredte Med
delelser os ikke. Det ses, at Biskoppens Samtykke og
Raad skulde indhentes ved Udnævnelsen af Præster til
Klostrets Kirker,3 og det samme var Tilfældet ved Bortforlening af Godset.4 Om hans Indflydelse paa Valget
af Priorisse og Prior har vi talt før. Hvorledes han har
gjort sig betalt for sine Rejser og sin Ulejlighed med
Klostret, fremgaar af Dokumentet om Klosterreformen.

KLOSTERGEJSTLIGHEDEN
Paa Klostret boede, som før sagt, foruden de egent
lige Klosterfolk, Nonnerne, ogsaa Præsterne. De hørte
ikke med til Klosterstyrelsen, var tværtimod underord
nede under Ledelsen, de kaldtes saaledes altid Kapel
laner. Da der nu var ikke mindre end 3 Kirker ind
dragne under Klostret, Gudum, Nissum og Fabjerg, var
det nødvendigt, at der altid var flere Kapellaner, som
’ Registraturens A 26. * Kolderup-Rosenvinge: GI. danske Dom
me, II, S. 4. ’ Registraturens A 3. 4 Registraturens A 32.
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havde deres Ophold paa Klostret og derfra drog ud og
besørgede Tjenesterne i Nissum og Fabjerg Kirker. Naar
sf foruden disse to Sogne ogsaa Gudum og Klostrets
Beboere skulde passes med Tjeneste og Skriftemaal og
alt det øvrige, er det klart, at der fra 1494 ikke har
været færre end 2 Kapellaner i Klostret, hvad vi da
ogsaa finder, er Tilfældet. Om Gejstlighedens Gerning
i et Kloster kan jeg indskrænke mig til at henvise til
Fremstillingen under Stubber i Hardsyssels Aarbog, V,
S. 71—72.
Vi kender kun 5 af disse Kapellaner ved Navn, og
den ene af disse er endda tillige den tidligere omtalte
Prior, Lyder Juel.
Listen ser saaledes ud:
1. Lyder Juel, Præst og Prior, 1476, om hvem se foran.
2. Jens Christensen, Præst, 1485. Han inddrager dette Aar
en Gaard i Dybe Sogn til Klostret.1
3. Christen Andersen, 1499, der ligeledes indværgede Jord til
Klostret og da kaldes Sognepræst i Gudum Sogn/ medens han i
et andet Dokument fra samme Aar, hvor han ogsaa indværgede
Gods, kaldes blot Præst i Gudum Kloster, i Det lader altsaa til,
at en af Kapellanerne ogsaa efter Indlemmelsen af Gudum Sogne
kirke i Klostret, har beholdt Værdigheden som Sognepræst, men
stort mere end en Titel har det næppe været.
4 og 5. Christen Jensen og Hans Viilumsen, Præster i
Gudum Kloster, 1505. De optræder som Vidner i et Pantsættelses
brev. *

NONNERNE
Det er ikke godt at sige, hvor stort Antal Nonner,
der i Almindelighed har været i Klostret; ret meget over
en Snes har der næppe nogensinde været, vi hører dog
ikke noget derom.
Et andet Spørgsmaal er, hvem der kunde blive Nonne
1 Registraturens D 3. i Registraturens A 12.
D 5. * Hardsyss. Diplom., Nr. 91.

i Registraturens
8*
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i Klostret. Som det følgende vil vise, var det ikke ude
lukkende adelige Damer, men ogsaa borgerlige; der
imod indtog i al Fald enkelte af de bondefødte, söm
gav sig ind i Klostret, en særegen Stilling.
Det er ikke særlig mange Navne, der er blevet bevarede. Den
første, der omtales, er Anne Pudersdatter; det er ganske vist
ikke helt givet, at hun har været Nonne. Hendes Navn er ellers
mest knyttet til det Gods, som hun berigede Klostret med. 1454
fik Hans Krabbe til Herpinggaard af Klostret Skøde paa Anne
Pudersdatters Gods. 1 Dette Gods tilskødes Klostret 1449 og kal
des da „alt hendes Arvegods i Hardsyssel, hvor det fandtes“.2 For
Godset gav Hans Krabbe samme Aar Klostret Skøde paa Hyldegaard i Nissum Sogn,3 hvilken Gaard Anne Pudersdatter ifølge et
Tingsvidne af 1484, har forbeholdt sig i sin Levetid, og, siger
Tingsvidnet videre, „samme Gaard haver hun haft, siden samme
Skøde blev givet, og naar hun er død. skulle samme Gaard kom
me til Klostret uden Arvingers Indsigelse.“4 Da Klostret saaledes
stadig er Mellemmand mellem hende og Omverdenen, maa hun
have været i Klostret og har da haft privat Ejendom, ogsaa efter
at hun er blevet Nonne. Hvis Tingsvidnet er rigtig dateret i Regi
straturen, synes hun at være død ca. 1484, da Tingsvidnet sikkert
er taget netop i Anledning af hendes Død for at sikre Klostret
Gaarden og holde Arvingerne ude. Hyldegaard er endnu 1661
under Klostret. En Jens Puder til Herupgaard i Dybe, som var
gift med Hans Krabbes Datter Bodil, synes at have været hendes
Broder; dette Familieforhold forklarer, at Hans Krabbe kunde ønske
at komme i Besiddelse af hendes Arvegods.
Omtrent samtidig med hende var Angenete Olufsdatter Godov
Nonne i Klostret. Hun var Datter af Oluf Pedersen Godov til
Bramslykke, Lystrup og Svenstrup, som vi finder omtalt i Aarene
1423—49. Hendes Moder var Elsebe Henningsdatter Grubendal
fra Skjørringe. En Søster til hende, Regitze, var gift med Palle
Ulfeld til Lundsgaard, og hendes Broder, Henning Olufsen, var
Lensmand paa Rønnebecksholm.0 Hun var altsaa en fin Adels
dame.
Det er de to eneste Nonner, vi kan henføre til det gamle Kloster.
1485 omtales Jens Stens Datter fra Vederlanggaard i Dybe

1 Registraturens B 2. ' Registraturens Dl. 8 Registraturens B 1.
4 Registraturens B 3. 5 Danmarks Adels Aarbog 1894, S. 148—49.
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Sogn, men hendes Navn nævnes ikke.1 Og 1497 Kiersten, Dat
ter af Søren Stygge til Søgaard paa Holmsland.8 Hun var
ogsaa af meget velhavende Familie.
Endelig giver 1498 en Bodil Hansdatter fra Nørre Dybe sin
Gaard til Klostret mod at faa Underhold derfra.3 Hun har ikke
hørt med til de egentlige Nonner, da hun ikke har aflagt Ordens
løfterne. De Kvinder, der saaledes stod i et løsere Forhold til
Klostret, kaldtes redditæ eller oblatæ. løvrigt kender vi kun saare
lidt til deres Stilling.
Den sidste Nonne, vi har Navn paa før Reformationstiden, er
en borgerlig, nemlig Anna Madsdatter, Datter af Skriver Mads
Pedersen i Ribe. Han ejede flere Ejendomme i Byen. 1496 solgte
en Karin Madsdatter, Enke efter Borgmester Poul Abildgaard i
Viborg, et Hus i Stenbogade i Ribe, som hun dels havde arvet
efter sine Forældre, dels havde købt af sine Medarvinger, til en
Nes Ebsen, Borger i Ribe. Men det viste sig, at hendes Med
arvinger alligevel ikke var fuldt tilfredsstillede, navnlig gjorde da
Gudum Kloster paa hendes Søster Annas Vegne Fordring paa An
del i Gaarden. Gaarden gik imidlertid over i andre Hænder, Niels
Terkildsen, Kristian den Andens Kapellan og Skriver, havde den
en Tid, men det var først, da Kannik Hans Severinsen fik den, at
Sagen blev afsluttet. 1526 dømte nemlig de fire jydske Biskopper,
en Domprovst og Ridderne Predbjøm Podebusk, Mogens Munck
og Mogens Gøye, at den Søsters Lod, som var gaaet i Kloster,
var tilfalden de øvrige Søstre.4 Med andre Ord Klostret tabte
Sagen.

Da Klostret efter Reformationens Indførelse bortforlenedes 1537, beholdt Nonnerne Tilladelse til at blive
boende der alligevel, og Lensmanden fik Forpligtelse til
at underholde dem paa samme Maade som tidligere
Priorerne. Denne Forpligtelse indskærpes udtrykkeligt
1552, da Klostrets anden Lensmand, Malte Jensen, over
tog Lenet efter sin Fader: „Han skal underholde Jom
fruerne i Klostret med Klæde og Føde efter Kongens
Anordning.“5 Denne Anordnings Ordlyd, som angav,
i Registraturens D 7. 8 Registraturens C 14. 3 Registraturens D 15.
4 Kinch: Ribe, I, S. 521—22, og Kirkehist. Saml., IH, S. 410. 5 Kan
celliets Brevbøger, I, S. 156.
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hvor meget, der skulde ydes hver Jomfru af Levneds
midler, Brændsel og Penge, har jeg aftrykt under Stub
ber (Hardsyssel Aarbog, V, S. 107—08). Endnu 1570
skal Lensmanden Iver Munk skaffe Jomfruerne Klæder
og Føde efter den derom gjorte Skik.1
Men dette Forbehold blev glemt 1572, da Otto Emiksen fik det i Forlening, skønt der endnu var 3 Kloster
jomfruer i Live. Derfor udstedtes den 28. Maj 1573 et
kongeligt Brev til Hr. Jørgen Lycke paa Mariager Klo
ster om, „at da Kongen erfarede, at der var 3 Kloster
jomfruer i Gudum Kloster, der næppe kunde faa den
Underholdning, de burde have, og Otto Emiksen selv
næppelig kunde holde sig af Klostrets Indkomster, saa
havde Kongen bestemt, at de skulde sættes i Mariager
Kloster. Men da de paa Grund af Alder og Svaghed
ikke kunde forlade Gudum Kloster, skulde de have lige
saa meget i Underholdning, som man fik i Mariager
eller som de hidtil havde faaet, hvilket skulde leveres
fra Mariager.
Ved samme Lejlighed fik Otto Emiksen Ordre til at
give dem gode Værelser og hvad de behøvede af Tørv,
Lyng og andet Ildebrændscl, samt holde deres Kamre
og Vaaninger saaledes, at de bekvemmelig kunde være
deri.2
Senere viste det sig, at der var én Nonne til i Live,
Anne Schram, som dog havde forladt Klostret. Og da
Kongen var i Jylland, henvendte hun sig til ham, og
der kom da Befaling til Jørgen Lycke om aarlig i god
Tid at levere Jomfru Anne Schram, der en Tid har væ
ret i Gudum Kloster, men nu efter, at Otto Emiksen
har faaet Livbrev paa Klostret, ikke længere kan faa
tilbørlig Underholdning der, samme Underholdning som
* Kancelliets Brevbøger, I, S. 608. * Kancelliets Brevbøger 1571 f.,
S. 267.
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hver af de tre andre Jomfruer, som vare i Klostret.1
Hvor hun opholder sig, siges ikke.
Saa er der da vel omsider blevet sørget for, at Klo
strets sidste Nonner blev hjulpne af deres Nød.
Naar der om Margrethe Brahe, Tyge Brahes Søster,
som var født 1551 og 1562 blev forlovet med Christen
Skeel, fortælles, at hun var optugtet i Gudum Kloster,2
kunde det se ud, som om de sidste Nonner havde givet
sig af med Opdragergerning; men jeg tror, at det vil
være rigtigere at antage, at Margrethe Brahe har været
i Huset hos Malte Jensen og er blevet optugtet af hans
Hustru, Sofie Bille, sammen med deres Børn.
En anden Forklaring har Pastor Severinsen gjort mig
opmærksom paa, nemlig at Margrethe Brahe selv skulde
været klostergivet, saaledes at vi her fik et Tilløb til et
Frøkenkloster for adelige ligesom det i Maribo. Noget
sikkert kan næppe siges, da vi ikke har flere Eksempler,
og der ikke i Forleningsbrevene siges noget derom,
hvad man i saa Fald maatte vente.

KLOSTRETS VELGØRERE
Det vil være paa sin Plads kort at gennemgaa, hvad
vi ved om de Mænd og Kvinder udenfor Nonnerne, der
skænkede Gaver til Klostret.
Fru Gro, 1268. Esper Vogensens Enke, Fru Gro, i St. Clara
Kloster i Roskilde begavede i sit Testamente 1268 en Mængde
Klostre nied Pengegaver, saaledes ogsaa Guthum med 2 Mark,
hvad der er det første Vidnesbyrd om Klostrets Eksistens.* Hun
skal have været en Datter af en Gunni Wint ; en Datter af hende,
Cæeilie, var gift med den bekendte Grev Albert.
Provst Christiern Nielsen Lændi i Hardsyssel, 1310. Ved

* Kancelliets Brevbøger 1571 f., S. 331, jvfr. Dahlerup: Mariager
Kloster, S. 24—25. * Dansk Magazin, I. R., Hl. B., S. 15. *Erslev:
Testamenter fra Middel. Nr. 16.
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sit Testamente 1310 skænkede Hardsyssels Provst Christiern Non
nerne i Guthum 6 Mark til deres Bord.1 Han hed egentlig Chri
stiern Nielsen Lændi og var Søn af Lensmanden i Ribe Niels Lændi ;
blev Provst 1306 og døde 1313.2
Thomas Borre, 1430. I Aaret 1430 giver en Tamis Berrij af
Heggum til Gudum Kloster sit Gods I Dybe Sogn: 1 Gaard Flaxmose, 1 Gaard Kaszberrig, 1 Gaard Fagre og 1 Gaard i Hove
Sogn for Sjælemesser.8 Dette Heggum maa aabenbart være Hy
gum, da det ellers er et ganske ukendt Navn. Manden kaldes i
et Sognevidne af 1488 for Tomis Borre.* Endelig er der i et Tings
vidne af 1422 nævnt en Thames Borræ af Glothom, det er naturturligvis den samme; Glothom er en Fejlskrift for Guthum, hvad
der let kan tænkes, da vi kun har Tingsvidnet bevaret i en Af
skrift.® Der findes endnu i Gudum Sogn en Ejendom, som bæ
rer Navnet Borre. 1661 var der to Gaarde af Navnet Borig, som
hørte til Klostret. Muligvis har vi her Tomas Borres Borg. Hans
Segl var et todelt Skjold med en Stjerne i hver Afdeling.
Peder Nielsen Qvie, ca. 1400, t før 1438. 1469 bekræfter et
Vidne, at det er mere end 70 Aar siden, Peder Nielsen af Østergaard gav Hvidstendal til Klostret for sin Sjæls Bestandelse, hvor
efter hans Søstersøn, Peder Arstsen, stadfæstede samme Sjæle^^tl:.®
Stadfæstelsen fandt Sted 1414.7 1 et Pantsættelsesbrev af 1439 kal
der en Poul Qvie Peder Arstsen for sin Søstersøn,8 Poul Qvie og
Peder Nielsen maa da være Brødre, og sidstnævnte hed da ogsaa
Qvie, et Navn, vi da ogsaa ser, han bruger, saaledes Aar 1400 i
et Tingsvidne: Petrus Qviik; ved samme Lejlighed er hans Vaaben
bevaret, det er et Skjold, som er delt i 4 Felter med Spidser fra
tredie Felt gaaende ind i første.0
Denne Peder Qvie var gift med Inger Nielsdatter til Handbjerg
Hovgaard, som efter hans Død gav sig ind i Stubber Kloster og
medbragte adskillige Gaarde til Klostret der. De har saaledes for
delt deres Interesse og Gavmildhed hver paa sit Kloster; og det
er for Resten ogsaa den eneste Forbindelse mellem de to Klostre,
vi hører Tale om. 1438 var Inger Nielsdatter Enke; hun levede
endnu 1443.10 Det har aabenbart været meget besiddende Folk.

1 Erslev: Testamenter fra Middel. Nr. 31. 2 Hardsyss. Aarb., 11,
S. 33, og Script, rer. Dan., V, S. 549. 8 Registraturens D 6. * Regi
straturens D 4. 6 Hardsyss. Diplom. Nr. 21. • Registraturens A 20.
7 Registraturens A 18. 8 Ellen Gøyes Jordebog, S. 374. ® Hardsyss.
Diplom. Nr. 13. 10 Stubber Kloster i Hardsyssels Aarbog, V, S. 76.
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Navnet Qvie skal stamme fra Qviesgaard i Fabjerg Sogn, som Poul
Qvie havde.
Idde Munk ti/ Kabbet, 1425. En Fru Idde Munk til Kabbel
gav 1425 alt sit Gods til Gudum Kloster; vi hører ellers ikke no
get til det. i
Peder Arvidsen, ca. 1460. 1503 tages der Sognevidne paa
Gudum Kirkestævne, at det er mere end 40 Aar siden, Peder Arvidsen og Medarvinger gav en Eng til Gudum Kloster for deres
Forældres Sjæle, i Det var altsaa sket omkring 1460.
Iver Vistisen, 1476. Væbneren Iver Vistisen tilskødede 1476
Prioren paa Gudum Klosters Vegne 6 Søsterdele af en øde Gaards
Eje i Resen Sogn, kaldet Hords Jord.8 Han omtales samme Aar
i et Skøde.*
Jeppe Ovesen, 1484. Jeppe Ovesen skænkede 1484 Gudum
Kloster en Ager, der hed Smørliøng®
Jens Sten til Vederlanggaard, 1485. Jens Sten til Vederlang
gaard i Dybe Sogn gav 1485 et Stykke Jord i Nørdybe Mark til
Gudum Kloster med sin indgivne Datter.® Jens Sten var gift med
Anne Christensdatter, med hvem han foruden den indgivne Datter
havde en Datter Karine, der var gift med Ulf Kalf til Bjørstrup.
Hun fik i Arv: Vilumsgaard, Hjortkær, store og lille Lisbjerg, Nørre
Dybe, 3 Gaarde i Dybeslet, Gerdlund, Fabjergdal en Gaard, to
Gaarde i Mollerup, Lomborg Mølle, Lomborgstol, Hofmansbjerg,
Vibtorp foruden Halvdelen af Linderumsgaard i Vendsyssel.7 Des
uden var der to Brødre, Christiern, der først fik Vederianggaard,
senere Strandbjerggaard, og Jørgen, som havde Vederianggaard.
En Søster til Jens Sten, Bodil, var Moder til Biskop Jørgen Friis
i Viborg. Han lagde 1543 Sag an mod Jens Stens Efterkommere
om Kjærsgaard i Fjaltring Sogn, som Jens Sten skulde have laant
af hans Moder og beholdt® Efterkommerne havde ikke noget af
Jens Stens Rigdom.
Biskop Ejler Stygge, Aarhus, 1496. 1496 overdrog tidligere
Biskop i Aarhus Ejler Stygge Gudum Kloster al sin Del og Ret
tighed i Struergaard, som han havde i Pant af Claus Jensen af
Syndervang, til Messer og andet. Denne Ejler Stygge, som egent
lig hed Ejler Madsen og var af Familien Bølle, havde været Biskop

1 Ældste danske Archivregistraturer, 2. B., S. 327. 2 Registra
turens A 9. 8 Registraturens C 11. 4 Scriptores r. D., VI, S. 515.
8 Registraturens A 19. 4 Registraturens D 7. 7 Kievenfeldt: Afskrif
ter under Familien Kalf. 8 Rigens Dombog 1543.
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i Aarhus 1482—91; men var kommet i en haard Strid baade med
Aarhus By og med Kong Hans, som det hedder, om Manddrab,
Plovfred, Vold, Hærværk og Tingfred, især fordi en Mand var ble
ven dræbt ved sin Plov af Biskoppens Folk, skønt han havde
kongeligt Beskærmelsesbrev.1 Poul Helgesen bemærker om ham
i Skibykrøniken, at han forspildte Kongens og Folkets Gunst og
heller ikke besad nogen synderlig Klogskab og nødtes derfor til
at overdrage Bispedømmet til Kannik i Roskilde Niels Klausen,
dog forbeholdt han sig Silkeborg med dets Tilliggende/2 hvorfra
da ogsaa Gavebrevet til Gudum er udstedt.
Søren Stygge, 1497. Med sin indgivne Datter Kiersten gav
Søren Stygge af Søgaard paa Holmsland sin Rettighed i Gaarden
Sø i Tørring Sogn.3 Omtrent ved samme Tid lykkedes det ham
at indværge og tilegne sig ikke mindre end 30 Gaarde i forskel
lige Sogne, som blev ham gjort stridige af en Mette Knuds og
hendes Børn,4 saa han har ikke været uden Besiddelser.
Anders og Albert Glob, 1504. Magister Anders Glob og hans
Broder Albert skødede 1504 fra deres Gaard Skodborggaard i
Gudum Sogn et øde Byggested med 8 Agre, derhos en Toft nor
denfor Skodborggaards Have med mere Jord, om hvilken Besid
delse der tidligere havde været Strid.6 Om Anders Glob, den se
nere bekendte Rentemester, se Biografisk Leksikon, 6. B., S. 105
—07.
Tøger Hjul, 1497. Priorisse Ellene Hjulsdatters Broder, Tøger
Hjul, har før 1484 givet en Eng i Gudum til
og 1497
gav han sin Søster Priorissen Tilladelse til at indløse fra deres
Svoger Oluf Rytter hans Del i Kamsfrup.7 Det synes at være gaaet
en Del tilbage for ham, Arven til hans Søskende har øjensynligt
voldt ham Vanskeligheder.

KLOSTRETS MISUNDERE
Klostret kom i Tidens Løb i forskellige Stridigheder
med griske Naboer; disse Forhold vilde vi samle her
for Oversigtens Skyld.
1A. Hejse i Noten til Skibykrønike. 2Skibykrønike, S. 29—31.
3 Registraturens C 14. 4 GI. jydske Tingsvidner, Nr. 43 og Nr. 40.
6 Registraturens A 31 og Danske Magazin, 5. R., III. B., S. 162. • Re
gistraturens A 8. 7 Registraturens B 4.
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Ejler Juel og Bertell Juel til Kockholm. Et Tingsvidne fra
1467 hævder, at aldrig nogen Ejer af Kockholm har kæret paa
den Jord, som ligger paa Skodborg Mark paa Gammeltoft, førend
nu Ejler Juel, og har den Jord været til Gudum Kloster ulastet
og ukæret i 60 Aar. i
Hvorledes det er gaaet med denne Strid om Gammeltoft vides
ikke; men 1529 har hans Søn Bertel Juel opført et Hus paa den
omstridte Jord, og Striden er saa heftig, at selveste Biskop Iver
Munk maa drage derop og med flere gode Mænd erklære, at de
ikke kan finde andet, end at Huset ikke er bygget paa den Del af
Gammeltoft, som tilhører Bertel Juel.2 Denne Afgørelse styrkes
yderligere 1530 ved, at 4 Mænd vidner, at hverken de eller deres
Forældre har haft nogen Jord paa Skodborg Mark i Brug for de
res Jord, hvor Bertel Juel nu har bygget det Hus.3
En anden Strid med Gudum Kloster havde Ejler Juel om Staffsboe/s Eng ved Kockholm 1471. Sandemænd foretog deres Tog
for at sætte Ske, og bestemte Engen til Gudum Kloster, og des
uden maatte 6 Mænd, som havde været til Stede, da Toget fandt
Sted, tvungen af Bispens Brev under Band, staa frem paa Gudum
Kirkestævne og bede Gud hjælpe sig til at sige Sandheden om
Staffsboels Eng, at Sandemændene havde bestemt den til Gudum
Kloster. * Det gik da ogsaa op, at Ejler Juel godt havde vidst Be
sked om Skellet, han havde nemlig vist et Par Mænd det og for
budt sin Plovmand at befatte sig med det.5
Ejler Juel var gift med en Søster til Jens Sten; han er død
1499. Sønnen Bertel Juel døde 1545; han var gift med Johanne
Schram, Datter af Ove Schram.7
Oluf Pedersen Glob til SkoJborggaarJ og VellumgaarJ.
Med Skodborggaards Ejer Oluf Pedersen af Familien Glob kom
Gudum Kloster i Strid om nogen Jord paa SkoJborg Mark. Prior
issen lod opkræve Sandemænd, der afgrænsede Marken® og hun
forlangte da Bevis af ham for, at disse Jorder hørte til Skodborggaard, men de kunde ingen Breve eller Bevisning faa at se, hvor
for det endte med, at Sagen skulde opsættes, til Biskop Hartvig kom
til Klostret.® Det var 1499; samme Aar lod hun de Breve, hun
havde paa Jorden, læse paa Tinget og desuden et Stokkenævn be1 Registraturens A 29. 2 Registraturens A 36. 8 Registraturens
C 12. 4 Registraturens A 28. 5 Registraturens A 24. • Skodborg
og Vandfuld Herred. S. 140. 7 Skodborg og Vandfuld Herreder,
S. 141. 8 Registraturens A 25. 9 Registraturens A 26.
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vidne, at alle disse Breve vare i Ord og Artikler, som de udviser,
bevidnede og lavede paa ret Vis.1 Og dog maa Priorissen og
Konventet 1504, efter at Oluf Glob er død, gaa ind paa at erklære,
at de ingen Ret har til Jorden og for nogen Jord af den om
stridte forpligte sig til at læse Messebønner for Oluf Glob og Hu
stru og deres Forældre.’
Oluf Glob var en anset Mand, Husfoged paa Koldinghus 1475,
Lensmand paa Spottrup 1486—95, ogsaa Foged paa Skivehus, med
til at besegle Hyldningen i Lund 1487. Han var gift med Anne
Andersdatter Skeel og døde 1503.3
Hans Olufsen ti! Trabjerggaard. Med Adelsmanden Hans
Olufsen til Trabjerggaard i Gudum Sogn fik Klostret vidtløftige
Stridigheder. Anledningen var, at Priorissen indlod sig i Mage
skifte med ham, hvorved han tilskødede hende Gaarden Tagvad i
Humlum Sogn 1433 mod at faa en Gaard søndenfor Trabjerg
gaard;* desuden havde hun forlenet ham med en Mølle. Men
imidlertid protesterede Biskoppen, fordi hans Samtykke hverken
var indhentet til Mageskiftet eller Forleningen. 3 Saa brød Striden
løs; i Forvejen havde der været begyndt i det smaa med nogle
Skelstridigheder om nogen Jord ti! Tangsgaard, dette toges nu
op med Kraft 1436; et Stokkenævn og et Tingsvidne vilde godtgøre,
at Jorden havde været Klostrets rette Enemærker til Tangsgaard i
60 Aar;3 men Hans Olufsen lod tage Lovhævd paa Jorden, hvorpaa Priorissen lod tage Dom paa Jorden 14J90.7 Endelig lod hun
1491 et Tingsvidne bevidne, at hendes Stokkenævn og Sognevidne
var retfærdige og tagne i Guds Sandhed og vidnet af uvildige
Mænd og ej af nogen af Klostrets Tjenere.3 Saavidt Tangsgaard.
Endnu ivrigere toges der fat paa Sagen om Tagvad og Møl
len. Fra Biskoppen gik Sagen til Kongen, der bestemte, at Hans
Olufsen skulde afstaa Møllen igen til Klostret, og med Hensyn til
Mageskiftet skulde Priorissen og Hans Olufsen tage hver 3 Mænd
med sig i Biskoppens Overværelse og undersøge, om den Gaard,
Klostret havde faaet, var lige saa god som den, det havde afstaaet.9
Dette skete 1492, og samme Aar fandt Undersøgelsen Sted, og
1 Registraturens A 27. 2 Registraturens A 31 og Dansk Magazin,
5. R., III. B., S. 162. 3 Dansk Magazin, 5. R., II. B„ S. 30, og Gamle
danske Domme ved Kolderup Rosenvinge, I, S. 181. 4 Registratu
rens C 2. 5 Registraturens A 32. 3 Registraturens C 3, A 23, A 5
og 6. 7 Registraturens A 22. 3 Registraturens A 10. • Registratu
rens A 32.
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Mageskiftet blev ved Magt, mod at Hans Olufsen skulde forbedre
Tagvad med 100 Mark.1
Ikke nok hermed søgte han at tiltvinge sig Græsning i Kloster
hede, men Klostret lod tage Sognevidne paa, at det havde tre
Bymarker, som laa imellem Hans Olufsens Jord og Klosterhede,
hvorfor Hans Olufsens og hans Tjeneres Kreaturer ikke kunde
komme ud i Heden uden at drive over disse Bymarker, og des
uden havde Hans Olufsen slet ikke noget Byggested i Heden.2

Der foreligger ogsaa Vidnesbyrd om adskillige andre
mindre betydelige Stridigheder, som her lades ude af
Betragtning.

DET RELIGIØSE LIV I KLOSTRET
Vi skal nu afslutte den personlige Del af Gudum Klo
sters Historie med en Skildring af det indre, religiøse
Liv, saa godt vi er i Stand til det ud fra det sparsomme
Materiale, vi har til vor Disposition. Det siger sig selv,
at de Dokumenter, som Reformationstiden har fundet
det Umagen værd at skaane, har været saadanne, der
tjente til at give Oplysninger om Klostrets Godser, der
for kan vi bedst klare Spørgsmaalene desangaaende.
Det indre Liv derimod gav sig ikke Udslag i Dokumen
ter, og har der været saadanne Efterladenskaber allige
vel, som gav Vidnesbyrd om Klosterlivet, saa er de
gaaede først til Grunde, da de paa Forhaand betragte
des som værdiløse. Dette er mit Forsvar for, at Skil
dringen af Livet i Gudum Kloster kun daarlig kan svare
til det, den lover.
Det bliver kun paa to Punkter, vi egentlig ved lidt
Besked, for det første med Hensyn til Messerne og for
det andet med Hensyn til Klosterreformen.
Disse to Spørgsmaal gaar vi derfor i Gang med at
behandle hver for sig.
1 Registraturens Cl. 2 Registraturens A 21.
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I. MESSERNE

1 den katolske Kirke og maaske særlig i Klostrene
spillede Dødsmesserne en væsentlig Rolle. Ved dem
var det, som der knyttedes et evigt Baand mellem de
hedengangne Nonner og de dalevende, og mellem de
Mænd og Kvinder, som havde interesseret sig for Klo
stret, og de fremtidige Slægter. Mange vare de Messer,
der mellem Aar og Dag læstes for Altret eller Altrene
i Gudum Klosterkirke; thi flere Altre har der sagtens
været. Men det er ikke muligt nu nærmere at gøre
Rede for dem; kun om enkelte ved vi en Smule Be
sked. Jeg skal her med det samme gennemgaa de fem,
vi kender.
1. Peder Nielsen Quies Messe, før 1400. Der blev 1469 taget
Sognevidne paa, at det da var over 70 Aar siden, Peder Nielsen
af Østergaard gav Hvidstendal til Gudum Kloster „for hans Sjæls
Bestandelse“, og der bemærkes ved samme Lejlighed, at hans Sø
stersøn Peder Arstsen havde stadfæstet samme „Sjælegift“. i Da
Gaven saaledes betegnes som Sjælegift, det vil sige Sjælegave, for
hans Sjæls Bestandelse, maa det betragtes som en almindelig Døds
messe.
2. Tomas Borres og Hustrus Messe, 1430. 1430 gav Tomas
Gaardene Flaxsmose, Kasbjerg og Fagre i Dybe Sogn og en Gaard
i Hove Sogn for Sjælemesser, som skulde holdes for hans og hans
Hustrus Sjæle.2
3. Peder Arvidsens Messe, ca. 1460. Et Sognevidne af 1503
bekræftede, at det da var 40 Aar siden, Peder Arvidsen og Med
arvinger gav en Eng til Klostret for deres og deres Forældres
Sjæle.3 Det har da været omkring Aar 1460.
.
4. Biskop Ejler Stygges Messe, 1496. Den afsatte Aarhusbiskop Ejler Stygge gav 1496 Gudum Kloster „Gaarden Struer paa
det Vilkaar, at det Pund Smør (□: 28*/® Pund i vort Maal), som
blandt andet skulde ydes af Gaarden, skulde være til at lade holde
vor Frue Messe i Klostret, og at de andre Afgifter af Gaarden
skulde tilfalde Jomfruerne til deres Klæders Behov, og det forbø
des baade Priorissen og Forstanderen at gøre dem Forfang derpaa i nogen Maade. Til Gengæld skulde de gode Jomfruer bede
1 Registraturens A 20. 2 Registraturens D 6. 3 Registraturens A 9.
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trolig til Gud for Biskoppen og hans Arvinger og synge denne
Antiphonam Melkisedek |Antiphona Melkisedek er en højtidelig
Messesang, som endnu bruges i den katolske Kirke af og til ved
særlige Lejligheder] de og deres Efterkommere hver Søndag efter
Messen gudelig og redelig til evig Tid.“* Det er altsaa næsten
en dobbelt Messe.
5. Oluf Pedersen G lob og Hustru Fru Annes og deres
Forældres Messe, 1504. Priorissen og Konventet i Gudum Klo
ster maatte 1504 gaa ind paa at indskrive Oluf Pedersen Glob
og Hustru Fru Anne og deres Forældre i Klostrets Bønnebøger
mod til Gengæld at faa nogen Jord, som Klostret havde været i
Strid med Oluf Pedersen om? Det var ogsaa en Maade at faa
bilagt en Strid paa, at Modparten fik en Messe mod til Gengæld
at give Slip paa den omstridte Jord.

Saa vidt Klostrets Messer. At bede, synge og gaa i
Messe, det var en stor Del af Klosterlivet. Hver Dag
havde sine Tider og sine Messer, aandløst blev det sag
tens tit; Betalingen, de fik for Messelæsningen, var vel
ofte det væsentligste. Alligevel har der engang været
Alvor i Sindene i Klostret, derom skal vi nu faa at høre.
II. KLOSTERREFORMEN

Vi hørte i et tidligere Afsnit, at Gudum Kloster var
et Benediktinerkloster, det vil sige, at Nonnerne skulde
følge Benediktinerreglen, en Klosterregel, som oprinde
lig stammede fra den hellige Benedikt af Nursia, der
levede i Begyndelsen af det sjette Aarhundrede. I Virke
ligheden var Reglen naturligvis bleven forandret meget
i Tidens Løb, baade efter Lands og Tids Skik; navnlig
var den blevet mildnet, saa at der ikke var meget til
bage af den oprindelige Strænghed. Følgen blev, at
Klostertugten slappedes, og det Liv, der levedes baade
i Munke- og Nonneklostrene, blev en Parodi paa et
Klosterliv, Det var ikke for ingen Ting, Digteren Dante
i Hardsyssels Diplom. Nr. 81.
S. 162.

* Dansk Magazin, 5. R., III. B.,
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i det 14. Aarhundrede lagde Benedikt de Ord i Mun
den: „Min Regel bruger man kun til Pergament at øde
lægge. De Mure, som tilforn var Klosterstuer, til Røver
kuler blev i disse Tider, og Kutten til en Sæk, hvis Mel
ej duer.i
Det der ogsaa i Danmark gjorde Benediktinerklostrene
til Røverkuler var her som andetsteds Rigdommen. De
laa paa Rov efter Gods; og saa snart et Kloster havde
erhvervet sig et anseligt Gods, saa holdt Slapheden og
Finheden sit Indtog med det samme. Ifølge Reglen
forlangtes der af Novicen, den vordende Nonne, Løfte
om, at hun vilde forblive for bestandigt i sit Kloster,
for det andet, at hun vilde afstaa fra sit forrige Liv og
leve i Fattigdom og ugift Stand, og for det tredie lyde
Klostrets Love og sine Foresatte. Det tredobbelte Klo
sterløfte er ogsaa blevet aflagt i Gudum, og saa snart
Novicen havde aflagt det, blev hun iført den sorte
Nonnedragt og var fra da af bunden til Klostret.
At Reglen ogsaa er blevet mildnet i Gudum, saale
des at det blev lettere for de adelige Damer at være
Nonner, tyder det følgende paa; der vilde nemlig ikke
have været nogen Grund til at sætte saa meget ind
paa Indførelsen af en Reform, som bestod i en Tilbage
venden til den oprindelige Regel, hvis denne blot nogen
lunde blev holdt i Hævd, jvfr. Ordsproget S. 97.
1 Slutningen af det 14. og Begyndelsen af det 15. Aar
hundrede udgik der fra Windesheim i Nederlandene en
Reformbevægelse, der under Navn af Windesheimer
Kongregationen bredte sig over Nederlandene, Tyskland
og helt op i Holsten, hvor Klostrene i Segeberg og
Bordesholm blev reformerede. Bevægelsen var begyndt
mellem de regelbundne Kanniker af Augustinerordnen,
men gik efterhaanden over til at omfatte saavel Munke
som Nonneklostre af denne Orden.
1 Paradiset, 12. Sang.
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Reformen bestod i en Genoplivelse af den gamle
Fromhed, som før havde udmærket Klosterfolkene; der
blev lagt stor Vægt paa alvorlig Gudsfrygt og Sædelig
hed, hvilket især gav sig til Kende i den Mængde from
me Andagtsbøger paa Modersmaalet, som kom frem.
Ogsaa Skolevirksomheden begyndte flere af Klostrene
nu at tage sig af. For en stor Del stammede denne
nye Fromhed fra Brødrene af Fælleslivet. I det ydre
drejede det sig navnlig for Klosterfolkene om at faa
den oprindelige Regel genindsat og hævdet.
Fra Augustinerne bragtes Bevægelsen ved Johannes
Busch over til Benediktinerne i Bursfeld ved Weser, og
derfra gik den videre blandt Benediktinerne under Navn
af Bursfelder-Kongregationen.1
Det er først for nylig, det er kommet for Dagen,
at denne Reformbevægelse blandt Benediktinerne har
haft Indflydelse paa Klostre i Danmark. For godt en
halv Snes Aar siden blev Dr. H. F. Rørdams Opmærk
somhed henledet paa et Haandskrift i Kiel, som viste,
at der virkelig er foregaaet Reformer i danske Klostre
fremkaldte af Bursfelder-Kongregationen. Haandskriftet
(Cod. M. S. Bord. 58 D. 8VO), der har hørt hjemme i
Bordesholm, bestaar af 292 Blade og indeholder 5 Af
handlinger elier Breve, som er rettede til forskellige
Bisper i Danmark om Reform af Klostrene. De er for
fattede af en Benediktinermunk i Cismar i Lübeck Stift
ved Navn Johannes i Aarene 1461—63. Det viser sig,
at Skovkloster ved Næstved, St. Knuds Kloster i Odense,
Voer Kloster og maaske Sebber Kloster ér bievne refor
merede. Derimod nævner han ikke noget om, at Gu
dum Kloster er bleven reformeret, fordi det var ikke
lykkedes, den Gang disse Breve blev skrevne.
1 Fredrik Nielsen: Haandbog i Middelalderen, I. Udg., S. 963 f
og 1087.
Hardsyssels Aarbog. VII.

9
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At Gudum Kloster alligevel har faaet Del i Reformen,
ved vi nu andet Steds fra. De nærmere Omstændig
heder herom fremgaar af et for nylig fremdraget Pave
brev fra 1459.' Indholdet heraf er følgende:
„Priorissen og Konventet i Klostret Gudum af den
hellige Benedikts Orden, som er beliggende i Konge
riget Danmark i Jylland i Ribe Stift, klager over, at de
ikke har kunnet faa Lov til at føre et Liv efter Refor
men og tjene Gud i Overensstemmelse med Ordenens
Bestemmelser, fordi han, som rettelig skulde give dem
Tilladelse dertil, saa langt fra har draget Omsorg for
at give dem den, at han tværtimod har paaført Klostret
allehaande Fortrædeligheder ved at bebyrde Klostret
med Bekostning og Udgifter til hans Ryttere, under
Paaskud af, at Klostergodset hørte ham til, og desuden
ved Gang paa Gang at visitere i Klostret og fortære
dets Godser og volde de fattige Kvinder Fortræd uden
i mindste Maade at belære dem om det gode refor
merede Liv og Læren. Derfor tager de nu deres Til
flugt til Pavens Fødder med følgende Bønner:
At 1 ville værdiges at befale nogle Prælater til, efter at
have undersøgt Klagerne, at forsvare Klostret mod disse
Undertrykkelser og at reformere det efter Pavens Be
faling og at holde dem i nævnte Kloster til at blive ved
med at leve og tjene Gud efter deres Ordens Regel og
at hindre Biskoppen i paa nogen som helst Maade i
andre Henseender at volde Klostret Fortræd, om for
nødent gøres ved Paakaldelse af den verdslige Arm; og
at I ville værdiges at fjerne Tøjlesløsheden, saa at de
nævnte Beskyttere og Kommissarier kunde med pavelig
Myndighed til evig Tid bevare samme Kloster i Besid
delsen af alle dets Godser, rørlige og urørlige, Tiender
af hvad Nav.n nævnes kan, mod alle dem, der tragte
1 Acta Pontificum Dan., III., Nr. 2179.
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efter at bemægtige sig dem, røve og fortære dem, til
ligemed dets Afladsprivilegier, bispelige og pavelige
Gunstbevisninger.“
Sagen er klar nok. Priorissen og Konventet i Gudum
har været opsatte paa at faa deres Kloster reformeret
og har søgt Biskoppen i Ribe om Tilladelse dertil, men
han har nægtet dem det. Det er ikke sandsynligt, at
Priorissen selv har fundet paa dette, men det skyldes
sikkert Paavirkning fra Broder Johannes i Cismar; om
det er sket personlig eller gennem Breve, lader sig ikke
sige. Men der blev altsaa ikke noget ud deraf, fordi
Klostrets Tilsynsmand modsatte sig det. Var det nu ble
vet derved, saa var det vel ikke kommet længere; men
saa var det, at Biskoppen yderligere søgte at chikanere
Nonnerne, dels ved at lade sine Ryttere tage ind i Klo
stret og bebyrde Klostret med Udgift og Bekostning til
deres Underhold, og dels ved selv at komme og visi
tere Gang paa Gang og saaledes, som de siger: „for
tære dets Godser og volde de fattige Kvinder Fortræd.“
Vi har ogsaa fra andre Klostre Eksempel paa, at Bi
sper brugte denne Maade at optræde paa overfor Klo
stre, saaledes blandt andet en Snes Aar tidligere fra
Vestervig Kloster, hvor en Bisp flere Aar i Træk ind
fandt sig i Klostret paa Visitation medførende en stor
Mængde Fodfolk og Ryttere og ikke mindre end 300
Heste, og alle disse maatte Klostret underholde; det
endte ogsaa med Klage til Paven.
Hensigten med disse Visitationer var derved bleven
forrykket fra den oprindelige, at undersøge Tilstanden
i Klostret, til et Pengespørgsmaal og et Magtspørgsmaal.
Bispen skaffede paa den Maade baade sig og sit Hof
Underhold paa Klostrets Regning, og samtidig doku
menterede han paa iøjnefaldende Maade sit Herredømme
over Klostret.
9*
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For at blive fri for Bispens Egenmægtighed klagede
Nonnerne da til Paven.
Først maa vi dog høre lidt om, hvem den myndige
Bisp var. Han hed Henrik Stangeberg og var Biskop i
Ribe 1454—65. I sin Bispetid var han meget optaget
af Udvidelse af Bispestolens Godser, men ellers en dyg
tig og lærd Mand. Hans Navn er iøvrigt mest kendt
fra nogle Synodalbestemmelser, som indskærpede Præ
sterne „at passe Kirkens Sakramenter og sørge for, at
Folk holdt Helligdagene og ikke bragte Varer til Torvs.
Og der paalagdes dem 3 Gange om Aaret at banlyse
Spaamænd, Mordere og lignende Forbrydere under
Klokkeringning og med tændte Lys, der kastedes til
Jorden. Præsterne fik Tilhold om personlig at bo ved
deres Kirker og tage sig af Sjælesorgen i deres Menig
heder, de skulde prædike paa Festdagene og om Søn
dagene oplæse Evangelieteksterne paa Dansk og hver
Søndag bede med Menigheden om Kirkens Fred og
Enighed, og de skulde holde Folket til at udrede Tiende,
Byrd, Nannest, Stolemad og andre Levnedsmidler til
Kirkens Tjenere.“ i
Disse Bestemmelser tyder jo nok paa den myndige
Prælat men indeholder dog Ting, der viser, at han in
teresserede sig for Folkets Sjælepleje, saaledes Bestem
melsen om, at Præsterne skulde bo i deres Sogne, for
at de kunne tage sig af Sjælesorgen, og Befalingen om
Prædiken paa Festdagene og Oplæsningen af Evange
liet paa Dansk hver Søndag.
Men der er ogsaa ellers Vidnesbyrd om hans Stridig
heder; saaledes var han Aar 1457 i Strid med Almuen
i Ginding Herred om Stedet, hvor den saakaldte Bispe
gave skulde leveres, idet han vilde have den leveret ved
* Kinch: Ribe, I. S. 35J5-56.
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Kirken, medens det var gammel Skik, at den blev leve
ret paa Marken.1 .
Det er ikke vanskeligt at forklare Henrik Stangebergs
Modstand mod Reformen. I Reglen var Biskoppen i
Ribe en adelig; saa længe der da kun var adelige Da
mer i Klostret, kunde han fylde det med Familiemed
lemmer og ganske beherske det; men gjordes der rigtig
Alvor af Reglen med dens Ophæven af al Standsfor
skel, maatte han være forberedt paa at møde Modstand
mod sin Indblanden i Klostrets Forhold. De andre Bi
sper i Riget saa iøvrigt paa samme Maade paa Sagen.
Det er meget betegnende, at Broder Johannes i Anled
ning af Reformens Gennemførelse i Odense, hvor den
ogsaa havde mødt megen Modstand, kalder Bisperne
for „stumme Hunde, der ikke kan gø eller i hvert Fald
lader, som de ikke kan.“2
Følgen blev, at Nonnerne, aabenbart efter Broder Jo
hannes' Tilskyndelse, søgte at komme uden om Bispen
og dels opnaa Reformen, dels blive Bispens Enevælde
saa nogenlunde kvit.
Denne Udvej var meget godt funden paa. Pavedøm
mets Politik i Datiden gik nemlig ud paa at forene sig
med Fyrsterne mod Bisperne, en Politik, der paa Re
formation stiden kom til at gaa værst ud over Pave
dømmet selv, thi da havde Fyrsterne faaet Magt nok
til at reformere, hvor de vilde, uden Pavens Indblan
den, og Følgen blev baade Bispedømmernes og Klostre
nes Ophævelse.
I Øjeblikket under Biskoppens trykkende Visitationer
gjaldt det først og fremmest om at opnaa nogle Be
skyttere eller Kommissarier, som de kaldte dem, saa de
kunde faa Lov til at beholde deres Godser, Tiender,
1 Stubber Kloster i Hardsyssels Aarbog, V., S. 60.
Haandskriftet.

- Blad 64 i
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saa tør lægge ind i den, er et andet Spørgsmaal. Broder
Johannes har aabenbart bragt en aandelig Fornyelse til
Gudum, saaledes at Nonnerne ikke kunde finde sig i,
at deres Kloster skulde blive ved at være blot en For
sørgelsesanstalt for Adelsdøtre, som ikke kunde blive
gift, men krævede, at et Kloster skulde være et Kloster,
at de aandelige Betingelser først og fremmest skulde op
fyldes baade med Hensyn til Optagelsen i Klostret og
til selve Klosterlivet, saaledes som det fandt sit Udtryk
i den gamle Klosterregel. Vi ser det allerbedst, naar vi
hører, hvordan det gik til i Skovkloster ved Næstved.
Ogsaa der indfødtes Reformen, men ved Tvang; flere
Munke flygtede i den Anledning fra Klostret, tre af disse
dukkede op i Odense netop i det Øjeblik, da Reformens
Indførelse stod paa der; det siger sig selv, at deres Op
træden paa Skuepladsen just ikke skulde fremme Sagen.
Hvor helt anderledes i Gudum; der er det Nonnerne
selv, der ønsker og anmoder om Reform trods Autori
teternes Modstand; de gik endog til Paven og Kongen
for at opnaa den, og de maatte døje ikke saa ganske
lidt fra Bispens Side i den Anledning. Dette maa vi
respektere dem for, selv om vi nok saa meget aner, at
en Hovedbevæggrund dertil har været at slippe af med
Bispens Overherredømme, hvad der utvivlsomt har væ
ret Tilfældet.
Hovedkilden til denne Skildring er en Artikel om Re
formbevægelsen i Danmark af William Christensen i
Kirkehist. Saml., 4. R., V. B., S. 84—101 og 122.

Efter Afslutningen af den personlige Del af Klostrets
Historie, staar endnu tilbage at gøre Rede for det øko
nomiske Grundlag for Klostret, dets Rettigheder og
Godser. Et Kloster var oprindelig en meget beskeden
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Ting, en Bolig med en Smule Jord til; men i Tidens
Løb blev et Kloster det samme som et vidtstrakt Gods,
og desuden var der dertil føjet forskellige Rettigheder
og Herligheder. Her i Landet er Klostrene paa Landet
dog sikkert opstaaet af større Gaarde, som er bleven
skænkede med det Formaal at omdannes til Klostre,
saa her var Begyndelsen til Godset gjort med det sam
me. Saaledes har sagtens ogsaa Gudum Klosters Be
gyndelse været.
Disse forskellige Forhold skulle vi nu behandle og
begynder da med Rettighederne.
KLOSTRETS FORSKELLIGE RETTIGHEDER
Af de forskellige Rettigheder, som efterhaanden tilstodes Klostret, maa vi først tale om Patronatsrettigheder.
1439 bevilgede Biskop Christen Hemmingsen i Ribe Klostret Jus
patronatus til Nørre Nissum Kirke.1 Denne Ret stadfæstedes 1466
af Kong Kristian den Første, saaledes at Priorissen fik Tilladelse
til at indsætte Sognepræster til Nissum Kirke, en saadan som vil
og kan gøre Sognefolket Fyldest for sit Embede,2 og dette gen
toges i Kong Hans's Beskærm elsesbrev 1484.3
Samme Aar, 1484, fik Klostret Gudum Sognekirke til Kloster
kirke og beholdt Nissum, og af dem begge skulde det oppebære
Præsterenten og sætte Kapellan til efter Biskoppens Raad og Sam
tykke, dog at Bispen og Provsten i Hardsyssel skulde beholde
deres Indtægter af Kirkerne ubeskaarede. *
Og endelig bevilgede Biskop Hartvig Juel 1494 med Domkapit
lets Samtykke Priorissen og Konventet Ret til at indsætte Præster
i Fabjerg Kirke* Med Hensyn til denne sidste erklærede 1499
et Sognevidne, at Søgaard i samme Sogn havde hørt til Fabjerg
Kirke ulast og ukæret i 40 Aar og Mands Minde.®
Det blev altsaa ialt 3 Kirker, som Klostret havde Patronatsret
ten til, og med denne Ret til at indsætte Præster, som jo boede
1 Registraturens A 4. 2 Registraturens Al. 8 Registraturens A 2.
* Registraturens A 3. 5 Registraturens B 5. • Registraturens B 7.
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paa Klostret, fulgte ogsaa samtlige Indtægter af Præstekaldene,
Gaarde og Tiender og hvad andet, der kan have været.

Dette Patronatsforhold varede Klostertiden ud og læn
gere endda. Indtil omkring 1556, da der udlagdes en
Præstegaard i Gudum,1 maa den lutherske Præst der
have boet paa Klostret og være bleven underholdt der
fra. Og omtrent samtidig fik Præsten i Nissum sin
Præstegaard; den nævnes udlagt af Lensmanden 1558.2
Saa vidt Patronatsrettighederne. Pavebrevet taler og
saa om Afladsprivilegier. Det var almindeligt, at Klo
stre navnlig i Tilfælde af Fattigdom fik et Afladsprivi
legium, det vil sige, at der tilstodes alle dem, der gav
en Skærv til Klostret, visse Dages Aflad. Det er rime
ligt nok, at Gudum Kloster ogsaa har faaet Del i denne
Skat; vi hører ellers ikke noget til det.

KLOSTRETS JORDEGODS
Der er ikke bevaret nogen Jordebog over Gudum
Klosters Godser ældre end Aar 1661; den maa vi altsaa holde os til, naar vi skal gennemgaa Godset, men
da Klostret endnu dengang var i Kronens Besiddelse,
har det sikkert været nogenlunde uformindsket. Ved
Hjælp af Registraturens Oplysninger og nogle Mage
skiftebreve kan vi danne os et ret tydeligt Billede af
Godsets Udstrækning i Klostertiden. Jordebogen fra
1661 er udfærdiget af den daværende Lensmand Lauritz
Belov og viser, at der dengang hørte ca. 90 større og
mindre Gaarde, 2 Møller og adskillige Huse til Klostret
foruden Hovedgaarden. Halvdelen heraf fandtes i Gu
dum Sogn, Resten laa i omliggende Sogne i SkodborgVandfuld Herreder, desuden 1 Gaard i Ginding Herred
1 Rørdam: Kirkelove, I, S. 494. 4 Kancelliets Brevboger 1J55>f.,
S. 44 og 222.
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og 2 Gaarde i Tyrsting Herred ved Silkeborg; dette
sidste er det fjernestliggende.
Til nærmere Oplysning gaar vi frem Sogn for Sogn
og føjer vore forskellige Meddelelser til.
I Gudum Sogn ejede Klostret 1661 følgende Gaarde:
Øster-, Vester-, Mellem- og Nørre-Tang, Vester- og Øster-Lind,
Krogsgaard, Viumbs Gaard (nu Hviumgaard), Stor- og Liden-Bjerum, Surkjær, Trabjerg: 6 Gaarde, Kroys Kjær (Krøjkjær), Høj
bjerg, Tangsgaard, Hauskov, Homshøj, Skodborg: 3 Gaarde, Krog,
Møllegaard, Hedegaard, Fiskbæk: 4 Gaarde, Serup, Stavnsboel,
Aasbjerg: 4 Gaarde, Borig: 2 Gaarde, Skovgaard, Skov, Ørvejle,
Heden, Krams Hule, ialt 45 Gaarde, desuden Gudum Klosters Mølle
og Aa Mølle foruden adskillige Gadehuse.
Det fremgaar heraf, at næsten hele Gudum Sogn har været
under Klostret; af 58 navngivne Gaarde i Trap (Udgaven 1859) er
der kun 7, som ikke er omtalt i ovenstaaende Fortegnelse, og af
disse 7 har endda de fleste tidligere hørt til Klostret.
Saaledes kom Aar I400 Gaarden Hvistendal til Klostret som
Gave fra Peder Nielsen Qvie? hvilket I444 stadfæstedes af hans
Søstersøn Peder Arstsen.3 Men I526 bortmageskiftede Priorissen
Gaarden til en Christen Mørcks Enke og Børn.8
Angaaende Tangsgaard hører vi, at den 1440 ejedes af Jens
Pedersen Hjul; kort efter er den kommet til Klostret,* thi I486
vidnes der, at den i 40 Aar og mere har hørt til Klostret-8 Om
den havde Klostret adskillige Stridigheder.® Det er 166I den største
Gaard, der hørte til Klostret, den har da 171/« Td. Hartkorn.
Ogsaa Øst ergaard synes Klostjret at have ejet. 1454 hører vi
nemlig, at Klostret fik en Eng til Østergaard og en Ødegaard af
Hans Krabbe til Herpinggaard for noget andet Gods.7 Ved Mage
skifte 1520 fik Christen Mørck Ødegaarden, som der havde været
Strid om, medens Klostret fik nogle Jorder og Enge til Østergaard.8 Ved det omtalte Mageskifte 1526 fik Klostret for Hvisten
dal mere Jord og en Eng til Østergaard.
1460 er Klostret i Besiddelse af Gaardene Krogsgaard, Gudum-Lind og Bierum;* om disse erklæres det 1503, at de har

1 Registraturens A 20. 3 Registraturens A 18. 3 Registraturens
A 17. * Registraturens A 5. 5 Registraturens A 7. fl Registraturens
A 23, 6, 22. 7 Registraturens Bl. 8 Registraturens A 30, 16. 8 Re
gistraturens A 11.
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været frit Gods, og at der aldrig er gaaet nogen kongelig Tyngsel,
Skat eller Leding deraf i nogen Maade, uden naar Kongen har
lagt Skat paa det ganske Land og Rige.1
1467 har Klostret endvidere ejet Gammeltoft, som Ejler Juel
vilde gøre det stridig; men Striden endte 1529 med, at Klostret
beholdt den.' Den maa være afhændet, da den ikke er ved Klo
stret 1661.
1471 er der Strid om Staffsboels (Stavnsboel) Eng;®
1484 skænkede en Jeppe Ovesen en Ager Smørliøng til Klo
stret® Samme Aar omtales Haffuebak Eng, givet af Tøger Hjul
og Medarvinger®
1492 ejede Klostret 3 Bymarker, Wim (Wium), Kraadkjær (Krojkær) og Tangsmark ved Klosterhede.fi
1499 indværgedes Gaarden i Krog;.
1499 mente Klostret at eje nogen Jord paa Skodborg Mark,
om hvilken der var Strid med Oluf Glob; 1504 fik Klostret Jorden
mod at spendere en Messe.7
1530 indværgede Jens Simensen til Klostret foruden Bierum,
et Stykke Jord og en Eng, Fiskbæk, nogle Gaarde i Gudum
og en anden Gaard med flere Aasteder og Gaarde med Tillig
gende.8 Samme Aar erhvervedes yderligere en Gaard, en Jord
og en Eng kaldet Klosterenge.*
Anno 1634 fik Mogens Sehested til Holmgaard i Mageskifte
med Kongen i Gudum Kloster Hestbeck, 3 Gaarde i Nissum
Sogn, nu Halvgaarde kaldede Smørpøtt; han udlagde til Kongen
3 Gaarde i Trabjerg og 5 Gadehuse, desuden Brunhuset i
Fabjerg Sogn.10 Hestbækgaard i Gudum har altsaa oprindelig hørt
til Klostret.

I Nissum Sogn ejede Klostret 1661:
Krogsgaard, Hyldgaard, Agergaard, Gandte Ris, Studsgaard: 2
Gaarde, Hald, Krus Høg (Høgsgaard), 4 Gadebyggere paa Nørre
Hede, ialt 8 Gaarde og 4 Huse.
1454 skødede Hans Krabbe til Herpinggaard Hyldegaard i Nis
sum Sogn til Klostret mod at faa Anne Pudersdatters Arvegods.H
1460 var Klostret i Besiddelse af Agergaard; det siges, at der
aldrig er gaaet kongelig Skat af den.w
1 Registraturens A 7, 13 og 14. 3 Registraturens A 29 og 36.
3 Registraturens A 19. * Registraturens A8. 5 Registraturens All.
• Registraturens A 21. 7 Registraturens A 25, 26 og 31. 8 Registra
turens A 15. • ^^e^i^t^^^^urens A 35. w Voss. Saml. n Registra
turens B 1—3. 12 Registraturens A 7, 11 og 13.
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Før 1634 havde Klostret altsaa som omtalt endnu 3 Gaarde i
Nissum Sogn kaldede Smørpøtt.

1 Fabjerg Sogn ejede Klostret 1661:
Kjærgaard, Nørre Børring: 2 Gaarde, Ravnsborg, Pigsborg, Balle
Toft dg Brun Hus, ialt 6 Gaarde og 1 Hus.
Brunhuset kom først 1634 til Klostret.
1460 hørte Søgaard til Fabjerg Kirke, som var underlagt Klo
stret. 1
1505 fik Priorissen for 80 Mark Gaarden Raptorp (nu Rattrup)
i Fabjerg i Pant. Den skulde yde hvert Aar 3 Tdr. Byg, 2 Pund
Smør, Dagsgerning, Høns, Gæs, Lam og Skovsvin, naar Olden er
(Hardsyss. Diplom. Nr. 91). Den maa være blevet afløst.

I Humlum Sogn ejede Klostret 1661:
Tagvad, Gottrup, Skanderborg og Gade, ialt 4 Gaarde.
1483 tilskødede Hans Olufsen Priorissen Tagvad (nu Taggaard).
Efter en Strid om Skellet beholdt Klostret Tagvad og fik desuden
100 Mark, medens Hans Olufsen fik en anden Gaard i Stedet.1
1528 maa dog Gaarden indværges paany, og senere blev der igen
Stridigheder.8

I Resen Sogn ejede Klostret 1661 :
Resen By: 2 Gaarde, Haugaard: 2 Gaarde, Vester- og Mellem
Tofturn, Borig, ialt 7 Gaarde.
1530 indværgede Jens Simensen 1 Gaard i Resen Sogn til Gu
dum Kloster.*
1440 ejede Klostret der K*ams Hussted.8
1476 fik det af Iver Vistisen 6 Søsterdele af Hordsens Hussted.
1532 maa Priorissen give et Boel i Lomborg for at beholde det®

1 Lomborg Sogn ejede Klostret 1661:
1 Gaard.
1516 indværgede Peder Juel til Gudum Kloster 1 Gaard i Ravns
bæk og 1 Havegaard sammesteds med flere Gaarde og Agre.’
Det er formodentlig en af dem, det har beholdt.

I Tørring Sogn ejede Klostret 1661:
Beksgaard: 2 Gaarde.
1497 gav Søren Stygge til Søgaard paa Holmsland Gudum Klo
ster sin Rettighed til Gaarden Sø i Tørring Sogn. Hans Rettighed
1 Registraturens B 7. 2 Registraturens C 1—3. 3 Registraturens
C 4—6 og 8. 4 Registraturens A 15. 8 Registraturens C 9. 6 Re
gistraturens C 10—11. 7 Registraturens C 13.
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har dog vist ikke været meget værd, siden Gaarden 2 Aar efter
ejes af Erik Ottesen Rosenkrantz. 1

I Rom Sogn ejede Klostret 1661:
Rom By: 2 Gaarde, Ravnbek, ialt 3 Gaarde.

1 Lem Sogn ejede Klostret 1661:
Brydeboel.
1553 fik Olaf Rytter Tilladelse til at maatte beholde uafløst ind*
til videre en af Gudum Klosters Gaarde, kaldet Brydeboel i Lem
Sogn, som hans Fader og Moder havde i Pant,* den er altsaa
bleven afløst:.
Desuden har Klostret tidligere ejet Damgaard i Lem Sogn, som
bortmageskiftedes 1578.3

I Møborg Sogn ejede Klostret 1661:
Aaberg, Hylkedal (Hyldal) og Skræddergaard, som bortmage
skiftedes til Malte Jensen 1562.4

I Vandfald Herred ejede Klostret 1661 :
I Dybe Sogn: Flandsmose 131/« Td. Hartkorn, Lille Flandsmose,
Nørre Dybe, Kastbjerg 14 Tdr., ialt 4 Gaarde.
1430 skænkede Tamis Berrij af Heggum alt sit Gods i Dybek
Sogn, som er en Gaard, Flaxzmoese, en Gaard, Kaszberrig, en
Gaard, Fagre, for Sjælemesse for sig og Hustru.3 1488 maa
Præsten i Gudum Kloster indværge Gaarden Kastbjerg, fordi Bon
den, som boede der, vilde tilegne sig den paa Grund af nogle
Forbedringer, han og hans Fader skulde have gjort paa Gaarden ;
1499 maa baade Gaarden i Kastbjerg og to Gaarde i Flaszmose
indværges/ Gaarden Fagre er da aabenbart den samme som lille
Flandsmose.
Fra Gaarden i Nørre Dybe ved vi, at 1485 gav Jens Sten til
Vederlanggaard (nu Vejlinggaard) med sin Datter et Stykke Jord
i Nørdybe Mark til Klostret,7 og 1498 skødede Bodil Hansdatter
1 Gaard i Nørdybe, som skylder 6 Tdr. Byg, l Pund Smør, 1 Skov
vogn, 1 Skovsvin, Gæsteri og Dagsgerning, til Klostret, mod at
faa Kost i Klostret sin Livstid.®
I Fjaltring Sogn: Klostergaard.
1 Houe Sogn: Hovdam og Houvinkel, ialt 2 Gaarde.
I Hygum Sogn: Bjerg.
1 Registraturens C14 og Barner: Familien Rosenkrantz, I. Diplom.,
S. 206. 2 Kancelliets Brevbøger, S. 207. 3 Voss. Samling. 4 Voss.
Samling. 8 Registraturens D 6. 8 Registraturens D 3—5. 7 Regi
straturens D 7. ® Registraturens D 2.
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I Vandborg Sogn: Katkjær.
— 1449 og 1454 skødede Anne Pudersdatter Gudum Kloster alt
sit Jordegods i Vandfuld Herred i Hardsyssel, hvor det fandtes.1
Det fik Hans Krabbe 1454.

I Ginding Herred ejede Klostret 1661 :
I Ryde Sogn: Feld 1 Gaard.

I Tyrsting Herred ejede Klostret 1661:
1 Bryrup Sogn: Velling 2 Gaarde.

I Hjerm Herred ejede Klostret 1496:
I Struer Sogn: Struergaard.
'
1496 skænkede Biskop Ejler Stygge af Aarhus Gudum Kloster
sin Panteret i Struergaard for en Sjælemesse,* men 1501 maa
Gaarden være indløst, siden Peder Thomsen til Gimsinggaard da
kunde skøde den til Niels Klemensen til Blæsbjerg.3 Gaarden
skulde hvert Aar yde 5 Ørtug Korn, 1 Pund Smør, Skovvogn og
Skovsvin og Dagsgerning.

1 Fleskum Herred ejede Klostret 1425:
1425 skænkede Fru Idde Munk til Kabbel alt sit Gods i Fle
skum Herred til Gudum Kloster.4 Hvilket det er, siges ikke, og
det omtales ikke senere.

I Thy (Heltborg Sogn) ejede Klostret 1495:
1495 har Gudum Kloster ved Mageskifte med Vestervig Kloster
afstaaet 2 Gaarde i Heltborg.3

Saa vidt Klostrets Gods efter de forhaandenværende
Oplysninger.
Laurits Belov opgør Indtægten af Godset 1661 til:
Rug 82*/2 Td., Byg 188’/s Td., Havre 18 Tdr., Smør
10 Tdr., Skovvogne 42, Skovsvin 55, Fødenød 30, Lam
2, Gæs 2, Høns 4, Talg 1 Pund, Aal 10 Snese, Mølle
skyld 43 Tdr., Mølleskylds Penge 28 Rigsdir., Svin paa
Møllesti at fede 2, Hjul 8, Kul 6 Læs, i Penge 3372
Rigsdir.
Hermed maa saa jævnføres en lignende Indtægtsan
givelse, som er fra 15^40: 11 Mk., 69 Tdr. Rug, 296
‘ Registraturens D 1. 3 Hardsyss. Diplom., Nr. 81. 3 O. Niel
sen: Hjerm-Ginding Herreder, S. 18. 4 Æ. d. Archivregist, II. B.,
S. 327. 3 æ. d. Archivregist., ni. B., S. 138 og 140.
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Tdr. Byg, 2 Tdr. Havre, 11 Tdr. Smør, 56 Svin, 2 Lam,
2 Gæs, 4 Høns, 150 Gæsteriheste, 23 Fødenød, 1 Fj.
1 Snes Ørred, 40 Skovvogne, 8 Hjul.
Ved samme Lejlighed angives Stubber Klosters Ind
tægt til <54 Mk., 241 Tdr. Rug, 241 Tdr. Byg, 61 Tdr.
Havre, 7 Tdr. Smør, 103 Svin, 27 Faar, 107 Gæs, 214
Høns.1
Lauritz Belov angiver det samlede Hartkorn af Klo
strets Jordegods 1661 til 493 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdkr. 1 Alb.
V3 Penge, hvortil kommer Hovedgaardstakst 24 Tdr.,
tilsammen 517 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdkr. 1 Alb. ‘/s Penge.,
I en Ekstrakt omtrent fra samme Tid beregner han
det til 516 Tdr.
Vil vi gøre os et Begreb om Størrelsesforholdet mel
lem de tre Klostre i Hard syssel, saa tror jeg, at en
Skatteansættelse fra 1535 nogenlunde har truffet det,
naar den anslaar Tvis Klosters Indtægt til 5 Gange og
Stubbers 2 Gange saa stor som Gudums; den lyder:
Stuber closter 200 Mark, Tvis 500 Mark og Gudom
100 Mark.2
1670 blev Klostret lagt ind under Ryttergodset. 1717
blev det solgt.
KLOSTRETS SKÆBNE EFTER REFORMATIONEN
Ved Lutherdommens Sejr 1536 bestemtes det, at Klo
strene foreløbig skulde blive ved Magt, indtil Regeringen
skaffede dem en anden Skikkelse, men Godserne kunde
fremtidig hverken sælges eller pantsættes uden Rege
ringens Samtykke. Ordinantsen af 1539 gav Nonnerne
Lov til at gaa ud af Klostret og gifte sig, men blev de
1 Dansk Samling 88, trykt i Erslev: Danmarks Len og Lensmænd, I., S. 174. * Tegneiser over alle Lande 1535, trykt i Dansk
Magazin, 3. R., IV., S. 206.
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i deres Kloster, skulde de adlyde deres Klosterforesatte.
Disse tilbageblevne stilledes under Superintendentens
eller Biskoppens Tilsyn, og der skiilde holdes en Præ
dikant i hvert Kloster, for at de kunde høre Guds Ord
rigtig forkyndt, at de ikke skulde blive ved med deres
katolske Væsen. Klostergodserne bortforlenedes imid
lertid til adelige. Gudum Klosters første Lensmand blev
saaledes Jens Thomsen fra Vellingshøj ved Hjørring, der
havde ægtet Malte Juels Datter Anne til Holmgaard i
Møborg Sogn og derfor gerne nævnes til Holmgaard.
Denne Forlening fandt Sted den 9. April 1537.1 Han
havde laant Kongen 600 Dir.; senere forstrakte han yder
ligere Kongen med 400 Dir. Gudum var altsaa Pante
len. 1546 fik han Tilbud fra Kongen om, at han kunde
købe Klostret, og hvis han ikke vilde det, skulde han
straks give Kongen det til Kende, da Kongen saa blev
nødt til at sælge det til en anden.2 Det blev dog ikke
til noget med Salget; han beholdt det som Len og fik
1550 Tilladelse til, at Lenet maatte gaa over til Sønnen
Malte Jensen. Han døde 1555.
Malte Jensen med Tilnavnet Sehested overtog da Klo
stret 1550, to Aar efter fornyedes dog Pantet saaledes,
at han havde laant Kongen ialt 3000 Daler paa det
med Forpligtelse til at underholde Jomfruerne og holde
Kongen med Folk og Heste en Nat.8 Nogen Tid efter
fik han Tilladelse til at indløse det pantsatte Kloster
gods med Undtagelse af Brydeboel i Lem.4 Ved Giftermaal med den hovedrige Klaus Billes Datter Sofie er
hvervede han sig en Formue. Vi træffer ham ved Kong
Kristian den Tredies Bisættelse og ved den nye Konges
Kroning. 1 Syvaarskrigen var han Skibskaptajn og blev
* Dansk Cancelliregistr., I., S. 43. * Dansk Magazin, 4. R., I. B.,
S. 221—22. * Kancelliets Brevbøger, S. 156. 4 Kancelliets Brev
boger, S. 236 og 207.
Hardsyssels Aarbog. VII.
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fangen og ført til Finland; et Brev, han skrev hjem til
sin Hustru derfra, findes endnu.
Gudum Kloster gik imidlertid efter hans Hjemkomst
over paa andre Hænder 1570—85. Først fik en Iver
Munk det, han skulde ogsaa underholde Jomfruerne,
men da to Aar senere Otto Emiksen fik det i Pant for
8000 Dir., glemtes Forpligtelsen, og Nonnerne maatte
forsørges fra Mariager. Endelig havde en Aksel Brahe
det et Par Aar, saa kom Klostret 1585 tilbage til Malte
Jensen, det skulde være Løn for ham som Landsdom
mer, og fra nu af og til 1670 vedblev Klostret at være
Løn for den ene Landsdommer.
Om Malte Jensen kan nævnes, at han lod Klokken
i Gudum Kirke omstøbe, hvorom Indskriften vidner,
ligesom han lod Kalk og Disk forbedre med 15 Lod
Sølv og Guld. Paa Korbuen i St. Hans Kirke i Hjør
ring er der fremdraget Billeder af ham og hans Hustru
i Kalkmaleri fra Aar 1576. Han døde 1592 og blev be
gravet i Møborg Kirke.
Af Landsdommere, som havde Gudum (om hvilke se
O. Nielsen: Skodborg-Vandfuld Herreder, S. 109), maa
vi nævne Mouritz Stygge, som fik Registraturen affat
tet, og Lauritz Below, som rejste Gaarden efter Bran
den 1631.
1670 lagdes Gaarden ind under Ryttergodset, indtil
den 1717 bortsolgtes til Kaptajn Andr. Rask for 8,499
Rdlr. ; da var den paa 162 Tdr. Hartkorn?
Efterhaanden afhændedes Resten af Bøndergodset, og
fornylig er Gaarden bleven delt. Den eneste Levning
fra Klostertiden er nu den gamle Kirke. I Haven nord
for Hovedbygningen kan endnu ses, hvor Klosterhaven
har ligget.
‘Trap: Danmark, 5. B. (nye Udgave,.
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SLUTNING
OG TILBAGEBLIK PAA KLOSTRETS HISTORIE
Vi har nu fulgt Klostrets Historie fra Begyndelsen og
indtil Afslutningen 1536 og endda skitseret Ejendom
mens senere Skæbne. Saa er der kun tilbage at sam
menfatte Skildringens Hovedtræk for at faa et Over
blik over det.
Om det 13. Aarhundrede var der blot at sige dette,
at da var Klostret antagelig stiftet, og da fik det den
første Gave, vi kendte.
Det 14. Aarhundrede havde ogsaa kun at melde om
en Gave.
Klostrets Historie indskrænkede sig saaledes 61 15. og
16. Aarhundrede.
Det 15. Aarhundrede faldt for Klostret i to Dele —
én før og én efter Flytningen. I den første Del — 1400
—1484 — udvidedes Klostret ved adskillige Gaver, saa
ledes Biskop Christen Hemmingsens, Peder Nielsens,
Thomas Borres, Idde Munks, Peder Arvidsens og Iver
Vistisens. Ogsaa Anna Pudersdatter og Angenete Olufsdatter Godov bragte adskillige Herligheder til Klostret.
Ved denne Forøgelse af Klostrets Besiddelser vandt det
tillige mere Anseelse og stod i Fare for at blive en For
sørgelsesanstalt for ugifte Adelsdøtre. At en fornem
Dame som Angenete Godov valgte Gudum Kloster til
Bolig synes at tyde paa, at Klostret virkelig var blevet
forpagtet af Adelen alene, noget det sikkert havde 61fælles med de fleste Nonneklostre i Tiden. Saa meget
beundringsværdigere er da den Kamp, der blev ført for
at bringe Klostret tilbage 61 den oprindelige Skikkelse.
At dette blev naaet skyldes vel Priorissen og Nonnerne
selv, som maa have følt det uværdige i Forholdet og
derfor stræbt at hævde Klostrets aandelige Anseelse 61
10*
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Trods for Biskoppens Modstand mod Reformen. Saa
ledes var der 1466 skaffet Klostret gode Kaar baade i
timelig og aandelig Henseende.
Tilbage stod nu at faa Klostret op fra den lave Dal
og at faa Sognets Kirkegods forenet med det. Dette
lykkedes 1484 ved Biskoppens og Præstens Imødekom
menhed. Følgen blev da ogsaa, at gejstlige og verds
lige kappedes om at hæve Klostret. Saaledes er os be
kendt Biskopperne Hartvig Juels og Ejler Stygges og af
verdslige Jens Stens, Søren Stygges og Familien Hjuls
Gaver.
Det 15. Aarhundrede blev da baade i verdslig og re
ligiøs Henseende Klostrets Glansperiode, hvor Hovedmændene bliver Prioren Lyder Juel, der stod bagved
Sammensmeltningen 1484, og den ukendte Priorisse 1459,
som fremkaldte Reformen 1466.
Tilbage er saa de 36 Aar af det 16. Aarhundrede.
Det er Priorisse Ellen Hjulsdatters Tid, hvor hun under
forskellige Priorer søgte at hævde Klostrets Stilling. Vi
hører i den Tid slet ikke noget om Gaver, men der
imod desto mere om Stridigheder; deraf ligger det nær
at slutte, at det har voldt hende Vanskeligheder at holde
Klostrets Anseelse oppe. Det er navnlig i aandelig Hen
seende. Derimod synes hun at have haft bedre Held
med sig paa det timelige Omraade, selv om hun ogsaa
der led adskillige Skuffelser. Dette, at hun er gaaet
med til at forøge Klostrets Bønders Byrder, viser og
saa, at Prioren har faaet hende til at gaa sit Ærinde.
Det var ikke paa den Maade, Klostrets gode Navn kunde
opretholdes, det satte ondt Blod, derfor var det vel og
saa, at saa mange havde Lyst til at plukke det.
Saa gik da Klosterinstitutionen sin Undergang i Møde
med Reformationens Sejr, men i Forvejen stod den paa
svage Fødder, baade i sig selv og i Folkets Bevidsthed;
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det er let at konstatere, ikke blot her men næsten alle
Vegne. Og har det Ordsprog, som Folket gemte som
et Minde om Klostret, „hellig som Gudum Munke“,
for saa vidt været uretfærdigt, som der ikke boede
Munke paa Klostret, saa har der dog maaske været no
get om det, at det sidste Indtryk, som Folket bevarede
af Klostret, var daarligt, fordi der under et ydre Fromhedsskin gemte sig Selvtilfredshed, Gridskhed og Usæde
lighed. Noget sikkert Bevis paa dette sidste kan dog
ikke gives, kun saa meget er klart, at det henimod Re
formationen gik ned ad Bakke. Men dette var ogsaa
tilstrækkeligt til at vise, at ogsaa her havde Kloster
væsenet overlevet sig selv og dermed tabt sin Eksistens
berettigelse. Dette er den triste Afslutning paa Gudum
Klosters Historie.

FRA GAMLE
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andt de Ting, som Landsarkiverne i de senere Aar
har ordnet, er de gamle Kirkeregnskabsbøger, som
førtes, saa længeKirkernkvar val vejevdeSti ftelser, og
kontroleredes af Syeselpnovslen eller paa hans Vegne
af Provstiekrivsren. Om dette Forhold henviser jeg til
Aarbogen 1909, S. 31—39, og 1912, S. 62—90.
I disse Regnskabsbøger vil man ofte kunne finde ad
skillige Oplysninger om Kirkebygningens og Kirkeinven
tarets Historie. I vore Kirkers Inventar ligger der jo
gemt et Stykke dansk Kunsthistorie, som det nok er
værd at se at faa opklaret. Der kan ogsaa opklares
andre Ting, f. Eks. Sognets Pnæstehistoris, idet den nye
Præst skulde „foresndes“ paa Kirkens Bekostning til
Biskoppen til Prøvelse og Ordination. Et Præetsskifte
foranlediger altsaa en Udgiftspost i Regnskabsbogen.
Ja det kan foranledige en Revisionsanmærkning. 1650
fik man ny Præst i Thorsted, og Kirkeværgerne flottede
sig og gav ham 10 Rigsdaler til Ribsrejsen. Men det
„kan formedelst Kirkens ringe Indkomst og liden Forraad ikke pasesrs.“ Han maa nøjes med 8 Rigsdaler.*
* Der kan ogsaa ydes anden Understøttelse. 1662 har Stavning
Kirke „givet en fattig Studenter at vandre med i Guds Navn *»
Daler.“ —1639 betales der til de nye Kirkers Bygning i København,
og Borris Kirke betaler Vognleje for Pengene fra hele ^^syssels
Provsti.
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I Slutningen af min vestjydske Tid fik jeg gennemgaaet en Del af Egnens Kirkeregnskabsbøger med slige
Oplysninger for Øje. Min Forflyttelse til Sjælland af
brød disse Arbejder, og jeg har nu ikke meget Haab
om at kunne fortsætte. Dette maa tjene til Undskyld
ning for, at jeg her meddeler et ret halvfærdigt Arbejde.
Noget har jeg dog fundet, og Offentliggørelsen deraf
kunde maaske tilskynde andre til at fortsætte, hvor jeg,
i al Fald foreløbig, har maattet slippe.
For at give en Prøve paa en saadan Regnskabsbogs
Indhold giver jeg først et Udtog af en af dem. Det
vilde føre til Vidtløftighed og Uoverskuelighed at be
handle alle paa samme Maade. For uøvede Læseres
Skyld moderniserer jeg gennemgaaende Retskrivningen,
om jeg end stundom lader enkelte Ord staa i den
gamle, morsomme Dragt. Selvfølgelig har det ofte kne
bet de gamle Skrivere med Fremmedordene. „Panel“
skrives paa mange Maader, og naar man har set, hvad
Fælder vestjydske Skolebørn kan dumpe i, er det gan
ske morsomt at se, at der engang er foretaget Repara
tioner paa „Pulpituden.“
Til Prøve vælger vi den ret righoldige Regnskabsbog
for Ulvborg Kirke (Vldborrig Kirche Bog), der begyn
der 1586.
1586 er der adsklliig
med at lave den nør Kirkedør.
Derpaa er protokolleret:
„Nota. Item Anno 1586 haver Erlige og velbjurdige Mand Preberen Guidenstierne tit Vosborrig ladet bekost en Tavel, som
stander paa Højalter, og givet den til Kjerken til Guds Huses Beprydelse og hannem til en Amindelse.
Desligeste haver og velburdig Preberen Guidenstierne og hans
salige Frue Erlige og velburdige Frue Bergite Rosenspar tilforen
Anno 81 givet til fornævnte Wldborrig Kjerke en siden [silke] Messe
hagel, som endnu findes udi Kjerken til Guds Ords Tjeneres Beprydelse og beggi dennom til en Huekommelse, og haver fornævnte
tvende Klenodier intet bekostet Kjerken.
Benndt Pouelsen, Egen Hand.
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Altertavlen er den, som endnu findes, men stærkt omlavet og
moderniseret mange Gange.
1587 betales Mikkel Maler i Ringkøbing selvanden i 25 Dage
for at male Pernelit og Prædikestolen med Sølv og Farve.
Samtidig: Rasmus (?) Snediker i 8 Dage, som gjorde en Over
skrue [Himmel] over Prædikestolen, til Løn 8 Mark.
1588 blev slaget Hul paa Muren for at faa Adgang og Plads
til Prædikestolen. Dette vil sige, at man svækkede Korbuen for
at faa Plads til den gammeldags Opstilling af Prædikestolen paa
et Galleri (Lektorium) midt for Koret. Det hævnede sig, som man
vil se, siden.
1593. En Kalk, vog 56 Lod.
1598. En Overhæng over Prædikestolen, som er vel staaferet, som velbiurdig Prebiørn Gyldenstiern gav til Kirken.
Snedikerne at færde samme Overhæng og hænge den op, udi
8 Dage dennom hver om Dagen til 01 og Mad 10 Skilling, er
10 Mark. Arbejdsløn 3 Daler. 18 Mark Staal at hænge samme
Overhæng i.
En Maler, som malede samme Overhæng, udi 19 Dage til Kost
hver Dag 10 Skilling, er li1/« Mark 6 Skilling. Til Arbejdsløn
10 Daler. Vognleje frem og tilbage med Maleren 2 Mark.
„Overskruen“ fra 1587 er altsaa bleven kasseret og afløst af
noget finere. løvrigt forstaar man ikke ret, hvad Predbjøm Gyl
denstiern „gav“, da Kirken betaler baade Snedkere og Maler.
1599 fortsatte man med at pynte paa Inventaret:
2 Snediker i 18 Dage, som færdigede paa Tavelen og gjorde
et Fontlaag og gjort 1 Skammel af ny, og mere Arbede at færde
paa de andre Skammel.
1 Kobbel til at hænge Fontlaag udi kosted 12 Skilling.
2 Snediker udi 6 Uger, som færdiget paa Prædikestolen med
Forkropning med Poster. Til Kost dennom begge 20 Skilling om
Dagen til Mad og 01, er 13 Dir. 8 Skill. Dennom begge til Løn
9 Dir. Vognleje med Snedkerne 2 Mk.
2 Malere udi 4 Uger, nok udi 6 Uger og 3 Dage, som malede
Altertavlen, Prædikestolen og Funtlaaget.
Maleren for Altertavlen at male 30 Daler.
For Prædikestolen at formale 50 Daler.
For 2 Stovl 3 Daler.
For Sprinkelværket under Prædikestolen at formale 3 Daler.
Vognleje med Maleren til Madum 8 Skilling.
Først 1599 synes altsaa Prædikestolen med Lektoriet at have
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faaet sin nuværende Udsmykning med Søjler („Poster“) og Ud
kragning („Forkropning“), ligesom Altertavlens Midterbillede, Kors
fæstelsen, først er fra denne Tid. Jeg vil gætte paa, at der op
rindelig har været Læsning over det hele.
1601 : En Murmester, som murede paa Taamet 21 Dage.
En Murmester 8 Dage til Vaabenhuset, sønder og øster Side.
En Tømmermand at gøre Vaabenhusdøren.
1604. For 1 Las Lim [Kalk] i Dauberig, som vaar 6 Tønder,
hver Tønde 9 Skill., er 3 Mk. 6 Skill. Vognleje efter samme Kalk
3 Mark.
Givet en Stenpikker for Kirkegaardsdige at oplægge udi 25 Dage
hver Dag 5 Skill. 1 Alb., er 81/« Mk. 2 Alb. Desuden Kosten,
7« Skill. daglig.
1605 skal Ulvborg Kirke give Hanning Kirke 10 Daler „til den
at opbygge“. Samme Aar nedtages Klokken og ages til Lemvig.
1607 er den nye Klokke betalt, og man har opmuret østre
Gavl, som var nedfalden, — hvad den nok har vedblevet at have
Tilbøjelighed til.
1624 lægges nyt Gulv. Blandt Udgiftsposterne: 2 Karle i 2 Dage
at opfylde Begravelsessteder i Kirken.
1628 eftergives Landgilden af Kirkens Jord „for Fjendernes Be
skatning“. Wallensteins Soldater havde jo besøgt os (Aarbogen
1910, S. 63).
1630 bekostes 3 nye Vinduer.
1635 Østgavlen nedtages og opmures atter.
1637. 67a Alne carmesidenrød Fløyel til et Alterklæde, Alen
15 Daler.
1640 sker en Katastrofe som Følge af, hvad man lavede 1588,
og hvorved Kirkens Indre fik sin nuværende klodsede Form. Kir
kens Gavl mellem Højkirken og Lavkirken faldt ned den 29. Marts
1640. Murværket fald t ned i Kirken . 7 Mand ba r dd og gjord e
rent i 3 Dage. Derefter kommer Reparationerne:
4 Tylter og 5 Deller brugt til Pernel, Loft og Stolene, som
Muren aederslog og brækked.
2 Stykker Esk og Eige Træ at svarrn* Sprinkelværket af i
Steden for Muren, som var eederfaleen.
Holdt 2 Snedker, som forfærdiget Prædikestolen, Adelens Stole
og Sprinkelværket, som Muren nederlog imellem Højkirken og
Larkirken, med des Behør, og for Porten for Kirkegaarden at

* dreje.
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gøre; Item Bjælker og Loft at indligge og gøre ved Prædikesto
len, og hvis mere at forfærdige, som fik Skade af den Mur, som
nederfaldt; givet dennem til Kost og Løn 70 Dage, hver søgen
Dag hver til Kost og Løn 2 Mk., hver hellig Dag til Kost 1 Mk.,
er 50 Daler.
Vogenleje for den ene Snediker at hente i Ringkøbing og age
igen. 4 Mil, — 6 Mark.
Fortinget med en Murmester (i Ringkøbing) for Steden og Mu
ren ved Siderne og over Loftet at slette, som Kirkens Gavel nederfald, og Hr. Kield* nu haver ladet sætte Sprinkelværk i Stedet.
1641. 6 Tylter tør Savdeller [Brædder] i Lemvig, brugt til For
klædning, Loft og Skamler og paa Pulpeturet, Item til at forbedre
det gamle Pemegel med, som tilforne stod for Pulpeturet og nu
er sat bag Prædikestolen, med det Pernegel for Enden og det
Sprinkelværk bag Pulpeturet.
Fortinget med en Snediker selvanden for Forklædningen for
Pulpeturet at gøre af ny, omlagde, lavede og gjorde alle Stolene
af ny paa Pulpeturet, saa og Sprinkelværket og Trappen forflytte.
Og forhøje Pulpeturet, desligeste omgjorde og forbedret det gamle
Sprinkelværk som stod for Pulpeturet, og opsatte det bag Præ
dikestolen med et Stykke Pernegel for Enden.
1642. Gulvet omlægges med Mursten fra Gudumkloster. Til
Bindingsværk i Østgavlen i Steden for den nedfaldne Mur er bl. a.
købt en Skibsmast paa Sønderklit til en Bjælke under fornævnte
Træværk, 20 Alne lang.
Fortinget med en Snediker selvanden for Kvindstolene at gøre
af ny fra Adelens Stole til Kirkedøren, Parnell ved Døren, og
Døre for Stolene. Item for Stolene i Korskirken med de gamle
at forbedre, baade Sæder, Lejder og Fodtraade. Item Stolene i
Taarnet og bag Kirkedørene at færdige med nye Rækketræder,
Sæder og Fodtraade.
Vognleje for den ene Snediker at hente i Gammel Stenum og
den anden i Vedersø, og age dennem til Vosborrig igen, 2 Mark.
1644. Efterdi Fjenderne forn. Aar havde Landet inde, haver
Kirken ingen Korntiende, Kvægtiende eller Korn-Jordskylde be
kommet.
1645. Givet Hr. Laurids Christensen Bording til hans Collats
og Tæring, der han blev ordineret, 6 Rigsdir.
Der købes Fyrdeller i Lemvig og fortinges med Jens Lystbeck
* Præsten Kjeld Nielsen, som var Kirkeværge.

FRA GAMLE KIRKEREGNSKABSBØGER

155

selvanden for Kirkens Loft at omlægge fra Brigsdøren* og til
Taarnet m. m. samt for AHarit at ompernele.
I de følgende Aar arbejdes der en Del med Blytaget. Blyet
agedes til Vestergaard og blev der omstøbt
1650. Jens Nygaard i Idum Sogn for Kirkegaardsdigen ganske
at omlægge 68 Sldlr. 3 Mk. Desuden ages Sand til Kirkegaardsdiget, og 2 Personer graver Saader dertil.

Sebulon. Ulvborg Kirke. Jacob van Molengracht 1651. Snedkerarbejde fra 1641.

Samtidig registreres Kirkens Inventarium: 1 Sølv Kalk og Disk,
forgyldt. — 2 Messehagle, 1 af Bliant, det andet af rød Fløyel. —
1 gammel Messesærk. — 1 Par Messing Liusestager. — 1 Kiste at
forvare Messeklæderne udi. — En ny Resenii Bibel. — 1 Gradual.
— 1 Alterbog. — 1 Ligbaare. — 1 Kirkestie. — 1 Klokke. — 2 Tin

* Kirkens Chorsdør. I Molbechs Dialektlexikon udledes Ordet
af det islandske Brik, en malet eller udskaaret og prydet Tavle,
en Altertavle. Ordet brugtes endnu i Mands Minde her paa Ringkøbingegnen.
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flasker, bruges til Messevin, en stor og en liden (den sidste købt
s. A. i Ribe for 3 Mk.)
1651. Givet tvende Malere fra Ribe for Pulpituret at for
male, de 12 Patriarker, med Oliefarve, for Prædikestolen samt
Himmelen, Sprinkelværket, Kordøren og Adelens Stole saa vidt
behøvedes, item Pulpituret bag Prædikestolen at formale samt For
klædningen omkring Alteret, desligeste Fontelaaget med Guld,
Sølv og Oliefarve at formale; til Løn for forskrevne Arbejde til
hobe 55 Sldlr. Bemeldte tvende Maleres Kost udi 35 Dage Penge
17 Sldlr. 2 Mk.
1667. Leveret til M. Henrich Biilede-Snider for Altertavlen
paa Hand efter Contract med hannem gjort og efter Øvrighedens
Befaling 10 Sldlr.

Saaledes ser da de interessanteste Poster i dette
Kirkeregnskab ud. Sammendrager man nu Resulta
terne, da ser man Kirkens Bygning med Tagrn, Vaabenhus, Korskirke og Kapel staa færdig før Regnskabsbogen
begynder. Men 1586 skænker Predbjørn Gyldenstierne
en Altertavle. Det er endnu i Niels Hemmingsens Tids
alder, da man i mange Maader var kalvinsk paavirket
og ogsaa synes at have været noget sky for Billeder i
Kirken. Formodentlig har der kun været Læsning paa
Tavlen. Men 1599 forandres der ved Tavlens Snedker
arbejde og den faar ny malerisk Udstyrelse, formodent
lig et Midterbillede med Korsfæstelsen, hvoraf noget
endnu kan ses, naar man fjerner de senere paasatte
Figurer. Endelig 1667, da det var Mode, at Altertav
lerne var Snitværk, har Mester Henrik Billedsnider for
synet den gamle Tavle med noget meget ubehjælpsomt
Snitværk. Det kan bemærkes, at i det 20. Aarhundrede
er Predbjørn Gyldenstiernes gamle Tavle atter omlavet
efter Tidens Smag med et Midterbillede af Agersnap.
Tavlens gamle Midtparti hænger nu i Korskirken.
Prædikestolen er der allerede før 1586. Den har væ
ret til at staa midt for Koret, som den er endnu. Det
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var den oprindelige Skik, og mange gamle Prædikestole
har staaet saaledes oprindelig, f. Eks. tydeligt nok de
i Tiim og Husby. Tiggermunkenes mere praktiske Op
findelse med en sidestillet Prædikestol trængte efterhaanden igennem, dog aldrig i Ulvborg. Ogsaa Prædike
stolen har imidlertid maattet følge med Tiden. 1587
faar den en „Overskrue", og Mikkel Maler fra Ring
købing stafferer den. 1598 faar den et meget finere
„Overhæng", og nu er den selv bleven for tarvelig, saa
den 1599 forsynes med Søjler og Gesimser og Malerier.
Muligvis er hele den pragtfulde Opstilling først nu lavet.
Efter Katastrofen 1640 udsmykkes dette store Stykke
yderligere, og 1651 fuldstændiggøres den maleriske Ud
styrelse. Saaledes staar den endnu med sit Lektorium.
Et af de oprindelige Malerier har været ødelagt ved
Nedstyrkningen 1640. Det ses let, at en anden Haand
har malet et nyt.
Allerede 1599 laves et Fontelaag til at hejse op og
ned over Døbefonten.
Et Pulpitur i Kirkens Vestende fandtes før 1586. Og
saa det maa gøres tidssvarende. 1641 laves ny Forside,
og den gamle sættes bag Prædikestolen. Efter en Sinkelse ved Svenskernes Indfald i Landet forsynes det
10 Aar senere med Malerier, og Hovedmanden for disse
er, som vi skal se, Vestjyllands fineste Maler, Jakob van
Molengracht fra Ribe.
1644 sættes Panel om Stenalteret, og det stafferes
ligeledes af Jakob van Molengracht. For faa Aar siden
er det borttaget.
Denne samme Udvikllngsgang kan følges rundt om
kring i Kirkerne. Naar Naboerne har faaet et Fonte
laag eller et Alterpanel eller Pulpiturmalerier, maa man
ogsaa have det.

SEVERINSEN

Rindum Kirkes Alterbord. Snedkerarbejde fra 1640 af Laurids Snedker i Røjklit. Staffering fra 1651 af Jacob van Molengracht fra Ribe.
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Ser man efter Regnskabsbøgernes Oplysninger om
egentlige Byggeforetagender ved Kirkerne, da er det ikke
store Ting, man finder. De har gennemgaaende haft
alle deres Tilbygninger forinden, baade Taarne og Vaabenhuse og Kapeller. Kapellerne er i Almindelighed

Fontelaag i Rindum Kirke 1650. Lauritz Snedker paa Holm.

hyggede før Reformationen til en eller anden særlig
Gudstjeneste ved et Alter derinde. Siden er de ofte om
lavede til Gravkapeller, saaledes i Ulvborg. Vaabenhusene er vist ofte byggede efter Reformationen, og dette
gælder ogsaa en stor Del vestjydske Kirketaarne. De
er utvivlsomt „lutherske“. Men denne taarnbyggende
Periode har i det væsentlige været afsluttet, inden de
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bevarede Kirkeregnskabsbøger begynder. Det siges dog
endnu om Otto Thott, Ejer af Søndervang i Stadil, død
1656, at han har beprydet Kirker med Mure og Taarne.
Derimod ses der mange Steder flere Bygninger end
der nu findes, og lidt Nedbrydning faar vi da ogsaa
bogført. Den store Nedbrydningsperiode er ellers om
kring 1800.
I Vedersø fortinges der 1635 med en Murmester af
Viborg for den sønder Korskirke at nedtage og den
sønder Side af Kirken, som den stod til, igen at opmure saa og for Kirken og Taarnet saa vel som den
Korskirke, igen staar, rundt omkring med Kalk og Sten
at forbedre, hvor Behov gjordes, og næsten overalt at
sømme og berede, paa hans egen Kost og med hans
egne Plidsfolk [Arbejdsmænd]. Forinden havde Kirken
faaet et Tilskud paa 200 Rigsdaler fra de velhavende
Kirker i Stadil, Ulvborg, Skern og Hee. Den har aabenbart været grundig forfalden. Samtidig laver Bendt
Snediker et nyt Pulpitur, lægger nyt Loft, laver en hel
Del Stole og reparerer andre, „som var nedfalden“. En
Mængde Kørsel samt Kirkelysene i 4 Aar har Fru Ide
Lange til Aabjerg foræret, „hvorfore Gud allermægtigste
hendes Fromhed belønne“.
Det Sideskib, hvis Halvdel her nedtoges, er muligvis
den Bygningsudvidelse, hvortil der 1474 bevilgedes Af
lad (Hardsyssels Aarb. 1909, S. 29). Arbejdet har nok
været mindre solidt, thi den tilbagestaaende Del er nu
i Fare.
Det er ofte de samme Steder paa Bygningerne, der
atter og atter maa repareres. Vi saa det i Ulvborg. 1651
saa det galt ud i Thorsted. Den søndre Side af Taar
net „stod paa Rav“. Kirken laante da af „Stajel“ Kirke
100 Sidir., af Vinding Kirke 50 Sidir., „hvoraf skal gives
Rente, naar Thorsted Kirke kommer til den Forraad“.
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Aaret efter har da Jens Bertelsen, Murmester i Resen,
ommuret 30 Alen i Højden og 12 Alen i Bredden samt
lavet i Stand paa de andre Sider. Han fik til Løn selv
sjette 4 Sldlr. samt Kosten (!). Kirken kalkedes indven
dig, og der lagdes Gulv „med de gamle Sten, som ikke
var tjenlig til Murarbejde igen." Meget økonomisk!
Taarnets ravende Tendenser fik Assessor Ammitzbøll
endelig Magt med 1817, da han rev det ned med den
Spekulation at tjene godt paa de mange Kampesten.
Men nu hævnede det gamle Taarn sig ved at vise sig
saa solidt, at Arbejdslønnen ved Nedbrydningen slugte
mere, end Stenene var værd.
I Hover maa 1610 en Murmester selvfemte opmure
den vester Ende paa Kirken, som var nederfalden. Det
har han gjort godt, thi 1632 er der fortinget med en
Murmester selvtredje for den vester Ende paa Kirken
at opmure, — som var nederfalden.
I Stadil omtales stadig Korskirken, som nu er borte,
og over Korsskæringen stod der et lille Spir med en
Klokke i, som 1656 faldt ned og igen ophængtes. Men
1661 nedtages Spiret.
1 Stavning er der 1587 specificeret Regnskab for Op
førelsen af et lignende Klokkespir, men 1631 betales
en Snedker for Spiret at nedertage. 1622 „forarbejdes"
Taarnets Sydside og Vesterende, — hvor der endnu er
et ømt Sted.
I Borris ommurer Peder Mikkelsen, Murmester i
Østerlund, Taarnets Sydvesthjørne 1647 og hugger et
nyt Vindue ud paa Kirkens Sydside vestfor Vaabenhuset.
1653 opmurer Sillius Murmester i Fuorsom alle fire
Gavle paa Taarnet.
Det kan bemærkes, at Taarnene var røde, i al Fald
i Rindum og Velling, thi der købes der Brunrødt til
Taarnet. Andre Steder har de vel staaet fugede med
Hardsyssels Aarbog. VII.

U
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deres røde Mursten, og næsten alle Vegne med Kam
takker, som senere er nedtagne.
Mere Lys vil man have. 1 Velling indsættes 4 nye
Vinduer i Sydsiden mellem de gamle 1662 af Murme
ster Peder Mikkelsen i Ringkøbing. Og i Vinding ind
hugges 3 nye, store Vinduer paa Sydsiden 1678.
1 Husby opmurer 1609 to Murmestre fra Holstebro
„den sønder Side, som var nederfalden“. Til Bygge
arbejderne kan det maaske ogsaa regnes, at sammesteds
har 1585 to Stenhuggere i 5 Uger lagt „Digen rundt
omkring“. løvrigt passes der stærkt paa Kirkegaardshegnet alle Vegne. Uafladelig fornys Laager og „Stetter“. Jeg fremhæver det overfor Troels Lunds utilbørlige
Skildring i hans meget læste Kulturhistorie.
1 Gudum nedtages Hvælvingerne 1635, og der lægges
Loft i Stedet.
Stundom forhøjes Gulvet. 1 Borris bruges 1641 33
Læs Sand dertil.
Som man vil se, er dette i alt væsentligt kun Repa
rationer, som vel ikke er uden Interesse i Kirkernes
Bygningshistorie, men som ikke betyder noget stort eller
noget nyt.
Materialierne er langvejs fra. Kalk hentes i Davbjerg,
eller man henter hollandsk Kalk og hollandske Mursten
i Ringkøbing. Borris Kirke køber 1647 500 store Mur
sten i Ribe; de føres til Skib i Ribe, fragtes til Ring
købing og hentes der.

Det er Inventaret man arbejder med og interesserer
sig for. Og saadant Inventar har i høj Grad manglet
forhen.
Man vil have kunstneriske Stolestader. Indtil Refor
mationen havde Kirkerummet vel ofte staaet tomt.
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Muligvis var der nogle Stolestader, men ubekvemme,
beregnede til at staa i. Ved Reformationen har man
vel nok fuldstændiggjort det manglende men uden at
ofre stort paa Udstyrelsen. Kun sj'ældent har man som
her i Sigersted Kirke 1546 anskaffet et helt Sæt for
træffeligt udskaarne Stolestader.
Desværre er det ikke let at faa Rede gaa de gamle
Billedskæreres Navne. Der er gerne kun nævnt „en
Snediker“. Men ved nærmere Undersøgelse af sam
tidige Ting kunde man maaske dog finde nogle af dem.
1605 laver Morten Snediker fra Ringkøbing Stole i
Hover Kirke. Det er da formodentlig ogsaa ham, der
1604 gør Stole i Gammelsogn og 1604 i Stavning,
hvorfra han ages til Oddum. Det kan være ham, der
atter 1615 gør Stole i Stavning. Jeg tilføjer, at de øverste
Stole i Velling er mærkede: 1602.
Senere boede der en Snedker i Røjklit paa Holms
land. Vi træffer ham 1639 og 1649 i Rindum, og sidste
Gang kaldes han Lauritz Snediker paa Holm. Man vilde
da paa Forhaand formode, at det er ham, der 1634
selvanden laver ny Skriftestol, 11 Skamler, 10 Karle
stole, 1 Kvindestol i Gammelsogn, men da de to Sned
kere ages til Ringkøbing, bliver det dog tvivlsomt. I
Lem laves 1633 18 Karlestole og 4 paa Pulpituret, 1640
Kvindestolene paa den nør Side. Egetræet hentedes i
Silkeborg. Desværre er disse Stoles Udskæring ufor
svarlig mishandlet ved en „Reparation“. Snedker hen
tes i Ølstrup og ages til Dejbjerg, — flytter vel altsaa
fra Kirke til Kirke. I Borris laves 1640 48 nye Stole
med Brudestolen. Snedkeren hentes i Lyne. I Gudum
laves 1635 nye Adelsstole og 16 Kvindestole, 1636 en
Skriftestol. Det kan tilføjes, at de kunstnerisk frem
ragende Stolestader i Skerne er fra 1633 og 1642, og det
ligeledes overordentlig rige Stoleværk i Stadil fra 1634.
11*
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I Vind laves nye Kvindestole 1664, og i Stadil Stole
paa Pulpituret 1669. Man skaffede sig der Egestan
dere ved at tage Egesæderne af nogle Kvindestole. 1675
laves Skriftestol og Degnestol i Velling.
Omsorgen for at skaffe Siddepladser foranlediger ogsaa Pulpiturerne, der saa vidt mulig formes som en
prydelig Afslutning i Kirkens Vestende med Billeder i
Fyldingerne. I Ulvborg ser vi et ældgammelt Pulpitur
omgøres 1641. I Borris var der 1636 „en Snedker
selvanden, som gjorde et ny Pulpitur i Kirken med 5
nye Stole paa hver Side, item Forskød for samme Pulpetur med 13 Spunde* og med svarvet** Spoler oven,
item med Trappe og Opgang og med Gaderværk ved
Siden.“ Snedkeren hentes i Lem og ages til Kongens
holm. 1635 har Bendt Snediker selvanden gjort nyt
Pulpitur i Vedersø. Det findes ikke mere, saa man kan
ikke afgøre, om Snedkeren er den samme. I Vinding
laves Pulpitur 1647. Egebjælker hentes i Kragelund og
Funder, Fjæl i Holstebro.

Det fuldstændige Stoleværk skal man have, for at
man kan sidde i Ro og høre en Prædiken. Men man
skal ogsaa have sig en prydelig Prædikestol, Guds Ord
til Ære. Den gamle Skik var at tale fra Kordøren, hvor
man da mulig havde en lav Talerstol. Reformationen
foretrak Tiggermunkenes Opfindelse med en ophøjet
Prædikestol ved den ene Side. En saadan foreskriver
P. Palladius i sin Visitatsbog. Og da rigtig Renaissancens Kunst har bredt sig, vil man have den smukt
udskaaret med en Lydhiinmel over.

Ofte staar der et

Aarstal paa dem. Fra mine Regnskabsoptegnelser an
fører jeg følgende.
* Fyldinger. ** drejet.
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I Gammelsogn gør 2 Snedkere Prædikestolen 1600 i
25 Dage. Vognlejen er I Mark, saa det er vel Sned
kere fra Ringkøbing, formodentlig atter Morten Snediker. 1602 gjorde i Stavning en Snedker en Prædikestol
med Øverhænge samt Fontlaag og Alterfod i 91 Dage.
Er det den samme? I Vedersø fik 1614 en Snedker
10 Daler for Prædikestolen at gøre. Fru Maren Juel
gav Kosten. Samme Prædikestol er siden i Pietismens
Tid forsynet med en meget karakteristisk Maling, som
man forhaabentlig ikke vil forgribe sig paa. 1622 laver
en Snedker selvanden Prædikestol i N. Omme. Tøm
mer og Træ faas til Dels fra Brejning. I Vind males
Prædikestolen 1602, men 1639 faar to Snedkere til Kost
og Løn for en ny Prædikestol med Himmel over at
gøre og opsætte 16 Dir. 2 Mk. 8 Skill. I disse Aar cr
endnu Renaissancestilen herskende. I de følgende Aar
holdt Barokstilen sit Indtog. Man kan se Stilene sam
men i Borris, hvor Prædikestolen er ældre end 1620,
men den kunstfærdige Himmel derover er opsat 1651.
Stilen er da ogsaa paa karakteristisk Maade en helt
anden.

Men mest ofres der paa Altrene. I Almindelighed
stod jo det gamle Stenalter med sit Relikviegemme og
med en eller anden Prydelse rejst paa Bordets Bag
kant. Men ogsaa her vil man nu have det efter Tidens
Smag og Behov. Alterbordet beklædes gerne med Træ
panel, f. Eks. i N. Omme 1622 og i Rindum 1640
(bogført under Regnskabet 1639). Det sidste har en
kunstnerisk udskaaren Forside og skyldes den nævnte
Snedker i Røjklit paa Holmsland. 1 Ulvborg „omperneledes“ Altret 1645.
Man vil ogsaa have en Alterfod, d. v. s. en Skranke
med Knæleskammel, hvorved Nadvergæsterne kan knæle.
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Nu har man dem jo allevegne, men det tog Tid, inden
de trængte igennem, og Navnet er nu gaaet af Brug
igen undtagen i Salmer. Der laves Alterfod i Stavning
1602, i Gudum 1611 og i N. Omme 1622.
Men særlig skulde man have sig en Altertavle. I
Frederik II.s Tid sætter man gerne Indskrifttavler som
i Rindum, Ulvborg og Husby. I Christian den Fjerdes
Tid kommer de mere og mere til at bestaa af Billed
skærerarbejde, og ofte er de forsynede med Aarstal.
Fra Regnskaberne anfører jeg, at 1602 faar Vind Kirke
en Altertavle fra Viborg. Maleren hentes ogsaa i Vi
borg. I Lem laver 2 Snedkere en Altertavle 1618. De
hentes i Ølgod og ages atter til Ølgod. 1620 arbejder
to Snedkere i længere Tid paa Altertavlen i Stavning.
I Borris omgøres Altertavlen 1625 af to Snedkere, som
hentes i Tistrup og ages til Skernbro. Præsten, Hr. Chri
sten, faar et Stykke af den gamle Tavle for 12 Skill.
Stundom kunde de gamle Tavler komme til Ære igen
andensteds. 1639 erhvervede N. Omme Kirke for 10
Daler den gamle Altertavle fra Hee, som de saa lod
kunstfærdig staffere.
Ogsaa Døbefonten søgte man at udstyre. Der laves
oftere et udskaaret Træpanel til at sætte uden om den
gamle Stenfont. Helt almindeligt er det, at der laves
et Baldakin- eller Spir-formet Fontlaag, som kan hejses
op og ned. Saadanne Fontlaag laves 1602 i Gammel
sogn, 1623 i Lem, og et saadant stafferes samme Aar
i Borris. Laurids Snedker paa Holmsland lavede 1650
Fontlaaget i Rindum og fik til Kost og Løn 12 Daler.

Men efter Snedkeren kommer Maleren. Han kommer
ikke altid straks. Man maa puste lidt, til man faar Raad.
Enkelte Steder fik man aldrig Raad, men man maa ikke
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tro, at det var den oprindelige Mening, at Egetræet
skulde staa bart. Tvært imod ødslede man med Guld
og stærke Farver og Malerier, stundom smagløst, stun
dom med fin Farvesans.
I Almindelighed kan man heller ikke faa rigtig fat i

Philippus. Af Jacob van Molengracht i Borris Kirke 1654.

Malernes Personer. Men et Par kan jeg dog faa fat i
med nogenlunde Tydelighed. De har vistnok haft en
stor Virksomhed i Vestjylland.
Med Navn findes de 1654 i Borris, og de behandles
som fine Folk, thi Skriveren udstyrer dem begge med et
„von“. Da har nemlig „Jacob von Mollengraff och Jacob
von Barthomeissen“, Malere udi Ribe, formalet Pulpituret.
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Jacob van Molengracht — saaledes vil jeg foreslaa
at skrive det hollandske Navn — var „født til Amster
dam!)“ og tog 1618 Borgerskab i Ribe, i hvis Borger
skabsbog han kaldes Jacob van Møllen. Han er altsaa
uddannet i Amsterdam i den Tid, det hollandske Male-

Jacobus maior. Af Jacob van Molengracht i Borris Kirke 1654.

raseri florerede. Og selv om han hverken er en Rem
brandt eller en Frans Hals, har han dog været udsat
for en ret kraftig Paavirkning af Tidens Malerkunst.
Jacob Bartholomesen var fra Flensborg og tog Borger
skab i Ribe 1624.
Det er naturligvis de samme, der er paa Færde, da
1640 Jakob Maler i Ribe selvanden stafferer Altertavlen
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og Prædikestolshimlen i N. Omme med hans egen Guld
og Farve. De hentes og afleveres da i Ringkøbing, i
hvis Kirke de maaske ogsaa har malet. 1651 formaler
tvende Malere af Ribe Fontelaaget, Alterpanelet, Skrifte
stolen og et Skab i Rindum Kirke. Derefter ages de
»HL

Jacobus minor. Af Jacob van Molengracht i Borris Kirke 1654.

fra Rindum til Ulvborg Kirke, hvor ganske rigtig tvende
Malere af Ribe maler de 12 Patriarker paa Pulpituret og
maler paa Prædikestol, Alterpanel og Fontelaag. Det
er vel de samme. Og det kan allerede være dem, der
hentes i Ribe 1625 og ages til Varde efter at have
malet Altertavlen, Skriftestolen og noget paa Prædike
stolen i Borris Kirke. Det kan ogsaa være Hollænderen,
som 1623 stafferer Font og Fontelaag i Borris og der-
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efter ages til Varde. Ja, han kan være en af de 2 Malere,
der 1618 maler Altertavlen i Lem og ages til Varde,
ligesom han kan være med, da 1620 Altertavlen i Stav
ning males af 2 Malere, som hentes i Lem. Og da
1622 en Maler hentes og afleveres i Varde for at male

Petrus. Af Jacob van Molengracht i Borris Kirke 1654.

Prædikestol og Alterfod i Nørre Omme, da kan det
ogsaa være ham.
Kun en grundig Undersøgelse af selve Tingene vil
kunne afgøre, om vi tør anbringe dem saa mange Ste
der. Men om nogle Arbejder kan vi dog tale sikkert.
Af Altertavlen i N. Omme fra 1640 er der nu vistnok
kun Ubetydeligheder tilbage. Men Arbejderne fra 1551
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er bevarede. Den smukke Alterforside i Rindum Kirke
viser os Jesus og Johannes Døber. Døberen peger paa
det Guds Lam. Selv om det ikke er høj Kunst, er der
dog Karakter i Tegningen, særlig Johannes Døber. Og
i Ulvborg Kirke ses endnu „de 12 Patriarker“, d. v. s.

Thomas. Af Jacob van Molengracht i Borris Kirke 1654.

Jakobs 12 Sønner. Der er vedføjet Ord af Jakobs Vel
signelse 1. Mos. 49, og i Henhold hertil har Maleren
søgt at karakterisere dem. „Sebulon skal bo ved Havet“.
Derfor ser vi ham staa med sin Fiskesnøre. Interessen
for de 12 er formentlig vakt ved en ofte optrykt Folke
bog, Hans Mogensøns Oversættelse af „De tolff Patriarchers Jocobs Sønners Testamenter", først trykt 1579.
Det er en Oversættelse af et apokryfisk Skrift fra Old-
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tiden, hvori bh a. Sebulon udførlig skildres som Fisker.
Tre Aar senere har han malet den meget karakte
ristiske Apostelrække i Borris Kirke. De næsten kvadra
tiske Fyldinger („Spunde“) har foranlediget ham til at
udføre Brystbilleder. Og han har fulgt med Tiden.

Philippus. Stadil Kirke. Jacob van Molengracht?

Haaret er arrangeret, som Moden var i Frederik III.s
Tid. Man kunde fristes til at tro, at de to Apostler
Jakob er Portræter af de to Malere Jakob. Jakob d. Y.
er især karakteristisk, en sortladen flot Fyr med Over
skæg, glatraget Hage og fremstaaende Adamsæble. Alle
fremstilles — betegnende for Tiden — som læsende,
enkelte studerende i Bogen, andre seende op for at tale
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eller — som Peter — at bede. Billederne fortjener en
Rensning.
Jeg har haft en Formodning om, at Jacob van Mo
lengracht ogsaa er Ophavsmand til en anden Apostel
række, som findes i Stadil, Hee og Ringkøbing Kirker,

z*
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Johannes. Stadil Kirke. Jacob van Molengracht?

bedst og friskest i Stadil, i Hee slemt overmalet i 19.
Aarhundrcde. Som Eksempler meddeler jeg fra Stadil
den smukke idealistiske Johannesfigur og Filip med det
hollandsk-realistiske Ansigt. Om Formodningen tør fast
holdes, ved jeg ikke.
De øvrige Malere kan jeg ikke faa Hold paa. I Vind
er der, som anført, 1602 en Maler fra Viborg, der maler
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Altertavle. 1587 maler Mikkel Maler fra Ringkøbing i
Ulvborg, og 1599 maler 2 Malere Altertavle, Prædikestol
og Fontelaag sammesteds. De ages til Madum, hvor
de formentlig har malet de nylig fremdragne Malerier
paa Alterbordet. 1602 males Prædikestol, Fontelaag
og Alterfod i Stavning, og samme Aar males Prædike
stolen i Gammelsogn, som ogsaa har Malerier. Den
sidste Maler er utvivlsomt fra Ringkøbing, thi Vogn
lejen er kun lh Mark. Er det Mikkel Maler?

Dette er da nogle Prøver, og kun nogle Prøver, paa,
hvad der kan findes i de gamle Regnskabsbøger. En
Gang maa vi naa saa vidt, at vi faar brugt alle disse
Kilder til at oplyse, hvorledes vore Fædre har fyldt vore
Kirker med Kunst og Kunsthaandværk.
Ved Istandsættelse af Kirker bør man altid først under
søge, om der ikke findes en Regnskabsbog, der giver
Oplysninger, som kan være vejledende.

• ••
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