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BO R B JER G SO G N S H ISTO RIE
Af Lærer C. M øller, Borbjerg.

aar jeg har gjort dette Arbejde at skrive Borbjerg
Sogns Historie, da er der forskellige Ting, der har
været medvirkende dertil.
For flere Aar siden blev jeg opfordret dertil, idet
man mente, at da min Fader og jeg havde været Læ
rere i Sognet i ca. 70 Aar, jeg saa havde Forudsæt
ningen for det Kendskab, der er nødvendigt til et saadant Arbejde. I Førstningen undslog jeg mig derfor,
idet jeg ikke troede at kunne magte Opgaven; men
da Krigen kom, og jeg blev Vidne til, hvordan der
handledes med Gaarde endog gamle Slægtsgaarde,
bare for at tjene nogle Tusinde Kroner, da gjorde det
mig ondt; thi hvert gammelt Hjem har sin Historie;
der har Fædre og Mødre stridt og stræbt, kæmpet og
lidt for at dette Hjem kunde gaa i Arv til deres Børn
— kunde blive i Slægten.
Naar de unge kunde skille sig af med Fædrenjemmet, da var det jo ogsaa tillige Mangel paa Kendskab
til Slægten, og dette gjorde sit til, at jeg besluttede at
oplyse de unge om Slægtshjemmet og om Sognet ved
at samle sammen paa alt, hvad jeg kunde faa fat paa i
Arkivet, Statsbiblioteket og andre Bogsamlinger,
samt hvad der fandtes rundt om i de gamle Gaarde i
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Sognet. — Desværre er meget gaaet tabt i Tidens
Løb; men jeg har været glad for, at de nuværende
Ejere beredvillig har ladet mig faa deres gamle Papi
rer og Dokumenter, saa disse gamle Gaardes Historie
kan blive bevarede. — Jeg ved godt, der kan være me
get at kritisere, noget er taget med, som andre ikke
vilde have haft, og andet er ikke med, som nogle kun
de synes, burde have været; men da jeg ikke er Histo
riker, saa maa det vel undskylde noget. Det er Kær
lighed til mit Fødesogn og til den Befolkning, jeg har
virket iblandt i 43 Aar, der har gjort sit til, at jeg ger
ne vilde ønske for dem alle, at de maatte bevare og
gemme de mange dyrebare Minder, der er optegnet i
Slægten.
Alle, der har givet mig Oplysninger, som kunde
tjene til Bogens Fyldighed, takkes; men især skylder
jeg Frk. Fris Tak for hendes fine, kunstneriske Tegnin
ger, samt Grd. J. P. Løvig, Trabjerg, for de gode Bi
drag til Bogen, og endelig takkes Lærer Thejlade for
hans gode Billeder til Bogen; men en særlig Tak skyl
der jeg Direktionen for den grevelige HjelmstjerneRosencroneske Stiftelse for den Støtte, der blev ydet
som Hjælp til Udgivelsen af Sognebogen.
BORBJERG SOGN.
U d s ig te n fra K irk e b a k k e n .
Naar man staar oppe paa den Banke, hvorpaa Kir
ken er bygget, den saakaldte Kirkebakke, der nu er
erhvervet af et Interessentskab til Afholdelse af Mø
der og lignende — har man Udsigt over et sjældent
smukt Landskab, der i langt højere Grad ligner en
østjysk end en vestjysk Egn. Det er snart ligegyldigt
til hvilken Side, man vender Øjet, overalt veksler
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Udsigten med Bakker og dybe Dale og Kløfter. Ser
jeg mod Syd, da følger Øjet det store Engdrag, der
gaar helt op til den gamle Gaard, Libergren, her stand-

Udsigt fra Kirkebakken

ser det, og tæt derved har man den bekendte Række
Gravhøje, der gaar gennem Sognet fra Viborg til Vesterhav; ca. 100 af disse Høje falder ind under denne
Række. Her har fra gammel Tid været en Boplads for
vore Forfædre, her var let Adgang til Erhverv for
dem, Jagt i Skovene omkring i Sognet og Fiskeri i
2*
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Fjorden; thi der er ingen Tvivl om, at Fjorden har
gaaet op til Libergren, afrundede Fjordsten vidner
derom, ligesom den lille Bæk, der løber igennem Eng
draget og ud i Møllesøen, der ligesom Holmgaard Sø
er en Levning fra den Tid, Fjorden gik op til Liber
gren — alt taler stærkt derfor. Af Gravhøje findes i
Sognet 122 bevarede og ca. 28 udjævnede. Omkring
ved Hedegaard findes 40 samlede af de 100 i en Lav
ning. Paa Billedet ses nogle af Højene, som man kan
se fra Kirkebakken.
Ligeoverfor Kirken i Øst ligger Gejbjerg, hvortil
Sagnet om Kirkens Opførelse knytter sig. Over Søen
ser man Møllegaarden, hvis Vinduer sidder i Højde
med Vandspejlet, og fra Kirkebakken kan man se
Møllen og Bakkerne, naar det er stille Vejr, spejle sig
i Søens klare Vande. Længere mod Øst ses Trabjerggaardene. Det flimrer for Øjnene; thi Bjergmanden er
netop ved at saa Havre.
Ved at se nøjere mod Øst øjnes to Veje, der fra
Østersognet fører til Kirken. Ad Vejen over Engen
har Østersognets henfarne Slægter faaet deres første
og sidste Køretur. Ad denne Vej kom de, naar de
skulde døbes eller fremstilles i Menigheden, og ad
denne Vej kom de, naar Livet var udslukt, og de skul
de stedes til Hvile, hvor deres Fædre og Mødre hav
de fundet en fredet Plet at sove den sidste Søvn. Man
gen modig Taare er løbet ned over Kinderne paa de
nærmeste Slægtninge i Følget, naar en kær Søster el
ler Bror, Far eller Mor maatte køres op til Kirkegaarden, og mangt et gammelt Knæ har vaklet, naar Køre
turen var til Ende, og Mand eller Hustru maatte bæ
res ind ad den store »Stætte« for at blive til Jord igen,
hvoraf de var taget. Megen Forkrænkelighed har den
gamle Vej været Vidne til.
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Et andet Billede viser sig for mit indre Øje, naar jeg
paa Vejen ser ned over Møllen og tænker paa de Op
tog, der har passeret ad Hulvejen og gennem Møllegaarden for udenom Møllesøen at komme norden til
Kirken. Det gjaldt for Østersognets Folk, naar der
skulde være Bryllup i Sognet, at snyde Gejbjergtrolden, saa han ikke tog Bruden, hvorfor det var nødven
digt at komme denne Vej ind til Kirken. Jeg ser over
Møllen til Kjelsmark med de kratbevoksede Banker,
hvor baade Ræv og Grævling har hjemme. Deroppe
paa Banken er der flere Gaarde og Huse nu, den stør
ste er Over-Kjelsmark, hvorfra man har en vidunder
lig Udsigt over til Kirken, Kirkebakken og Kirkebyen
samt den største Del af Vestersognet. Ser jeg fra Kir
kebakken i Nordøst og Nord, da har jeg atter et ma
lerisk Billede, det er Ryde Kirke og den største Del af
Ryde Sogn, der breder sig for Øjet, og i klart Vejr
ser jeg eller i alt Fald skimter Limfjordens blaa Van
de, en lille Finger, som
Vesterhavet lægger ind
i Landet for at tilken
degive sin Tilværelse.
Længere til Venstre
hæver sig Handbjerg
Sogn med Kirken, li
gesom ogsaa Hjerm
Sogns østre Kirke ses.
Jeg har nu skuet
noget saa smukt og
Genforeningsstenen
typisk dansk, som man
faa Steder i vort Land ser skønnere. — I, Sognets Folk,
og du fremmede, som kommer her for at beundre den
ne Naturskønhed, tag Billedet med hjem og glæd dig
over, at det fattige Vestjylland har en saadan Plet.
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Vor Hjemstavnsdigter J. P. Løvig har skrevet et
smukt Digt om Udsigten fra Kirkebakken, et af de
Vers lyder saaledes:
Vi elsker dig, du kære Plet,
saa ægte, saa dansk, saa køn,
vort Øje aldrig bliver mæt,
men Hjertet er vendt til Bøn:
»Gid Kirke, Vang og Veje
maa gaa i Slægters Eje,
der kendes ved Pligt og Ret.«
Paa Kirkebakkeskraaningen er opstillet en Genfor
eningssten, hvorpaa staar.
GUD LOD DET SAA MAGE,
SØNDERJYLLAND KOM TILBAGE,
1920.
SOGNEFOLK SATTE DENNE STEN.
Denne Sten blev funden i en Mose i Nærheden, og
under et mægtigt Arbejde for at faa den op og deref
ter slæbt til dens nuværende Plads medgik megen Tid;
men ved forenede Anstrengelser fra de mange interes
serede lykkedes det omsider.

JORDENS FORSKELLIGHED.
Borbjerg Sogn er, hvad Jordens Bonitet og God
hed angaar, meget uensartet. Medens den vestlige og
tildels den mellemste Del af Sognet bestaar af muld
rige og sine Steder ret stærke Lerjorder, er Sognets
østlige Del mager Sandjord eller sandmuldet, men
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saa har denne Del af Sognet, Kær, Eng og Mose, som
i nogen Maade opvejer Manglen af de bedre Mark
jorder.
I ældre Tider havde dog denne Beskaffenhed ogsaa
Indflydelse paa det daglige Liv og Arbejde i Gaarde
og Huse, idet Markarbejdet i den kornrige Del af Sog
net optog Tiden om Sommeren, medens Tærskearbejdet i Forbindelse med Kvægets Røgt og Pleje var Vin
terens Arbejde. I den østlige Del fordrede Jorden ikke
saa meget Arbejde, den kunde saa blive noget let paa
Taa, men saa blev der Tid til en Del Tørveskær, og
mange af Beboerne kørte selv Tørvene til Holstebro,
men solgte dog ogsaa en Del til Afhentning paa Ste
det til Folk i de gode Sogne mod Nord og Vest, hvor
der ingen Tørvejord fandtes. — Vinterarbejdet var
let og indskrænkede sig for en stor Del til Pasning af
Kreaturerne. Foderet var mest Hø. Det meste af Skaftekornet gik med til Hestene. — Befolkningen i Sog
net var som nu jævne og bramfri Mennesker, der in
gen oversaa. De var fra Børn af vokset op i Arbejdet
for det daglige Brød, hvilket gav dem Forstaaelse af
Arbejderens Kaar, og Husbond og Tjener var oftest
Kammerater, der hjalp hinanden ved Arbejdet og del
te Bordets Glæder med hinanden. Disse Glæder var i
al Almindelighed meget begrænset; da Indtægterne
var smaa, maatte Levefoden sættes derefter, og her
om skal senere meddeles.
BEBOELSERNE.
Disse var ofte meget primitive, selv i Gaardene var
der kun faa Stuer. Som Regel laa Stuehuset i Vest og
Øst og havde to Døre ud til Gaardspladsen, Forstue
døren og Bagdøren. Fra Forstuen var der Dør. ind til
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Storstuen, hvor det meste af Familiens Bohave havde
sin Plads. De fleste Steder var der vel nok baade Dag
ligstue og Sovekammer, men der var ogsaa mange
Steder, hvor Dagligstuen tjente til Opholdsrum for
Natten endog til Tjenestefolkene, og der var sine Ste
der, hvor der i den bagerste Side af Dagligstuen var
ti eSenge med Omhæng eller Døre for, og Mand og
Hustru med Spædbarnet havde saa Plads i den midter
ste, medens den yderste var optaget henholdsvis af
mandlige og kvindelige Beboere. — At Luften i en
saadan Dagligstue saavel Dag som Nat var under en
hver Kritik er indlysende; thi Vinduerne kunde som
Regel ikke lukkes op. Luftfornyelsen foregik gennem
Sprækker i Vinduerne, hvilke dog omhyggeligt blev
stoppede for at holde paa Varmen, eller Dørene ved
Gennemgang gik op. Ske kunde det jo ogsaa, at en
af de mindste kunde klemme Næsen saa haardt mod en
Rude, at denne landede paa Stenbroen, hvilket kunde
give et friskt Pust i Stuen. — Desuden var der ogsaa
Køkken med Ildsted, Bryggers med Grubekedel samt
Spisekammer. Fra Bryggerset var der ofte et Bag
kammer til Saltkar, Dejgtrug og desk, og hvor Fami
lien var stor, en Seng til overtallige. Kun faa Steder
kendtes Bræddegulv, og dette kun igen i en enkelt
Stue. Over Bagerovnen var der Plads til Støvler, som
kun sjældent brugtes, samt til Skrammel med mere.
I Huse og Smaahjem var Hygiejnen endnu daarligere. Antallet af Beboere var tit som i Gaardene især
om Vinteren, naar de største af Børnene var kommen
hjem efter endt Sommertjeneste. I den østlige Del af
Sognet var Beboelseshusene ofte kun 6 a 8 Alen dybe.
En for faa Aar siden afdød Mand, Jens Peter Spille
mand, havde vel nok bygget ca. en Snes. Det sagdes,
han havde bygget 28 Huse og flyttet 33 Gange, i hvert
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Fald var begge Dele noget ud over det almindelige.
Det siger sig selv at megen Sygdom og Usundhed i
Befolkningen havde sin Rod i saa slette Beboelsesfor
hold. — Nu er Hjemmene, saavel Gaarde som Huse,
godt opbyggede, Straatag har maattet vige for de
røde Sten især i Østersognet, hvor Rugstraaets An
vendelse til Kvægets Fodring er mest paakrævet. Dog
mangler der de fleste Steder Stil over Byggeriet, der
er meget tilfældigt. Folk har bygget, eftersom de har
dyrket op og har haft Raad dertil. Efter Brande, hvor
Huse bygges paa een Gang, kan der komme mere Stil
over Anlæget.
Af nyere Dato er Mejeribyerne i Skave og Hvam
samt Kirkebyen i Borbjerg og Hogager, den største
af disse Byer er Skave, flere Købmænd og mange Næ
ringsdrivende af forskellige Slags findes der.
STUERNES UDSTYR
var i ældre Tid meget simpelt. I Dagligstuen var Lang
bord og Bænk. For Bordenden hang Fædrenes Grav
skrifter, der for en stor Del havde den stedlige Skole
mester til Ophav og afhang af hans mere eller mindre
»digteriske« Evner. Desuden var der gerne nogle gru
somme tyske Billeder »Jomfru Marie med Barnet«,
Jesu Korsfæstelse o. 1., og enkelte Steder fandtes et
indrammet Himmelbrev med Spaadomme og Trusler.
Hvor der i Familien var en særlig Begavelse, var Æg
teparrets Brudesang prentet og indrammet. — I de
velstilledes Hjem var der dog en Del Messingtøj, Stry
gejern, Varmebækken, Lysestager o. 1., maaske ogsaa
en Vandkedel af Kobber. Et Brædt med en sølvbeslaaet Pibe med Tobakspung. I Bagsiden af Stuen
hang ofte et Manglebrædt, hvorpaa den første Ejers
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Navn var malet med røde Bogstaver. I Kakkelovnskro
gen var der Plads til den traditionelle Armstol, til
hvilken den ældste eller svageste havde Førsteret; og
endelig fandtes en Dragkiste med Kopper.
DEN DAGLIGE KOST
var indtil for et Slægtled siden meget ensformig. Til
Davre fik man Mælk og Rugbrød. Mælken var enten
nymalket eller i alt Fald malket Aftenen forud. Der
kunde dog ogsaa til Formad vanke opstuvede Kartof
ler eller et Stykke Flæsk. Om Foraaret, naar Vildgæssene drog mod Nord, begyndte man med Formiddags
Mellemmad — et Par Stykker Rugbrød af egen In
dustri — med røget Faarekød eller Ost paa. Middags
maden var skiftevis Byggrød, Kartofler med stegt
Flæsk og Meldyppelse eller Kaal. Byggrynene lod man
lave paa de lokale Møller, der alle var indrettet med
dette for Øje. — Det stegte Flæsk til Kartoflerne blev
oftest uddelt af Husmoderen, der var meget upartisk,
men ligesaa økonomisk, der skulde tænkes paa den
Dag i Morgen. Dog gik det vist her i Borbjerg ikke
saa knapt til, som Folk sagde om et Sogn længere
Øster ude, hvor hver en lille Tanning Flæsk med Sværet ved, blev fastgjort til en Snor, og naar et Bid Kar
toffel var narret ned, trak man saa Flæsket op igen
for at agere Vejviser for den næste Kartoffel. At Kaalen spillede saa stor en Rolle som Næringsmiddel var
begrundet i, at man ikke den Gang som nu løb til
Slagteren efter »Tilmad«. Om Efteraaret var der al
mindelig Faareslagtning. Kødet blev saltet og røget
og tjente paa denne Vis til Kaalmaden Aaret rundt.
Dog kunde det ske, at den mindre paapasselige Hus
moder hen paa Sommeren havde mere harskt Kød end
godt var, og saa var der »Halsbrand« over hele Linien.
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Kaffen var ukendt til Hverdagsbrug, og der vankede
saa intet før til Eftermiddags Mellemmad, og endelig
ud paa Aftenen serveredes der Byggrød. Det var det
eneste Maaltid, man lagde paa Kroppen, de andre sled
man væk. Desuden kunde man saa drømme saa dejligt
om Natten, det var jo det eneste Samkvem, man havde
med fremmede Mennesker. — Brændevinen hørte i æl
dre Tider absolut med til den daglige Ernæring, og
det var en stor Skam for Vedkommende, hvis hans
Brændevin slap op i Utide, naar der tilfældigvis kom
fremmede, og en Dram eller to til Mellemmaden var
Hverdagsbrug: »Drik di Dram og go di Sko’r, hvis do
vil rejnes for Kaal i Goer« var andet end Talemaader,
det var Drengens Maal at blive Kaal og at kunne drik
ke sin Dram ud.
KLÆDEDRAGTEN.
For Klædedragtens Vedkommende var der i ældre
Tider saa vel som nu megen Forskel, det afhang jo
naturligvis af, hvordan Vedkommende var økonomisk
stillet, og havde der i Slægten gennem flere Genera
tioner været Velstand, fik Arvesølvet naturligvis en
fremtrædende Plads ved Udstafferingen. Tænker jeg
tilbage paa den Tid, jeg var Dreng, saa man adskillige
Steder de gamle Mænd med den røde Toplue, Skind
knæbenklæder og Skindærmer. Vadmelstøjet var selv
følgelig det gængse, ogsaa for Stadstøjets Vedkom
mende, men de bedre stillede kunde dog ved festlige
Lejligheder møde op i Fløjelsvest og Fløjelsknæben
klæder. Vesten kunde have indtil et Dusin blanke Sølv
knapper, og Benklæderne havde Sølvspænder forne
den. Strømperne naaede ovenfor Knæet og fasthold
tes af Strømpebaand, der var snøret om Benet mellem
Knæet og Læggene, »æ Huesbondstej«. De unge Karle
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havde vel stundom Sko paa Fødderne, men ellers hav
des lange Støvler, der naaede lige til Knæspændet. Dog
skal det bemærkes, at »Lovringtræsko« tit maatte gø
re det ud som Fodbeklædning. løvrigt havde Mændene langskødede Frakker paa, tit en sølvbeslaaet Stok i
Haanden og sølvbeslaaet Pibe i Munden, og som Top
pen paa Kransekagen een af disse høje Hatte paa Ho
vedet, som man nu kun ser i Museerne, og som man
meget betegnende kalder for »Skorstensrør«. Man
kan godt forstaa, at naar en Mand var saaledes udstafferet, da følte han sig hævet over den jævne Al
mindelighed, og det kan næsten tilgives Konen, om
hun i ham saa noget af det største næst efter den sted
lige Øvrighed, Kongen og Vorherre. Hvor solide de
hjemmesyede Støvler var, skal jeg t. Eks. anføre, at
en Mand i Slutningen af Aarhundredet kun havde haft
eet Par Støvler i sine Dage, og han blev dog 80 Aar,
inden han døde; disse Støvler havde endda gjort Tje
neste Treaarskrigen igennem.
Lovringstræskoene havde Navn efter Lovringbønderne, der kom agende i hele Vogntog her til Vester
egnen med deres hjemmefabrikerede Træsager saasom
Træsko, Vognhjul, alle Slags Vogndele af Træ, Træ
skovle m. m. Ved Sjørup Kro gjorde de Holdt, og
spredte sig saa ud over Sognene for at afsætte Varer
ne og derved bringe lidt Skillinger med sig hjem. Disse
Træsko havde høje, spidse Snuder og Vrist, ligesom en
Spids gik op over Hælen, og de lignede derved et lille
tremastet Skib, men der var en »gue Gaang i em«, og
gamle Folk fortæller, at de gik til Legestue i dem om
Julen og dansede paa Lergulv til den klare Morgen
— et godt Stykke Arbejde. — Man var meget nøje
regnende med Tøjet i det daglige Liv, intet matte bli
ve smidt væk, der ikke var slidt op. Meget ofte var
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Benklæderne af Faareskind, og blev Vadmelsbenklæ
derne for daarlige til Fest og Kirkebrug, fik de en Be
klædning af Faareskind paa Laar- og Bagpartiet. I
disse Tider lavede Bønderne selv Tag af Rugstraaet,
og dette Arbejde sled haardt paa Bukserne, ligeledes
snoede de som andet Steds omtalt Simer til Fastbin
ding af Taget, og ved dette Arbejde sad man jo paa
den snoede Sime og efterhaanden som Arbejdet skred
fremad, trak man Simen bagud under sig, og dette
sled haardt paa Buksebagen, saa her var Skindbeklæd
ningen paa sin Plads. Disse Skindlapper kunde med
Tiden blive saa fedtede og blanke, at man næsten kunde
spejle sig i dem. Angaaende Simesnoningen, da maatte
en Karl kunne sno 100 Favne en Aften, ca. 5 Timer. —
Kvindedragterne har altid vekslet mest og gør det
da endnu. Jeg kan mindes Krinolinen i Brug, da *var
det knapt Kvinderne kunde komme ind ad Kirkedøren
for den umaadelige Vidde, Skørterne havde; det var
nærmest en Slags Tøndebaand, der holdt Skørterne
ude. Denne Mode misprydede fuldstændig sin Bærer,
der med Armen udstrakt mest af alt lignede en
hollandsk tovinget Vindmølle. Hvor maatte det ogsaa
være ubehageligt at gaa i en saadan Kjole, hvorunder
et halvt Dusin Smaabørn kunde gemme sig, uden no
gen kunde se, Vedkommende havde fremmede. Moden
fordrede sit Offer, og dette har Kvinden altid været
villig til at yde. — Døraabningen var i den Tid snæ
ver, Stuerne var smaa, der maatte lempes, hvor mange
var forsamlede. — Kvinderne maatte anbringes paa
Stole. Langbænken passede ikke for Krinolinerne. I
Blæst og Snefog led Datidens Kvinder meget; thi det
var som at lukke op for Uvejret. Underbenklæder ba
res nemlig ikke, Emancipation vilde ikke have gaaet
ustraffet af. —
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Paa Hovedet havde Kvinderne den saakaldte franske
Kappe, der klædte dem godt, ogsaa Vingekappen tog
sig godt ud paa de ældre Kvinder. Havdes der et
brunt, tavlet Silketørklæde at binde over Kappen og
et fransk Sjal at slaa over Skuldrene, var Dragten
fuldstændig. — Efter Krinolinen holdt Tornyren sit
Indtog. Tornyren var Fjedre, der var anbragt i Kjolen
længst bag omme, og gav den derværende Legemsdel
en saadan Tilvækst bagud, at der i det mindste var
god Plads til en Tjener. Omtrent paa samme Tid som
Tornyren, men ogsaa senere, kom Moden med de man
ge Garneringer paa Kjolerne. Disse var langt klæde
ligere end Krinolinerne, men her blev Tøjet klippet i
ligesaa mange Stykker, som der skulde være Garne
ringer, saa Omsyningen derved blev umuliggjort.
Nu klæder Landboerne sig bymæssigt, Ligheden paa
Klædedragtens Omraade har holdt sit Indtog overalt,
kun ældre Landboere holder sig endnu til Vadmelen.
— Det havde været ønskeligt, om Landboerne havde
holdt igen og ikke fulgt med Strømmen med Hensyn
til at ligne Købstæderne i Kjoledragten. Den stærke
Vadmel kunde holde til alt det grove Arbejde og var
derfor langt det billigste. — Kvinderne klæder sig paa
fransk og fryser frygtelig paa dansk; men maaske de
kan hærde sig ved slig Paaklædning.
FRIERI OG GIFTERMAAL
gik for sig indenfor meget afstukne Grænser, og Be
folkningen var meget beslægtet i de forskellige Dele
af Sognet. Flere Steder har f. Eks. 3 Brødre haft 3
Søstre,og tit og ofte giftede deres Børn sig igen med
hinanden. Familien kendte man, >de andre< kunde
være baade »hudden og* sorren«, og tillige spillede
Medgiften en betydelig Rolle i Foretagendet, Penge-
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ne, der med megen Møje havde formeret sig paa Ki
stebunden, skulde nødig udenfor Familien. Den Gang
var den offentlige Forsorg jo ikke stærkt udviklet,
Folk maatte sørge for sig selv, og man vidste Sandhe
den i det gamle Ord, at naar Krybben er tom, bides
Hestene. Endnu er Befolkningen i Borbjerg ikke
saa lidt indslægtet, men Ungdommen er ikke mere
bange for »de andre«.
HYRDEDRENGENES LIV.
1 Almindelighed havde Hyrdedrengene i Borbjerg
det nogenlunde godt; men særlig i Østersognet var
deres daglige Liv meget afsondret fra de andres, idet
de levede deres Liv sammen med Faarene ude paa de
store Hedeflader mellem Hogager og Herrup i Sevel
eller i Moser og Kær ved Kreaturerne. Saavel Faar
som Kreaturer gik løse Sommeren om. Ligeledes var
Løsdrift almindelig og nødvendig i de store Hedegaarde Heselaa og Store Hesel som forresten i alle Hesel
Gaardene. Men det var ikke alene Tjenestedrengene,
der var anvendt i denne Gerning. Egne Børn blev tag
ne i Brug, saa snart Kræfter og Mod var til Stede.
Til Gaardene i Skave var der ligeledes afsides lig
gende Moser og Enge, hvortil Dreng og Kreaturer
blev henvist, medens Kreaturerne i den federe Ende af
Sognet som oftest stod tøjrede, og Drengene af den
Grund kunde hjælpe til ved forefaldende Arbejde.
ARBEJDSORDNINGEN.
Indtil for ca. 30 Aar siden var Maskinerne ikke ta
get meget i Brug i Borbjerg. Græs og Korn maatte
fældes med Leen, ligesom Tærskningen af Kornet gik
for sig med Plejlen. Det var en »hvelle Kaal«, der kun
de tage et godt Skaar uden at sætte »Skaarbolke«, og
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den Karl, der skulde laane Grund at gaa paa, naar han
høstede, blev ikke gammel i Gaarde. En dygtig Pige
kunde rive Hø efter to Karle og strø det paa Skaaret,
men saa skulde der ogsaa være et vist Spillerum mel
lem Skaarene. Naar Høet efter tilstrækkelig Vejring
skulde sættes i Stak, fik Pigerne i Forhold til Kræfter
ne de første Rivekast, hvor der var mindst Hø at
flytte og Forkarlen eller Husbonden eller dem begge
to satte Høet i Stakke, der skulde sættes med en vis
Øvelse, saa Vinden ikke saa let kunde spille Hejgut
med dem. Under Høstarbejdet havde hver Mand sin
Opbinder, og Arbejdet gik for sig med Liv og Lyst,
hvis Forholdet ellers var godt indenfor den snævre
Kreds af Mennesker, der skulde udføre Arbejdet.
»Naar Dug gik af Haar, drog Høstmænd af Gaard«,
og naar fradrages Spise- og Hvilepavser, blev man ved
med at høste til Solen gik ned. Efter den Tid skulde
Kornet sættes i Rader, og det blev sent, inden Pigerne
fik malket, og Folkene kunde samles til Nadver. No
get særligt Høstgilde, som enkelte Steder var Skik og
Brug efter Indhøstning, var ikke almindelig i Bor
bjerg, dog fik Folkene ved Op- og Indhøstning et sær
ligt »Godbid« under een eller anden Form.
AFTENARBEJDET OM VINTEREN
var særlig Kurvebinding og Simesnoning for den
mandlige Parts Vedkommende, medens Karter, Rok
og Garnvinde blev haandteret af det kvindelige Ele
ment. De fornødne Løbe og Kurve skulde bindes, og
da Bygningerne var straatækte, var der i de større
Gaarde Brug for indtil 2000 Favne Simer aarlig. Man
dene sad over Løbene, medens de yngre Mandfolk
maatte sno Simer, og en god Skraa var nødvendig,
for at man stadig kunde spytte i Næverne. En dygtig
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Simesnoer kunde drive det til 100 Favne en Aften, c. 4
Timer; men saa maatte der ogsaa svedes og ikke hø
res for meget efter Kvindfolkene. Disse havde en fæ
nomenal Øvelse, saa Hænderne kunde passe Arbejdet,
skønt Øjnene var ved Karlene og Munden hos Nabo
erne.
FORNØJELSERNE
udenfor Hjemmet var ikke mange, dog kom de unge
sammen til Julegilde og ved saadanne Lejligheder
maatte det ofte koste et Par Strømpefødder, da Dan
sen med dem var mere almindelig end med Støvler, og
de beslaaede Træsko egnede sig lige saa lidt den Gang
som nu til Fodbeklædning, naar den, man havde Øje
og Hjerte til, skulde føres anstændigt rundt paa Gul
vet. Et Par Markeder om Sommeren skulde Ungdom
men ogsaa til, og da gik Dansen lystigt hos Madam
Christensen i Østergade, Holstebro. Dog hændte det
desværre ofte, at Karlene blev brøsige efter for stor
Nydelse af Spiritus, og saa blev Pigerne vandøjede; thi
Dansen efterfulgtes tit af Slagsmaal. En saadan Mar
kedsdag blev Hest og Vogn overladt Ungdommen til
Afbenyttelse, og Kørslen blev ofte Kapkørsel med Na
boens Befordring, eller hvis man havde lidt udestaaende med andre, da med dem. Det var en stor Skam for
Kusk og Befordringsejere at blive kørt agter ud, og
man har sagt om en enkelt Mand, at hans Afskedsord
til de unge almindeligt var: >Vorherre væ mæ jer, o
læ ingen ky’r om jer«. Han var ellers nøjeregnende,
men her stod Æren over Risikoen.
MARKEDERNE.
Folk kom sjelden til Købstad i Sammenligning med
nu, især de, der havde lang Vej til Byen. Og naar man
betænker, at de kørte med Stude, var det ikke saa unHardsysscls Aarbog XXII

2
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derligt, om de blev hjemme og prøvede paa ved egen
Opfindsomhed at lave alt selv. — Enkelte Gange maatte de ud og da særlig til de store Markeder i nærme
ste By. Længe i Forvejen blev alt lagt til Rette til den
store Begivenhed at komme med til Marked. Marked
erne holdtes gerne i 2 Dage. Første Dag for de gamle
og gifte og den næste Dag for de unge. Alle spekule
rede i de gamles og unges Penge. En Mængde Telte
med alskens Varer var gerne opstillet i lange Rækker
paa begge Sider af Gaden. Alt kunde faas og naturlig
vis for Røverkøb; men foruden Telte med Varer, fand
tes der gerne en Mængde Gøglertelte. Selv om ikke
der var saa meget i de Dage som nu, saa var der dog
mere end nok, lige fra Vokskabinetter, Panoramatel
te til Telte med alle mulige Slags Vanskabninger. Udraaberne var iført de mest skrigende Dragter og un
der høje Raab udmaledes Seværdighederne for lytten
de Tilhørere. Det var ikke nemt for de unge at staa
for saa fristende Ting. — Hen paa Eftermiddagen gik
Dansen lystig i Dansestuerne, og det blev sent, inden
der sluttedes. — Naar gamle og unge kom hjem
fra Marked, havde de Markedsgaver med til dem der
hjemme, der ikke havde været med i Byen. Det var
oftest Husmoderen og Tjenestedrengen, der maatte
blive hjemme.
NÆRINGSVEJE.
Om Næringsvejene i $ognet skriver Pastor von
Hjelmcrone omkring 1750 følgende:
Sognets bedste Næring er af Heste, Kvæg og Svin,
som Landmanden aarlig sælger. Iligemaade avles god
Rug, Byg og Havre, hvoraf sælges en Hoben og ud
skibes paa Limfjorden til Aalborg; Markerne er be
kvemme til disse Slags Sæd og meget bærsomme,
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hvilket kommer dels af Beboernes Flittighed, da man
med Sandhed kan sige, at de fleste er rette Jorddyr
kere, og dels af den Gødning, som Jorden paa nogle
Steder faar af Kride, og paa nogle Steder af den 4 a 5
Dele værende Jordsmon (Mergel) eller blaaagtig Ler,1)
der lige saa vel som Kride ligger i horisontale, flade
Skiver og har et alkalisk Væsen. Denne Lim, der inde
holder saavel mineralske som vegetabilske Masser,
graves op om Sommeren i tørt Vejr og køres i Dyn
ger, men før Vinteren begynder, spredes den ud paa
Ageren,2) som først maa være fællet, at den kan ligge
Vinteren over og vel smuldres, om Foraaret piøjes den
ned, og Jorden besaas; vil man give den tillige lidt
Gøde er det saa meget des bedre?)
Det første Aar mærkes ikke synderlig Nytte af den
ne Lim, men det 2., 3., 4., 5. og 6. Aar maa man for
undre sig over den herlige Virkning og den overflø
dige Guds Velsignelse paa Marken, og ligeledes Græs
med Mængder af røde og hvide Kløver, men man maa
vel agte Følgen: 1) Der maa ikke tages uden 5 Kjærve
derefter, 2) at man lader Marken efter 6. Kjærv hvile i
den ellers sædvanlige Tid, som her i Egnen paa de
fleste Steder er 5 eller 6 Aar, 3) og at man ikke lægger
Limen for tyk, mere end 1 Læs maa 3 Favne Jordemaal i Kvadrat ikke have?) Vel kan Jorden frembære
'•) Dog er Sandmarken ikke nær saa tjenlig dertil, som Lerog Muldmarker samt kolde og sure Marker, der bærer Katskjæg og andre daarlige Græsser.
Hjelmer.
*) Denne Lim bruges ikke alene til Hede og anden Jord,
som ingen Nytte fø r har været til, men endog til Indmarken.
Hjelmer.
*) Omgangen dermed er følgende, som jeg ved 17 Aars E r
faring har udfundet at være den bedste, og af de fleste her i
Egnen nu almindelig bruges.
Hjelmer.
•) Den første Kjærv er almindelig Byg, den anden og den
2*
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en 12 a 14 Kjærve efter hinanden, men naar den er
brugt i saamange Aar, bliver den ubrugelig1) i en
Mands Levetid baade til Korn og Græs, med mindre
man igen efter den engelske Maade ville lægge et
godt Lag sur kold Jord paa den, da det lader til, at
den igen derved kunne sættes i Stand til at bære Korn
— jeg siger alene det lader dertil, nemlig, å priori,
thi selv har jeg ikke haft Lejlighed til at prøve det.
Man kan ogsaa lægge Limen enten tykkere eller tyn
dere end oven meldt er, men ogsaa til Skade; thi læg
ges Limen for tykt, bliver Jorden saa løs, at den ikke
straks i Hvileaarene vil lukke sig, og lægges den for
tynd, faar man ikke synderlig Fordel deraf. Naar alt
dette iagttages kan Limen sikkert bruges uden mind
ste Fare for at fordærve Jorden, som jeg nu i mere
end 17 Aar har haft Prøve paa, og maa tilstaa at den
almindelige Tanke om Limen, at den gør en rig Fader,
men en fattig Søn er i saa Fald ganske urigtig, da
den derimod er rigtig nok, hvor den misbruges, som
ogsaa er sket somme Steder her i Egnen, dog ikke
uden i Begyndelsen, da Limen først blev funden, og
man ej vidste ret Omgangen dermed. Dette har jeg
agtet fornøden her at erindre, saasom de økonomiske
Skrifter, jeg haver læst, baade af vore egne og frem
mede, endog f. Eks. Gr. Hoick; le gentilhomme cultivaticus, hvilken sidste er en Oversættelse af den før
ste, Reükard etc., ikke har noget paalideligt om Li
men, da deres Afhandlinger derom er mere theoretiské end praktiske og ikke holder Stik.
tredie Rug, hvor Jorden ikke er for kold dertil, og de øvrige
Kjærve er Havre.
Hjelmer.
*) Kraften trækkes ganske ud, Jorden bliver aaben og løs,
at Kreaturerne i vaadt V e jrlig kan synke ned til Knæerne i
den, den bærer i Stedet for Græs Tidsel, med faa Ord: den
bliver eti, d. e. ubrugelig.
Hjelmer.
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Af Fiskeri haves ikke, uden i Holmgaard Sø og
Borbjerg Sø. Sognepræsten tilhører Fiskeret i den
første og Mølleren i Borbjerg Mølle den sidste. Fiske
ne i disse 2 Søer er Brasen, Gedder, Aborrer, Skaller
og Aal; men der faas ej mere deraf end til egen For
nødenhed. Fra Limfjorden, som er % Mil herfra, og
Vesterhavet, som er 4 Mile herfra, faar andre her i
Sognene deres fornødne Fiske. — Af Jernerts lader
det til, man har Mangel. Af Ildingsbrænd haver man
knap det fornødne. —
Saavidt Pastor Hjelmkrones Optegnelser, 25. Marts
1766.
C. von H.
HANDELEN
i Borbjerg Sogn for 150—200 Aar siden var som andre
Steder i Vestjylland Handel med Heste, Stude, tom
me Køer og Kvier samt Galte — de saakaldte »Driv
galte«. — Markedspladserne for disse Dyr var særlig
Tønder, Højer, Husum og flere andre Steder Syd paa.
— Der var et forunderligt Tillidsforhold i de Tider
mellem Køber og Sælger. — Tabte Køberen store Sum
mer og kom hjem med tomme Lommer, kunde han
godt akkordere med Sælgerne om at beholde de køb
te Dyr til Handelen bedredes. Sælgerne vidste altid af
Erfaring, at det vilde skade dem selv, hvis hine gik
fallit. — Hestene blev gerne solgt paa Markederne i
Itzehoe og Hamborg. De jydske Heste var meget søg
te i Tyskland og Frankrig. Folk i Borbjerg troede al
tid, at naar Heste og Søm var dyre, trak det op til
Krig et eller andet Sted, hvilket var til Fordel for os,
naar vi da selv kunde blive holdt udenfor. — Ogsaa
naar Kalveskind var dyre, var det Tegn paa Krig; thi
disse skulde bruges til Trommer og Tornystre.
Naar Kreaturhandlerne havde solgt deres Heste,
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Stude, Køer og Svin, fik de altid Betaling i Sølv,
»preussiske Thaiere«. Ved Toldstederne blev de tyske
Penge ombyttede med danske. Pengene blev gemt i
Lærredspunge, der var skrevet paa hver Pung, hvor
meget der var i den, og den var forseglet med Ejerens
Signet. Disse Penge kom i en saakaldt »Mantelsæk«,
som der var Laas for, eller i et jernbeslaaet Skrin, der
blev laaset. Sedler og Guld saas næsten aldrig. Naar
de kom hjem med de mange Penge, skulde de ud og
betale de købte Kreaturer. De tog saa en lang, smal
Lærredspose — den saakaldte Kat — der kunde laases
og havde en Læderrem i hver Ende, saa den kunde
spændes om Livet, naar den da ikke var alt for tung,
i modsat Fald bar de den over Skulderen.
Priserne paa Dyrene var ved Aarene 1800 og der
omkring følgende: En 4—6 Aars Hest 50—100 Daler
kurant i Forhold til Godheden. Et Par 2 Aars Stude,
som Bønderne solgte til de store Kreaturhandlere ko
stede omkring 20 Daler kurant Parret og samme Priser paa tomme Køer og Kvier. 4 Aars Stude kostede
gerne 40 Daler kurant Parret. — En »Drivgalt« 5 Da
ler.
I vore Penge ser det saaledes ud:
1 Specie = 4 Kr. = 7% Mk. kurant.
1 Rigsdaler kurant = 6 Mk. a 16 Skill, kurant.
1 Mk. kurant = 16 Skill.. 1 Skil. = 3% Øre.
1 Rigsdaler Rigsmønt = 6 Mk. a 16 Skilling.
1 Rigsdaler = 60 Skilling kurant.
1 Skilling kurant = l®/10 Skilling Rigsmønt.
5 Skilling kurant = 8 Skilling Rigsmønt.
1 preussisk Thaler = 8 Mk. Rigsmønt.
1 Rigsdaler Rigsm. = 96 Skilling = 200 Øre.
1 Skilling Rigsmønt = 2,/4S Øre.
1 preussisk Thaler = 2 Kr. 64% Øre.
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LIVET FØR OG NU.
Alt, hvad der er anført, er omtrent, som Livet leve
des for op mod 100 Aar siden; men hvor er Livet for
andret. — Kaffen har fortrængt Mælken til Fortræd
for os selv og til Fordel for Kaffegrossererne. Hvor
Hyrdedrengen fordum gik med Faarene, strækker sig
nu Plantagerne, og de Høje, hvorpaa han stod for at
spejde efter Hjem og andre Mennesker, ligger nu
skjult og glemt imellem dystre Fyrretræer. Hvor Kar
len strøg sin Lee og Pigernes klare Latter gjaldede,
gaar Maskinerne deres afmaalte og tunge Gang, me
dens Stumperne af Frøer og Fugleunger passerer
Jernfingrene.

Kurvebinding og Simesnoning er en Saga blot, og
derved har Hjemlivet lidt et af sine alvorligste Knæk.
To Mejerier i Sognet forretter det Arbejde, som
Kvinderne paa dette Omraade møjsommelig maatte
udføre, her er den største Gevinst. Ligeledes har det
hvide Lys erobret Borbjerg paa Hogager nær. Skave
har sit eget lille Elektricitetsværk, medens det øvrige
Borbjerg sammen med flere Sogne køber Lys og Kraft
fra Holstebro. — Levefoden er hævet — sikkert for
højt — Velværet er meget større baade for de, der
ejer noget, og de, der intet har; men om Lykken er
større i de enkelte Hjem er et Spørgsmaal, som ikke
er let at besvare, da Lykken og Glæden over Smaating
ikke mere er til Stede.
JULEMÆRKER.
I gamle Dage havde man i Borbjerg som forresten
mange andre Steder en hel Del Mærkedage med Hen
syn til Vejret. Folk gav den Gang meget nøje Agt
paa Vejrforholdene. 1ste Juledag og de næstfølgende
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11 Dage gjaldt som en Spaadom om Vejret i Aarets
12 Maaneder. Var der Tale om, hvordan Vejret vilde
blive een eller anden Tid i Aaret, saa blev der sagt, at
det vilde blive saadan eller saadan »hvis ikke Jule
mærkerne slaar fejl.«
Den 25. Januar, Povlsdag, skal Solen skinne saa
længe, at en Rytter i den Tid kan sadle sin Hest, da
vi ellers faar Krig dette Aar.
Kyndelmissedag (den 2. Februar) skal der være saa
stærk en Snestorm, at 15 Kærlinger ikke kunne holde
et stort Kalveskind, og saa kan man rutte med Foderet
til Kreaturerne, da det er Tegn paa tidligt Foraar.
Stormede det 3. Februar vilde Bygget blive ribbet,
delvis slaaet af, før det blev modent.
22. Februar (St. Pedersdag) maa Jorden ikke være
haardere frossen, end at Peder kunde stikke sin Pig
kæp i Jorden.
St. Graversdag (12. Marts) »ska æ Faar ta si Lam
ve si Laar o takk si Husbond for en goue Oer«.
»April Snø ligner æ Smør o æ Brø; men Maj Snø
lignes ved Guld rø.«
I Foraaret kommer Vildgæssene med FormiddagsMellemmaderne og tager Folks Træsko. I Efteraaret
flyver de mod Syd og kommer da med Træskoerne og
tager Formiddags-Mellemmaderne.
MUNDHELD.
»Morgensladder gir Aftenpladder«.
»Sydøst Vind og Kvindsind og Faareforskækkelse
ender gerne mæ Wand.«
»Nær æ Kok gaaler o æ Awten kort atter, æ Høns
er kommen i Row o æ Raand, saa æ det Tejn te Vejer
skywt«.
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FOLKEMÆNGDEN
i Borbjerg Sogn i det sidste Hundredaar ser saaledes
ud:
Ved Folketællingen 18. Februar 1834:
Mænd.................................... 385
Kvinder................................. 469
Summa -------854
Ved Folketællingen 1840:
M ænd....................................375
Kvinder................................. 458
Summa -------823
Ved Folketællingen 1. Februar 1845:
M ænd....................................406
K v in d e r................................... 490

Summa -------896
Ved Folketællingen 1. Februar 1850:
M ænd....................................449
Kvinder.................................521
Summa -------970
Ved Folketællingen 1. Februar 1855:
M ænd....................................468
Kvinder.................................545
Summa-------- 1013
Ved Folketællingen 1. Februar 1860:
M æ nd....................................572
Kvinder.................................598
Summa -------- 1176
Antallet af Gaarde og Huse: 231
Familier: 243.
Folketællingen 1. Februar 1870:
M æ nd....................................642
Kvinder.................................686
Summa
1328
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Af Gaarde og Huse: 250.
Familier: 265.
Folketællingen 1. Februar 1880:
M æ nd.................................... 761
Kvinder.................................717
+
8
Summa--------1486
Af Gaarde (101) og Huse (181) 282.
Folketællingen 1. Februar 1890:
M æ nd.................................... 779
Kvinder................................. 767
Midlertidig fraværende . . . . 10
Summa -------- 1556
Af Gaarde (102) og Huse (194) 296.
Ved sidste Folketælling var der i Sognet mellem
2000 og 2100.
DEN HELLIGE KILDE
i Kilsmark hørte til Neder Kilsmark. Begge Gaarde,
Over og Neder Kilsmark, nævnes i 1683 som Helgaarde. Rundt om Kilsmark har der i gamle Dage været
Skov. 1576 tildømtes der Kronen et Stykke af Kils
mark Skov, som Niels Ibsen i Villemoes vilde tilegne
sig. Peder Gyldenstjerne i Tim fik af Kronen Skøde
paa begge Kilsmarkgaarde Aar 1585. Da hørte Holmgaard Sø til Neder Kilsmark, og i en Slugt findes den
berømte Kilde, der i lange Tider var søgt af en Mæng
de syge ikke blot fra Borbjerg, men ogsaa fra de om
liggende Egne.
Der fandtes ikke mange hellige Kilder i Jylland,
saa man forstaar godt, at de faa, der var, blev godt
besøgte. Særlig St. Hans Nat samledes de syge paa
Kilsmark Bakker, hvor et stort Baal blev tændt for at
forhindre Hekse og Trolde i at slaa sig ned. De er jo

BORBJERG SOGNS HISTORIE

27

paa Vej til Bloksbjerg. Det er næppe helt rigtigt med
denne Forklaring, snarere maa man tro, som man for
tæller, at saa langt som Baalets Lys naar, har Hekse
og Vætter ingen Magt. Baalet skærmede mod Brand

Den hellige Kilde i Kilsmark

i Sæden. Hermed passer den almindelige Tro paa, at
Ilden har skærmende og rensende Indflydelse. St. Hansbaalene er de sidste Minder om en hedensk Ilddyrkel
se, som har betydet meget for vore Forfædres'Tro og
Liv. Naar Baalene havde brændt en Tid, begyndte de
syge at humpe af Sted til Kilden. Det var ikke let, det
var nedad og mange gik ved Krykker. De fleste, der
kom, havde Øjensygdomme og Engelsk Syge, dog
kunde Kildens Vand ogsaa hjælpe for andre Sygdom
me. Ved at drikke af Vandet eller bade et sygt Sted
dermed, blev man karsk og sund igen. Hvorvidt selve
Kildebesøgene hjalp mod Sygdommen, er vi naturlig-
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vis ganske ude af Stand til at sige noget om — dog
maa man lægge Hovedvægten paa det psykiske, idet
Troen paa Helbredelse ofte har udrettet mere end
selve Vandet.
Paa Billedet ses Neder Kjelsmarks nuværende Ejer
Lauge Nielsen stirrende ned mod det underfulde helse
bringende Væld, hvis Vand løber ud i Holmgaard Sø,
hvorfra det atter løber i Store Ryde Mølledam og tilsidst føres ud igennem den hellige Aa — Helleaa —
til Limfjorden.
Man har fra gammel Tid et Digt om den hellige
Kilde i Kilsmark. Kun det første af Digtet er bevaret,
og det lyder som følger:
Digtet om den hellige Kilde i Kilsmark:
I Dalens Skød et Kildevæld,
hvis stille Rislen bringer Held,
og Vandet flyder over skønne Enge,
som længere nede venlig breder sig.
Paa Bakkerne Træer knejse alle Vegne
og Blomstre mylre frem af Frø.
Digtet har været længere, men Resten er gaaet tabt.
SAGNET OM BORBJERG KIRKE.
1766 optegnedes et endnu levende Sagn saaledes af
Hjelmcrone:
»Udi Bjerget, hvor Kirken staar, boede en saa kal
det Bjergmand. Han vilde ikke lide Guds Hus i Nær
værelse hos sig, hvorfor han om Natten flyttede alt
det over paa Gejbjerg, som var opført af Kirken om
Dagen. Bygningsfolkene bar det atter over paa Bord
bjerg om Dagen, men saa snart Natten kom, førte
Bjergmanden det over paa Gejbjerg igen.
Dette skete saaledes ofte. En lang Tid gik bort med
denne Flytning, og Bygningen standsede, hvorover
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Bygningsfolkene endelig tillige med Menigheden
maatte træde til Akkord med Bjergmanden og indgaa
følgende: Kirken skulde Bjergmanden tillade blev byg
get paa Bordbjerg, og selv skulde han flytte til Gej-

Vejen over den bekendte Bro

bjerg, derimod skulde Bjergmanden have den første
og sidste Pigebrud, som kom til Kirken. Da nu Kirken
var færdig og den første Pigebrud derefter blev ført
til Kirken ved den østre Kirke-Stæt og Port, som just
vender ud mod Gejbjerg, indfandt Bjergmanden sig
og fordrede Bruden. Brudgommen, som dette ikke
anstod, søgte tilligemed hele Brudeskaren at redde
hende og brugte Magt mod Magt, da det gode ikke
kunde hjælpe, men forgæves. Bjergmanden gik af
med Bruden, som han bragte ind i sin ny Bolig i Gej
bjerg, men Brudgommen, som holdt fast ved hende
det længste, han kunde, beholdt alene Brudelokken
og Hovedsmykket«.
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Pastor Hjelmcrone føjer hertil:
»Man kan nu tage denne Tradition for det den er,
og anse den som en anden af lige Slags, men imidler
tid har samme Tradition endnu den Dag i Dag den
Virkning, at aldrig nogen Pigebrud fra den østre Del
af Sognet drager den rette almindelige Vej til Kirken,
hvilken hun dog ellers
til alle andre Forret
ninger i Guds Hus sø
ger; thi enhver Pige
brud frygter for, at hun
skal være den sidste,
der skal føres til Kir
Broen
ken, og følgelig blive
et Rov for Bjergmanden, men Bruden tilligemed det
hele Følgeskab kører til visse en Fjerdedel Mil af
deres rette Kirkevej uden om en stor Sø, som de da
faar imellem dem og Bjerget, hvor de endnu tro, at
Bjergmanden bor, og komme saa ind paa den vestre
Side af Kirkegaarden, hvor Bruden formener at være
i Sikkerhed.«
Dette finder endnu Sted. Sagnet er vistnok opkom
met ved, at Vejen Sønden om Kirken er besværlig og
vel i gammel Tid ofte har været ufremkommelig,
hvorfor man ved store Optog har foretrukket den
længere Vej og altsaa søgt den vestre Indgangsport
til Kirkegaarden. Heraf har dannet sig den Tro, at de
ældre har gjort dette af Overtro, og efterhaanden
har der dannet sig et Sagn.
Spurgte Folk Præsterne ad, fik de gerne det Svar:
»Nej, der er selvfølgelig ingen Trold eller Bjergmand
i Bjerget; men det er jo ikke værd at trodse saadanne
Overleveringer; thi skulde der ske noget ved Brude
toget eller senere i Ægteskabet, saa vilde det tillægges
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den Frækhed, at man trodsede denne Overlevering.«
Saa gik Aarhundrede efter Aarhundrede, ingen vo
vede at gøre Forsøget, trods det, at ingen troede
hverken paa Trold eller Bjergmand; men saa for ca.
15 Aar siden var der en Møllersvend i Borbjerg Mølle,
som var forlovet med en Pige i Trabjerg. Hende fik
Møllersvenden overtalt til at vove Forsøget med at
køre over Broen. Da det rygtedes var der en Mængde
Mennesker opstillet rundt om paa Bakkerne for at se,
hvorledes det spandt af; men der skete intet, hverken
med Trold eller Bjergmand.
Nu kører alle Brudetog østfra denne Vej til Kirken.
— Overtroen er brudt, takket være den dristige Møl
lersvend.
Denne Begivenhed fostrede en Digter. Kort efter
udkom et Digt, der lyder saaledes:
I lyse Nat og i Klæder hvide
den Møllersvend til Kirkebro monne skride,
at vove en Dyst med den lede Trold
foruden Lanse Hjelm og Skjold.
Med Ordet, som det nu her skal falde,
han Trolden frem fo r sig monne kalde.
Hør T ro ld l jeg agter en Brud at tage,
fra Trabjerg vi her over Broen age,
den lange Omvej vi nu ej vil køre
paa denne Aarstid og i dette Føre;
men Bruden min lader du i Ro,
det koste dig Liv og Troldebo.
Thi Sagnet siger, at du skal eje
den første Brud ad disse Veje,
men hvis du vover min Brud at røre,
skal dette over dit Hoved føre,
at straks jeg lukker Møllens Sluse,
saa Vandet ind i dit Bo skal bruse.
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Og ej jeg tøver, men jeg vil haste
din Skælm at drukne, derefter kaste
dig op paa Engen ved Vejens Færdsel
til Menneskers Spot, men til Troldes Rædsel.
I Tusind Aar om du Folk har skræmmet,
din Troldmagt vil jeg have hæmmet.
Den Trold han ærgred sig gul og grøn,
thi fluks fo r Gerning han frygted Løn,
det var et Under, han i F lint ej sprang,
han lod det dog være denne Gang;
thi Trold er bange for at dø,
om Kampen end gælder væne Mø.
Og lyse Nætter og hvide Klæder
nok Lysets Børn, men ej Trolde glæder.
den Trold var besejret, den Brud maa vandre
paa Broen over, og siden andre,
og Troldens Hu sig monne vende,
han er nu som andre Pebersvende.

SAGN OM BORBJERG KIRKE.
I »Jydske Folkesagn«:, samlede af Evald Tang Kri
stensen, tredje Samling, staar optegnet følgende Sagn
om Borbjerg Kirke:
Der ovre i Borbjerg skulde de have dem en Kirke
bygget, og saa er der en Bakke, som gaar ud fra Syd
østsiden af Borbjerg Møllesø, Gjeddebjærg kaldes
den, der byggede de Kirken. Naa, de bygger løs, men
hvad de bygger der om Dagen, det bliver revet ned
om Natten.
Saa kom de i Snak med Trolden om det og fik gjort
den Akkord med ham, at han maatte ikke forstyrre
dem i Arbejdet, naar de byggede Kirken et andet Sted.
De skulde opføde to røde Tyrekalve, til de blev Aar
gamle, og saa skulde de slaas ud, hvor de laa om Mor
genen, skulde Kirken bygges. Men saa vilde han have
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baade den første og den sidste Brud, der kom over
Kirkebroen som Mø. Kalvene lagde sig paa den anden
Side af Kvagen1), og da det er Sandjord, mener man,
at Navnet først har været Baarbjerg2). Derfor er det,
Folk Øster fra kører den Dag i Dag med Bruden Nor
den om Møllesøen. Der er kommet to Brude over
Broen, den første, hun blev tagen, men idet Trolden
fører hende bort, rækker hun Brudekransen hen til
Brudgommen, og den beholdt han. Paa det Sted, hvor
hun blev tagen, staar en hvid Dame og kjærner om
Natten. Den anden Brud kom godt over, men det var
paa Hjemvejen, og det turde de nok vove, for hun
var frugtsommelig.
D en f ø r s t e B ru d .
Der ovre i Borbjerg er den første Brud bleven kørt
til Kirkebroen, og der bleven tagen. Hendes Broder,
der var Kyrasser i Horsens, var med til Brylluppet, og
da han hørte Tale om det, at de vilde køre om ad
Møllen, gjorde han Nar ad den Overtro, og sagde, at
de skulde køre lige til, han skulde med sin Dyrendal
ved Siden nok forsvare hende mod alskens ondt. Han
fik da raade, og Vognen med Brudeparret kørte ad
Kirkebroen, de andre fulgte efter, men Broderen red
nok saa modig et lille Stykke i Forvejen med hævet
Sabel. Da de kom i Nærheden af Broen, sagde Bru
den, at han skulde ride ved Siden af hende, for hun
tykte, hun blev saa ræd. Ja, saa rider han ogsaa lige
snært ved Vognen. Men lige med et, som de er komne
over Broen, bliver det et saadant Mørke, at en ikke
kan se en Haand for sig. Kyrasseren mærker jo, det er
*) En Kvage: bundløst Morads, dog nærmest af Sand som
ved Vesterhavet.
2) A f baar (d. e. bar): mager.
Hardsyssels Aarbog XXII
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galt fat, og han hugger om sig til højre og venstre,
men uden at ramme noget. Det giver et Skrig, og i det
samme lysner det. De skal til at se, saa er Brudesædet
tomt, og ingen vidste af hende at sige.
B ru d e n s B o rtfø re ls e .
Der er en stor dyb Dal Østen for Borbjerg Kirke,
og den var der ingen Brud kommen igennem i nogen
Mands Levetid. Saa var det en Gang, der skulde være
et Bryllup Østen Dalen, og saa tykte Folkene, da de
kun havde en halv Fjerdingvej til Kirken over Broen,
at det var alt for lang en Omvej at køre Norden om
Dalen, det vilde blive mindst en halv Mil. Saa raadslaar de med hverandre at ville vove at køre lige til, det
havde ikke noget at betyde med det gamle Papisteri
og Fortællingen om, at der en Gang skulde være indgaaet en Pagt med den »Slemme«, saadan at den før
ste Brud, der kom igennem Dalen, skulde høre ham til.
De kører altsaa lige til, men for en Forsigtigheds
Skyld sætte de to Karle sig op ved Bruden paa Vognen,
een ved hver Side af hende, for at passe paa. Men da de
kommer i Dalen, slaar det saadan en tæt Taage ned,
og det bliver saa mørkt, at Folk kunde ikke se hver
andre paa Vognene. Da de kommer af Dalen, har Taagen Ende, men saa er Bruden ogsaa væk, Djævelen
havde faaet Kløer i hende. Han farer af Sted med sit
Bytte, til han kommer til en gammel Mand, der gaar
ved nogle Faar, og ham byder han en Hatfuld Penge
for at pilke Brudesmykket og Knappenaalene af Bru
den; saa længe det var paa hende kunde han ikke
komme fra Jorden med hende. Nej, det vilde den
gamle Mand ikke have med at gøre. Saa rejser Djæ
velen lidt længere hen, og der gaar en Dreng med
nogle Faar og Høveder, og Djævelen byder ogsaa
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ham en Hatfuld Penge for at pilke de Sager af. Jo,
Drengen vilde gerne tjene Pengene, det var en herlig
Skat at faa for saa lidt Arbejde. Da det hele var pil
ket af, for Djævelen ad Luften med Bruden, og hun
blev aldrig set siden. Hvorfor den Traktat med den
Onde var indgaaet, det ved a ellers ikke noget af.
B ru d lo v e t T ro ld f o r K ir k e b y g n in g .
Efter »Bjergtagen,«
Studie over nordisk Alfetro
af H. F. Feilberg.
Om seks forskellige Kirker i Jylland fortælles et
Sagn, der i Hovedtrækkene er det samme. Det er Bor
bjerg Kirke i Hjerm Herred, Davbjerg og Højslev i
Fjends Herred, Haderup og Hodsager i Ginding Her
red og Foulum i Gislum Herred, alle i Egnene mod
Nord, Syd for Limfjorden.
Der skal bygges Kirke, men hvad Bygningsmændene opfører om Dagen, nedbrydes om Natten, de kan
ingen Vegne komme. Den tidligst optegnede Fortæl
ling nævner Kong Knud, som den, der stod for Byg
ningen af Borbjerg Kirke og forhandlede med Trol
den, som ødelagde Arbejdet, og de enedes om, at Trol
den skulde have den første Pige, der som Brud gik
til Kirken. Skønt man kunde synes, at det maatte være
tilstrækkeligt, at en Trold skal for Betaling finde sig
i at bygge Kirke eller dog hjælpe med dertil, giver
andre Optegnelser besterntere Besked. Den skulde
bygges paa Troldens eller Bjergmandens Ejendom el
ler paa hans Bolig. Derover vredes han, Folket tinger
med ham og lover ham den første Møbrud, der føres
over Kirkebroen. Jævnlig siges baade den første og
den sidste Brud.
3*
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Brudens Venner tykkes ikke, at dette har nogen Be
tydning, men drager dristig afsted, hendes Broder vil
forsvare hende med dragen Sabel, han er Kyrasser, el
ler to haandfaste Karle sætter sig paa hver Side af
Bruden; men ved Broen kommer en Taage eller et
Mørke saa tæt, at intet kan ses, og da dette svinder,
er Bruden borte, taget af Trolden.
Hermed er Sagen dog ikke helt til Ende. Trolden
magter nemlig ikke at tage Brudesmykket eller Bru
dekransen af hende. Dette har sine gode Grunde; thi
den sættes paa i Jesu Navn, og der er fastgjort et
Kors til den. Først søgte han Hjælp hos en ældre
Mand, men denne nægter sin Bistand, da han vidste,
hvad det gjaldt. En lille Hyrdedreng var derimod vil
lig, og saa fik Trolden Pigen med til sin Bolig.
Videre fortsætter Feilberg: Og saa er der Broen,
den første Møbrud, der kommer over den, hører Trol
den til. Det er Akkorden, og snurrigt nok er det Præ
sten, der slutter Akkorden med Trolden. At Trolden
har Magt ved Broen forklarer saa, at ingen vil fær
des ad den Vej eller over Broen, og de kører saa en
anden Vej til Kirken, tit en meget længere. »Kirke
vejen«, der har været benyttet i Aarhundreder til
Bryllup og ved Ligfærd; dette er en kirkelig Vedtægt,
at for Hæders og Sømmeligheds Skyld skal den store
af Fædrene brugte Vej, befares.
Summen af det hele bliver da: Trold hindrer Kirke
bygning paa sin Banke, Akkord sluttes, at han skal
have den første Pige, der færdes ad Vej over Bro.
Brud med Ledsager vover at trodse ham, det mislyk
kes, hun bjergtages. Ingen har mere Lyst til at fare
ad den farlige Vej. Det forklarer den lange Omvej,
Folkene Øst for Kirken tager ved Brude- og tit ogsaa
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ved Ligfærd, naar de brugte den gamle Kirkevej Nord
om Søen.
Dette er den naturligste Forklaring derpaa; men i
Tidernes Løb fik Folket mere knyttet dertil og Tradi
tion tog Fart, og den hemmelige Frygt for, at Trol
den skulde gøre en Ulykke paa dem, hvis de kom ham
for nær bidrog sit til, at Overtroens Mørke hvilede i
Aarhundreder over dette Sogn. — Præsterne gjorde
ogsaa deres til, at det holdt sig saa længe. De sagde:
»Vi tror ikke paa dette, men det er ikke værd at trod
se gammel Overlevering; thi skulde der hændes noget
senere, vil det yderligere blive bestyrket«.
SAGN FRA RYDE PRÆSTEGAARD.
Præsterne fra Borbjerg havde ogsaa Ryde Sogn at
betjene; men 1819 skiltes Annekset Ryde fra Bor
bjerg. Fra 1755 til 1791 har der været ansat Kapel
laner.
Ryde Sogns Præstegaards Hartkorn var paa 10 Td.
3 Skp. og 2 Album. Hjelmcrone fortæller: »Den var
næsten øde i de første Aar, jeg kom til Kaldet, maatte
derfor, som ingen vilde fæste det samlede Hartkorn,
dele Hartkornet og fæste det til flere Beboere, hvor
ved jeg igen fik Gaarden i Stand. — En besynderlig
Hændelse, har jeg ellers haft ved denne Gaard, som
jeg agter værd her at anføre, ligesom det er passeret
med alle sine Omstændigheder.
Der var en Beboer paa Gaarden, det første jeg kom
her, nu salig Anders Gade. Han afstod godvillig sit
Fæste til Jens Skoulund, som da var Tjener paa Rydhauge, for 70 Rdl. og reserverede sig et Hus paa Gaar
dens Grund til Beboelse.
Jeg som Husbond confirmerede Akorden og gav
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Jens Skoulund Fæstebrev paa Gaarden, som han ogsaa den 28. August 1751 flyttede ind i og giftede sig
med Møllerens Datter i Store Ryde Mølle. Imidlertid
rejser der sig nogle Disputer imellem ham og den for
rige Beboer, der nok bagefter fortrød Akorden, han
havde givet. En gammel Pige af Sognet, som alminde
lig blev kaldet den »Hollandske Margrethe« og er nu
død, havde megen Tilhold i Anders Gades Hus og lige
ledes i Jens Skoulunds, der ikke vidste eller nogen Tid
havde hørt det ringede ondt om hende. Hun møder en
Morgen Jens Skoulund paa hans Ladegulv, ønsker ham
til Lykke i hans nylig begyndte Ægteskab og gaar
saa ud igen. Jens Skoulund havde imidlertid taget en
Kop Hakkelse og vilde bære den ind til sine Bæster,
men da han uvist kommer over samme Sted, som hun
havde staaet og talt til ham, bliver han med et saa benauet, hjerteklemt og angest, at han skulde dø paa
Stedet og tillige saa forvirret, at han var færdig at
gøre en Ulykke paa sig selv, dog uden at have mind
ste Tanke om, at Margrethe skulde være skyldig deri.
Et Par Dage efter kommer han tillige med sin Kone
kørendes hertil og begærede mig i Tale, som ogsaa
skete, da han, saa snart han saa mig, sagde i min Tje
ners og 2—3 andres Overværelse pegede paa sin Stru
be, at Fanden — saaledes var hans Ord — sad i hans
Hals, og han skulde have ham i Natten Klokken 12.
Hermed ender denne Hjelmcronske Fortælling og en
5 Linjers Rum er holdt aaben, vel for at tilføje dens
Slutning.
STEN I KORGAVLEN.
Borbjerg Kirke er bygget af to Kæmper, der var
Brødre, og der har ført Stenene herover fra England.
Paa den østre Ende af Koret sidder to Sten uden for
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de andre meget højt oppe. De er tilhuggede med en
Kant henad Midten, og den ene sidder en lille Smule
ovenfor den anden. De Sten skal Kæmperne have sid
det paa deres Knæ og muret ind, saa kan man danne
sig et Begreb om, hvor høje de Karle har været. Der
fortælles, at den ene af dem sad en Dag paa den me
get stejle Kirkebakke og solede sig. Saa kom der en
Mand kørende nedenfor paa Vejen. »Av!« sagde Kæm
pen, da var det Manden, der kørte over Kæmpens Ben.
(Jydske Folkeminder).

HULLET I MUREN.
Fra Borbjerg Kirke fortælles om et Hul i Muren
paa den østre Gavl, hvor Djævelen selv er faret ud af,
og det skal ikke være muligt at stoppe det Hul. (Jyd
ske Folkeminder).

DET STJAALNE LIGTØJ.
For mange Aar siden døde der i Borbjerg en rig
Gaardmand, hvis Lig skulde nedsættes i en muret Be
gravelse paa Kirkegaarden. Hans Ligklæder var me
get fine og kostbare. Dette gjorde en Tyv ogsaa Reg
ning paa, og han gik op om Natten og stjal dem af
Liget. Den døde kom da hjem til Enken og klagede
sig til hende over, at han var nøgen. To Koner tog
hun med sig den næste Dag og gik med dem paa
Kirkegaarden for at se, om det var sandt, og de fandt
da, at Genfærdets Klage var grundet. Tyven havde
ikke levnet det mindste. Hun købte da et andet Sæt
Ligtøj og fik lagt paa ham, og saa var det godt.
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OLE MELKJORSEN UGLKJÆR
er født 19. December 1822 i Vester Skovlund, Sahl
Sogn. Han var hjemme, til han var 13 Aar og kom da
i Skrædderlære. Der var han saa, til han var 24 Aar,
blev saa gift og kom til Tyrre Hedehus i Borbjerg
Sogn; men i 1893 flyttede han til en Datter i Kylling
lund. Mens Familien boede i Tyrre Hedehus, havde
den megen Sygdom. Hans Hustru led af Gigt, og en
Søn laa til Sengs i mange Aar. Trods de trange Kaar,
han maatte kæmpe med, holdt han dog Modet oppe.
Altid havde han et spøgefuldt Ord paa Læben, og det
kæreste, han vidste, var at fortælle af det store Forraad af Historier fra gammel Tid. Disse Historier
havde han faaet rundt omkring, hvor han havde væ
ret paa Professionen. Han sagde selv, at han havde et
godt Nemme og kunde lære alt Skidt og Mog. —
Foruden Skrædderiet havde han Indsigt i Havevæse
net. I hans Have fandtes der mange Frugttræer, hvil
ket var meget sjældent i gammel Tid. Ogsaa Frugt
buske var der mange af. En Gang hvert Aar var der
gerne Stikkelsbærgilde, d. v. s. Ungdommen rundt om
kring fra i Sognet samledes og kunde købe Stikkels
bær og søde Dramme. Af og til fortalte Ole en Hi
storie til stor Glæde for Ungdommen, naar Aftenen
saa kom, begyndte Dansen til Sønnens Harmonika
spil. — Ole Uglkjær var en meget flittig Mand. Han
lavede Løbe og Solde og flettede Riskurve i sin Fritid
og havde da gerne Snadden i Munden.
Hans Fortællinger var vel ikke altid saa fine og paalidelige. — Da Evald Tang var og samlede en Del af
hans Fortællinger op, sagde Sønnen: »Mi Faar han
løw, aa æ Dejn han skrøw«. — En forbavsende Hu
kommelse havde han og en ypperlig Fremstillings-
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evne. — Jeg glemmer ikke en Aften, da Ole Uglkjær
kom, og vi talte sammen om Krigen i 48, da fortalte

Ole Uglkjær

han en Fortælling fra den Tid, det tog 1% Time, in
den han blev færdig. Jeg syntes, Fortællingen var saa
god, at den burde kendes af mange flere. Jeg spurgte
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ham, om han ikke kunde fortælle samme Historie for
de store Børn i Skolen og gøre det af 2 Gange; dertil
var han meget villig. Da Børnene hørte, at Ole
Uglkjær vilde fortælle en Historie fra 48, blev de oven
ud glade. Næste Dag, Ole kom, gik han straks op
til Katederet, satte sig i Lænestolen og saa ud over
Børnene med det mest spørgende Blik: Hvad tror I nu,
der kommer. Derefter begyndte han, og den ene Gang
i % Time, anden Gang i % Time, holdt han Børnene i
Spænding, og da han var færdig, spurgte en Dreng:
»Er ’en et længer?«
MENSALGAARDEN,
den ældre Præstegaard.
Indtil Aar 1400 boede Præsterne til Borbjerg i den
Gaard i Borbjergby, som nu er Præstekaldets Annexgaard, og som saadan bortfæstet for en aarlig Land
gilde af lORdl. rede Sølv, der betales til hvert Aars
Mortensdag. Gaarden ligger paa den østre Side af
Kirkedalen tæt ved det saakaldte Gejbjerg, hvorefter
et gammelt Sagn Kirken først skulde være bygget. I
dette Aar 1500 blev Borbjerg Holmgaard af Prior
Oluf Nielsen given Præsterne i Borbjerg ad mensam;
men Præsterne vedblev endnu en Tidlang at bo i Gaar
den i Borbjergby, og Jens Enevoldsen, der var Præst
paa Reformationstiden, synes at have været den før
ste, som tog Holmgaard i Besiddelse til Præstegaard,
medens denne forhen blev behandlet som andet Kirke
gods, Præstekaldet tilhørende.
I Følge Liber Daticus I vil det altsaa ses, at i den
katolske Tid har Præsterne boet i den saakaldte Mensalgaard. — Efter Reformationen har den været be
nyttet som Enkesæde en kort Tid.
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Allerede i 1464 ser man fra et Tingsvidne af Hjerm
Herredsting, at Præstens rette Gaard laa Østen for
Kirken, og af Tingsvidne fra Harbo Bygdeting fra
1482 ses det, at Præsten Christjern Lauridsen lod 18
uvillige Dannemænd, Bøndersønner og gode Jordeje
re af de ældste og bedste i Borbjerg Sogn vidne, at
den Gaard, som Hr. Christjern Lauridsen har i Bor

Mensalgaarden

bjerg By paa den hellige Kirkes Vegne, er bygget paa
Kirkens rette Jord og har standet der i 30 Aar og mere
ulastet og ukæret for alle Mænd og nydt Forte og
Fælled, Gade og Fægang inden Mark og uden Mark,
som bedste Gaard i Byen er. Desuden vidnede de 18
Mænd, at de havde hørt og spurgt af deres Forældre
og gamle Mænd, at den Jord, som Jes Munk har faaet
og plovet i Borbjerg Sogn, som Hr. Christjern gjor
de sin Lavshævd paa, at det var ham udvist for Kir
kens rette Jord.«
Man kan vel ikke deraf se, at Præsten boede i den
gamle Præstegaard; men havde han gjort dette —
skriver Arkivar O. Nielsen, — vilde man neppe have
gjort ham Adgang til Fægangen stridig; thi det var
en gammel Lov, at der til Præstegaarden skulde høre
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Jord som til den bedste i Byen. — Formodentlig er
det Flytningen til Holmgaard, der har bevirket Træt
ten. — Kan man altsaa ikke bestemt afgøre, om Præ
sten har boet i Mensalgaarden, véd man i alt Fald, at
den har været Enkesæde. — Da Enevold Christensen
døde 10. Februar 1587 opkom der Strid om hans Ef
terfølger Niels Nielsen, som Rydeboerne ikke vilde tage
imod som deres Præst, eftersom han ikke vilde gifte
sig med den afdødes Enke Karen Povlsdatter, idet
Niels Nielsen godtgjorde, at hun var fast bedaget og
havde 15 Børn. — Der blev et Kompromis, saadan at
Niels Nielsen gik ind paa, at Præstekvindens Anhang
vilde han befordre af yderste Formue, men være fri
for at gifte sig med hende, hvilket er omtalt andet
steds i Bogen. — Forresten blev den fast bedagede
Enke gift igen og flyttede til den gamle Præstegaard,
Mensalgaarden, og beholdt Kirketienden. — Hendes
anden Mand hed Christen Christensen og var noget
stridbar, han kom i Tvistighed med Borbjerg Sognemænd, og det endte med, at Parret forlod Sognet,
hvilket der vel ikke var meget tabt ved.
Senere afhændedes Mensalgaarden, og derpaa kom til
at hvile en Afgift paa 3 Td. Rug til Præsten. En af de
senere Ejere var Laust Jakobsen, der i mange Aar bo
ede der, hans Søn Christen Laursen fik Gaarden efter
Faderen, men solgte den saa til den nuværende Ejer
Ole Christian Pedersen. Denne Mand har gjort et stort
Arbejde for at faa Jorden drevet op og Bakkerne be
plantet samt Gaarden flyttet ned til Sognevejen, ja
han har endog plantet rundt om den kendte Høj, Sult
høj, hvorfra man har en vid Udsigt over store Dele af
Sognet. Paa denne Høj plejede Laust Jakobsen gerne
at gaa op, naar Forsaarssolen skinnede, og spejde i
alle Retninger, og det betragtedes af Naboerne som et
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sikkert Foraarstegn. 1921 købte den nuværende Ejer
sig fri for Afgiften med en Sum af 828 Kr.
Endnu kan man se, hvor Mensalgaarden har ligget,
idet nogle Træer og Buske staar som et Minde om det
gamle historiske Sted.
BORBJERG HOLMGAARD,
den nuværende Præstegaard.
Gaarden, der har sit Navn af den lille Sandbanke el
ler Holm i Søkanten, hvorpaa den er bygget, har oprindeligen bestaaet, som det kan skønnes, af 4 sam
menbyggede Længer, der omtrent havde indtaget hele
Holmens Størrelse, saa at kun en lille Firkant Vest for
Gaarden har afgivet Plads for en meget indskrænket
Have. Herved maa det bemærkes, at Engen Vest for
Sçen i ældre Tid har været Sø, og er, hvilket endnu
bestandigt sker, efterhaanden mere og mere tilvokset.
Selve Holmen bestaar af Sand med Underlag af Al,
der i Haven Syd for Kvæghuset findes i en Dybde af
% Alen.
Gaardens fire Længer havde denne Beliggenhed for
hinanden. Stuehuset imod Nord laa paa den yderste
Skrænt af Banken tæt ved Søen, ca. 40 Alen langt,
9*4 Alen vidt, bygget af Bindingsværk med Egestol
per. Ligeoverfor mod Syd laa Laden, bygget Aar 1706
af Sognepræsten Peder Lyngby, hvilket ses af et paa
en Stolpe ved Siden af Døren indhugne Bogstaver
P. I. L.; B. M. L. 1706, der er Begyndelsesbogstaverne
af hans Navn: Peder Jensen Lyngby og af hans Hu
stru, Bodil Mikkelsdatter Lyngby. Ladens Længde var
44 Alen, dens Vidde 11 Alen. Den var ibygget Stald
længen, som laa mod Vest til Haven.
Længen mod Vest havde Indkørselsport. Men da
<lenne Længe ikke synes at kunne have afgivet Plads
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nok til Gaardens nødvendige Fornødenheder, har for
modentlig Gaardens Østerside været lukket ved en
lignende Længe, ibygget Ladens Østerende.

Gaarden blev aldeles ombygget, og dens Skikkelse
forandret af Sognepræst v. Hielmcrone, omtrent Aar
1750. Han nedbrød Gaardens østre Længe, udvidede
Pladsen ved Opfyldning, og byggede den nuværende
Borggaard, der ved en Grav og Bro adskiltes fra
Ladegaarden, som saaledes kom til at bestaa af Gaar
dens trende tilbageblevne Huse. Borggaarden bestod
af 3 isolerede Huse, hvis indvendige Hjørner berørte
hinanden. Det midterste, store Hus, 15 Fag langt, 12
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Alen vidt, var ved dækkede Gange forbundet med
Sidehusene, og over Gaarddøren forsynet med en
Kvist paa 3 Fag.
Naar denne er nedbrudt, vides ikke. Overfor Trappen
i Husets nordre Ende var et Kvistværelse til Gæste
kammer. Den søndre Ende åf Huset maatte understøt
tes af Egepæle, der under Grundstenene var nedram
mede i den bløde Mosejord.
Alle 3 Huse byggedes af Fyrreundertømmer i Ege
fod. Det. store Hus med murede Vægge til Gaarden
og den søndre Ende, de øvrige Huse opførtes af Ler.
Men paa Bygningens pragtfulde Udstyrelse sparedes
der ikke. Det høje Hus’s Gaardside var udvendig
helt beklædt med Brædder, oliemalede med store
Landskabsmalerier. Brædderne forfaldt efterhaanden
af Ælde, og hans Eftermand vedligeholdt hverken den
Del af Hielmcrones Bygning, som var til Pragt eller
den Del, som var til Nytte, hvorfor Brædderne endelig
ganske borttoges af Præsten Gjølby.
Værelserne var betrukne med tykt Papir, malede i
Olie med Figurer i Legemsstørrelse. Alle Lofterne var
paa samme Maade malede med Oliemaling, som endnu
i Salen var ret vel bevarede. Arbejdet var særdeles
godt udført og vidnede om en dygtig Mester.
Borggaarden blev ved en Grav adskilt fra Ladegaarden. Over Graven var en Bro af Brædder, forsynet
med Jernkæder paa begge Sider, der med Enderne
var fastgjorte i 4 murede Piller ved Broens fire Hjør
ner.
“
Ladegaarden fik følgende Indretning. Husene be
holdt deres Beliggenhed. Det forrige Stuehus mod
Nord omdannedes til Hestestald, hvis malede Bjælker
endnu i Aaret 1839 gjorde det muligt at bestemme
Værelsernes gamle Beliggenhed. Men da Borggaar-
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Hauge
1 Sal
2 Gæstev.
3Gang
4 Daglig
stue

5 Sove
kammer

6 SvendeStue
7 Fobindelsesgang
8 Vandhus

Præstegaarden efter v. Hjelmkrones Ombygning

den var snævrere end Ladegaarden, fik begge en skæv
Beliggenhed mod hinanden, og Gaarden har en ufor
holdsmæssig stor Aabning mod Nord til Søen.
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Hele Gaarden blev paa de 3 Sider omgivet af en
stor Have, med Fiskepark og herlige brede Gange og
Alleer. Dens Anlæg midt i en blød Mose har kostet
baade Tid og Penge, og afgiver et skønt Vidnesbyrd
om Hr. v. Hielmcrones Smag og Virkelyst. Gaardens
Udseende blev den, som det ses af Tegningen S. 48.
Provst Wium sammenbyggede 1790 de tvende Læn
ger
Borggaarden A og B med den Firkant, som nu
udfylder Quadraten mellem disse Længers nordre og
østre Ender; men de Materialier, han hertil anvendte,
var af en meget daarlig Kvalitet og den nævnte Fir
kant saa brøstfældig allerede i Aaret 1842, at Sogne
præsten Damgaard saa sig nødt til at nedtage Overde
len og opføre den af tildels nyt Tømmer efter en rig
tig Konstruktion, ligesom ogsaa den derunder væ
rende Kjælder blev ganske omsat og af nyt opført.
Provst Wium foretog ingen Forandring ved Gaar
dens Bygninger, der begyndte allerede i hans Tid
stærkt at forfalde af Mangel paa aarligt Tilsyn. Rime
ligvis har det været i hans Tid, at de lige opstaaende
Gavle paa Borggaardens Længer er bleven nedtagen
og ombyttede med skraa Straatage. Gavlene var før
murede, ligesom det ogsaa har været ham, som for
synede det høje Hus med det lange, nedhængende Tag
skæg eller Bryn, der endnu er bleven tilbage paa den
søndre Ende. Det er ganske vist, at saadant Tagskæg
kunde være til megen Beskyttelse for Væggene imod
Regnens ødelæggende Virkninger, men et saadant
Tagskæg kunde umulig holde sig mod den barske,
hyppige Vestenvind, og Følgen var ogsaa den, at det
stadigt nedblæste stykkevis, hvorved Regnen fandt Vej
i store Strømme ned ad Væggéne.
Ved min — Damgaards — Ankomst 1839, eksistere
de det endnu paa hele Gaardsiden, men kun i sin LaHardsyssels Aarbog XXII

4
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sethed; jeg lod det derfor afstive og Brynet lægge af
Tagsten, der sømmedes fast paa Lægten; og det har
vist sig, at et saadant Tagskæg kan trodse endog
stærke Storme.

Have

Borbjerg Præstegaard efter 1841

Det søndre Hus — D —, der af Hjelmcrone var be
stemt og indrettet til Kapellanbolig, vedblev ogsaa
under Schourup, idet mindste til enkelte Tider, at
have samme Bestemmelse og Indretning..
I Magister Schmidts Tid boede Forpagteren der.
I Sognepræsten Gjølbys Tid forfaldt Gaardens Byg-
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ninger mere og mere, og endelig nedfaldt i Naadensaaret Huset E Nord for Indkørselsporten. Gjølby op
satte imidlertid de gamle Pinde og Indkørselsporten
bortfaldt. Huset brugtes til Tørvehus. Hans Eftermand
Magister Schmidt nedbrød efter meddelt Bevilling i
Aaret 1834 den Udbygning, som fandtes paa det høje
Stuehus mod Øst ud til Haven. Den derved fremkom
ne Aabning i Husets østre Side lukkede han med de
gamle Materialier. I Aaret 1844 maatte dette Stykke
Mur- og Tømmerværk understøttes med en muret
Fod, da det havde begyndt at synke. Fæhuset — F var
i hans Tid faldefærdigt, det blev nedbrudt, og det nu
værende Fæhus opbygget 1836; men da det atter blev
opbygget af det gamle Tømmer, der var raaddent, og
af grønne Elletræer, som huggedes i Haven, lover
det ikke nogen lang Varighed.
Aar 1841 blev Ladegaarden ombygget i dens nu
værende Skikkelse af Provst Damgaard og Borggaarden væsentligen repareret og indrettet i dens nuvæ
rende Form. Gaardens Huse var efterhaanden bleven
saa medtagen af Ælde og Mangel paa Reparation, at
det var umuligt ved blot Forbedring at sætte dem i
brugbar Stand. Ved et kongeligt Recript af 7. April
1840 blev der bevilget Præsten et Laan af 800 Rdl. rede
Sølv, at forrente og afdrage i 12 Aar fra Juni Termin
1842 at regne, for hvilke Sognepræsten udstedte Obli
gation under 4. April 1842, hvilken Obligation findes
indført i Embedsbogen Side 103. Gaarden erholdt der
ved følgende Udseende.
Præstens Have er i dens nuværende Størrelse an
lagt af Hielmcrone med de store Gange og de høje
Elletræer, der nu er slemt medtagne af Ælde og Ve
stenvinden. — I Magister Schmidths Tid led Haven
ubodelig Skade, da han lod de højeste Elletræer om4*
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hugge for at bruge dem til Sparretræer og Stolper
i det Fæhus Vester i Gaarden, som han ombyggede.
Haven var af Schmidth indrømmet Forpagteren til
Græsning; Hegnet var da nedfaldet, Grøfterne tilstop

Den nuværende Præstegaard

pede og alle Kvartererne udlagte til Græs. Ved min
Ankomst 1839 lod jeg Hegnet istandsætte, alle Grøf
terne opkaste, Parken oprense og forsyne med Fisk,
de fleste Kvarterer opfylde med paakjørt Jord af
gamle Diger, og Gangene gjøre ryddelige. De fleste
Hække af Ribs, Solbær og Stikkelsbær var uduelige
til at bære Frugt formedelst Ælde og Raaddenhed af
det sure Vand, der intet Afløb havde. Jeg lod dem der
for alle optage og plantede nye, som jeg hidførte fra
andre Steder. Havens Gange blev tildels omlagte og
det hele Kvarter Nord for Parken anlagt med Buske
og Blomster, da der før kun var et Morads uden Træ
er. Jeg anlagde ligeledes Aspargesbedene, Humlebe
dene og Jordbærbedene, af hvilke intet forhen fand
tes. Ligeledes plantede jeg adskillige unge Frugttræ-
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er, baade fritstaaende og som Epalieretræer. — Da
der ingen passabel Vej var til Præstegaarden, men
der maatte køres ad mange forskellige Veje mel
lem Hedebankerne ned til Gaarden, hvilke paa de fle
ste Aarstider var ufremkommelige, lod jeg paa min
egen Bekostning indkaste Vejen lige op igennem Bak
ken, som udgravedes og jævnedes; denne Vej, som
støder til den indkastede Vej fra Ryde Mølle til Bor
bjerg Kirke, tilbyder en bekvem Nedkørsel til Præste
gaarden fra alle Sider og er nu at bruge som Kirke
vej. Imidlertid maa dog den Vej vedblive at være far
bar, som gaar langs med Mosekanten til Borbjerg
Mølle.
Der er noget trist ved den Maade, den skønne Præstegaard er behandlet paa. — Det søndre Hus blev saa
brøstfældigt og undergravet af Rotter og Muldvarpe,
at det omsider sank sammen for aldrig mere at rejses.
— Da Pastor Jakobsen blev Præst efter Pastor Kuhl
man, syntes han, Stuehuset var for stort og dyrt at
vedligeholde; han fik saa Lov til at nedrive et Stykke
af Stuehuset. Denne Tilladelse skulde aldrig have væ
ret given; thi derved ødelagdes hele Stilen; men maaske det Stykke, der er nedrevet, engang maa blive op
ført igen, saa den Vandalisme, der er begaaet mod
den stilfulde Præstegaard, atter maa blive gjort godt
igen.
BORBJERG KIRKE.
Om Borbjerg Kirkes Bygning fortæller Hoffman i
sine Fundatser, at der skal findes en Sten i dens Taarn,
som udviser, at den er bygget af Knud den Store. I
Liber Daticus fortæller v. Hielmcrone det samme, at
Kirken er bygget af denne Konge og slutter det deraf,
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at de fleste af de store Kirker paa Jyllands Vestside
er opførte af tilhugne Sten, som menes at være tilført
fra England, der under denne Konge var forenet med

Borbjerg Kirke

Danmark, og hvorfra under ham ikke faa Munke,
navnlig af den hellige Benedicts Orden kom herind i
Landet. Om nu virkelig England frembyder en saadan
Overflødighed af Sten, og man der paa den Tid havde
opnaaet en større Færdighed i at tilhugge den, end

BORBJERG SOGNS HISTORIE

55

man var i Besiddelse af her, vil jeg lade staa ved sit
Værd; men vist er det, at denne Egn af Jylland ikke
har haft Mangel paa større Sten, og det kan paavises,
at disse er tilhuggede paa de Steder, hvor Kirkerne
er byggede. Ved at undersøge Borbjerg Kirkegaard
har jeg fundet en stor Mængde Affald af samme Graastens Masse, som den, hvoraf de Kvadersten bestaar,
som vore Kirker er byggede af. — Det vil ved Bor
bjerg, som ved næsten alle vore Landsbykirker, være
vanskeligt at angive nogen bestemt Tid, naar den er
bygget. Kirken frembyder intet specielt, hvoraf Slut
ning om dens Alder kan drages. — En Sten, som i
Taarnet eller ved Indgangen skulde findes og meddele
nogen Oplysning om dens Bygning, søger man for
gæves.
Over den nordre Kirkedør findes en større Sten —
en almindelig Dørdækker — med et udhugget Kors,
og et saadant Kors, og et saadant Sirat er ikke sjel
dent. Paa Kirkens østre Ende findes i en temmelig høj
Afstand fra Grunden to fremspringende, trekantede
Sten; den ene 2 eller 3 Skifter højere end den anden.
Den store Højde i hvilken de findes indsatte i Muren,
skal vise 2 Kæmpers Styrke og Størrelse, som har byg
get Kirken. Disse tvistede nemlig om, hvem der var
størst og stærkest, og hver gav Prøve paa sin Dygtig
hed ved at staa paa Jorden og række sin Sten op paa
Muren, som da var under Arbejde. Kirken er altsaa
bygget i Kæmpetiden! Kirkens Bygning tyder paa, at
den ikke er bygget paa een Gang eller af een Mester.
Den søndre Korsbygning afviger saaledes betydeligt
fra Kirkens øvrige Bygningsmaade, og forraader en
ringere Kunstfærdighed. Det kan tydeligt ses fra Bu
en, som forbinder denne Korsbygning med den store
Korhvælving, at den er senere tilføjet, medens der-
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imod den nordre Korsbygning ganske falder sammen
med Korhvælvingen, og ved sin Struktur tilkendegi
ver sin samtidige Oprindelse.
Oprindelig har saaledes Kirken udgjort en Kors
bygning med et enkelt Kors imod Nord, og da den
havde faaet Korset mod Syd, fremstod der en fuldkom
men symmetrisk Korsbygning med tvende Indgange
ligeoverfor hinanden. Denne Symmetri er senere ble
ven noget forstyrret ved en Udbygning paa nordre
Side, der ogsaa har berøvet Kirken et Vindue imod
Nord, hvorved den har mistet en Del af det Lys, den
kunde trænge til. Den Tilbygning, der nu bruges til
Materialhus og Fyrrum, har ikke været i Forbindelse
med Kirken, men har sin egen Indgangsdør og kan
saaledes ikke have været et til Gudstjeneste bestemt
Kapel, som til en Helgens Ære kunde have haft sit eget
Alter. Tilbygningen er meget gammelt, hvad Hensig
ten med dens Opførelse har været, lader sig vanskelig
bestemme. — Efter Reformationen er den søndre
Indgangsdør bleven tilmuret, og den nordre forsynet
med et stort og rummeligt Vaabenhus af den nyere
Tids almindelige Bygningsmaade.
Under Alteret findes en hvælvet Begravelse, hvor
Præsterne indtil Hielmcrone er nedsatte. Denne Be
gravelses Nedgang, som var under Alterbordet, er i
Gjølbys Tid bleven tilmuret. Skade, at man ikke den
Gang tog Afskrift af de paa Kisterne værende Ind
skrifter.
Et Hul i den store Korhvælving foran Koret viser ved
sin Form, at der derigennem har gaaet et Reb, hvor
med en Klokke er bleven ringet. Dette stadfæster et
gængs Sagn: at den mindre Klokke fra Borbjerg Kir
ke er bleven ført til Rydhauge, hvis Ejer i lang Tid
ejede Kirken. Man maatte da antage, at der har staaet
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et Klokketaarn eller Spir over Korset af Kirkebygnin
gen hvilket vel har været af Træ, som ved andre lig
nende, og formedelst Brøstfældighed er blevet nedta
get, og Klokken ved denne Lejlighed ført bort af Kir
kens Ejer. Saaledes gaar Sagnet.
Sammenføjningen af Kirkens Træværk viser imid
lertid, at der næppe nogensinde har staaet noget
Taarn eller Spir over Koret, og selve Hullet i Hvæl
vingen har haft en ganske anden Bestemmelse. Det
har befundet sig lige oven over Døbefonten, og igen
nem dette Hul har den Jernstang gaaet, som har baaret Fontens Himmel, hvilken har den Mekanisme —
som ikke er ganske sjelden — at naar den blev givet
løs fra sin Forbindelse med Døbefonten, hævede den
sig selv, og ved saaledes at hæve sig og atter nedtrækkes, har Jernstangen frembragt Sporet i Murens Kalk
og Sten.
I den søndre Korsarm findes et Epitafium over An
ders Knudsen, Pastor Knud Poulsens Søn, der døde ef
ter en Udenlandsrejse.
I Taarnrummet staar en Sarkofag over Gert Dide
rik Levetzau fra Rydhauge.
Prædikestolen er fra 1625, restavreret for faa Aar
siden af Nationalmuseets Folk og ført tilbage til sin
oprindelige Skikkelse.
Døbefonten er af tilhugget Granit, og Døbefadet er
af Messing fra 1597 skænket af Vibeke Ulfstand.
Paa Alteret er der foruden de to store Messinglyse
stager til Alterlysene en syvarmet Messinglysestage
skænket til Kirken af Margrethe Toft.
Kirkens Bæger og Disk er af Sølv, udvendig og ind
vendig forgyldte, er fra 1661, og da Kalken bærer
Knud Poulsens Navn er de formodentlig skænkede til
Kirken af denne nidkære Tjener. — Paa den øverste
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Rand af Kalken staar: Jesu Christi Guds Søns Blod
toer os af alle vore Synder.
For nogle Aar siden døde en Rentier i Sognet, hans
Arvinger skænkede en Sum til Kirkens Forskønnelse.
Kirkens Bestyrelse blev da enige om for denne Sum at
forsyne Kirken med Lysekroner og Lampetter. I Ski
bet hænger nu fire smukke Kroner og i Korsarmene
Lampetter. — Da Sognet fik elektrisk Lys, bekostede
een af Sognets Sønner, Tømrer Munksgaard, Instal
leringen af elektrisk Lys i Kirken, en smuk Gave hvor
for han fortjener Sognets Tak.
BORBJERG KIRKES ALTERTAVLE.
For en Del Aar tilbage havde man den Antagelse,
at Altertavlen forestillede Legenden om Svend Felding; og det er først i den senere Tid godtgjort af Dr.
Francis Beckett, der har studeret Danmarks Altertav
ler, at Altertavlen derimod er den udførligste Frem
stilling af St. Jørgen.
Dr. Beckett skriver saaledes: Syv Relieffer af malet
og forgyldt Alabast er indsatte i Trærammer, saaledes
at der dannes et Alterskab med to Fløje, et Triptykon.
Baade Reliefferne og det udskaarne Træarbejde maa
være udført omkring Aar 1400 snarere noget efter
end før Hundredaarstallet. I det 17 Aarhundrede har
man indsat det hele i en Renaissance Altertavle, til
hvilken man har benyttet et Par Figurer af et middel
alderligt Alterskab fra omtrent 1500. Det er dog kun
Alabastbillederne, som har interesseret os. Yderst paa
højre Fløj staar St. Jørgen i fuld Rustning, med kors
mærket Skjold paa Dragen, og svarende til ham staar
yderst paa venstre Fløj den himmelske Dragedræber
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St. Mikael, der støder sin Stang i Gabet paa Dragen,
paa hvilken han staar. Han gav jo sin jordiske Fælle en
Haandsrækning en Gang, da denne var slemt i Knibe.
Paa Hovedet bærer St. Mikael, underlig nok, en Art
Mitra, og man vilde ikke gætte paa, at han var en
Engel, hvis han ikke havde Vinger. De andre fem Bil
leder viser Optrin af St. Jørgens Legende. Man ser den
unge, spinkle Helgen (Fig. 1), blot med et Klæde om
Lænderne, paa den onde Kejsers Befaling blive mar
tret; tre Mænd stikker ham med Knive i Arme og
højre Ben. Dernæst ser man St. Jørgen, og nu er han
i sin ridderlige Rustning, sammen med Troldmanden
Athanasius, som har brygget en dræbende Gift (Fig.
2). Men Helgenen gør Korsets Tegn over Giftbægeret
som Athanasius rækker ham, og at Giften er gjort
uskadelig, ser man deraf, at en Blomst skyder op fra
Kalken. Bag ved sidder den slemme Kejser med dra
get Sværd. Paa et Skriftbaand over Helgenens Hoved
har der staaet en forklarende Indskrift, men den er
forsvundet. Jacobus a Voragine fortæller, at Athana
sius blev omvendt og led Døden for sin Tro, men
Billedet her giver aabenbart en anden Version. Den
lille Mand, der knæler for Helgenen, er ikke Athana
sius, men en anden, hvem Miraklet har ledet paa rette
Vej; hvordan det gaar Troens Bekender, ser man
yderst til venstre, her ligger nemlig en halshugget
Mand. Videre ser man, hvorledes St. Jørgen afslører
de hedenske Afguder; i sin Rustning knæler han be
dende foran Templet, og se, paa Templets Tinde staar
Afguden i Skikkelse af den lede Djævel. Kejseren og
hans Følge er slagen med Forbavselse, men Ynglingen
i Tempeldøren hæver sine Hænder tilbedende mod
Helgenen, der har voldet dette Mirakel. Ogsaa her
maa den forsvundne Indskrift paa Baandet foran St.
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Jørgen have givet Forklaring paa Optrinet. Hidtil har
man saa nogenlunde kunnet jævnføre Gangen i Frem
stillingerne med litterære Kilder, men for de to føl
gende Billeders Vedkommende har det ikke været mu
ligt at paavise skriftlig Hjemmel; en saadan findes
hverken i de ældste Legender eller Jacobus a Voragines gyldne Legende fra Slutningen af det 13. Aarhundrede, og heller ikke i saadanne romanagtige Om
skrivninger som Reinbot von Durnes Digt fra det 13.
Aarhundrede. Forøvrigt er Billederne i og for sig
ikke vanskelige at forstaa. Man ser St. Jørgen knæle
i sin Rustning foran en ung Fyrstinde, der ifører ham
Hjælmen. En Engel spænder de gyldne Sporer paa
hans Hæle, en anden Engel kommer med hans Spyd,
tager hans Sværd op af en Kiste, og i Baggrunden
staar Ridderens opsadlede Hest. Endelig sidder St.
Jørgen højt til Hest og har fældet en anden Ridder
foran en Borg. Over Borgporten ser man tre Mænd,
hvoraf den ene er kronet, muligvis den onde Kejser,
der har pint St. Jørgen. Han indhentes her af Straffen,
idet en Spydspids rammer ham i Ansigtet.
I Britisk Museum i London findes to malede Alabastrelieffer, i Materiale, Stil, Behandling og Dekora
tion stemmer disse Relieffer nøje overens med Ræk
ken af de danske Relieffer, saa der er ingen Tvivl om,
at Reliefferne i London hører sammen med de danske.
Alabasten stammer fra de nu næsten udtømte Alabastbrud ved Chelloston i Nærheden af Derby. Lige
som i London har Figurerne paa Altertavlen i Bor
bjerg de samme lange Hænder og Fødder, saa det er ty
deligt nok, at det er engelsk Kunst, der gennem de man
ge Forbindelser,vi har haft med England er naaet til os.
Kirkens ældste Altertavle omtales i Liber datikus
paa følgende Maade:
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KIRKENS ÆLDSTE ALTERTAVLE.
Denne udgør Forsiden af Alterbordet og indtager
saaledes endnu den Plads de allerældste Altertavler
har haft i vore Kirker,og fra hvilken de er bleven op
løftede til den Plads oven over Alterbordet som de nu

Alterbordets Forside i Borbjerg Kirke

indtager. — Denne ældgamle Altertavle er sammen
sat af 3 meget tykke Egeplanker. Den er 2% Al. bred
og 1V2 Al. høj, delt i 3 Afdelinger med udskaarne Figu
rer, der tyder paa en meget høj Alder. Det tør nok
antages, at denne Altertavle er Kirkens allerførste og
samtidig med Kirkebygningen. Den midterste Tavle
eller Afdeling af Alteret er en Fremstilling af Aab. 4,
1—9. Gud Fader sidder paa en Trone, holdende i
Haanden en oplukket Bog; omkring Tronen, i Tav
lens 4 Hjørner, findes en Løve, en Tyr, en Ørn, et Men
neske eller -en Engel. Alle Figurer er bevingede, og
er de fire Evangelisters Tegn. Den højre Tavle er delt
i 12 mindre Afdelinger, hvoraf de 6 øverste hver for
sig indeholde 2 staaende Figurer, der vel kunne skøn-
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nes at skulde betyde forskellige bibelske Scener, men
næppe lader sig nøjere bestemme. De 6 nederste kun
ne tydes saaledes: 1) Paaskelammet, som 3 Apostle
staa hos. 2) Paaskemaaltidet, hvor Jesus sidder imel
lem 2 Apostle. 3) Kristus gribes og føres bort. 4) Kors
fæstelsen. 5) De tre sørgende Kvinder. 6) Gravlæggelsen.
Den venstre Tavle er ligeledes delt i 12 smaa Afde
linger med udskaarne Stykker. Af disse kan kun med
Sikkerhed bestemmes Maria med Barnet, hvilket Styk
ke er større end de andre og mere fremhævet.
HOGAGER KIRKE
er en Filialkirke til Borbjerg Kirke. Den blev først
bygget som et Kapel, og Tanken opstod egentligt
først hos daværende Lærer i Hogager, Karl Hansen,
idet han besøgte nogle gamle og svage i sit Distrikt,
der jo havde saa langt til Kirke, og Lærer Hansen

Hogager Kirke
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virkede meget for at faa Kirken bygget. Der blev ind
budt til et Møde for Sagen, og Beboerne var enige om
at være med til at arbejde derfor. Saa vidt der hu
skes, var Pastor Kuhlmann med til Mødet, og han

Altertavlen i Hogager Kirke

vilde prædike i Hogager, saafremt det blev til Virke
lighed i hans Tid. Der blev tegnet ca. 2000 Kr. blandt
Beboerne, og der blev bevilget et Statstilskud paa
8000 Kr. — vistnok i Vinteren 1898—99, hvortil me
get bidrog daværende Folketingsmand Mølgaard
Nielsen, med Bistand af J. C. Christensen. Et Par
Mænd fra Hogager, der nu begge er døde (Kr. Vestergaard og P. Laursen), var ovre i Mølgaards Hjem
i Yllebjerg for at faa Sagen fremmet. Arkitekt Bentson — vistnok fra Svendborg — leverede Tegningen
dertil, og man begyndte at bygge. Grundstenen nedlagdes i Foraaret 1899 ved Provst Møller, Ølby, og
Kapellet blev indviet d. 15. Oktober 1899 af Biskop
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Gøtzsche, Ribe — vor nuværende Biskops Fader. En
Mand fra Sjælland skænkede 1000 Kr. til Kapellet ef
ter et Opraab i nogle af Landets Blade. Det kostede
ca. 10,000 Kr., og 2000 Kr. blev hensat i 1899 til Ved
ligeholdelsesfond, der si
den blev forøget med
1,000 Kr., skænket af
Gaardejer Esper Chri
stensen, Abildholt. Al
tertavlen fandtes ikke
ved Indvielsen, men blev
senere — i Pastor Ja
kobsens Tid — skænket
af Distriktets Beboere,
samt Heselaa og nogle
Beboere fra Skave. Den
fremstiller Jesu Opstan
delse Paaskemorgen (Ko
pi efter Carl Bloch).
I Aaret 1924 tilbyg
gedes Kapellet et Kor
og blev fra nu benævnet
Esper Christensen og Hustru
som Kirke. Kortilbyg
ningen kostede 9,500 Kr. og er bygget efter Tegning
af Arkitekt Kr. Jensen, Holstebro. Man modtog i Stats
tilskud ca. 4,000 Kr., og Kirkens Vedligeholdelse er nu
sammen med Borbjerg Kirke. En Del paalignes i Kirke
skat. Hogager Kirke blev paany indviet efter Kortil
bygningen, Søndag i Jul, 28. Decbr. 1924 af Biskop
Gøtzsche, Viborg — 25 Aar efter at Kapellet var indvi
et af hans Fader — han nævnede det som et sjældent
Tilfælde, det var et skønt Minde for ham. Desuden
var det den fjerde Kirkeindvielse, Biskoppen foretog
dette Aar i December Maaned. — Forresten blev der
Hardsyssels Aarbog XXII
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taget et Afskrift af det Dokument, som blev indmu
ret, nedlagt i en Flaske ved Grundstensnedlæggelsen
i 1899.
Førnævnte Esper Christensen og Hustru har altid
vist deres store Interesse og Kærlighed for Kirken.
BORBJERG SOGNS PRÆSTER
EFTER REFORMATIONEN.
1. Jens Enevoldsen. 2. Enevold Christensen. 3. Niels
Nielsen. 4. Claus Grummesen. 5. Mogens Sørensen
Buch. 6. Knud Poulsen. 7. Poul Knudsen. 8. Peder
Lyngby. 9. Søren Seeman. 10. Christen von Hielmcrone. 11. Provst Carl Wium. 12. Provst Peder Schourup.
13. Niels Gjølby. 14. Magister M. Nielsen Schmidt. 15.
Lic. theol. Jørgen Victor Bloch. 16. Anders Knud
sen Damgaard. 17. Chr. Frederik Eberhard Møller. 18.
Carl Herman Gustav Aleksis Kuhlman. 19. Jakob Ja
kobsen. 20. J. Wernberg-Møller. 21. L. Meldgaard.
22. Svend Gunnar Jul-Rasmussen.
1. Hr. Jens Enevoldsen var født i Kvisgaard, Bor
bjerg Sogn, og var Præst for baade Borbjerg og Ryde Sogne, der den Gang var sammen. Enevoldsen døde
1554.
2. Derefter var Hr. Enevold Christensen, der var
født i Trabjerg, Borbjerg Sogn, Præst for begge Sog
ne i 33 Aar indtil 1587.
3. Hans Efterfølger Niels Nielsen var født i Hjerm
Præstegaard, men det trak ud med hans Indsættelse i
Ryde. Grunden var den, at han ikke vilde gifte sig med
den afgaaende Præsts Enke, saadan som Skik og Brug
var i de Tider. Sognefolkene blev paa den Maade fri
for at svare Pension til Præsteenken. Hr. Niels Nielsen
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var ikke rigtig opsat paa at faa Enken; thi hun var,
som Hr. Niels skrev til Kongen, »fast bedaget og hav
de 15 Børn«. Kongen syntes heller ikke, da der ikke
var noget at udsætte paa Hr. Niels’s Levned eller Lær
dom, at han for Præstekvindens Skyld skulde forvises
Kald, efterdi Kirkerne er stiftede til Guds Ære og Tje
neste og ikke til Præstekvinderne, og da Kongen hav
de højeste Juspatronatus til denne Kirke og dermed
bør have Opseende, skulde Stiftsbefalingsmanden Hr.
Albers Friis præsentere Hr. Niels for Sognefolket i
Ryde og indsætte ham paa Kongens Vegne, hvis der
ingen anden Aarsag var at indvende herimod end for
Præstekvindens Skyld. — Aar gik hen, og han var
endnu ikke indsat i Ryde, hvorfor der 23. August 1588

udstedtes en ny Befaling, hvoraf det ses, at Sognefol
kene i Ryde tillige med Præstekvindens »Anhang« hav
de aftvunget Hr. Niels et Brev, men dette var kasseret
ved den forrige kgl. Skrivelse, og da han alligevel
havde tilbudt efter al Billighed imod sin Formands
Døtre og Børn at ville befordre dem af yderste Evne
og Formue, og dette intet agtedes eller ansaas hos
Enken og hendes Anhang, saa skulde Hans Lange, der
havde Præsterne i Lundenæs Len i Befaling, indsætte
ham i Annexet »og slig modvillig Tribulering udi alle
Maader fordagtinge, at han ikke skulde have sig vi
dere derover at beklage«, ligesom der ikke skulde ud
gives Stævning i denne Sag. Hr. Niels døde 1599.
4. Hans Eftermand var Claus Grummesen, der var
født i Gørding Præstegaard, Gørding Herred. Han var
kun Præst et Aars Tid, han døde 1601. Han skal have
været Amanensis hos Biskoppen i Ribe.
5. Fra 1601—47 var Hr. Mogens Sørensen Buch
Sognepræst til begge Sogne. Han var gift med Maren
Andersdatter fra Hjerm.
5*
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6. Efter Mogens Sørensen Buchs Død 1647, blev Hr.
Knud Poulsen Kolding Sognepræst. Han er født i Kol
ding, deraf Navnet, hvor Faderen var Præst. Før Knud
Poulsen blev Præst, var han Rektor i Lemvig. Efter en
Udenlandsrejse, han foretog i 1641, fik han et noget
større Udsyn end mange andre af Datidens Præster.
Han giftede sig med Formandens Enke Maren Andersdatter, og i 33 Aar levede de sammen. De havde en
Søn, Poul Knudsen, der blev Faderens Efterfølger i
Embedet. — Knud Poulsen studerede i Udlandet. —
1662 udgav han en Ligprædiken over Malte Sehested
til Rydhave. I denne Ligprædiken fortæller han, at da
han 1647 talte med Malte Sehested om Borbjerg Præ
steembede, udtalte denne: »Derom vil jeg nu have dig
erindret og paamindet: dersom jeg fornemmer, det
er Gud behageligt dig til dette Sted at vocere og kal
de, vil jeg have med dig disse Forord og siden med
din Ed dem konfirmeret og bekræftet, som du for
Gud den højeste agter at forsvare, at har Gud dig til
min Sognepræst og Sjælesørger ordineret og beskik
ket, aldrig skal du det med mig vide, aldrig skal du
det om mig høre, som dit Kald tilhører og min Sam
vittighed paarører, du mig jo derom skal advare og
paaminde. Hvis du det gør, enten jeg dig adlyder eller
ikke, skal du være fri, hvis ikke, skal du være betænkt
dig for Gud at svare.«
I Hr. Knud Poulsens Tid førtes en langvarig Proces
om Fiskeriet i Holmgaard Sø. Baade Naboer og en hel
Del langvejs fra kom og stangede Aal i Søen, og da
Hr. Poulsen ikke kunde faa dem til at lade være der
med, lyste han en Søndag offentlig fra Prædikestolen
baade Aalene og de, der stangede dem, i Band.
I 13—14 Aar var der ingen, der turde trodse Bandstraalen, og de stakkels Aal levede i Fred og Ro. —
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Knud Poulsen var ikke at spøge med. 1654 kom han i
Tanker om at bygge en Skole, og i den Anledning
sluttede han en Overenskomst med Sognefolkene
derom. Gaardmændene tegnede sig for Bidrag, der
vekslede mellem 8 Skilling og 2 Mark.; men Præ
sten maatte for sine egne Midler opføre Skolen. 1655
lod han paa Hjerm Herredsting læse et aabent Brev,
hvori han spørger Borbjerg Sognefolk, om nogen har
udgivet noget til det Skolehus at bekoste, som jeg ved
Borbjerg Kirke har ladet opbygge, da skal det dem nu
igen blive givet og erlagt, om det ikke sket er, paa det
de, efterdi en stor Del ikke have villet efterkomme
deres indgaaede Løfte og Tilsagn, efter denne Dag
ikke skulle have noget med samme Hus at bestille,
som jeg selv har ladet bekoste og ladet opsætte«. Lige
saa lidt som paa hans andet Spørgsmaal, om der i Bor
bjerg Kirke er andre begravet end de forrige gamle
Præster, kom der noget Svar.
Det viste sig senere, at Skolen var 3 Fag Hus, der
var tilbygget den vestre Ende af Degneboligen og
holdtes vedlige af Sognefolkene. Det var ingen mis
undelsesværdig Løn, Degnen i Borbjerg den Gang
havde. 20 Sletdaler i Løn, der udlignedes paa Beboer
ne med 31/# Sk. paa hver Td. Hartkorn, ikke desto
mindre skulde han derudaf lønne en omløbende Sko
lelærer i Østersognet og en Adjunktus i Hovedsognet
»formedelst Ungdommens Mængde«. Foruden de 20
Sletdaler fik Degnen 20 Traver Skaftekorn og 40 Nannester, som er lig med en »en Foerslaar« og 4 Brød.
Knud Poulsen havde stor Interesse for at faa Kir
ken i god Stand, og han blev af Domprovst Jørgen
Rosenkrantz sammen med Provstiskriveren Borgme
ster Stefan Nielsen i Varde udset til at faa den brøstfældige Kirke i god og forsvarlig Stand. Paa egen Be-
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kostning opsatte han en Præstetavle over alle de Præ
ster, der havde været siden Dronning Margrethe udi
Danmark regierede før Reformationen følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hr. Peder Vinter 1363.
Hr. Mads —1376.
Hr. Thøger —1395.
Hr. Niels Pedersen 1406. Sognepræst i 5 Aar,
siden Kannik i Viborg.
Hr. Eske Madsen 1411, Præst i 11 Aar, siden
Holstebro i 41 Aar.
Hr. Christen Svendsen 1422. Præst i 15 Aar,
siden i Hjerm, derpaa Prior i Stubber Kloster.
Hr. Anders Thøgersen 1437, Præst i 24 Aar,
siden i Mariager Kloster.
Hr. Christen Lauridsen 1462, Præst i 28 Aar.
Hr. Hans Knudsen 1490, Præst her og i Holste
bro, havde Kappellaner Hr. Bertel Bloch og
Hr. Peder.

Knud Poulsen blev ingen gammel Mand, kun 65
Aar. Det var et besværligt Embede, da Ryde hørte til,
saa i hans Tid fik han Sønnen Poul Knudsen til Med
hjælper fra 1672 og til sin Død 1680.
7. Poul Knudsen blev nu Sognepræst for begge Sogne.
Han var gift med Susanne, en Kvinde han maa have
elsket højt; thi fra den Dag hun gik bort, henfaldt han
til Melankoli. Tunge Sorger og Tilskikkelser var gaaet hen over denne unge Præst Liv. I 1680 døde hans
elskelige Fader den 10. December, og i samme Maaned
viste der sig paa Himlen en gruelig stor og forfærde
lig Komet. Den gik fra Vester mod Øster. Baade Præst
og Sognebeboerne troede Verdens Ende var nær. En
Rædsel havde betaget dem alle. I Kirken bad Hr. Poul
saaledes: »Salige ere de, som ere døde i Herren, Gud
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trøste dem, som herefter skal lefve, den gode Politi
og kristne Regering samt den luterske Religion, at de
maa lefve og dø som gode Christne og Guds Børn.
Amen.
For at forstaa denne Angst og Forfærdelse maa det
ses med de frygtelige Krige som Baggrund. Den grue
lige Svenskekrig var vel for en Snes Aar siden endt;
men Mindet om dens Grusomheder og Plyndringer le
vede iblandt Folkene, saa det var ikke saa underligt
om Rædsel kunne betage ved Synet af et saadant Him
meltegn. 1697 døde den unge, begavede Præst Poul
Knudsen for en stor Del af Sorg over sin elskelige
Susannes Bortgang.
I en Kirke-Bibel skrev Hr. Poul paa begge Sider af

53. og 54. Kap. hos Profeten Esajas en Klagesang,
hvori han udtrykker sin dybe Sorg. Han efterlod en
Datter, Ida Marie, 12 Aar, der nu maatte drage ud fra
Præstegaarden; men 12 Aar efter — 24 Aar gi. —
vendte hun tilbage til Brødet, som hun ved Faderens
Død var vandret ud fra, og blev gift med Peder Lyngbye, hendes Faders Eftermand.
8. Hr. Peder Lyngbye var Præst i 24 Aar. Han var
barnefødt paa Helgenes i Aarhus Stift. Hans første
Hustru var Bodil Mikkelsdatter, som tjente for Amme
paa Slottet i København, hvorfra han først hentede
hende Aaret efter, at han var kommen til Kaldet. Efter
nogle faa Aars Ægteskab døde hun, og han giftede sig
2. Gang med førnævnte Ida Marie, der nu kom tilbage
til sit Barndomshjem. Deres Brudetekst var de sidste
Ord af 2. Sam. Kap. 15, 25. V., der lyder saaledes: »Der
som jeg haver fundet Naade for Herrens Øjne, da fø
re han mig tilbage og lader mig se den og sin Bolig.«
— De havde ingen Børn, og efter 12 Aars Ægteskab
døde Hr. Peder, 60 Aar gammel. — Hans Enke, Ida
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Marie, blev siden gift med Præsten paa Holmsland Hr.
Christen Brask. — Hun lod 1722 opsætte en Præste tavle, der staar paa den søndre Side af Koret. Over
skriften over Tavlen er følgende:
Aar 1722
lod den hæderbaarne, Gud og Dyd elskende Matrone
Ide Marie Poulsdaatter til at continuere Nafnetaflen
denne Tafle paa egen Bekostning opsætte.
9. Efter Hr. Peder Lyngbys Død blev Hr. Søren Seeman Præst fra 1721—48 i 27 Aar. Hans Fader var
Amtsforvalter Seeman i Randers. Hr. Seeman blev kal
det af Major Sehestedts Enke Fru Birgitte Sehestedt
til Rydhauge, ordineret af salig Hr. Biskop Thura og
installeret af Provsten salig Hr. Consistorialraad Jens
Jermin til Ausumgaard. Hr. Seeman omtales som en
brav og retsindig Mand og forestod sine Menigheder
med stor Nidkærhed og Berømmelse. Han var gift
med Berta Kirstine Seidelin, født i Ousted Sogn, Skan
derborg Amt. I Slutningen af Hr. Seemans Levetid
havde han det Vanheld at vælte med sin Vogn paa de
daarlige Veje og brækkede derved sit ene Ben. Han
skulde tage en syg til Alters. Dette Benbrud blev Aarsag til hans Død i September 1748.
10. Hr. Christen von Hielmcrone blev derefter kaldet af
Oberstl. Jens Sehested til Rydhauge den 24. September
1748 og Kaldsbrevet confirmeret af Kongen den 25.
Oktober samme Aar, ordineret af Hr. Biskop Bror
son og installeret af Hr. Consistorialraad Jermin fra
Ausumgaard. Hr. Christen Hielmcrone hed egentlig
Høeg, men 19. August 1751 blev hans Fader Adolf
Høeg til Herningsholm ophøjet i Adelstanden med
dette Navn.
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Hielmcrone var første Gang. gift med den adelige
Frøken Marie Elisabeth de Poulsen fra Vaar og anden
Gang med Dorothea Kathrine, Datter af den rige
Præst Poul Borreby i Gudum. Der har været et vist
fornemt Sving over denne Præstefamilie, hvilket bl.
a. ses af, at Præstegaarden blev opbygget som en
Herregaard, og Præstens nyfødte Søn, der tillige med
sin Moder begravedes 19. Marts 1763, kaldes Junker i
Kirkebogen. Den anden Fru Hielmcrone døde 9. Juni
1823 i Holstebro som Priorinde ved Estvadgaard. 16.
Juli 1782 blev Præstens 2 Døtre viede, den ene til By
foged i Holstebro og Herredsfoged, Justitsraad Jaco
bi og den anden til Pastor Piesner i Uldum.
11. Hr. Provst Carl Wium var Præst i Borbjerg fra
1789 til sin Død 1791.
12. Derefter blev Hr. Provst Peder Schourup Præst i
Borbjerg til han tog sin Afsked 1820, han døde 1821
og ligger begravet i samme Gravsted, hvor Pastor
Kuhlman nu hviler.
Hr. Peder Schourup, der blev Præst i Borbjerg efter
Carl Nielsen Wium, var tillige Provst og omtales paa
Mindetavlen i Borbjerg Kirke som den højlærde. Han
var Præst i Borbjerg fra 1791—1820, døde i Borbjerg
Holmgaard 22. Januar 1829 og jordedes paa Kirkegaarden i det Hjørne, hvor søndre Korsarm forbin
des med Skibet. — Det er lige nedenfor det Vindue,
hvor indenfor i Kirkeskibet, Prædikestolen staar. I de
29 Aar han var Præst, har han vist tit og ofte set ned
paa det Sted, hvor han har ønsket, hans Ben skulde
hvile. I en muret Grav blev hans Hustrus Lig først ned
sat og 9 Aar senere hans eget, hvilket ses af de to
Mindetavler, der har hængt i Kirken i næsten 100 Aar.
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Omkring Tavlerne har der været en lille Krans, men
den er nu forsvunden, og Skriften er noget utydelig.
Indskriften paa begge Mindetavler ser saaledes ud:
Herunder gjemmes de jordiske Levninger af velædle
Frue, Provstinde Dorthe Marie Schourup, født Mal
ling. Aar 1753 blev hun født paa Astrup. Ved en rolig
og stille Død forlod hun det timelige den 31. Januar
1820 i Borbjerg Holmgaard i hendes 67. Aar. Aaret
1772 indgik hun i Ægteskab første Gang med Rector
Hr. Jens Hjersing af Viborg. I dette Ægteskab blev
hun Moder til 4 Børn, hvoraf 1 Søn og 2 Døtre leve.
Aaret 1787 den 23. Februar indgik hun atter Ægte
skab med hendes nu efterlevende og dybtsørgende
Mand velærværdige og højlærde Hr. Provst Schourup.
Ved ham blev hun Moder til en Datter, som med Fa
deren staar nedbøjet af Sorg ved hendes Lig.
Ved din Urne stille Venskab græder. Alles Taarer
er den sjeldnes Hæder.
Mindets Blomst saa hellig, ren og blaa skal end paa
din sjunkne Gravhøj staa.
*
Herunder gemmes de jordiske Levninger af Velær
værdige og Højlærde Hr. Peder Schourup, forhenvæ
rende Provst over Hjerm Herred og Sognepræst for
Borbjerg og Ryde Menigheder i 29 Aar. Født i Hjarup
Degnebolig Aaret 1752. Død i Borbjerg Holmgaard
22. Januar 1829. Indgik Ægteskab Aaret 1787 med
Enke Madame Dorthe Maria Hjersing, født Malling,
med hende levede han 32 Aar, da hun ved Døden blev
ham berøvet. I dette Ægteskab blev han Fader til en
Datter, som staar nedbøjet af Sorg ved sin elskede Fa
ders Lig.
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Til evigt Haab gik hisset han fra dette Livs Elende,
og hisset nyder nu sin Løn for godt, han her fuldendte.
*
13. 1821 blev Hr. Niels Gjølby Præst i Borbjerg og var
Præst her til 1832, da han forflyttedes til Viig paa
Sjælland. I hans Tid skiltes Ryde fra Borbjerg. —
Præstegaarden forfaldt i hans Tid, saa den skønne
Hielmcronske Borggaard kom til at se saare brøstfældig ud.
14.1832 kom Hr. Magister M. Nielsen Schmidt til Bor
bjerg og var Præst her i Sognet til 1837, han forflytte
des til Ølsted, døde 1839. — Han var en god Præst,
man mærker straks ikke blot hans Lærdom, men og-

saa den dybe, kristelige Grundtone, der gaar igennem
hans Skrifter og Taler. — Her skal blot anføres en
kelte Ting fra en Høstprædiken og hans Afskedspræ
diken.
1834 havde været ualmindelig tørt og varmt, og det
saa ikke godt ud for Sognet, mange Steder var Kor
net helt visnet hen; men saa kom Regnen, om end det
var noget sent, og Høsten blev taalelig. Fjortende
Søndag efter Trinitatis blev der holdt Høstprædiken,
endskønt Kornet ikke var inde saa nær allesteder.
Da Magister Schmidt den Søndag gik til Kirken, saa
han, hvor travlt mange havde med at køre Korn hjem;
dette gjorde ham ondt at se. Lidt efter, at han var
kommen til Kirken, ringede det sammen, Gudstjene
sten begyndte, et Par Salmer blev sungne og Pastor
Schmidt besteg Prædikestolen, bad en kort Bøn og
læste saa Evangeliet om de ti Spedalske op og be
gyndte sin Prædiken med følgende: »Da jeg gik
til Kirken blev jeg Vidne til, hvor travlt min Menig
hed havde med at køre Korn ind, som om den ikke
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kunde faa det ind en anden Dag. Jeg havde ventet Kir
ken fyldt — kun 50 af 850 — men der er Grund til at
spørge, som min Herre og Frelser spurgte Samarita
nen: Hvor er de ni? Engang i Sommer saa det ud til
Misvækst, mange sørgede og græd og saa med Be
kymring Fremtiden i Møde og tænk saa, kære Ven
ner, saa magede Gud det saa naadig for os, at vi nu
alle kan faa Brød og Føde til os og vore Dyr — Gud
være lovet og priset for hans Naade imod os. Var der
ikke Grund for alle i Sognet at komme herind i Guds
Hus og bringe Gud deres Hjertes inderligste Tak for
hans Naade imod dem og ikke ligne de ni, der gik
hjem uden at bringe Jesus Tak og Ære for deres Hel
bredelse« osv.
Et Brudstykke af hans Afskedsprædiken
9. Søndag efter Trin. 1837.
»Det træffer sig saa besynderligt, at paa samme
Søndag, da jeg for 5 Aar siden holdt min Tiltrædelses
prædiken, paa samme Søndag holder jeg nu min Af
skedsprædiken. Da jeg i Aaret 1832 kom hertil fra
Hovedstaden, indsaa jeg vel, at hvis det var Guds
Vilje, at jeg skulde faa flere at sørge for, end jeg den
Gang havde, maatte jeg engang i Tiden forlade dette
Embede, men det var min Beslutning ikke at flytte
uden Nødvendighed; thi ligesaa ubehageligt det er for
en Lærer at skifte Menighed, ligesaa ubehageligt er
det for en Menighed at skifte Lærer. Man skal kende
sin Menighed, naar man vil bruge Aandens Sværd, el
lers slaar man i Luften, det rammer ikke, som Paulus
siger.
Hvis jeg nu stod her og forsikrede, at det var mig
ubehageligt at komme her fra Egnen, da talte jeg ikke
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Sandhed. Jeg elsker Sandhed, og jeg har aldrig brugt
at holde Lovtaler over jer eller over den Lykke, jeg
har nydt iblandt eder. Sandheden er den, at hvis jeg
havde været tilfreds her, saa havde jeg ikke søgt om at
komme herfra,-thi jeg kommer ikke noget Sted i denne
Verden, hvor der ikke er noget i Vejen. Jeg havde jo
nok bleven her, da der er adskillige, hvis Venskab er
mig kært, hvis ikke mit Helbred i denne skarpe Egn
var blevet saa nedbrudt, at jeg maatte anse det som
min Pligt at søge hen under en mildere Himmel.
Da jeg begyndte min Gerning her, var det mit in
derligste Ønske, at jeg maatte være noget for Menig
heden og at vise den den rette Vej til Salighed, og jeg
var straks klar over, at Rettesnoren maatte være at
prædike om den korsfæstede Jesum Christum som
en Guds Kraft og en Guds Visdom til Salighed osv.
Jeg har beflittet mig paa som et stakkels syndigt og
skrøbeligt Menneske ikke blot at søge at vise Menig
heden, men ogsaa at vise i mit Liv, at han var min
dyrebare Frelser. — Naar jeg sad ved Sottesengene,
kunde jeg ikke nænne at lulle den syge i Søvn og lade
som alt var i Orden; thi det vilde jo være at give dem
en falsk Mønt med paa den sidste Rejse; men jeg søg
te, saa godt, jeg formaaede at bringe dem Evange
liets Trøst.«
Tilsidst udtalte Præsten:
»Naar engang jeg skilles fra denne Verden, da tror
jeg vist, at jeg skal finde Venner fra denne Menig
hed, som ville modtage mig i de evige Boliger. Og
der, hvor jeg nu drager hen, vil jeg ofte tænke tilbage
paa den Tid, jeg tilbragte her, og da vil min Hukom
melse opsøge i Aanden dem iblandt eder, som var mig
kære og dyrebare. Og naar I da samles i eders huslige
Kreds og tale om de forbigangne Dage, da vil I maa-
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ske ogsaa ihukomme den blege og sygelige Mand, som
i 5 Aar forestod Lærerembedet iblandt eder. Da vil
Guds Aand minde eder om mangt et Ord, som jeg har
sagt, og I vil paa ny gennemtænke det og lægge det
paa Hjertet og indprente eders Børn det, og saaledes
skal jeg aandelig vedblive at være hos dem, som elske
mig. Og nu Farvel og Tak for al bevist Godhed og
Velvilje! Farvel, min kære Menighed, hvor jeg første
Gang forkyndte Ordet for Sjæle, som var mig betro
ede. Farvel, Skolens Lærer og Underlærere og alle
Sognets Ombudsmænd, mine Medhjælpere. Farvel, 1
Ægtepar, som jeg har forenet, I unge, som har ned
lagt Daabens hellige Løfte i min Haand, Farvel I fat
tige, Farvel I rige, Farvel i døde, som sove den trygge
Søvn og hvis Støv, jeg har indviet til Gravens Fred
og til Opstandelsens Morgen. Farvel I smaa Børn, som
jeg har døbt, den treenige Gud velsigne eder, Farvel,
du gamle Tempel, hvor jeg har talt saa mangt et Li
vets Ord, som ikke skal vende tomt tilbage, staa urok
kelig paa dine Stenfødder indtil Dagenes Ende, du
Hus, som jeg ikke længere skal forestaa. Gid Jesu
Christi Navn og Ord maa lyde rent og purt indenfor
dine Mure, indtil den sidste store Morgenrøde, naar
din Klokke kimer for sidste Gang og Opstandelsens
Engel nedstiger over din Kirkegaard og kalder dine
døde frem for den store alvidende Dommer. Amen!«
15. Jørgen Victor Bloch var Præstesøn fra Lønborg,
hvor han blev født 25. September 1812. Han blev Stu
dent 1829 fra Borgerdydskolen paa Christianshavn,
og 1833 blev han theologisk Kandidat med 1. Karak
ter. Derefter blev han Adjunkt i Randers, og 1635 tog
han Graden som Licentiat i Theologien. Samme Aar
blev han Adjunkt i Horsens, hvor han var, til han 1837
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blev Sognepræst i Borbjerg. Allerede 1833 ægtede
han Agathe Theodorine Benedicte Thorlacius, der var
født paa Island 1811 og Datter af Kammerassessor
Theodor T. og Gytha Howitz. Hendes Forældre kom
siden til Ringkjøbing, hvor Faderen
blev By- og Her
redsskriver. Da det
unge Ægtepar kom
her til Borbjerg, var
Præstegaarden i en
daarlig Forfatning,
og Formandens Fa
milie var endnu ik
ke flyttet ud, saa al
ting saa helt trøstes
løs ud. Den unge
Præstefamilie søgte
da til Hjemmet i
Lønborg, og derfra
rejste J. V. Bloch til
Ribe, hvor han blev
Jørgen Victor Bloch
ordineret af Biskop
Tage Müller, hvorefter han 26. November 1837 blev
indsat i Embedet her. Dette omfattede den Gang baade Borbjerg og Hanbjerg.
Som før nævnt begyndte Præstegerningen under
lidet tiltalende ydre Forhold. Studereværelset, der
vendte ud mod Søen, var koldt og mørkt, og i Dag
ligstuen kneb det ogsaa med at holde Varmen, da der
ikke var gibset, og Loftet var utæt. Præstegaarden,
der i sin Tid var bygget af en adelig Præst, Hjelm
krone, bar endnu nogle Steder Spor af den fordums
Herlighed. I den bedste Stue var Loftet ved forgyldte
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Lister inddelt i Felter, hvori der fandtes malede Fi
gurer, og i en anden Stue var der Lærredstapeter,
hvorpaa var malet ikke helt daarlige Figurer, men
nu var Stadsen borte, og uhyggeligt og koldt var der
alle Steder i den skumle Bolig, saa Præstefamilien
kom aldrig til at befinde sig vel der.
25. September 1838 døde den gamle Pastor Jørgen
Bloch i Lønborg, og dette Dødsfald havde til Følge,
at Præsteembedet i Borbjerg atter blev ledigt, idet
Ejeren af Stamhuset Lønborggaard, Kammerherre
Benzon, havde lovet, at J. V. Bloch skulde blive Fa
derens Eftermand, og 8. December 1838 blev han da
kaldet til Lønborg-Egvad Sogne. 1851 blev han ud
nævnt til Provst for Hing og Bølling-Nørre Herreder;
men han skriver selv, at Arbejdet, Provsteembedet
medførte, oversteg hans Kræfter, hvorfor han 1855
søgte Embedet i Kjerteminde og blev kaldet dertil.
To Aar før var han valgt til Landstingsmand for 11.
Kreds og var i det hele en Mand, Folk satte Pris paa.
1868 flyttede han fra Kjerteminde til Vig-Asminderup
Præsteembede paa Sjælland. Han søgte Afsked 1881
og boede i nogle Aar derefter i København. Han har
skrevet en stor Mængde Arbejder om Kirke og Skole
væsen. En Oversigt over hans skriftlige Arbejder fin
des i Danmarks Præstehistorie af S. Elvius S. 853 ff.
Hans Hustru døde 1872, og han overlevede hende til
21. Decbr. 1892.
16. Anders Knudsen Damgaard, der blev Jørgen Vic
tor Blochs Eftermand, var Præst i Borbjerg i 16 Aar,
fra 1839—55, og Provst for Ringkjøbing Amts østre
Provsti fra 1850.
Da han overtog Provsteembedet skrev han saaledes
til Lærerne i Provstiet: »Jeg benytter denne Lejlig-
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hed til at bringe samtlige Herr. Skolelærere i Prov
stiet min venligste og ærbødigste Hilsen. Jeg tiløn
sker dem Alle alt Godt i det Aandelige som i det Time
lige. Vorherres Naade være hos dem til deres Embe
ders Gjerning, hans Vel
signelse være over dem
i deres huslige Liv! Han
Ib
lade Tilfredshed boe i
deres Hjerter, han lader
Glæde og Fred fylde de
res Boliger. Og i det jeg
med hjertelig Velvilje
kommer til dem med
denne min oprigtige Hil
sen, føler jeg tillige
Trang til at komme med
den Bøn til dem alle,
at jeg altid maa finde
hos dem den beredvil
lige Imødekommen, som
min Formand i dette Em
bede saa rigeligen har
Anders Knudsen Damgaard
kunnet glæde sig ved«.
Han var Lærerne en god Provst, søgte ved enhver
Lejlighed at tale deres Sag og være noget for dem.
Da han efter ca. 6 Aars Præstevirksomhed blev for
flyttet fra Borbjerg til Fyn, skrev han 13. December
1855 et Cirkulære til Hjerm Herreds Lærere, og i dette
siger han dem Farvel. Det lyder som følger: »Det er
kommet til de ærede Skolelæreres Kundskab, at jeg
er bleven kaldet til Præst paa Fyn, og i det jeg saaledes staar i Begreb med at forlade min nuværende Em
bedsstilling, og saaledes ogsaa at udtræde af det Em
bedsforhold, hvori jeg har staaet til dem, som MedJr
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lem af disses Skoledirektion, har jeg følt Trang til at
henvende nogle Afskedsord til dem. Mit ny Embede
fører mig saa langt bort, at jeg ikke kan vente per
sonligen at træffe mange af dem mere, og den Tanke
kan for mig ikke være uden Bitterhed; thi jeg tager
med mig en kær Erindring om 6 Aars Forbindelse
med de mange agtværdige og i deres Kald nidkære
Mænd, med hvilke det har været mig en Glæde at
samvirke i Skolens Tjeneste og til dens Tarv. Jeg
skylder dem min Tak, og jeg bringer dem den af et
hengivent Hjerte, for al den Velvilje, jeg altid har
mødt hos dem, og for den Indgang, et hvert af mine
Ord altid har fundet hos dem, og ikke mindst takker
jeg dem, fordi mit Ord aldrig har haft Behov at være
tilrettevisende.
Jeg deler deres Haab og deres Ønsker, at den nære
Fremtid maa bringe lysere Dage for Skolelærerstan
den med Hensyn til deres ydre Kaars Forbedring; det
er mig en Glæde her at kunne sige, at jeg i min nu
afsluttede Embedsvirksomhed, har vundet den Erfa
ring, at Skolelærerstanden ikke behøver at vige til
bage for de store Fordringer, der i Følge heraf ville
blive gjorte til den. Og hermed siges dem et kærligt
Levvel, Herren give dem alle Naade til at gøre deres
Gerning med Aand og Kraft! Han giver de gamle en
hædret og sorgfrie Alderdom; og de yngre styrke han
til Udholdenhed under Arbejdets Møje!«
Med megen Agtelse
A. D a m g a a r d .
Borbjerg Holmgaard, 13. December 1855.
Han var Lærerne en god Provst; men har var ogsaa
en god Præst for sin Menighed. Hans Prædikener var
logiske og tankeklare, ført frem paa en stilfærdig og
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rolig Maade; det var ikke theologisk Vis-Vas, der
gaar indad det ene Øre og ud af det andet. Nej, hans
Forkyndelse var præget af Kærlighed til Jesus. Endnu
er der enkelte i Sognet, der har været af hans Konfir
mander, og som fortæller om hans gribende Konfir
mandundervisning og hans Hjælpsomhed imod dem
senere hen i Livet. — Han var altid rede med træffen
de Svar.
En Dag kom een af Sognets Folk hen til Provsten
og spurgte ham: »Trower Provsten, den Mand — og
saa nævnede han hans Navn — er en trowen Mand?«
»Ja«, sagde Damgaard, »hans Gerninger er gode nok,
saadan som kristne bør øve dem; og disse Gerninger
ligger jo aabenbare for os alle; men H jertet kender

kun Gud, og derom skal vi ikke dømme«.
Efter at han en kort Tid havde været Præst i Refsvindinge og Kullerup blev han Stiftsprovst ved Knuds
Kirken i Odense. To Gange blev han da meget omtalt
i Bladene. Den ene Gang var efter Knuds Kirkens Re
staurering. En fransk Pater var da kommen hertil for
at øve Propaganda for den katolske Kirke i Anledning
af Knud den Helliges Relikviskrin.
Endskønt den franske Pater var en Mester i at føre
Ordet, klarede Stiftsprovst Damgaard det saa ypper
ligt fra vor Kirkes Side, at det vakte almindelig Be
undring herhjemme. Det var et rent oratorisk Mester
værk, han udøvede denne Dag.
Den anden Gang var i December 1867, da der skul
de være Festgudstjeneste i Knudskirken i Anledning
af, at Digteren H. C. Andersen skulde optages som
Æresborger i sin Fødeby. Kirken var fyldt til Træng
sel, og da Digteren var ført op i Koret af Biskoppen,
holdt Stiftsprovsten en gribende Prædiken over Da
gens Tekst. — Desværre hørte Digteren intet; thi hans
6*
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Sjæl var opfyldt af helt andre Ting. Han fortæller i
sin Dagbog følgende:
»Jeg saa hen paa det Sted, hvor jeg paa Konfirma
tionsdagen havde staaet sammen med de mange Kon
firmander. Det var Stiftsprovst Tétens, der overhørte
os Konfirmander; men ikke engang den Dag slap jeg
for Hentydninger, der saarede mig dybt. — Jeg var
jo Proletarbarn, og dem plejede Stiftsprovsten ikke at
forberede til Konfirmationen; det var altid Kapellanen,
der havde de fattige. Den Dag, Indskrivningen af Kon
firmander fandt Sted, kom jeg ogsaa og bad om at
faa Forberedelsen hos Stiftsprovsten. Han svarede mig
haardt og koldt, da jeg bad om Tilladelse: »Du har jo
ikke din Plads her, af hvilken Grund kommer du?«
Jeg svarede: »Jeg vilde gerne gaa sammen med Latin
skolens Drenge, de har saadanne pæne Bøger, og jeg
vilde ogsaa gerne engang læse i lignende.« Mærkelig
nok gav Stiftsprovsten Tilladelse; men jeg fik snart
at mærke, at det var en forkert Plads, jeg var kom
men paa. Jeg blev haanet af Siftsprovsten og gjort
Nar af af de andre Konfirmander. De vidste ikke, hvor
ledes de bedst kunde krænke mig, jeg var jo Proletar
barn, der havde forvildet sig ind i deres Kreds, hvor
jeg jo ikke havde hjemme. Alt dette gik igennem min
Sjæl den Dag. Nu sad jeg i samme Kirke, rigt velsig
net af Gud og hædret af mine Medborgere.«
Digteren kan ikke lade være at fortælle, at han se
nere traf Tétens, der var bleven Biskop, og ved denne
Lejlighed var Kongen, Dronningen, Hertugen af Au
gustenborg og flere fyrstelige Personer tilstede, men
da var det kun mig, det gjaldt, og som de henvendte
sig til. Biskop Tétens kunde staa tilbage og se derpaa.
Da Stiftsprovst Damgaard og Hustru havde været
gift i 70 Aar, blev der holdt Fest for de to gamle i
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Odense, og i den Anledning havde een af deres gamle
Venner indsendt en Artikel i Illustreret Tidende under
Mærket X.
»E t J e r n b r y l l u p s p a r « .
Den sjeldneste Fest, der kan blive Mennesker til
Del er den, som Fyns forhenværende Stiftsprovst An
ders Knudsen Damgaard og Hustru Emma Auguste,
født Fritche, har oplevet Mandag den 21. Maj, da de
paa denne Dag har været gift i samfulde 70 Aar. Uden
mange Omskiftelser har Livet tonet sig for dette Jern
bryllupspar. Brudgommen var 28 Aar og Bruden 23
Aar, da de blev gifte, hvilket jo ingenlunde var i saa
ung Alder, at man deraf kunde spaa et saa ualminde
ligt langt Samliv.

A. K. Damgaard er Søn af en jydsk Gaardejer og
antog Gaardens Navn. 1834 tog han som Student fra
Viborg Latinskole theologisk Attestats med »Laud«.
Efter først at have virket i privat Lærergerning søgte
han præstelig Virksomhed i Borbjerg ved Holstebro,
blev senere Provst for nogle midtjydske Herreder, fik
derefter Sognekald paa Fyn, hvorfra han overtog Em
bedet som Stiftsprovst i Odense 1858.
Efter at have udfoldet en frugtbar Livsgerning i sit
Stift og i sin By holdt Stiftsprovsten sin sidste Prædi
ken i St. Knuds Kirke for 11 Aar siden og nedlagde
dermed sin øvrige offentlige Virksomhed, hvortil han
har været knyttet, og hvorved han har vundet sig
Hengivelse og Højagtelse i vide Kredse, saa han hører
til Byens betydeligste og mest ansete Mænd.
Stiftsprovst Damgaard er den allerældste Præst her
i Landet. Han efterfulgtes i sit Embede af nuværende
Biskop Balslev.
I de 48 Aar, det jubilerende Par har haft deres Hjem
i Odense, maa det siges, at dette Par i særlig Grad har
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levet med hinanden. Af Børn har de kun haft en ene
ste Søn, der selv har stiftet Familie. I sjelden Grad har
de besiddet Sundhed og Livskraft, hvortil deres regel
mæssige Levemaade vel har øvet sin Indflydelse. Trods
Stiftsprovsten i Fjor den 1. November blev 97 og
Stiftsprovstinden den 7. September fyldte 92, kunde
de samle den nærmeste Slægt i deres Hjem og fejre
deres Jernbryllupsfest.
17. Pastor C. F. E. Møller, Præst i Borbjerg i 11 Aar.
Det er een af de bedste Præster, der har været i Bor
bjerg. Han hørte til Grundtvigs første Disciple, og
med ham kom der Liv til Sognet. — Store Møder af
holdtes i Præstegaarden, og betydelige grundtvigske
Talere andre Steder fra var da gerne tilstede og førte
Ordet. — De grundtvigske Vennemøder har deres
første Begyndelse fra Borbjerg, hvilket gamle Pies
ner fra Vedersø altid mindede om, naar der senere
var Vennemøde i Holstebro. — Engang i Møllers Tid
var der samlet over 50 Præster, der i Ornat gik i Pro
cession op til den overfyldte Kirke, og her lød velsig
nede Ord fra flere af de mødte Præster, bl. a. af Vilh.
Birkedal. Hvert Aar afholdtes der gerne et Vennemøde
i Præstegaarden i Borbjerg, da samledes en stor
Mængde af Sognets Befolkning. — Ikke blot hos de
gamle søgte Pastor Møller at faa grundtvigsk Livssyn
og Tankegang ind; men ogsaa i Skolerne. Han skrev
meget og talte saa med Lærerne om at tage det saadan, som han ansaa for rigtigst. Han skrev saaledes
en ypperlig Forklaring over den 3. Trosartikel, der
blev modtaget med Glæde af de daværende Lærere i
Sognet.
For Konfirmanderne var han en god Præst. Mange
Stykker af det nye Testamente lærte de hjemme, og
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saa udlagde han det hjertevarmt for dem. Mange af
Grundtvigs Salmer blev lærte og sungne dels i Præste gaarden og dels i Kirken, hvor der var en Salmesang
som faa Steder. Hvad der hjalp meget til den gode
Kirkesang, var de man
ge unge Piger fra Lan
dets forskellige Egne.
De fleste var fra vel
havende Hjem der ger
ne vilde have deres
Døtre under god aan
delig Paavirkning og
et Sted til, hvor de
kunde lære at føre
Husholdning for en
gang senere selv at
kunne danne et Hjem.
Der kom mange fra
København, ja, der var
endog Komtesser. En
gang var der mellem
20—30. Om Sommer
C. F. E. Møller
aftnerne naar de i Baadene sejlede paa Søen, kunde man høre vidt omkring
de smukke grundtvigske Salmer og Sange blive sung
ne af de unge skolede Stemmer.
Pastor Møllers elskelige Hustru forstod at opdrage og
vejlede de unge Piger, hun var som en Moder for dem.
Mange af de unge Frøkener holdt deres Bryllup i Præstegaarden. Da Digteren Andreas Munch fra Norge
havde Bryllup, var der en Flagallé fra Præstegaarden
til Kirken, og fire af Sognets unge Karle var Forride
re ved Brylluppet, og mange af de unge i Sognet var
indbudt til Festen. Det var i det hele taget et sjældent
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skønt og harmonisk Præstehjem, og selv om Pastor
Møller var heftig, saa fortrød han det straks, naar
han saa, han havde fejlet. — Blot et Eksempel. En
Dag stod han nede ved Ladedøren og læste Avlskarlen
Teksten. Han havde opdaget, Karlen snød ham og
gik ham under Øjne, og dette kunde den aabne og
sandhedskærlige Præst ikke lide, og han maalte da
Karlen Skæppen fuld af vrede Ord. I det samme kom
een af Sognets Mænd ind ad Porten — en troende
Mand — og da han saa Præsten saa ophidset, sagde
han stille til ham: »En Mands Vrede udretter ikke det,
som er Ret for Gud.« Dette slog Pastor Møller, han
gik stille ind i sit Studerekammer og faldt paa Knæ
og bad sin Herre og Gud om Tilgivelse, og da han
havde gjort det, gik han ned i Stalden og bad Karlen
om Tilgivelse. — Saaledes var denne gode Præst.
Af mange unge Mennesker, der fik Hjem i Borbjerg
Præstegaard, skal nævnes en ung Bondesøn fra Sahl
Sogn ved Vinderup, Jens Christian Madsen, født 22.
Oktober 1839. Hans Forældre var Bønder og Udvik
lingen gaves for ham som for Bønderbørn i Alminde
lighed i Hjemmet og Skolen. — Der var ingen Plads
nogen af Stederne for Fantasi og Følelse. Derimod
faldt Hovedvægten paa det ihærdige Arbejde paa Ind
samling af og Herredømmet over en Kundskab, der
havde sit Maal i den fremtidige Gerning, der levedes
i Hjemmet. I Skolen var ikke Plads for Drømmerier.
Alt gik begge Steder med Arbejde og atter Arbejde.
Saaledes gik Tiden for J. C. Madsen til efter hans Kon
firmation, da han kom under en anden Paavirkning,
der fik afgørende Betydning for hans ydre Livsgang
og indre Udvikling.
Det var, da han i Borbjerg Præstegaard hos Pastor
Møller og hans elskelige Hustru fik et andet Hjem,
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vidt forskelligt fra det, han hidtil var opvokset i. Her
slog en anden Luftning ham i Møde, her levedes et
Liv paa store Højder og med videre Syner. Her saa
han, hvad Mennesker med ærlig, aaben og frejdig Tro
— ikke blot i Løn
kammeret, men ogsaa
i det daglige Samliv i
Hjemmet med Husets
egne og de mange
Fremmede, der kom
her — levede i. Disse
velsignede Minder tog
han med sig, da han
senere læste paa Jel
ling Seminarium til
Lærer og kort efter tog
fat paa Læsningen til
Præst. 1868 blev han
Kandidat og var saa
ordineret Kateket paa
Kristianshavn ved Vor
Frelsers Kirke. 1873
Jens Chr. Madsen
blev han kaldet til
Seminarieforstander i Jellinge og Sognepræst til Jellinge og Hover Menighed.
Alle Prøver, denne Mand aflagde, faldt ham let
og vidnede om hans sjeldne Evner. — Han talte tit
om de fem Hjem, der havde grebet saa dybt ind i hans
Liv. Først hans Barndomshjem, hvor Arbejdet og Nøj
somhed sad til Højbords, dernæst Hjemmet i Bor
bjerg Præstegaard hos Møllers, hvor den ærlige Tro
paa Gud og den dybe Kærlighed til Folk og Fædre
land levede, og i København hos Sognepræst Fenger,
hvis Sanddruhed i Tale og Liv var saa fremherskende,
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at det uvilkaarlig maatte præge et ungt og sandheds
søgende Menneske. Der blev skrevet en Sang til Fen
gers 50 Aars Jubilæum og deri staar følgende Linjer:
»Og Tak for det, som er saa svært,
at selv du er, som du har lært.«

Endelig maa nævnes Grundtvig, til hvem alle de
foregaaende Livspaavirkninger havde aandelig ledet
ham. I særlig Berøring med Grundtvig kom Madsen,
da Køster var død, idet Grundtvig og andre formaaede ham til at overtage Udgivelsen af Sangværket.
Det femte Hjem var hans eget, som han elskede saa
højt og levede saa lykkelig i.
1873 blev han Seminarieforstander i Jellinge efter
Svendsen. Valget stod mellem ham og Skat Rørdam;
men det blev Madsen, og det viste sig ogsaa, at han
var den rette Mand. Desværre gik han tidlig bort, han
sled sig op i det store besværlige Embede som Sogne
præst og Seminarieforstander og dertil det omfatten
de Arbejde med Sangværkets Udgivelse. 1883 maatte
han mindske Arbejdet og tilsidst helt opgive det. Da
han sagde Farvel til sit Hjem, var han klar over, at
han ikke saa det mere, og da han saa gik igennem sit
Arbejdsværelse, han elskede saa højt, sagde han: »I
Guds Navn!« — 29. Novbr. 1883 døde han, 44 Aar gi.,
han blev begravet paa Jelling Kirkegaard, hvor en
smuk Mindesten er rejst over ham af taknemlige og
hengivne Elever.
Af de mange grundtvigske Præster, der søgte til
Borbjerg Præstegaard, kan nævnes Vilhelm Birkedal
og Piesner fra Vedersø. Disse to Præster kom i nært
Venneforhold til Pastor Møller. Det var derfor ikke
underligt, at de var sikre ved Vennemøderne, som
Pastor Møller lod afholde i sin Præstegaard og Have.

BORBJERC SOGNS HISTORIE

91

Da Møller senere flyttede til Karrebæk paa Sjælland,
blev dette aarlige Sommermøde, som Folk var blevet
glade ved, forlagt til Holstebro. Pastor Piesner mød
te bestandig. Han var der ikke som Taler, men var en
god Tilhører. Dog, naar Mødet var mod Slutningen,
saa man altid hans høje, duknakkede Skikkelse bevæ
ge sig hen til Talerstolen, og det han vilde var at
minde om, at disse Møder havde sin Oprindelse fra
Pastor Møller i Borbjerg, og at vi skulde være Gud
og ham taknemmelige for dem. Han sagde egentlig
ikke andet, og han gentog det samme hvert Aar. Man
vidste, hvad Piesner vilde, naar han rejste sig, man
var blevet saa vant til disse Ord, at man syntes, de
hørte sig til. De kom jo fra et varmt, dybt taknem
meligt og trofast Vennehjerte.
Dog var der een Gang ved disse Vennemøder, at
Piesner tog Ordet af en anden Grund. Man havde
forhandlet om, hvilken Værdi den grundtvigske For
kyndelse havde haft og endnu havde i dansk Kirkeliv.
Der fremkom ved den Lejlighed nogen Kritik af det
grundtvigske Livssyn. Da bad Pastor Piesner om Or
det, og med langt større Klarhed og Kraft end nogen
anede, denne Mand ejede, fremsatte han sin Imødegaaelse af denne Kritik. Han var ikke forberedt i
Forvejen, men Livet selv var hans Forberedelse, og
han fremsatte netop de Ord, som alle trængte til at
høre. Der blev ikke forhandlet mere om den Sag.
Der var talt.
Pastor Møller blev efter 11 Aars Virksomhed i Bor
bjerg forflyttet til Karrebæk paa Sjælland, i hvilket
Embede han forblev til sin Død. — 1867 fik Borbjerg
Sogn en Præst af en hel anden Slags nemlig:
18. Karl Herman Gustav Alexis Kuhlman.
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Kuhlmansminde

Angaande Slægten Kuhlman kan meddeles:
Magister Johan Anton Kuhlman til Rise Marstal, f.
1. September 1697, død 28. Januar 1753, gift 6. Aug.
1746 med Josina Marie Ramus, født 2. December 1726.
Deres Børn:
Joachim Fr. Kuhlman, født 4. Marts 1750. Kateket
ved Runde Kirke. Student privat 1765, Candidat 23.
Juni 1770, gift 14. Juni 1782 med Mariane Else Chri
stine Stahl, Præst i Vinding Vind 1782—1789.
Henrik Kuhlman, f. 3. April 1751. Informator ved
det kgl. Opfostringshus.
Christian Johansen Kuhlman, f. 3. Maj 1752, ogsaa
Informator ved det kgl. Opfostringshus ligesom Bro
deren. Residerende Kapellan ved Viborg Graabrødre
Kirke, Asmild-Tapdrup, 22. August 1781, ordineret 18.
Oktober 1781. Student privat 1769, Candidat 23. Ok
tober 1776, Sognepræst i Seide Aasted 17. Marts 1786
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til 10. Juni 1814, gift i Køge 21. Juni 1782 med Johan
ne Lucie Skat, f. ca. 1750, død i Sevel 14. Februar 1841.
De havde 1 Søn og 3 Døtre, hvoraf Datteren Josine
Marie Kuhlman, født i Viborg 3. Maj 1783, død 28.
August 1839, gift i Oktober 1815 med Hans Jakob
Bøtcher, der var Præst i Haderup 1815—18, i Kobberup fra 1818—36 og i Sevel fra 1836—55.
De havde 2 Sønner og 1 Datter. Sønnen Petrus Jo
hannes Bøtcher, f. 7. Februar 1817 blev Kapellan hos
Faderen i Sevel 1842, derefter Sognepræst i Mejrup
cg Førstelærer ved Holstebro Borgerskole 1847; der
efter Faderens Eftermand som Præst i Sevel, Provst
for Hjerm-Ginding og Hammerum Herreder 1855. En
Søster til ham hed Elisabeth Kirstine Bøtcher, f. i Kobberup Præstegaard 1. December 1818, gift 17. August
1853 med Carl Herman Gustav Alexis Kuhlman, f. i
Køge 14. November 1819. (Faderen: Joh. Ant. Bräem
Kuhlman, var Prokurator og Toldkasserer. Moderen:
Caroline Helene Jacobsen). Student fra Roskilde 1839,
Candidat 12. Januar 1847, Kapellan i Sevel 9. April
1848, ordineret 16. Juni 1848, Hjælpepræst i Grimstrup-Aarre 1855, Sognepræst paa Fanø 19. December
1858 og i Borbjerg fra 18. Juni 1867. Ingen Børn, men
en adopteret Datter, der blev gift med Proprietær
Munch i Trustrup paa Djursland.
Pastor Kuhlman var ikke noget Dusinmenneske.
Han havde sine Fejl og Brøst, men paa den anden Side
saa mange gode Egenskaber for enhver, der kendte
ham, at hans Fejl og Brøst næsten helt forsvandt. —
Af Udseende var han en høj, imponerende Skikkelse
med et barskt Ansigt, der mindede meget om en Of
ficer. Det var som Folk ikke rigtig turde nærme sig
ham. Kom der nogen og skulde have noget meldt til
Præsten, plejede han gerne at modtage dem, som
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Kong Frederik den 6te modtog de audienssøgende
med de Ord: »Hvem er du, og hvad vil du.« Det virke
de jo lidt forstummende paa de indtrædende; men
saa snart det var overstaaet, var han den behagelige
og elskværdige Mand. Mange syntes, det var forfær
delig uopdragent; men hvem, der saa igennem Fingre
med det, fandt ham elskværdig. — En Landpost fra
Holstebro havde flere Gange hørt hans Maade at være
paa og udtalte, at det vilde han ikke taale eller finde
sig i, hvis han var i deres Sted. Det traf sig saa hver
ken værre eller bedre, end samme Landpost fik sin
Rute omlagt og kom til at gaa til Præstegaarden med
Postsagerne; men hvor forundret blev han ikke ved
den Modtagelse, der daglig blev ham til Del. Han fik
i Reglen Middagsmand — det var gerne ved Middags
tid, han kom til Præstegaarden — og ofte vankede
der et Glas Rødvin til og bagefter en Cigar. — Jeg
spurgte en Dag Posten: »Hvordan synes De saa om
Pastor Kuhlman?« Dertil svarede han: »Den Mand
haar a taaen møj fejl aa; Folk plejer aalti o vi’s æ gue
Si føst, aa saa baagatter den grem, men hær æ det
lig omvæend«.
Ude i Gangen i en Krog plejede hans Kæp gerne at
staa, den havde sin bestemte Plads, og tæt ved paa en
Maatte laa den store St. Bernhardshund »Vaps«. Naar
Klokken slog tre om Eftermiddagen, begyndte »Vaps«
at gi’ Hals, nu vidste den Besked. Den skulde med ud
paa en Omgang i Sognet, snart det ene Sted og snart
det andet. Præsten gik altid paa Sygebesøg og til de
gamle, og naar han kom, livede det altid den syge og
sorgfulde op. Han satte sig gerne ved Sengen og saa
den syge ind i Øjnene og begyndte saa gerne at spør
ge: »Naa Barn, hvordan har du det?« Saa var Forbin
delsen gjort, naar Svaret var kommet. Han øste saa
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ud af sit rige Forraad af Guds Ord. Der er faa Præ
ster, der har haft et bedre Kendskab til Bibelen end
Pastor Kuhlman, og med den store Erfaring, han hav
de, og den store Indsigt i Sjælelivet, blev han til stor
Trøst, hver Gang, han
kom. Det blev hjerte
lige Haandtryk, han fik
af den syge, naar han
sagde Farvel for at se
ind til en anden Stak
kel paa Sygelejet. Saaledes gik de fleste Søg
nedage i Ugen. Naar
saa Søndagen kom, da
havde han hentet en
hel Del af Stoffet ved
Sygesengene, og det
siger man, er ikke den
daarligsteMaade at for
berede en Prædiken
paa; men han kunde
ikke blot trøste og væ
Carl Kuhlman
re deltagende overfor
de syge, han kunde ogsaa i mange Tilfælde give gode
Raad for Sygdommen. Han havde først læst nogle Aar
til Læge; men opgav saa dette Studium for at studere
til Præst. En Broder havde han, der var Læge i Skan
derborg, og af ham fik han mange gode Vink og Vej
ledning til de forskellige Sygdomme.
Selvfølgelig var Lægerne indigneret over, at han
gik ind i deres Næringsvej; men det brød han sig
ligemeget om. Han hjalp mange og fandt sin Glæde
derved.
Men var Pastor Kuhlman en god Præst ved Syge-
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sengene, var han det ikke mindre i Kirken. Hans mæg
tige Røst hørtes overalt i Kirken, og hans Prædikener
var saadan gennemtænkt og bearbejdet og var saa
tankeklare og logiske, at ingen kunde blive fri for at
faa Prædikenerne med hjem og have dem at tænke
paa i Ugens Løb. Det var ikke saa underligt, at Kir
ken var fyldt hver Søndag. — Hans Slutningsbøn efter
Prædikenen var særlig gribende, og naar han kom til
det Sted i Bønnen, der lød saaledes: »O Herre, naar
du gaar her igennem Landet, kom saa og lad denne
din Menighed røre ved Fligen af dit Klædebon og lad
en Lægedoms Kraft udgaa til hver en arm Sjæl, der
rører ved dig i Troen med Bønnen, og idet vi bede for
os alle; thi vi trænger alle til din store Naade og For
barmelse — saa bede vi særlig for dem eller den, der
har begært din Menigheds Forbøn«. Han kom saa ind
paa den syges Tilstand, han jo kendte fra Besøgene
og bad saa tit saa gribende for dem, at Menigheden
ofte blev dybt bevæget derved. — Ingensinde var hans
Prædikener mere inderlige end paa de store Højtids
dage. Alene naar han læste Evangeliet op paa disse
Dage, var det en hel Prædiken, da følte man ret, hvor
meget han selv var med i de velsignede Ord, der lød.
Han havde en sjelden Evne til at sætte sig ind i Menne
skelivets saare mange forskellige Foreteelser og med
den store Veltalenhed, han havde, kunde han altid
stille det saa levende frem, saa det fængslede alle. —
Der er ingen Tvivl om, at havde han ikke stødt an paa
højere Steder, havde Borbjerg Sogn ikke beholdt ham
til hans Død. Han var ens mod alle — ingen Snob —
en Personlighed, der gik sine egne Veje.
I nogle Aar drev han selv Præstegaarden; men det
forstod han ikke. Han var ikke Landmand og heller
ikke nogen god Økonom, derfor var han tit i Penge-
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vanskeligheder. — I mange Aar var Præstegaarden
forpagtet ud, snart til een og snart til en anden. Det
var ikke alle Forpagtere, der kunde svare Afgiften.
Der var endogsaa een engang med en stor Familie,
som han næsten opholdt. Han kunde ikke nænne at
jage Familien ud. Han holdt saa meget af smaa Børn,
han kunde saadan tale med dem. Naar han kom gaaende, stod Smaabørnene gerne ved Hushjørnerne for
at se og tale med ham, og altid havde han venlige Ord
at sige dem.
Som Skolens Tilsynsmand i Sognet var han streng,
han stillede store Fordringer til Lærerne; men til Gen
gæld var han deres Forsvarere mod uberettigede An
greb udefra. Følgen udeblev heller ikke, alle Lærere i
Sognet arbejdede med Lyst og Glæde i deres Gerning,
idet de vidste, at de havde en forstaaende Tilsyns
mand.
Den 20. April 1898 blev Pastor Kuhlman entlediget
i Naade og med Pension. En Kreds af hans mange
Venner lod opføre et større Hus til ham i Nærheden
af Kirken. Der levede han saa sine sidste 6 til 7 Aar.
Det var en Berigelse at komme og besøge den gamle
Præst. Han havde oplevet meget i sit lange Liv, og
han kunde fortælle meget interessant derom. Ved hans
Jordefærd var Størstedelen af Borbjerg Sogns Befolk
ning tilstede, og mange Præster talte om den betyde
lige og ejendommelige Præst. Hans Grav paa Borbjerg
Kirkegaard findes lige udenfor det Vindue, hvor han i
30 Aar har staaet Søndag efter Søndag og vidnet om
Synd og Naade.
En større Mindesten blev rejst af Venner paa hans
Grav. Nederst paa Stenen staar:
»Venner satte dette Minde!«
Hardsyssels Aarbog XXII

7
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19. Pastor J. Jakobsen, der blev Pastor Kuhlmans
Efterfølger som Præst i Borbjerg, er født paa Sjæl
land under Grevskabet Bregentved. I en ung Alder be
gyndte han at forberede sig til Optagelse paa et Se
minarium, da hans Hu stod til Lærergerningen;
men da han havde
taget Lærereksamen,
tog han straks fat paa
at læse til Præst. Det
var nemlig Grev Moltke, der financierede
ham til at fortsætte
Studierne. Da han hav
de taget Præsteeksamenen var han en kort
Tid Hjælpepræst hos
Pastor Lundby i Bod
dum paa Thy, inden han
blev kaldet til Borbjerg.
Han var en jævn, om
gængelig Mand, nær
mest Grundtvigianer,
der gerne vilde være
J. Jakobsen
noget for Menigheden.
I hans Tid blev Menighedsraadsloven ført igennem.
Han var Præst i Borbjerg i 9 Aar og blev saa forflyt
tet til Døllefjelde paa Lolland. Han var den første
Præst i Borbjerg, der betjente Menigheden ved Hogager Kapel.
20. Pastor J. Wernberg-Møller, der blev Præst i Bor
bjerg efter Pastor Jacobsen, er født i København den
13. Juni 1875, Søn af Grosserer Julius Møller og Hu
stru Marie, født Wernberg. Student fra Borgerdyd-
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skolen paa Christianshavn 1892, 1ste Karakter, cand.
theol. 1896—97 med Laud. Lærer ved Birkerød Latin
skole 1897—1901, ordineret Kateket 1901 i Fredericia,
1908 Sognepræst i Borbjerg, 1916 residerende Kapel
lan ved St. Peders Kirke i Randers og Sognepræst i
Vorup. 1922 Sogne
præst i KertemindeDrigstrup.
I den Tid Pastor
Wernberg-Møller var
Præst i Borbjerg gjor
de han et stort Ar
bejde for de unge. Ikke
blot i Præstegaarden
samlede han dem og
søgte paa alle Maader
at være noget for dem;
men ogsaa i Forsam
lingshuset og især i
Kirken talte han in
derlig og hjertelig til
dem. Han var en god
Præst for de unge; men
heller ikke de gamle
glemte han. Hvert Aar samlede han de gamle i Præ
stegaarden, og det var en hel Oplevelse for dem. Det
te festlige Samvær for dem, levede de paa til næste
Aar. Der kom mange Lovtaler fra dem om den kære
Præst, der ikke glemte dem. Blaa Kors udrettede han
meget for; i det hele taget vilde han gerne være no
get for sin Menighed, og det var med Sorg, den tog
Afsked med ham, ikke mindst blandt de syge, dem var
han ualmindelig meget for. Der blev Fest i den lille
Stue, hvor den syge laa, naar Pastor Møller kom ind
7*
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og satte sig paa Sengekanten, tog den syges Haand i
sin og talte kærlig og trøstende til dem, da var det,
som der dalede Fred ned over den syge. Inden han gik,
sang han gerne en Salme og bad en Bøn sammen med
den syge — og saa hen til den næste Sygeseng. Vi
faar aldrig hans Lige,
var der en syg, der en
gang udtalte. Han har
efterladt sig et smukt
Minde i Borbjerg.
21. Pastor Meldgaard
er født 16. Juli 1885.
Forældre : Kreditfore
ningsdirektør P. Lauersen og Hustru Ane
Mortensen, Storgaard i
Handbjerg. Student fra
Efterslægtens Latinsko
le i København. Ef
ter Embedseksamenen
1912 Kapellan i Valby
i København. 1914—
1917 Sognepræst i Estvad og Rønbjerg. 1917
Sognepræst i Borbjerg. 1923 kaldet til Sognepræst i
Odder.
Pastor Meldgaard var en Præst, der sad inde med
en Viden som faa, en klog Mand og en dygtig Prædi
kant, der forstod den vestjydske Befolknings hele
Tankegang og Livssyn.
Pastor Meldgaard skriver: »Det vil altid være med
Glæde, jeg tænker tilbage paa den Tid blandt Befolk
ningen i Borbjerg Sogn. Helt fremmed var den mig
ikke, jeg var paa mange Maader beslægtet med Folk
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i Sind og Syn. Jeg kan tydelig mindes den første
Gang, jeg var i Borbjerg gamle, skønne Kirke, Sog

nets Folk kom i stort Tal, fra Degnestolen ledede Læ
rer Møller Sangen, den gamle Præst, Pastor Kuhl
man talte med Kraft og Myndighed. Efter Gudstjene
sten gik han hen og lagde sin Haand paa mit Ho
ved, men sagde ellers ikke noget, jeg følte mig noget
betaget af den gamle ærværdige Prælatskikkelse, han
var aabenbart en stor Børneven.
De forskellige Retninger fandtes ogsaa i Borbjerg,
men bar ikke Præg af Bitterhed eller Partigængeri,
det hidrørte for en stor Del fra, at der var Mennesker,
der havde aandelig Modenhed og Udvikling til at se,
at Livet ogsaa var udenfor deres egen Kreds.«
22. Pastor Sv. Gunnar Jul-Rasmussen er født i Agri
Præstegaard paa Mols 1895 den 25 Oktober af For
ældre Sognepræst S. C. Rasmussen og Hustru Birthe
Marie Nielsen. Blev Student fra Sorø Akademi 1914,
studerede ved Københavns Universitet til 1920; cand.
theol. Januar 1920. Gift 28. Januar 1920 med Margre
the Elisabeth Blom, Datter af Overlæge R. Blom, Fre
deriksberg, og Hustru Clara Vissing. Maj 1921 Kalds
kapellan i Holstebro. Juni 1923 Sognepræst i Bor
bjerg.
Som Hjælpekilder ved Udgivelsen af Borbjerg Sogns H i
storie, har jeg benyttet:
1. Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til
en almindelig Præstehistorie af S. V. Wiberg. 4 Bind.
2. 1. Bind af Sofus Elvius’ Danmarks Personalhistoriske Un
dersøgelser.
3. Historiske og topografiske Efterretninger om Hjerm og
Ginding Herreder af A rkivar Dr. phil. O. Nielsen.
4. Hardsyssels Aarborg for 1917.
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5. Hardsyssels Aarbog for 1920.
6. Borbjerg Præstegaards A rkiv: Liber Daticus I og II.
7. Gamle Skoleprotokoller.
9. Jydsk Almueliv af Evald Tang Kristensen. 4 Bind.
10. Natmandsfolk i Vestjylland af H. P. Hansen. 2 Bind.
11. Tatere og Natmandsfolk i Danmark af F. Dyrlund. 1872.
12. 4 Bind om Natur og Folkeliv i Danmark af L. Both.
13. Hofmans Fundationer og Gavebreve 1759.
14. Hardsyssels Aarbog for 1916.
15. Dansk Bondeliv, navnlig i Vestjylland af H. F. Feilberg.
1. Del, ny Udgave 1910.
16. Dansk Bondeliv af H. F. Feilberg. 2. Del 1899.
17. Danske Vider og Vedtægter. Bjerge og Søgaard. 3 Bd.
18. Dansk Provins Topografi af Chr. Heilskov.
19. Trap, Ringkjøbing Amt.
20. Studie over en Gruppe Træk fra nordisk A lfetro af H.
F. Feilberg: Bjærgtagen.
21. Jydske Folkeminder, samlede af Evald Tang Kristensen.
3. Samling.
22. Desuden samlet Oplysninger fra Arkivet i Viborg.
23. Gamle Papirer fra Slægtsgaarde i Sognet, deriblandt
Skøder, Aftæ gtskontrakter, Gavebreve, Ligtaler, Bryllupssange
og meget andet.
24. Minder fra gamle grundtvigske Hjem af Dr. H. P. B.
Barfod.
Borbjerg Sogns Historie vil blive tortsat.

HARDSYSSEL
UNDER DET 17. AARHUNDREDES KRIGE
Af Overlærer J. Aldal.

KEJSERKRIGEN 1627—29.
ed den saakaldte Kejserkrig forstaas det Afsnit af
Kristian IV’s Deltagelse i Trediveaarskrigen, i
hvilken Jylland i omtr. 2 Aar fra Efteraaret 1627 til

V

Maj 1629 var besat af Wallensteins Hær i den tyske

Kejsers Tjeneste.
Efter Kristian IV’s Nederlag ved Lutter am Baren
berge i Aug. 1626 maatte Kongens Bestræbelser gaa
ud paa at forsvare Riget mod Tillys og Wallensteins
fremvæltende Hærmasser. Men hertil var de sammen
skrabede dansk-tyske Tropper for svage op upaalidelige. Natten mellem den 24. og 25. Juli 1627 tiltvang
Tilly sig Overgang over Elben ved Bleckede lige over
for Lauenburg, og snart gik ogsaa Wallenstein med
30,000 Mand over Elben ved Weissen og Zollenspiecker og forenede sig i Lauenburg med Tillys Hær i
Slutningen af August. Medens Tilly blev tilbage i det
Lauenburgske, overtog Wallenstein Enebefalingen og
førte sin Hær op gennem Holsten.
Da en af Wallensteins Generaler Grev Schlick hav
de slaaet de Mansfeldske Tropper under Markgreven
af Baden-Durlach ved Oldenburg den 13. Septem
ber, kunde de kejserlige trænge videre mod Nord
over Eideren. Kristian IV, der imidlertid havde op
holdt sig ved Fæstningerne Krempe og Glückstadt for
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at styrke deres Forsvar, ilede nu til Flensborg, men
blev paa Slotsbakken Vidne til sit Rytteris Flugt gen
nem Byen mod Nord. Derefter drog saa Kongen til
Koldinghus, hvor han efter sine Omgivelsers Raad op
gav Forsvaret af Jylland og begav sig med Fru Kri
stine Munk og hendes Elsker Rhingreven over til Fyn.
Efter Kongeparrets Afrejse plyndrede endog et af
hans egne Regimenter, det Calenbergske, selve Kol
dinghus.
Den uduelige og nydelsessyge Prins K r i s t i a n
skulde imidlertid med sine Ryttere trække sig tilbage
op igennem Halvøen. Prinsen var ledsaget af Oberst
W o lf H e in r ic h v o n B a u d i s s i n (»Boutsen«,
som Danskerne kaldte ham), der var undsluppen fra
den Hær, der under Kristian IV’s Overbefaling havde
kæmpet, men lidt Nederlag i Schlesien. Baudissin skul
de hjælpe Prinsen med at faa Orden i de adsplittede
og plyndrende Afdelinger. Men han skal ikke have
været bedre end de tøjlesløse Soldater, han skulde hol
de Styr paa.
Thi nu blev det Jylland, som i næsten 2 Aar kom
til at føle Trediveaarskrigens Rædsler, først under vo
re egne og snart efter under Wallensteins Bander.
Det hedder om det tyske Rytteri i dansk Tjeneste,
at det »sig straks fast over det ganske Jylland haver
udspredt, den største Part af Adelen, samt Præster,
Borgere og Bønder forrøvet og frataget deres rø
rende Formue samt Vaaben og Værge, saa vidt de har
kunnet overkomme, dem, sig ikke godvilligen vilde
lade sig berøve, ihjelslagen, Ægtemænds Hustruer og
Børn udi Mændenes og Forældrenes Aasyn voldtagen
og sig saaledes forholdet som vore argeste Fjender«.
Overfor disse Udskejelser maatte det københavnske
Regeringsraad endog udstede et Opraab til de jyske
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Lensmænd om at lade Kongens tøjlesløse Soldater
slaa ihjel overalt, hvor man kunde »vorde dem mæg
tige«. Hadet vendte sig særlig mod Baudissin, der
skal have ladet hele Skibsladninger røvet Gods sende
bort, og i Oktbr. 1627 holdt Kongens Kansler Kristian
Friis og to andre Rigsraader i Odense Forhør over et
Par af »Boutsen«s Ledsagere i Anledning af de rejste
Beskyldninger, men disse nægtede, at han havde gjort
sig skyldig i Plyndringer; han havde tværtimod søgt
at holde Justits. Baudissen blev dog fjernet fra sin
Stilling og afløst af Oberst C o n r a d N e l l e , der no
get bedre evnede at styre Tropperne.
Fra Vejle drog Prins Kristian i tre Dagsmarcher
gennem Jelling og Hardsyssel i September 1627 til
Holstebro, hvorfra han tog videre over Oddesund til
Thy og Vendsyssel. Paa Vejen op gennem Jylland var
det Meningen, at Prinsen skulde rejse Bønderne, idet
det Rigsraad, som Kongen havde haft sammenkaldt
paa Koldinghus, hfvde vedtaget et Opbud af 12000
Mand Landfolk og Bevæbning af alle Vaabenarter.
Men de kongelige Troppers Plyndringer og Udskejel
ser havde i den Grad forbitret Bønderne, at de ikke
blot modsatte sig Udskrivningen, men Thyboerne og
Vendelboerne greb endog til Vaaben for at hindre de
kongeliges Overgang over Limfjorden. Prinsens Folk
kom dog over til Thy, men maatte kæmpe med Bøn
derne paa Ørum Kirkegaard, hvor 30 af disse faldt.
Da Prins Kristian under sit Ophold i Thisted paadrog
sig en Skade i Laaret ved at vælte med sin Vogn i
Slutn. af Septbr., udrettede denne Afdeling intet.
Oberst Nelle havde imidlertid med 3000 Mand taget
Kvarter i Viborg, hvor ogsaa Obersterne Baudissin og
Calenberg opholdt sig. Men allerede den 4. Oktbr.
indtog de kejserlige Hald. Grev Schlick gav dernæst
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en af sine Oberster Melchior von Hatzfeldt Ordre til
at marchere fra Kolding mod Holstebro, hvorfra han
dog allerede den 6. Oktbr. blev kaldt tilbage til Vi
borg, som de kongelige Tropper nu maatte forlade,
med alt sit Mandskab.
Conrad Nelle drog saa med sine 3000 Mand til Aal
borg, hvorfra han søgte at komme over til Nørresund
by. Men Vendelboerne havde sørget for, at alle Far
tøjer og Baade var trukket over til Fjordens Nord
side og vilde ikke have de røveriske Bander over. Da
Forsøget paa at komme over ved Aalborg saaledes
mislykkedes, optog man atter, siger Nelle i sin Rap
port, den tidligere Beslutning om med en Kavalkade
(Rytterskare) i Guds Navn at gaa gennem »Engebür
ge« (d. e. Engberg ved Harboøre) og derfra til Vend
syssel (over Thy), og den følgende Morgen brød man
op, og de Calenbergske, der dog snart gjorde Mytteri,
dannede Fortroppen, medens de schlesiske Tropper
blev tilbage i Kvartererne hos Oberst Baudissin. Han
prøvede endnu engang at faa Vendelboerne til at tage
imod de kongelige Tropper, men forgæves. Bønder
ne samlede sig mandstærke ved Sundby og drev de
Ryttere, der søgte at komme i Land ud i Vandet igen
og huggede dem ned.1).
Nelle siger i sin Indberetning, at Bønderne saavel i
Himmerland som Vendsyssel underrettede Fjenden om
de kongeliges svage Stilling, vilde ikke tillade dem at
komme til Vendsyssel hverken til Lands eller til Vands,
nedslog hvad de traf paa af kongelige Tropper, ja
vilde endog udlevere Prins Kristian til Fjenderne. Det
te er maaske Overdrivelse for at undskylde det føl
gende Nederlag ved Aalborg, der maatte overgive sig.
‘ ) Chr. Christensen: Fra Kejserens Tid (i »Fra Himmerland'
og Kær Herred« 1912, S. 55—140).
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den 8. Oktober, og Nelle kapitulerede med 3000 Ryt
tere og rigt Bytte.
Snart efter — den 14. Oktbr. — gik Melchior v.
Hatzfeldts Tropper over til Vendsyssel, uden at Ven
delboerne nu gjorde Modstand, da »det ingen Gode
gjorde at sætte sig til Modværge« (Peder Dyrskøt ef
ter Meddelelse af sin Fader Lars D.). De kejserlige
Tropper udbredte sig nu over hele Halvøen, og i 1628
var der fra Flensborg til Skagen fordelt 20—30000
(115 Kompagnier) Fodfolk og Ryttere. Wallenstein
selv opholdt sig kun i Førstningen af 1628 paa Koldinghus, men var Resten af Aaret i Tyskland. I hans
Sted kommanderede General Torquato Conti Hæren
fra Haderslev.

Ogsaa til Vestjylland forlagdes snart Afdelinger af
den fjendtlige Hær. Allerede i Slutn. af Septbr. 1627
kom Oberstløjtnant Leyser med et Regiment til Ribe,
hvorfra mindre Skarer fordeltes til Varde og Omegn.
Et fransk Regiment under Bousmard drog med stort
Besvær over Engberg og Harboøre gennem Aggertan
gens dybe Sand til Thy. Det var første Gang siden
Otto I’s Dage, at tyske Tropper var draget gennem
disse Limfjordsegne. Kort i Forvejen var jo to Skarer
tyske Ryttere i d a n s k Tjeneste draget igennem den
nordlige Hardsyssel for at komme over Limfjorden.
Men Hardsyssel fik ogsaa sin faste Indkvartering af
de kejserlige. Fra Regimenterne Strozzi (7 Kompag
nier til Hest og B r e u n e r (10 Komp. til Fods), der
laa i og omkring Viborg og Skive, paa Mors og Thyholm var der skudt Kompagnier frem til Holstebro,
Lemvig og Ringkøbing og Egnen omkr. disse Byer.1)
I Holstebro laa af det Breunerske Regiment en »Liite1) J. Krebs: Aus dem Leben des kaiserl. Feldmarschalls Gra
fen Melchior von Hatzfeldt, S. 95 ff.
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nant« med sin Deling, der hørte under »Hopmand«
(Hauptmann, Kaptajn) B r e y 1e r, som havde sit
Kvarter paa store (nørre) Vosborg, der dengang eje
des af Knud Prebensen Gyldenstjerne. Paa Vosborg
laa ogsaa Fændrik — andetsteds kaldes ogsaa han
Hopmand — E x e 1, og i Lemvig førte dennes Broder
H e 1v i g E x e 1Kommandoen som øverste Vagtmester.
I Varde laa i den første Tid af de kejserliges Besæt
telse en Hopmand Roeck, senere Prinzendorf; desuden
var der en Kvartermester og en Feltskriver og til for
skellige Tider i 1628 fra 5 til 40 Musketerer. Fra 4.
Juledag 1628 til 26. Febr. 1629 laa der i Varde 12 Dra
goner og paa Udmarchen opholdt Hopmand Exel —
altsaa ham fra Nørre Vosborg — sig, som det synes,
en Tid der i Byen.1)
Ogsaa de kongelige Slotte Bøvling og Lundenæs,
hvorfra Lensmændene flygtede, var selvfølgelig bo
satte af de kejserlige Tropper.
Om de kejserlige Besættelse af Lundenæs forelig
ger et Tingsvidne, som Lensmanden U l r i k S a n d 
b e r g lod optage derom, saalydende.2)
»Jens Lauritsen i Vogenborg, den Dag Tingholder
paa Skierne Birketing, Niels Pedersen i Elbech og
Niels Nielsen Skriver gøre vitterligt, at Aar 1629, den
12. November paa forne Ting for Dom var skikket ær
lig og velbyrdige Mand Sannberig til Quelstrup, Rid
der, Kong. Maj’s Befalingsmand paa Lundenæs, som
. . . fik en fuld Tingsvidne af 8 Dannemænd (Navne),
som alle vonde, at de saa og hørte samme Dag paa
forne Ting, at velbem. Herr Ulrish Sannberig stod her
i Dag for Tingsdom og var begærendes af de Danne’) J. Olsen: Varde og Omegn særl. m. H. t. de kejserliges Ind
fald 1627—29 (i J. Saml. 2. R. IV. S. 126— 127).
2) Lundenæs Lens Regnskab 1929—30 (Pakke i Rigsarkivet).
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mænd, som bygger og bor her ved Lundenæs, deres
Sandheds Vunde (Vidne), hvorledes det (at) Lundenæs
af Fjenderne blev indtagen, der de dennem Landen
bemægtiget; desligeste at de vilde bestaa (bevidne),
hvad Gods som baade Ko: Maj: og hannem tilhør, der
da fandtes paa Slottet, der de det udi hans Fraværelse
indtog, imedellertid han til hans fyrstelige Naade Prinsen var forrejst til Thisted og derudover ikke
kom til Slottet igen, før Fjenderne havde dette ind
tagen, saa fremkom her i Dag for Tingsdom disse
efterskrevne 24 Dannemænd (Navne paa Mænd fra
Anum d. e. Aanum, Tharmby o. a. St. omkr. Lundenæs).
Disse 24 Dannemænd alle vonde og kundgjorde med
oprakt Finger og Ord, at det var dennem udi Guds
Sandhed fuldt vitterligt, at Slotten blev af en Lyttenantt med sig havende Ryttere indtagen Søndagen
mod Aften, som var den 14. Oktober 1627, og da
straks blev af denem taget al velbemeldte Ulrich
Sannberigs efterladne Gode, nemlig Heste, Hopper,
Øxen, Fæ, Korn og alt andet hvis (hvad) fandtes baa
de paa Slotten og i Ladegaarden, saa vel som 12 Tøn
der Smør og hvis Thinnd Lamb (Tiendelam), som i det
Sommer var optindet, og derpaa bad de denem Gud
til Hjælper til Vidnesbyrd«.
Mange adelige og velstillede Borgere flygtede bort
og søgte at bringe deres Penge i Sikkerhed. Vi hører
saaledes i en Herredagsdom af 3. Juni 1630,1) at Mo
gens Høeg til Kjærgaardsholm, Befalingsmand paa
Lund i Mors, J a k o b U l f e l d t M a g e n s e n til
T v i s K 1o s t e r, og de adelige Damer, Lene, Maren
og Margrethe Juel samt Ellen Skram samledes i Ny*) Dr. Villads Christensens efterladte Optegnelser: Herre
dagsdomme ang. Kejserkrigen (Rigsarkivet).
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købing Mors, hvorfra de søgte Skibslejlighed for sig
og deres Kostbarheder til Norge. Men det Skib, de
først kom med, beslaglagdes af Kejserens Øverste
Grev Strozzi, der dog mod kontant Betaling lod dem
komme videre til Aalborg; her blev de atter standsede
af Oberst Ferarra (d. e. Pietro Ferrari), som imidler
tid mod en Betaling af 900 Rdl.s Værdi i Sølv og Guld,
overlod dem et nyt Skib, en Krejler, der var frataget
den kendte Købmand Jens Bang, og de kom endelig til
Grimstad i Norge.
Andre Adelsmænd, Præster og rige Borgere købte
sig Salvaguardia-Breve, der sikrede dem imod Plyn
dringer. De velstaaende synes i det hele at være slup
pet billigere end de fattige. Mange adelige skal have
gjort de fremmede Officerer deres Opvartning, og
Befolkningen, især Kvinderne, omgikkes ofte fortro
ligt med de fremmede Soldater.1)
Men de besatte Landsdele maatte naturligvis udre
de store Kontributioner til de fjendtlige Troppers Un
derhold. Hvor store disse har været for Hardsyssels
Vedkommende, kan ikke opgives, ikke engang for
Købstædernes Vedkommende, hvis Regnskaber fra
den Tid ikke længere er til. For Varde vides der med
Sikkerhed at være opkrævet til Fjenderne 1652 Rdl.,
men rimeligvis langt mere.2). Billigere er næppe Køb
stæderne her i Syslet sluppet; et Par Tusinde Rdl. var
ikke Smaabeløb i de Tider, og Byøvrigheden havde
svært ved at faa Pengene ind.
Dertil kom saa de »Foræringer«, som man maatte
yde baade højere og lavere Officerer for at slippe for
saa godt Køb som mulig. Men hvad der sikkert løb
*) I. A. Fridericia i Danmarks Riges Historie IV. S. 201—202.
-’) J. Olsen: Varde og Omegn, særl. m. H. t. de kejserliges
Indfald 1627—29 (Jy. Saml. 2 R. IV, S. 117 ff).
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op til langt større Værdier var, hvad der røvedes og
plyndredes, eller den Skade, som voldtes ved Ødelæg
gelse af Sæd, Huse og Indbo. I Ringkøbing, Holste
bro og Lemvig er det næppe gaaet bedre end andre
Steder, hvorfra man af Tingbøgerne hører, at Bebo
erne joges fra deres Hjem, der plyndredes for alt spi
seligt, Vinduer og Døre sloges i Stykker, eller Hus og
Caard afbrændtes.
Paa Landet maatte der ligeledes ydes Kontributioner og skaffes Levnedsmidler til Veje. Af en Herre
dagsdom af 18. Juni 1630, hvorom senere, hører vi f.
Eks., at Bønderne i Vedersø Sogn foruden den almin
delige Brandskat maatte udgive en Skat for at blive
fri for Indkvartering. Senere blev der imidlertid lagt
Soldater over al Vedersø Sogn, og alligevel matte de
skatte først halv tyvende Rdl. af een Gang, og siden
tvende Gange derefter, engang 60 Rdl., dernæst 50
Rdl. og den sidste Gang 40 Rdl., altsaa e f t e r Ind
kvarteringen 169% Rdl. Husby Sognemænd maatte
foruden deres rette Ugeskat betale til Hopmand Exel
paa Vosborg først 9 Rdl., derefter 40 Rdl. og et Par
Staldøksne »for at de ikke kunde bekomme Silke og
Snore paa Soldaterklæder«. To Mænd sammesteds
klager over, at der var frataget dem to Hopper, hver
saa god som 40 Rdl. Ligesom i Husby maatte Beboerne
i Steyel (d. e. Stadil) Sogn levere Soldaterne Klædnin
ger. Da Hopmanden satte dem 12 Klædninger for, og
de ikke kunde give ham saa god en Klædning, som
han begærede, satte han dem 12 Klædninger paa, saa
de maatte give 24, uanset at de havde givet hans Tolk
4 Rdl., for at han skulde tale godt for dem. For Her
redagsdommerne fremlagdes ogsaa et Tingsvidne af
Skodborg Herredsting, at »den lille Liitenants Forehr«
(Fourer, vist fra Lemvig) var paa Vejbjerggaard i
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Humlum Sogn, og da befalede Soldaterne at binde P.
Vellandsen i Vorslund, Laurits i Vester Thoctum
(Toftum) og P(eder) Chr(istensen) i Kokholm (Re
sen Sogn) og dennem at nedføres til Lemvig udi
Fængsel for deres Skat ikke var udkommen, — en
ret almindelig Fremgangsmaade mod Folk, som ikke
kunde eller vilde betale de paalagte Kontributioner.
De samme Troppeafdelinger blev imidlertid ikke lig
gende i de samme Egne i de godt 1 Aar, de kejserlige
holdt Jylland besat. Den første større Forandring i
den nordjyske Indlejring fandt Sted i Marts 1628, da
de saakaldte ny Ryttere, der laa i Vendsyssel og Thy
under Hertug Frants Albrecht af Sachsen-Lauenburgs
Kommando, af Conti fik Befaling til at rykke mod
Syd. Regimentet brød op fra Thy, for at her kunde
blive Plads til at aflaste noget af den alt for trykken
de Indkvartering i Vendsyssel, hvor Oberst Melchior
v. Hatzfeldt førte Befalingen paa den fraværende Her
tugs Vegne. Rytterne drog til Sydspidsen af Thyholm
for at komme over Oddesund til Hardsyssel; men de
forefandt kun et eneste Skib, der blot kunde overføre
7 Heste ad Gangen; de øvrige Skibe fastholdtes af
Isen ved Aggersborg overfor Løgstør. Efter at Kom
pagnierne Bousmard og Courba var sat over, gjorde
en hæftig Blæst videre Overgang umulig, og de øv
rige Kompagnier maatte marchere tilbage til Ve
stervig for at forsøge den »store Overgang«, d. v. s.
Vejen over »Aggerpasset« (Harboøre Tangen). Her
over drog efter Sirots Beretning i Marts 1628 5 Kom
pagnier, medens 2 var kommen over Oddesund fra
Thyholm. Bousmards Franskmænd skal have huseret
slemt i Thy, saaledes at kun en Fjerdedel af Bønderne
var tilbage, og de drog ikke tomhændede ned gennem
Hardsyssel. 8 Dage før Marchbefalingen havde Bous-
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mard ladet samle 200 Okser, Læder, Voks og andre
værdifulde Sager, der førtes til ham i Kolding.1)
Under Bortmarchen blev der begaaet de værste Ud
skejelser, saa selv en af deres Officerer, den førnævnte
Sirot siger, at han umulig vil kunne marchere videre
med de franske Kompagnier, naar de bliver ved med
deres Tøjlesløhed; for kort Tid siden har de igen skaaret Halsen over paa en Kone (vist her i Syslet). Regi
mentet fortsatte Marchen ned gennem Vestjylland til
Ribe, hvor det den 2. April fik Befaling til at drage
videre gennem Hertugdømmerne og være med til Be
lejringen af Krempe, ved hvis haardnakkede Forsvar
forhaabentlig en Del af disse Umennesker har fundet
Døden.

Selv om Jyderne maatte yde, hvad Landet formaaede til Soldater og Officerer, gjorde Mangelen af
større Købstæder i Vestjylland og Vendsyssel, at
mange udenlandske Varer maatte indføres. Fra Ham
burg og Holland førtes Vin, Brændevin, Salt (1 Rdl.
Td.), Humle, Sukker og Krydderier til de kejserlige
over Ribe og Ringkøbing, hvorfra de gik videre til
de andre Købstæder i disse Egne helt op til Thisted
og Vendsyssel. Hamburg Købmændene havde gyldne
Dage. Særlig Humle var en efterspurgt Vare. I Vin
teren 1628 bestilte Hatzfeldt, der boede paa Odden i
Vendsyssel, fra Oberstløjtnant Leyser i Ribe for 210
Thaler Humle fra Holland og Hamburg, og hver Uge
gik fra denne By Vognladninger med Grøntsager og
Frugter op igennem Jylland.2)
Efterhaanden som de haardest ramte Egne udspi*) J. Krebs: Aus dem Leben des kaiserl. Feldmarschalls
fen Melchior von Hatzfeldt, S. 93—164.
2) Anf. Skr. S. 152.
Hardsyssels Aarbog XXII
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stes, foretog Wallensteins Underanførere flere Om
lægninger af de kejserlige Tropper, og Afdelinger
drog stadig i forskellige Øjemed fra den ene Lands
del til den anden, og det var i Reglen dem, der plyn
drede og mishandlede værst. Til de 20—30000 Mand,
som stadig laa i Jylland og Hertugdømmerne, maatte
Indbyggerne ifølge en bevaret Beregning i Løbet af
5 Maaneder udrede omtr. 2 Mill. Rdl. Naar hertil
kommer Ødelæggelser af Gaarde og Huse, Marker og
Skove og Voldsomheder mod Befolkningen, er det
ikke underligt, at man længtes efter Fred. Da ogsaa
Katolikerne ønskede at faa Ende paa den danske Krig,
ikke mindst af Hensyn til Misnøje med Wallenstein,
kom man i Januar 1629 fra begge Sider sammen til
et Fredsmøde i Lübeck, men Forhandlingerne gik
langsomt, og Freden sluttedes ikke før i Maj 1629.
Danmark slap uden Landafstaaelse eller Krigserstat
ning.
Wallensteins Hær, der paa Slutningen af sit Op
hold havde indført Told- og Accisepaalæg og endog
krævet edelig Hylding til Kejseren af de jyske Byer,
ogsaa de vestjyske, hvad man dog nægtede, saa det
syntes, at de indrettede sig paa at blive bestandig,
maatte nu efterhaanden rømme Landet. Først drog
de i de sydligere Egne liggende Afdelinger mod Syd,
ogsaa Vestjylland rømmedes. Men dermed var det
ikke helt frit. Først den 12. Juni brød de forenede
Kompagnier op af det Regiment, der under Hatzfeldts
Kommando laa i Thy, og marcherede i Løbet af Nat
ten over Aggertangen til Hardsyssel. Kl. 1 Morgen
den følgende Dag samlede Regimentet sig under stor
Forsigtighed ved Rom Kirke, 1V2 Fjerdingvej Syd for
Lemvig. Herfra drog det videre — naturligvis over
Holstebro — med 120 Bagagevogne foran Rytterne

115

DET 17. AARHUNDREDES KRIGE

og vel ligesaa mange bag ved (siger Krebs) ned igen
nem Jylland til Haderslev, hvor Wallensteins Stedfor
træder Conti havde sit Hovedkvarter.
Hvordan saa det nu ud paa disse Egne efter Fjen
dernes Bortmarch? Ja, for adskillige andre Herreder
og Købstæder giver bevarede Tingbøger de bedste
Oplysninger om de kejserliges Adfærd og den Skade,
Krigen voldte. Men desværre findes der ikke saa gam
le Retsprotokoller for noget Tingsted i Ringkøbing
Amt. Det eneste Sted, jeg her har kunnet finde noget
om Tilstanden efter Kejserkrigen, er i Regnskaberne
og Jordebøgerne fra Hardsyssels to Len, Bøvling og
Lundenæs, der findes i Rigsarkivet. Disse mangler vel
fra Krigsaarene 1627—29, men findes fra de nærmest
foregaaende og efterfølgende Aar.
De kgl. Kommissarier, som skulde undersøge Til
standen paa det Bøndergods, der hørte under Lunde
næs, og som laa spredt i Herrederne mellem og om
kring Holstebro og Ringkøbing, foretog Nedsættel
ser i Landgilden for 1629—30, der ialt beløb sig til
122 Rdl. i/2 Sk. i/2 Hvid i Penge, 70 Tdr. 2 Skp. P/2
Fdk. % Otting Rug, 46y2 Td. 3 Skp. % Ott. Byg, 57
Td. Havre, 6 Td. Smør, 8 Kander 6/a Pot Honning, 3x/2
Snese Aal og 48 Al. Lærred. Disse Afkortelser andra
ger for Pengenes, Rugens og Byggens Vedkommen
de omkr. 1I1O, for Havrens V3, for Smørrets *4, for
Lærredet Vs af de sædvanlige Indtægter, som jo ogsaa omfattede adskilligt andet end Landgilde, bl. a.
Slottets egen Avl, Stedsmaal og Sagefald. Af Land
gilden alene udgør Afkortelserne vist omved *4.
Gennemgaar man Jordebogen for Lundenæs Gods
for 1629—30, ses det, at Nedsættelserne skifter ikke
lidt, naturligvis eftersom Egnen eller Sognet er ble
vet mer eller mindre haardt medtaget ved Fjendernes
8*
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Ophold. Af Hjerm Hrds. Sogne skal saaledes nogle
Gaarde i Mejrup yde 4 Parter, andre 3 Parter (d. e.
faar henholdsvis den 5. og 4. Part eftergivet), i Maabjerg og Frøjk skal Gaardene udgive 3 Parter (tø
eftergivet), medens Poul Eskesen i Holstebro Bispegaard skal udgive 2 Parter (tø efterg.). I Naur Sogn
udgiver nogle Gaarde 4, een endog 5 Parter, medens
en anden kun yder 2 Parter og (if. Regnskabet) af
kortes Landgilden helt for 1 Gaard i Naur »som er
ganske forgaaet af Lyng«, og 2 Gaarde i Krunderup,
der af Kommissarierne var sat til halv Landgilde, kan
dog nu (i 1629—30) aldeles intet udrede, thi bemeldte
Gaarde er baade forskyldt (forgældede) og de fattige
Folk saa forarmet, at de ikke kan komme paa Fode,
(efter Jordebogen: »siden aarligen % Landgilde at
udrede«); i Asp Sogn skal Gaardene derimod yde
4 Parter, en enkelt 5, og en kun 3 Parter, i
Vejrum Sogn 3—5 Parter, i Sir og Gørding Sog
ne alle 4 Parter. Af Ginding Hrds. Sogne skal 7
Gaarde i Haderup og 17 i Borbjerg S. (Sønderskov,
Øster Trabjerg og Tinkerdal) alle yde 5 Parter (d. e.
kun V# af Landgilden afkortet); i Ryde S. er 6 Ejen
domme nedsat med 1js, udgiver 4 Parter — Syd paa
giver Oddum S. 5 Parter, Egvad 4 Parter, medens alle
Lenets Gaarde i Vimb (S. Vium), Hemmet og Hoven
Sogne kun udgiver tø Landgilde.
Det viser sig saaledes, at de Egne, der ligger nær
mest Købstæderne og Lensgaarden, som rimeligt er,
har lidt mest. Særlig sydligst i Lenet ligesom i Egne
ne omkring Ribe og Varde har Indkvarteringen været
haardere end i den nordlige Del af Hardsyssel. — Det
kan ogsaa anføres, at Kongen helt eftergav Broman
den Afgiften af Skern Bro, 100 Rdl., for 1629—30.
Men for næste Regnskabsaar 1630—31 bortfaldt de
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af Kommissarierne foretagne Afkortelser; i dette og
de følgende Aar udrededes Landgilden atter helt af
Bønderne. Hardsyssel synes da hurtig at være kom
men til Kræfter igen.
Den udskrevne kgl. Krigsskat kunde naturligvis
ikke udredes af Jylland i den Tid, Fjenden holdt Lan
det besat. Som et særskilt Læg ved Lundenæs Lens
Regnskab 1629—30 indsendes »Restance paa hvis
Pendinge og Korn, som menige Bønder og Almue
restered med af Ko: Maj:s Pendinge Skat,« som var
udskrevet, men kun indkom delvis eller slet ikke. Her
anføres hvor meget hver Lægdsmand resterede med
»da Fjenden udi Landet indkom«. Restancen andrager:
Penge 100 Rdl., Rug 9 Td. 2 Skp., Malt 9 Td 2 Skp.,
Havre 13 Td. 3 Skp.
Heller ikke Tienden for 1627 indkom helt inden
Landets Besættelse. I det Regnskab, som er aflagt fra
Lundenæs for Filip Jakobs Dag (1. Maj) til 14. Ok.
tober 1627, da de kejserlige kom til Lenet, melder
Ulrik Sandberg:
Nok annammet af nogen Bønder her udi Lenet for
den ringe Kvægtinde, som kunde falde og var behol
den, der jeg kom til Slottet, eftersom en Part forme
delst det ingen Varetægt haver haft, er bortstollen,
og mieste Parten af smitsom Syge var ilde medfa
ren, saa de ere bortdøde og andre Maader bortkom
men til (der kun er tilbage) 37 (Lam), hvilke er solde
hver for 12 Mk., er Penge 4y2 Rdl. 1 Ort.1)
De jyske Skove blev haardt medtagne i Kejserkri
gen. Saaledes meddeler Præsteindberetningen 1638
fra Mejrup Sogn: »Blæsbjærg Skov, som laa hos den
Gaard Blæsbjerg i Mejrup Sogn, blev aldeles op*) Lundenæs Lens Regnskaber 1926—33 (Pakke i Rigsarkivet)
og samme Lens Jordebøger 1629—33 (Rigsarkivet).
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hugget og ødelagt udi Fjendernes Tid.« — De samme
Indberetninger aflægger ogsaa nu og da Vidnesbyrd
om, at Bønderne har forladt og opgivet deres Gaarde; f. Eks. siger Præsten i Aulum, der opregner nogle
og 30 hele og halve Gaarde: »Og var alt Sognet i
Ufredstiden regnet af Plyndring omsider ikkun for 10
Gaarde«; Præsten i Thyregod anfører: »Thyregod Kir
keby, udi hvilken der findes 6 Gaarde, blandt hvilke de
3 er moxen forarmede. Vestersejstrup By, udi hvilken
der er 5 Gaarde, iblandt hvilke de 3 Gaarde er ganske
forarmet og moxen øde. Hönskov By, udi hvilken der
er 3 Gaarde, som er forarmet og moxen øde«.1)
Endnu paa Kejserkrigens Tid, foran hvilken jo var
gaaet en lang Række gode Aar, hedder det, at Bøn
derne i Jylland havde skjult mange vægtige og smukt
forarbejdede Sølvsmykker, til Dels katolsk Arbejde,
som Krucifikser, samt Spændebælter og Klæder. Ki
sterne var mange Steder fyldte med uldent og Linned,
Lagener og Duge, Sengene svulmede af Dyner. En
stor Del af dette Liggendefæ, især af Smykker, gik
for Jyllands Vedkommende med til Kontributioner.2)
Det er foran omtalt, at enkelte af de bedrestillede
søgte at indynde sig hos Fjenderne. Det er rimeligt,
at Had og Beskyldninger rettedes mod den Slags
Folk efter Krigens Slutning. En Anklage af den Art,
der førte til en Retssag, som gik lige til Datidens
Højesteret, kendes ogsaa fra Hardsyssel og netop fra
Holstebro-Lemvig Egnen.3)
Rigsraad J e n s J u e 1 til Kjeldgaard (i Seide Sogn,
Nørre Hrd., Viborg Amt), Lensmand paa Aalborghus
*) Præsteindberetninger 1638 til Ole Worm i Danske Sam
linger 2. R. IV. S. 16, 48, 61.
2) 1. A. Fridericia: Adelsvældens sidste Dage, S. 98.
s) Dr. Villads Christensens efterladte Optegnelser: Herre
dagsdom m e ang. K ejserkrigen (Rigsark.).
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— senere paa Bøvling 1631—34 — havde fra Norge
sendt sin Foged K la u s N i e l s e n paa Nørtang i
Ulfborg Sogn 2000 Rdl., som Fogden havde nedgra
vet i Gaardens Huggehus. De blev fundet og bort
ført af Fjenderne, og der rettedes nu den Beskyld
ning mod Fogden H e n r i k W o l d e m a r paa Vejbjerggaard i Humlum Sogn, Skodborg Hrd., at det
var ham, der havde spillet de kejserlige dette fede
Bytte i Hænde. Henrik Woldemar havde allerede gjort
sig mistænkt ved, at han under den fjendtlige Besæt
telse havde forladt den øverste Vagtmester i Lemvig
Helvig Exels Jurisdiktion og som Tolk givet sig i
Kvarter hos dennes Broder Hopmand Exel paa store
Vosborg, og Hensigten med denne Flytning skulde
være, at han derved kunde faa Lejlighed til at røbe
de Penge, som han vidste var nedgravet paa Nørtang.
Her overfor hævdede Henrik Woldemar, at 7—8 Sol
dater var kommen fra store Vosborg til Vejbjerg og
havde forlangt, at han skulde følge med til Vosborg.
Sagen blev paakendt den 23. Novbr. 1629 paa Skod
borg Herredsting. Da den angik Henrik Woldemars
Ære, Liv og Lempe, ansaa Herredsfogden sig ikke
for raadfør til at dømme i den og henviste den derfor
til Landstinget.
Den 13. Febr. 1630 faldt Landstingsdommen, der
ansaa Woldemars forræderske Forhold med de ned
gravede Penge for bevist og dømte ham til at stande
til Rette, som en utro og Landsens Indbyggeres For
ræder, uden at Sagen dog blev indgaaende behandlet.
Sagen gik saa videre til Herredagen, og efter Stæv
ning fra Kongen mødte Landsdommeren for Nørre
jylland Niels Kragh til Trudsholm og Henrik Wolde
mar, Foged paa Vejbjerg, den 18. Juni 1630 paa Kø
benhavns Slot, den sidste for at stande til Rette, af
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den Grund han skal have været med, forraadt og at
Jorden optaget 2000 Rdl., som Jens Juel til Kjeldgaard, Lensmand paa Aalborghus, hans Foged Claus
Nielsen i Nørtange skal have haft udi Gemme og For
varing, uanset, at forne Claus Nielsen selv paa Vosborg, der han var hid kaldet, skal have for Hopmand
Exel og Hopmand Breyller bekendt sig samme Penge
i sin Gaard at have, og de derpaa skal selv personli
gen skal være fuldis straks med hannem til hans
Gaard Nørtange og skal have haft med dem nogle
deres Tjenere, deriblandt skal forne Henrik Woldemar have været, hvor de af Jorden skal have ladet
optage at bortføre samme Penge.
1 den udførligt skrevne og begrundede Dom gen
gives nu de Vidneudsagn imod og for Henrik Woldemar, som var optagne paa Herredstingene og havde
været forelagt Landstinget. Paa Ulfborg Herredsting
havde saaledes den 8. Aug. 1629 en Tjenestekarl fra
Ulfborg Præstegaard vidnet, at næste Søndag før
Pinsedag (1628) var Henrik Woldemar paa Vejbjerg
med Fændrik Exel paa Vosborg og Hopmand Breyllers Liitenant fra Holstebro udi Nørtange og der op
tog 2000 Rdl. af et Hul i Jorden i forne Claus Niel
sens Hughus, og Henrik Woldemar tog dennem selv
op af samme Hul af Jorden og bar dennem ind i Stu
en; da var begge Poser, de var udi, mest forraadnet.
Saa maatte Cl. Nielsens Hustru forskaffe dennem en
ny Pose til hver tusinde Daler, og derover (desuden)
begæred Henr. Wold. en stor Sæk til Laans af Cl. N.
til samme Pendinge — og lagde dem saa ved Sadlen
paa en Hest og førte dem til Vosborg.
Fremdeles et Tingsvidne af Ulfborg Ting 19. De
cember 1629: Chr. P(dersen), P. Jørgensen, Inger Jørgensdatter og Else Madsdatter havde været nærvæ-
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rende i Tang den næste Søndag for Pinsedag 1628,
da Henrik Woldemar med Fændrik Exel og Hopmand
Breylers Liitenant i Holstebro havde taget 2000 Rdl.
op af Jorden osv. (som forrige Vidne). Da hørte de,
at Fændrik Exel tilspurgte Claus Nielsen, om han
turde gøre Ed paa, at han ikke havde flere af hans
Herres Penge i Værge. Da svared Cl. N., at han vel
turde gøre sin Ed derpaa, og dermed lod Fændrik
Exel og Hopmand Breylers Lütnant sig nøje. Men da
Woldemar hørte, at Cl. N. ikke svor ved sin Ed, da
sagde han: »Tør 1 bede eder Gud til Hjælp ved eders
oprakte Finger og Ed, at I ikke vide flere af Jens
Juels Pendinge?« Hvortil Cl. N. svarede: »Jeg haver
gjort en Ed, jeg agter ikke at gøre eder nogen Ed.«
Endelig vidnede 24 Mænd paa Ulfborg Ting den 17.
Oktbr. 1629, at Henrik Woldemar nu i denne Ufreds
tid var dragen af Vagtmester Exel, som laa i Lemvig,
hans Kvarter, som han boede under, og over til Hop
mand Breyllers Kvarter paa Vosborg og der tjente
hannem for Tolk. Og havde hört Røgt (Rygte) og
Tidninger, at H. W. havde forraadt Jens Juels Penge.
Dernæst fremlagdes et Sendebrev fra Hopmand Exell
og hans Broder Heluig Exell, øverste Vagtmester un
der den Breunerske Regimente, dat. store Vosborg
d 6. Juni 1629, bl. a. formeldendes, at Hopmand Exell
havde en Tolk udi sin Tjeneste, udi forne Vagtmesters
Kvarter boendes; da Tolken var ham en tro Tjener
beder Hopmanden Broderen om at efterlade ham
sin Skat.
Et Tingsvidne fra Skodborg Herredsting den 10.
August 1629 gaar ud paa, at Henrik Woldemar og
hans Hustru Kiersten Meyer, mens Kejserens Krigs
folk var i den Egn havde de »stille ud« haft deres
Omgængelse med Rigens Fjender. De havde bragt
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mangen deres Formue og Gods enten udi deres egne
eller Fjendernes Hænder. Desuden skal de have rejst
til Folks Huse og Gaarde med Soldater, truet og over
faldet Folk, ladet nogle binde paa Vejbjerg og fra
taget dem Gods og Formue, og herudi ikke forskaanet enten Kronens eller Adelens Bønder, men have
været de fattige Landsaatter mere skadelige, end
mange af Fjenderne haver været.
Ogsaa hans egne Naboer: 15 Vidnesbyrd af Humlum Sogn og 8 Vidnesbyrd af Resen Sogn »haver vun
det (vidnet) i lige Mening og Ord«.
Fra Egnen omkring Vosborg, Vedersø, Madum og
Stadil Sogne afgaves Vidnesbyrd imod Henrik Woldemar, hvoraf der ovenfor er hentet Oplysninger om
Ydelser til Fjenden. Mændene i Vedersø var bleven
forligte med Hopmand Exel, at de ikke skulde give
mere Skat, fordi der blev indlagt Soldater hos dem,
som de skulde underholde og give Vartpenge og Klæ
der, og dermed lod Hopmanden sig nøje, da Anders
Pedersen tjente ham som Tolk. Men da Henrik Woldemar kom til Nørre Vosborg og blev hans Tolk, da
gjorde han Hopmanden viis, at andre Hopmænd tog
Skat, lige vel at der laa Soldater i Sognen. Han tog
Penge af dem, paalagde dem yderligere Ægter og
skikkede sig imod dem som en Tiran og Voldsmand
og ikke som en ærlig Landsens Indbygger.
Adskillige Personer i Madum Sogn aflagde lignen
de Vidnesbyrd, og hvad Mændene fra Husby og Sta
dil vidnede om de fjendtlige Udskrivninger er tidlige
re anført; ved Indskrivelsen skikkede Henrik Woldemar sig ukristelig imod dem, tog fra dem Rebe og
Sække og gjorde dem al fjendtlig Fortræd; han tog
7 Mark for Daleren og paa hver halv Krone 8 Sk. til
Opgæld.
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Imod Beskyldningen for at H. W. havde ladet nogle
Mænd — de foran nævnte P. Vellandsen i Vorslund,
Laurits i V. Toftum og Peder Christensen i Kokholm
— binde paa Vejbjerg og føre til Lemvig i Fængsel,
fremlagde anklagede et Tingsvidne af Skodborg
Herredsting den 2. Novbr. 1629 der gik ud paa, at det
var en fjendtlig Fourer og medhavende Soldater, der
havde bundet og fængslet de nævnte, medens H. W.
og hans Hustru paa samme Tid snakkede med nogle
andre Bønder i Gaarden.
Desuden fremlagde H. W. et forseglet Bevis, afgivet
af fire Tjenestefolk paa Vejbjerg, hvorefter 7—8 Sol
dater var kommen fra store Vosborg og havde begæ
ret, at deres Husbond skulde følge med dem til Hop
manden der; vilde han ikke med det gode, skulde de
tag ham med Magt. Endelig fremlagde Henrik Woldemar selv en vidtløftig skriftlig Beretning, hvori
han hævder, at det ikke med sandfærdige Vidnesbyrd
er bevist, at han i nogen Maade havde forraadt J.
Juels Penge.
»Da efter Tiltale, Gensvar og den Sags Lejlighed,
saa og endog Henrik Woldemar ikke fuldstændig er
overbevist de 2000 Rdl. til Fjenden at have aabenbaret, meden at Fjenden selv haver foregivet sig saadant af oversendte Skrivelse at have erfaret, hvilket
og Claus Nielsen, der han er bleven anstrenget, ikke
haver benægtet, men selv er gaaen til Bekendelse, da
skal vor Landsdommers Dom heden forstaas ikke at
komme H. W. til Hinder eller Skade paa Ære og Liv.
Dog efterdi der imod befindes adskillige mange Om
stænde, som Landsdommeren ikke ubilligen haver
foraarsaget til største Suspition og Mistanke og af
mange her for Retten fremlagte Bevisning og Doku
menter bevises, at H. W. sig ikke som en god Land-
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sens Indbygger i Fjendens Tid at have forholdet, me
den langt mere haardeligt og utilbørligt i mange ad
skillige Maader sig mod andre fattige Landsens Ind
byggere at have anstillet, tilmed for en Del tillige
haarde Beskatninger og utilbørlige Forøvelser alle
rede at have aftinget, — da sagde vi derpaa saaledes
af Rette, at Henrik Woldemar skal inden Michaeli
næstfølgende (29. Septbr. 1630) begive sig af begge
vore Riger Danmark og Norge og sig derefter ikke
lade finde udi nogen dennem.«
Henrik Woldemar og Kone har saa nok begivet sig
til deres tyske Venner. De var danske Undersaatter,
men begges Navne og Mandens Færdighed i Tysk ty
der paa tysk Afstamning; muligvis stammede de fra
Holsten eller Sydslesvig.
SVENSKEKRIGEN 1643—45.
Der hengik knap 15 Aar, inden den jyske Halvø paa
ny oversvømmedes af fjendtlige Tropper. Spændin
gen mellem Danmark og Sverige tog til i Slutn. af
1630’erne og i Førstningen af 1640’erne; dels var
Kristian IV skinsyg over Sveriges voksende Magtstil
ling i Tyskland, hvor han selv havde lidt Nederlag,
dels var der Rivninger angaaende Sundtolden, som
den svenske Regering krævede sine Besiddelser ved
Østersøen fritaget for paa samme Maade som Sveri
ge selv havde fri Sundfart ifølge Knærød Freden
1613. I Maj 1643 satte Axel Oxenstierna, Lederen af
den svenske Udenrigspolitik, igennem i Rigsraadet,
at man skulde begynde Krigen mod Danmark, hvis
Kristian IV ikke ændrede sin Politik.
Faa Dage efter gik der Ordre til Feltmarskalk Len
nart Torstenson, der stod med den svenske Hær i
Mähren, om ud paa Efteraaret at drage mod Holsten
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og herfra at trænge saa dybt ind i Jylland som mulig
og helst sætte over Lillebelt til Fyn. Denne Befaling
naaede dog først Torstenson i September. Efter at
have gjort sine militære Forberedelser og forhand
let om Vaabenstilstand med den kejserlige Anfører
Gallas brød Torstenson op med sin Hær og naaede
efter lynsnare Marcher Holsten, hvis Grænse den
svenske Hær overskred den 9. Decbr. 1643. Sveriges
Krigserklæring kom først en Maaned senere. Da hav
de Torstenson allerede sat sig i Besiddelse af Holsten,
undtagen Glückstadt og Krempe, der ligesom i 1627
trodsede Fjenden, og af Sønderjylland, hvor Hertug,
en af Gottorp tilkøbte sig Neutralitet og Frihed for
Indkvartering ved at overlade Svenskerne flere Byer
og et af sine Amter og lovede ikke at yde Sveriges
Fjender Hjælp.
Den danske Regering anede intet om, at Overfaldet
forestod, skønt Danmarks Udsending i Stockholm,
Peder Vibe, havde sendt gentagne Advarsler. De dan
ske Stridskræfter var splittede, og allerede den 9. Ja
nuar 1644 trængte Torstensons Tropper ind i Nørre
jylland. En dansk Rytterafdeling blev sprængt ved
Kolding, og efter nogle Dages Angreb overgav 4—
5000 Mand, som Rigsmark Anders Bille havde efter
ladt i en forskanset Lejr ved Snoghøj, sig til Fjen
den. Hele Jylland laa derefter aabent for Svenskerne,
der rask trængte op igennem Halvøen.
Medens Feltmarskalk Torstenson tog Hovedkvar
ter i Haderslev og lod samle Baade til den paatænkte
Overgang til Fyn, sendte han Oberst Helmuth Wrangel (»der tolie Wrangel«) med et Regiment frem over
Viborg mod Aalborg. Lensmanden paa Aalborghus,
Gunde Lange til Brejning, flygtede, og da Fjender
ne den 17. Januar besatte Aalborg, faldt den Kobber-
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skat, som han havde indsamlet i Lenet, 3500 Rdl. i
Svenskernes Hænder. Dagen efter tiltvang de sig Ad
gang over Limfjorden, og Bønderne fra Vendsyssel,
der havde samlet sig i Nørresundby under Anførsel
af den 81 aarige Delefoged Lars Dyrskjøt, blev split
tet med stort Mandefald, og Lars Dyrskjøt selv blev
skudt Den 20. Januar besattes Hjørring og Sæby, og
Vendsyssel var dermed ogsaa i Fjendernes Magt.
Samtidig besatte andre svenske Afdelinger de vest
lige Egne af Nørrejylland. Rædslen for Trediveaarskrigens Horder, hvis Hærgen og Plyndren man havde
erfaret i Kejserkrigens Tid, og om hvis Grusomheder
Efterretninger i de følgende Aar var trængt frem
over Elben og Ejderen, virkede lammende paa alle.
Ligesom i 1627 flygtede ogsaa nu enhver som kunde.
Adelsmændene bragte sig og deres Kostbarheder i Sik
kerhed til Norge og Øerne, de velhavende Borgere
forlod Købstæderne, og Skrækken havde lammet al
le. Ulykkerne fremkaldte Beskyldninger mod dem,
der havde Ansvaret, og særlig mod Adelstanden rej
ste sig »et almindeligt Ry og Raab«1). — Ved Nytaarstid 1645 drog Wrangel fra Randers gennem Vest
jylland til Ribe og Hertugdømmerne.2)
Der foretoges i Slutningen af 1645 Synsforretnin
ger over den Skade, som under Krigen var lidt i Le
nene i Skaane, Bleking og Jylland; de for Ribe Stifts
Vedkommende holdtes af Jørgen Seefeldt til Visborg,
Befalingsmand paa Hald, og Iver Krabbe til Væbners
holm, Kongens Sekretær. Foran Redegørelsen for,
hvad Bønderne i Bøvling Len har saaet, og hvad de
har avlet i 1645, samt hvor mange »Heste, Hopper og
*) I. A. Fridericia: Danmarks Riges Historie IV, S. 256—257.
*) J. Olsen: Varde og Omegn særlig m. H. t. Krigen 1643—
45 (i Jy. Saml. 2. R. IV. 315).
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Fæ, de endnu efter Fjendens Udvandring haver be
holdet«, findes en »kort Underretning, hvorledes med
Fjendens Indkvartering og Durchtog her udi Lenet
er forholdt fra Indtog, til de igen Landet kvitterede.«
Anno 1644 den 17. Januar, hedder det, kom en
Oberstløjtnant ved Navn Johan von Morgraff, som
førte Hertug Frands’ Regiment Ryttere til Hest. Des
uden fulgte øverste Løjtnant (d. e. Oberstløjtnant)
Jacob Schlebusch med sin Eskadron, hvilke havde alle
deres Ryttere, Dragoner og Bagage med sig. De ind
kvarterede sig saa her udi Lenet paa Herregaardene,
udi Købstæderne og paa Landsbyerne, paalagde Adel,
Præster, Borgere og Bønder store Skatter og Kon
tribution med daglig Overlast. De blev i Lenet udi 24
Uger, som var til den 30. Juni. — Schlebusch, der
strejfede om i Vestjylland Somren 1644, var særlig be
rygtet for Rov og Plyndring.
Desuden gik der mange store Tropper gennem Le
net over til Thy og derfra, som havde deres Rast og
Marsch igennem Holstebro og Lemvig; item (lige
ledes) gennem Fabjerg, Rom, Heldum, Tørring, Hove,
Hygom og Harboøre Sogne og gjorde stor Skade udi
baade (begge) Købstæder og (de nævnte) 7 Sogne.
Den 1. December dernæst (1644) kom Øverste Erik
Kruse, som førte det sachsiske Regiment; desuden
Joakim Post med et Kompagni Ryttere med Ordre
fra Øverste (Helmuth) Wrangel, at Bøvling Len var
givet samme hans Øverste, lod saa forsamle dette
Lens Provster, Præster, Borgmestre, Raadmænd, Fog
der og fornemste Bønder for paa hans Øverstes Veg
ne at akkordere først (med) Præsterne, dernæst Bor
gerskabet, og at Bønder skulde give af hver Plov 20
Rd., og gjorde Bøvling Lens Bønder udi 77 Plove, hvor
af han straks bekom 10 Rd. af Plove (hver Plov), fik og
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en stor Summe Pendinge af Købstæderne og Præster
ne. Saa rejste han (Joakim Post) og efterlod nogle
Ryttere til Sauvegarde (Sikkerhed mod Plyndring).
Straks derefter kom en Regimentskvartermester
med en Parti Ryttere efter de 10 Rdl., som resterede
af hver Plov, med streng Ordinants (Befaling) og vi
dere Skat af alle Stæderne her i Lenet. Men han drog
straks bort, da han fik hastig Bud med Rytterne at
begive sig til Regimentet. Dog formedelst nogle Snap
haner skød efter dem, skrev Kvartermesteren et Brev
hid til Lenet, at de ikke alene den resterende Skat,
men endog for saadan halstarrig Færd skulde give
3000 Rdl., saafremt han ikke Købstæderne skulde la
de afbrænde. Dog Gud befriede os for saa vidt fra
hans Grusomhed. — Altsaa Købstæderne slap for at
blive afbrændt og Lenet for at udrede de 3000 Rdl.
Men, hedder det til Slut, den 3. December 1645, ef
teråt Freden var sluttet, kom forne Joakim Post med
40 Ryttere samt for“ øverste Løjtnant Schlebusch
med alle sine Dragoner hid til Lenet igen, truede og
forlangte af dette Lens Indbyggere tredobbelt mere
og desforuden fraplyndrede og borttog Indbyggere
alle de Heste og Hopper, med hvis (hvad) mere de
kunde overkomme, og handlede skammeligen og vil
de baade paa Herregaardene, udi Købstæderne og paa
Landsbyerne1).
Af en Sag for Landstinget Oktbr. 1647 ses, at Rytte
re af Svenskens Folk har ligget 15 Uger i Holstebro
under en Ritmester E n g e l, der tillige med sin Sadde
ler (Hestepasser) boede hos Niels Iversen. Denne vilde
derfor ikke tage Del i Hold af andre svenske Rytte*) A kter ang. Besigteiser paa Lenene i Skaane, Bleking og
Jylland i Henh. t. kgl. Missiver 1645, 7. og 8. Oktbr. IV. Ribe
S tift (Pakke i Rigsarkivet).
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re.1) Holstebro var imidlertid besat af Svenskerne hele
Krigstiden, hvilket bl. a. fremgaar af, at Byfogden Chr.
Christensen Have intet Regnskab har kunnet aflægge
for de to Aar, da »Fjenderne kom her i Landet og mig
berøvet og fratog det, jeg havde og jaget mig slet fra
min Hus og Hjem«2).
Afdelinger af Torstensons Hær besatte ogsaa Lunde
næs, hvorunder hørte de sydlige og østlige Herreder
i Hardsyssel. Vi ved, at Svenskerne indtog og plyn
drede Lundenæs Slot, som de skal have skudt i Brand,
og endnu paavises Stedet, hvorfra de belejrede og
stormede Slottet.
Naar man har antaget, at Slottets egentlig Under
gang skriver sig fra denne Indtagelse og Plyndring t
1644, viser Synsbeskrivelsen, at dette ikke er Tilfæl
det. Paa Lundenæs mangler ganske vist ved Besigtelsen af de kgl. Kommisarier den 28. Novbr. 1645
ligesom paa de andre Lensgaarde, hvor Fjenderne hav
de huseret, Vinduer og Døre samt alt Indbo. Men det
hedder udtrykkeligt, at de 3 Huse i Borggaarden er
ved Magt; udi Ladegaarden findes en Lade paa 42
Fag brøstfældig paa Tag og Lægter, men det østre
Forhus, 21 Fag, (i Ladegaarden) findes ved Magt, og
det samme siges om det søndre Hus, 32 Fag.
Lenets underliggende Herreder holdtes ligeledes
besat af de Svenske baade 1644 og 45. I et Ekspl. af
Henrik Smidts Lægebog fra 1599, som findes paa Her
ning Museum er optegnet: »1644 den første svenske
Krig laa Major Koch paa Lergrav (i Aulum Sg.) i
Kvarter«.2)
’)
s)
Dag
’)

Viborg Landstings Dombog 1647, 13 Öktb. (Bl. 360 ff.).
Holstebro Byfogedregnskab 24. Jan. 1646 til Phil. Jacobi
1650 (Rigsark.).
Meddelt af Museumsbestyrer H. P. Hansen.
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Bønderne i flere af Lundenæs Lens Herreder har
æsket og faaet Tingsvidner om Fjendernes Gennemmarsch og Plyndringer. Saaledes fik paa Hjerm Her
redsting den 30. Oktbr. 1644 Peder Jensen, Niels Las
sen og Niels Poulsen i Lind(e) paa egne og deres
Sognemænds Vegne et Vidne om, hvorledes deres fat
tige Lejlighed og Tilstand har været nu i denne
Ufredstid; de fattige Folk har boet paa Landevejen;
naar Fjenderne marcherede fra Holstebro og Norden
om ad Thy, ligger Vejen igennem Byen, hvorfore de
tit og mange Gange er bleven ganske udplyndret, saa
de ikke havde saa meget i deres Huse, at (de kunde)
give en Barn at bide paa, mens blev jaget fra Hus
og Hjem bort i Hede og Moser, og hvor de kunde
fjæle dem med en ringe Ting, de kunde tage med sig
af deres Huse, som og mange Gange blev opsøgt; til
med er deres Korn (for) en Del ganske opædt paa
Marken baade Rug og Byg i Sommer, (da) de sidste
Fjender uddrog. De fattige Folk, der er bleven saa
forarmet af Overlast og Udplyndring, anraaber om
Lindring af Skat og Landgilde.
Dette var i Krigens første Aar, og det fremgaar af
Tingsvidner, at den Egn i Slutningen af 1644 har væ
ret fri for Fjender. Men næste Aar gik det ikke bedre.
Ved et Tingsvidne af Hjerm Herred den 3. Decbr.
1645 gør Niels Christensen i Gammelby (Mejrup Sg.),
Niels Nielsen i Ausumgaard (den Gang en Bondegaard) og Christen Nielsen i Ostergaard (Sir Sg.) vit
terligt, at Thomas Villadsen i Stensgaard og Peder
Jørgensen i Sibigaard vandt (vidnede) med oprakte
Fingre og Ed, at Peder Jensen og Christen Iversen i
Kobberup (alle Gaarde i Mejrup Sg.) nu i denne forledne Ufredstid have boet paa Landevejen mellem Vi
borg og Holstebro og Viborg og Ringkøbing og der
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til mange Gange var bleven overfalden af Fjenderne,
som der tog Logemente om Natten og imidlertid laa
hos dem tre Dage og Nætter og berøvede de fattige
Folk deres Gode, hemmelig udtog deres Korn af La
den og ødte det for deres mange Heste og Hopper;
de borttog fra de fattige Mænd 3 Hopper og andet,
hvis (hvad) i Husene var, saa de ej kan blive ved Magt,
uden at Kongen og deres gunstige Lensmand (Iver
Vind til Nørholm, Befalingsmand paa Lundenæs) vil
forlindre dem med Skat og Landgilde at udgive, til
de kan komme noget til Magt og Rette igen.
1 et lignende Tingsvidne af samme Dag og Ting
vidnede Chr. Christensen i Overlund (Naur Sg), Mads
Christensen og Las Lassen i Alstrup (sam. Sg.), at
de havde nu i den forledne Ufredstid boet paa Lande
vejen, naar Fjenderne marcherede af Sønder og Øster
igennem Holstebro og til Lemvig, Vosborg og Bøvling eller andre Vestersogne i Bøvling Len, og blev
da tit og mange Gange overfalden af Fjenderne, som
undertiden tog Logement om Natten og undertiden
biede om Dagen og bortjagede dem, tog deres Korn
og Fæ osv.
De to kgl. Kommisarier Jørgen Seefeldt og Iver
Krabbe skulde i Henhold til Befalingen foruden at
forfare, hvad Skade Lenene har lidt af Fjenderne ogsaa »udspørge Bøndernes Lejlighed, om de til Kon
gen og Kronen herefter som tilforn deres aarligen
Landgilde kan udgive eller ikke.« I den Anledning
har Lensmændene ved Ridefogder, Delefogder og
Heredsfogder ladet optage Tingsvidner rundt i Her
reder, hvorefter der i hvert Sogn opføres, hvor stor
Udsæd, Avl og Besætning enhver Gaard under Lenet
har haft i 1645.
Gennemgaaende er Udsæden og Avlen og Besæt9*
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ningen ringe. Det er kun faa Bønder, der som Jens
Eskesen i Frøjk (Maabjerg Sg) har saaet 6 Td. Rug,
2 Td. Byg og 2 Td. Havre og avlet 50 Traver Rug, 20
Traver Byg og 10 Traver Havre og 14 Læs Hø og har
4 Hopper, 12 Fæhøveder og 20 Faar, eller som Lau
rits Nielsen i Munksgaard (Borbjerg Sg.) har saaet 2
Td. Rug, 1 Td. Byg og 7 Skp. Havre og avlet 10 Tra
ver Rug, 7 Traver Byg og 16 Traver Havre samt 2
Læst Hø og har 2 Hopper, 6 Fæhøveder og 15 Faarehøveder. Paa en Gaard som Toustrup i Mejrup Sg.,
der i 1648 er af samme Størrelse som Frøjk og Munks
gaard, 4—5 Tdr. Hartkorn, har Fæsteren Chr. Chri
stensen i 1645 kun saaet 2 Tdr. Rug, 8 Skp. Byg og 6
Skp. Havre, avlet 10 Tr. Rug, 10 Tr. Byg og 7 Læs Hø
og holder kun 1 Hoppe, 6 Fæhøveder og 10 Faar.
Men gennemgaaende har de fleste Helgaarde kun
saaet nogle Skp. af hver Kornsort med tilsvarende
ringe Avl og har kun 1 Hoppe, et Par Fæhøveder og
lidt flere Faar (dog sjældent 10). Som Resultat af de
Undersøgelser, der er foretaget rundt i Herrederne,
hedder det ved hvert Len, at heraf kan afgøres, at
Bonden, som ikke haver fuld Sæd eller sin fulde Høav
ling og ringe Fæmon, ikke uden sin Ruin og Ødelæggelgelse kan udgive i disse forgangne Aaringer (1643 og
44) eller nu i dette Aar (1645) fuld Skyld og Landgilde.
Foruden de to større Len Lundenæs og Bøvling laa
der i Hardsyssel et Par Smaalen Lønborg Bisgaard
(nuv. Lønborggaard), og Gudum Kloster. Paa det sid
ste var Erik Juel Lensmand og her synes Kommissa
rierne ikke at have været. Thi den 8. Decbr. 1645 skri
ver Erik Juel til Jørgen Seefeldt og Iver Krabbe, at
han selv har gjort Afslag og Forlindring med Bøn
derne og efter deres Tilstand eftergivet dem % af deres
Landgilde i dette Aar og forgangne Aars Landgilde
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slet (helt), saa at de næst Guds Hjælp dermed noksom
kunde blive ved Magt og komme paa Fode igen.
Over Lønborg Bisgaard tog Kommisarierne der
imod Syn den 27. Novbr. 1645 og beskriver Tilstan
den saaledes: I Borggaarden er det nørre Hus, 18 Fag,
brøstfældig paa Tømmer og Tag, det østre Hus, 16
Fag, er brøstfældig, Sønderhuset ganske forfalden,
cg i Vesterhuset, 18 Fag, er Vinduer og Vindueskar
me af Fjenderne udtagen og borte. I Ladegaarden
var Laden ved Magt, 30 Fag, en anden Lade, ogsaa
30 Fag, hvilken var ny, ved Magt. Intet Inventar fand
tes uden 2 gamle Skiver (Borde), et brøstfældigt Sen
gested og 1 gi. ubrugelig Bænk.
Om Syslets 3 Købstæder, der alle hørte under Bøvling Len, har Kommissarierne ladet Borgmestre og
Raad foretage Opgørelser over den Skade, som de
har lidt, og over deres Tilstand. Desværre er saavel
Opgørelserne for Ringkøbing, Lemvig og Holstebro
som Indlægene fra de øvrige Købstæder i Ribe Stift
alle udtagne og bortkomne, saa Enkeltheder om Fjen
dens Udskrivninger og Plyndringer i Byerne ikke kan
meddeles. Kun de samlede Summer fra hver Købstad
er optaget i Kommissariernes Beretning.
Ringkøbing har udgivet og lidt Skade for 19480
Rdl. — Lemvig for 13959 Rdl. 1 Ort — Holstebro for
19996 Rdl.
Til Sammenligning anføres Skadesbeløbene fra
Stiftets andre Byer:
Varde har udgivet og lidt Skade for 45739 Rd. 2 Mk.
10 Sk. — Ribe for 120000 Rd. — Kolding for 82792 Rd.
1 Ort 10y2 Sk. — Vedel (Vejle) for 38000 Rd.1)
Ringkøbing og Holstebro, der dengang vist var
omtrent lige store, opgiver deres Tal ens, og de er
*) Besigteiser paa Lenene 1645. IV. Ribe S tift (Rigsarkivet).
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da blevet behandlet ens med Hensyn til Indkvarte
ring og Pengeudskrivninger; ogsaa Lemvigs Bidrag
til Fjenden har staaet i nogenlunde samme Forhold
til Indbyggerantallet. Derimod har Ribe Stifts syd
lige Købstæder lidt langt haardere end de tre nord
lige. Varde var paa den Tid kun lidt større end Hol
stebro og Ringkøbing, men dens Tab er mer end dob
belt saa stort som disse to Byers. Haardest er imid
lertid Ribe og Kolding, hvis Tab er henholdsvis 6 og
godt 4 Gange saa store som Ringkøbings og Holstebros, men deres Indbyggertal var henholdsvis kun
3 og 2 Gange saa store som de nævnte to hardsysselske Købstæder. At de har lidt saa meget mere under
den fjendtlige Besættelse forklares af, at de laa som
Udgangspunkter ved de østlige og vestlige Veje, og
at alle Troppestyrker, der drog op eller ned gennem
Øst- og Vestjylland passerede disse Byer og havde
Standkvarter der. — Vejles Skadesbeløb synes der
imod at staa i nogenlunde samme Forhold til Stør
relsen som for de tre hardsysselske Købstæders Ved
kommende.
De foreliggende Vidnesbyrd om de svenske Trop
pers Færd i Jylland 1644 og 45 tyder paa, at Fjender
ne mange Steder optraadte brutalt overfor Befolk
ningen, haardere end i den følgende Svenskekrig.1)
Man maa huske, at den svenske Hær for en stor Del
bestod af hvervede tyske Tropper, og at den kom her
op fra mangeaarig Deltagelse i Trediveaarskrigens
Grusomheder.
Selv om Borgernes og Bøndernes Skyld og Land
gilde blev nedsat for 1645 (og maaske helt eftergivet
for 1644), har det sikkert knebet at udrede, hvad de
1) C. Klitgaard: Lidt om Krigen i Jylland 1657—58 (i Jy.
Saml. 3. R. IV. 222).
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blev ansat til. Den 27. Novbr. 1647 udgik saaledes et
Kongebrev til Malte Juel til Gjesinggaard, Lensmand
paa Bøvling (1639—45), angaaende nogle Restancer
og Tiender, som en Del Borgere og Bønder udi hans
Len skulle restere med.
Restancerne skal under Straf, som vedbør, betales.
SVENSKERNE OG FORBUNDSFÆLLERNE
1657—59.
Kun 12 Aar gik hen, inden Jylland paa ny oversvømmedes af Soldaterskarer, Fjender og »Venner«
— de sidste værre end de første. Ønsket om at faa
Oprejsning for Nederlaget i 1643—45 og Krænkelse
fra svensk Side af Brømsebro Freden i Sundtold- og
Grænsespørgsmaal ledte Danmark til at erklære Krig
mod Sverige, der var indviklet i en vidtløftig Kamp
med Polen, i April 1657, efter at Kong Frederik 111
havde faaet Rigsraadets Samtykke.
Hverken politisk eller militært var Danmark rede
til Krig, og i Hertugdømmerne havde det en troløs
Vasal, den gottorpske Hertug Frederik, hvis Datter
var gift med Sveriges Konge Karl X Gustav, en frem
ragende Hærfører, der kunde stole paa sin krigsvante
Generaler og en øvet og velordnet Hær.
Det var den danske Regerings Plan at rette Angreb
mod Sverige fra tre Sider, et Indfald fra Norge, et
fra Skaane og en Fremrykning fra Holsten mod de.
svenske Besiddelser i Nordtyskland. Men det kom til
at gaa helt anderledes. Ikke saa snart erfarede Karl
Gustav i Polen Danmarks Krigserklæring, før han
brød op, trak Forstærkninger til sig fra svensk Pom
mern under Karl Gustav Wrangel og i Ilmarcher drog
mod Holsten, hvis Grænse han overskred den 22. Juli
1657.
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Rigsmarsken Anders Bille, der førte Befalingen over
den danske Hærstyrke i Hertugdømmerne maatte ef
ter et Sammenstød Nord for Hamburg trække sig til
bage til Marskegnene og til Fæstningen Glückstadt og
Krempe, medens Hovedstyrken, 5 Regimenter Rytte
ri, sendtes Nord paa til Rensborg, hvorfra de grebne
af Panik ilsomt flygtede videre op igennem Sønder
jylland til den nyanlagte Fæstning Frederiksodde (Fre
dericia), hvorhen ogsaa Anders Bille snart kom med
1000 Mand.
Karl Gustav, der allerede drømte om at erobre og
dele Danmark, ilede efter Underhandlinger med sin
Svigerfader den gottorpske Hertug om Forbund vi
dere, overskred Nørrejyllands Grænse og tog den 23.
August Hovedkvarter i Kolding. Hans Generaler tur
de imidlertid ikke paatage sig Ansvaret for en øje
blikkelig Storm, og en formelig Belejring maatte be
gyndes. Under denne og Vanskeligheder, der truede
fra Sveriges andre Fjender, den tyske Kejser og Bran
denburg, overgav Karl Gustav først i September Befa
lingen over Belejringshæren til Wrangel og begav sig
til Wismar, hvorfra han tænkte paa at føre nye Trop
per over til de danske Øer, hvilket dog hindredes af
den danske Flaade.
Svenskerne nøjedes imidlertid ikke med at belejre
Frederiksodde, men skred rask til en Underkastelse
af hele Jylland. Dette var et forholdsvis let Arbejde
for de sejrvante svenske Styrker, idet denne Lands
del var tappet godt for vaabenført Mandskab ved
Udskrivning før Krigens Udbrud. Et jysk Regiment
paa 1500 Mand under Oberst Valdemar Lykke til
Grinderslevkloster var om Foraa ret sendt til Hertug
dømmerne; jyske Adels Fodfolk, omkr. 1000 Mand,
var gaaet sammesteds hen; Rusttjenesten, Sogne- og
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Præsteryttere samt Dragoner, ialt over 2000 Hestfolk
var marcheret af i Løbet, af Sommeren, og endelig var
3000 Bønderkarle udskrevet i Juli og August for at
afgaa til Frederiksodde.1)
Et Vidnesbyrd om disse Udskrivninger forekommer
i Stadil Kirkebog, hvor der under 1657 findes følgen
de Notits: >lste August, en Løverdag, blev 9 unge
Mandspersoner skriftede og berettede, med 2 som
nylig havde været til Alters, hvilke bleve affærdigede
til Frederichs Stad hasteligen«. Den 1. August gik de
danske Troppers Bevægelse altsaa endnu Syd paa
mod Fjenden.2) Men allerede 14 Dage efter melder
Kirkebøgerne om Svenskernes Tilstedeværelse paa
nørrejysk Grund, saaledes er de allerede den 14. Aug.
i Kolding, den 23. Aug. i Vejle, og Dagen efter kom
den første Afdeling af dem med to Regimentskvarter
mestre til Hedensted, og hele Efteraaret træffes de i
disse Egne.
Samtidig strømmede svenske Strejfskarer ogsaa
mod Vest. Den 19. Aug. kom en Ritmester selv tredje
til Ribe, og 2 Dage efter kom der for Byen en Oberst
løjtnant, 120 Heste stærk; han selv og nogle andre Of
ficerer kom ind i Byen, medens Rytterne blev provi
anterede udenfor. De afmarcherede dog igen samme
Dag (21. Aug.), ledsagede af Borgmestre og Raad,
der drog til den svenske Konge paa Gottorp for at
underhandle om en Brandskat. Han vilde dog fore
løbig have en stor Madskat, der straks skulde af Sted
til den svenske Lejr. Men snart efter kom en svensk
’ ) K. C. Rockstroh: Bemærkninger vedr. enkelte Afsnit af
Krigen i Jylland 1657 (Hist. Tidsskr. 7. R. III. S. 122).
2) Villads Christensen: De jyske Kirkebøgers Bidrag til Be
lysning af Krigen i Jylland 1657—59. (Hist. Tidsskr. 6 R. V. S
528).
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Krigskommissær, der paalægger Ribe By 3000 Rd. i
Brandskat og Lenet 55 Rd. af hver Plov.1)
Det er den samme Krigskommissær, Laurits Flem
ming, fra hvem Biskoppen i Ribe, Peder Kragelund,
modtog skriftlig Ordre til alle Provster og Præster i
Ribe Stift om at forfatte en Fortegnelse over alle hele
og halve Gaarde og Bol udi hvert Herred og specifi
cere, hvilke der tilhører Kongen. I Henhold hertil sen
der Biskoppen 5. Septbr. 1657 Paalæg til Provsterne
og Bræsterne i Bøvling og Lundenæs Len om uden
Forsømmelse at forfatte den forlangte Fortegnelse.
De skal desuden efter Krigskommissærens Befaling
tilholde Borgere og Bønder udi Købstæder og paa
Landet at blive ved deres Huse og Gaarde udi den
visse Forhaabning, at der ingen Overlast skal veder
fares dem. I modsat Fald er det at befrygte, at Gaardene vil blive afbrændte, og flygtede straffes paa Li
vet. Biskoppen har den svenske Konges Salva Guardie Brev for alle Provster og Præster i Ribe Stift,
hvoraf Kopi med det første skal blive dem tilskikket.2)
Fra det svenske Hovedkvarter foran Frederiksodde,
hvortil det den 25. Aug. var blevet forlagt fra Kol
ding, udfærdigedes den 30. Instruks for Generalmajor
Bøtticher om at besætte Jylland, nedslaa al Modstand
af »sammenrottede, bevæbnede Bønder, Snaphaner
og Ausschuss« (Landeværn) og hjælpe den svenske
Overkommissær Joh. Siltmann ved de store Udskriv
ninger af Penge og Naturalydelser. De svenske Ryt
terafdelinger skulde vel brede sig over hele Landet,
men dog holde saadanne Styrker samlede, at de ikke
var udsatte for Overfald af Indbyggerne.
*) J. Kinch: Ortegnelser om Krigene 1643—45 og 1657—60
(Jyske Samlinger V. S. 244).
2) Biskop Peder Kragelunds Kopibog 1652—1664 (Landsark.
f. Nørrejylland).
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Bøtticher drog med sit Korps paa 700 Mand rask
op gennem Østjyllands Byer; allerede den 9 Septbr.
ankom Svenskerne til Aalborg, og overalt lagdes By
og Land under Kontribution.1) Her viste det sig imid
lertid umuligt at komme over Limfjorden, da Oberst
løjtnant Niels Lykke til Elved, der den 16. Aug. var
udnævnt til øverstbefalende over Egnene Nord for
Fjorden, havde ladet alle Skuder og Færger ved Aal
borg føre fra Sydsiden over til Nordsiden eller ud paa
Dybet. Han og Oberstløjtnant Ziegler haaber at kun
ne forsvare Vendsyssel, Thy og Mors med Indbygger
nes Hjælp og de hjemvendte Sogneryttere. Oberst
løjtnant Ziegler og Ritmester Jørgen Lykke, som var
født i Thy og velkendt der, var rejst til Harboøre og
skulde anlægge en Skanse og kaste en Grav der, saa
Niels Lykke haabede, at de næst Guds Hjælp kunde
sikre sig ved Harboøre.2)
Paa Bøttichers Opfordring til Bønderne om at yde
den af Siltmann indkrævede Kontribution svarede de,
at »de vilde sende ham den over med Krudt og Bly«,
som Wrangel indberetter til Karl Gustav i Wismar;
han tilføjer, at alt dette kunde han godt have forudsagt, da han kendte Folkene fra for 14 Aar siden, og
det gik Helmuth Wrangel paa samme Maade. Men da
det ikke kan gaa an at lade »disse Bønder« blive un
der Vaaben, befaler Wrangel Bøtticher at trække det
mest mulige af de ham underlagte Rytter- og Dragon
regimenter til sig, gaa Vest om Limfjorden og falde
over Bønderne, inden de faar Tid til at samle sig; han
C. Klitgaard: Lidt om Krigen i Jylland 1657—58 (Jy.
Saml. 3. R. IV. S. 222 f.).
’ ) Niels Lykke til Rigsmark Anders Bille i Breve og Doku
menter til Krigsaarene 1644— 45 og 1657—60 (Pakke i Rigs
arkivet).
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skal lade nedhugge alle de Bønder, der træffes under
Vaaben, medens de, der vil underkaste sig, skal af
levere Vaabnene, hvorefter de kan gaa til deres Hjem.
Siltmann fortæller, at der i Vendsyssel, Thy, Mors
og Salling var næsten ikke en Bonde hjemme, men
overalt var de samlede ved Færgestederne og under
Vaaben. I 6 Miles Omkreds fra Viborg er alt øde og
Bønderne tilbyder at betale med Krudt og Bly for den
paalagte Kontribution.
Da Underhandlingen med Bønderne ikke førte til
noget, brød Generalmajor Bøtticher den 1. Oktober
1657 op fra Viborg ad Holstebro Landevej. Efter 4
Mils March slog han Nattelejr ved Haderup. Dagen ef
ter stødte her til ham de Forstærkninger, som han
havde hidkaldt fra Aarhus og Skanderborg o. a. St.,
og med hele sin Styrke af »kommanderede« (d. e.
udsøgte) Ryttere og Dragoner drog han ad Lande
vejen til Holstebro (3 ^ Mil), medens en Flankeafde
ling gik lige mod Lemvig for at rekognoscere mod
Snevringen ved Oddesund og mod Lemvig, hvortil
Flankedækningen kom Kl. 8 om Aftenen (den 2. Ok
tober). For Penge købtes to Borgere i Byen til i Lø
bet af samme Nat at føre hele Styrken de 4^2 Mil
»gennem Moradser og Vand« — efter samtidige Kort
og andre Vidnesbyrd har Aggertangen paa den Tid
været gennembrudt med en »Limførdsmynde« — til
Bøndernes Forskansning Syd for Agger.
Noget senere paa Aftenen ankom Bøtticher med
Hovedstyrken fra Holstebro til Lemvig,1) hvorfra
Marchen straks fortsattes med det samlede Komman
do. Ved Harboøre traf Svenskerne paa de første Fjen
der, en Ryttertrop, hvoraf een Mand blev skudt og to
*) 10. Oktbr. begravedes her en Mand Niels Andersen »a
Suecis interfectus« (dræbt af Svenskerne).
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taget til Fange inde i et af Husene, medens Resten
undkom over Tangen. De to fangne maatte nu paa
tage sig at føre Svenskerne »uden Skade« og skjulte
af Natten lige ind i de Danskes Forskansninger, me
dens Forsvarerne laa i deres dybe Søvn, »hvilket kun
de lade sig gøre, da Officererne drak dygtigt.«
Bøtticher rykkede straks efter en March paa 12^
Mil frem til Angreb IV2 Time før Dag — den 3. Oktbr.,
— men maatte trække sig tilbage dels paa Grund af
Bøndernes Modstand, dels fordi en vandfyldt Grav
foran Skansen hindrede Angribernes Bevægelser. De
Svenske trak sig derfor tilbage bag nogle Højder for
at afvente Dagens Komme.
Bøtticher undersøgte, da det blev lyst, selv Forhol
dene, og han saa da, at Bønderne paa det Sted, hvor
»Harboøre Sø« (Limfjorden) nærmede sig Havet paa
et Musketskuds Afstand, havde gravet en Grav mellem
de to Vande og opkastet et »lille Retranchement, bag
hvilket Bønderne stod i stor Mængde og lystigt skød
paa vore. Ved Siden af Bønderne til Fods holdt omtr.
150 Mand til Hest.«
Den svenske Beretning opgiver, at der oprindelig
var omtr. 1500 Bønder i Skansen; men efter det før
ste Angreb løb mange af dem straks deres Vej, rime
ligvis Vendelboerne, hvis Kirkebøger ikke fortæller
om noget Mandefald. Derimod er Officererne og
sandsynligvis de nærboende Thyboer blevet, saa der
med de 150 Ryttere (væbnede og beredne Bønderkar
le) vel har været omtr. 1000 Mand eller ikke ret man
ge flere end de veløvede og godt rustede Fjender.
Efter endt Rekognoscering lod Bøtticher den stør
ste Del af sin Folk sidde af, lod Ryttere angribe paa
tre og Dragonerne paa to Steder samtidigt og førte
selv alle Officererne samt Resten af Styrken til Hest
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mod Forskansningen. »Uden at miste en Mand« kom
Svenskerne over Grav og Vold og huggede nu ned
for Fode. Af de stakkels Bønder dræbtes omtr. 200
og 80 Ryttere, hvilket stemmer nogenlunde med de
danske Beretninger, der opgiver Tallet paa faldne til
3—400 Mand. Officererne blev »mest tagne til Fange,«
vistnok baade Ziegler og Niels og Jørgen Lykke. Det
svenske Tab kendes ikke, men har næppe været
stort.1)
Dette er Kampen ved Agger eller Nabe (et Sted der
forlængst er forsvundet i Havet), hvorved Thyboerne
frigjorde sig for det over 200 Aar gamle Vanry for
Fejhed, som de havde baaret siden Kristoffer af Baj
erns Dage. Det er tillige den eneste virkelige Vaabenmodstand, som Jyllands Befolkning gjorde i denne
sørgelige Svenskekrig.
Medens Thyboerne i de følgende Dage begravede dc
faldne, »som blev ihjelslagne ved Minderne« — alene
det lille Agger Sogn havde 20 dræbte, Vestervig 29
osv.2) — ilede den utrættelige Bøtticher videre, idet
han straks sendte en Afdeling paa 100 Mand Ryttere
forud over Thisted til Skanserne ved Nørresundby,
hvortil den ankom den 5. Oktbr. om Morgenen efter
et Ridt paa mindst 19% Mil i 2 Dage. Skanserne var
fuldstændig forladt af Danskerne, og ifølge Ordre jog
saa de svenske Ryttere videre til Hals Skanse (yderli
gere 5 Mil). Her fandtes kun 3 Mand, og Skansen fik
nu svensk Besætning til Aug. 1658.
*) K. C. Rockstrohs anf. Afhdl. i Hist. Tidsskr. 7. R. III. S.
120—128.
2) Villads Christensen: De jyske Kirkebøgers Bidrag til Be
lysning af Krigen i Jylland (Hist. Tidsskr. 6. R. V. 534), C.
Klitgaard: Lidt om Krigen i Jylland 1657—58 (Jy. Saml. 3. R.
IV. 224).
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Med største Hurtighed og Kraft havde Generalma
jor Bøtticher udført sit Hverv at omspænde Landet
Syd og Nord for Limfjorden med sin Strejfskarer og
lægge det under Kontribution. Da der foreligger Vid
nesbyrd om, at han lod samle Baade og Pramme til
Aalborg, er han rimeligvis her gaaet fra Nørresundby
over Fjorden og fra Aalborg, Horsens og Vejle til
bage til Frederiksodde, hvor han deltog i Stormen
den 24. Oktober.1)
At det ikke gik saa let med at inddrive de haarde
Ydelser, som Svenskerne paalagde, ses f. Eks. af, at
Overkommissær Siltmann fra Viborg den 13. Okto
ber skriver, at det er meget vanskeligt i dette fattige
Land med faa adelige Gaarde at skaffe Kontributionerne til Veje. Alle Papirer, der kunde give Oplys
ning om Ejendomsforholdene, alle Lensembedsmænd,
Ridefogder osv. er borte.
løvrigt er, som Dr. Villads Christensen siger, Krigs
begivenhederne i Jylland 1657—59 »i en paafaldende
Grad ubekendte og Materialet til deres. Historie me
get sparsomt.« Dette gælder ikke mindst Svenskernes
— og senere Forbundsfællernes — Færd i Hardsys*) Dr. Villads Christensen har i sin anførte Afhdl. i Hist.
Tidsskr. (6. R. V. S. 536) hævdet og senere i en Replik til
Rockstroh i Saml. t. jysk Hist. og Topogr. (3. R. IV. S. 225235) forsvaret den Opfattelse, at Bøtticher efter at have un
dertvunget Modstanden i Thy og Vendsyssel er gaaet tilbage
samme Vej, som han drog op, altsaa over Harboøre Tangen og
gennem Hardsyssel: Agger, Harboøre, Lemvig, Tvis Kloster
»Larbæk« (Hjarbæk), Viborg »Wamme« (Vammen), Aalborg,
Gravlev, Velling osv. Horsens, Vejle, Frederiksodde. Han støt
ter denne Antagelse paa E rik Dahlbergs Jyllandskort i Pufendorfs Værk om Karl Gustavs Bedrifter, hvor en punkteret
Linie og Stednavne angiver Bøttichers March og Kvarterer
(itinera et mansiones). Naar der netop i Hardsyssel Tindes to
punkterede Linier paa Kortet, mener Dr. Christensen, at den
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sel, hvorfra der ikke findes saa gamle Tingbøger, der
kunde give Oplysninger om den lidte Skade. Heller
ikke optoges der efter denne Krig, saaledes som efter
den i 1643—45, Skadesopgørelser af Regeringskom
missærer. Heldigvis er den af de 77 bevarede jyske
Kirkebøger, som giver fyldigst Underretning om
Svenskernes og Forbundsfællernes Indkvartering i
Jylland i 1657—59, fra Vinding og Vind i Ulfborg Her
red. Præsten der, Hr. Anders Jakobsen Hegelund, har
ved smaa Notitser mellem Beretningerne om de fore
tagne kirkelige Handlinger fulgt Krigen fra dens Be
gyndelse til Slaget ved Nyborg. Om Svenskernes Be
sættelse af Egnen giver han for 1657—58 følgende
Oplysninger:
»Den 2. November kom det Overbechiske Regimen
te til Holstebro i Kvarter 1657.
1658 den 23. Januar kom Vinding og Vind Sogner
fra det Overbechiske til det Taubiske Regimente og
kontribuerede til Kaptajn Kanne, som logerede paa
Tand(erupP).
Dom. 1. ante Paschatos (d. e. 1. Søndag før Paaske,
den 4. April) kom det Siferske (?) Regimente i Kvar
ter i Hammerum Herred og kontribuerede disse Sog
ner til hannem i 15 Uger.
Den 4. Augusti kom disse Sogner under darmstætiske Regimente udi 7 Uger, og havde da den stren
geste Indkvartering under de Svenske. Til Michaelis
(Mikkelsdag, den 29. September) drog de til Fyn. —
nordlige langs Venø Bugten betegner Opmarchen, den sydli
gere over Tvis Kloster Tilbagemarchen. Men de svenske Kilder
oplyser jo , at Bøtticher delte sit Korps mellem Haderup og
Lemvig, saa der naturligt fremkommer to Marchruter. Det sy
nes ogsaa utænkeligt, at Bøtticher, naar han var Herre over
begge Limfjordens Bredder, ikke har kunnet skaffe Baade og
Færger nok til at overføre 5—700 Ryttere.
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Gud lad Danmark aldrig se dennem mere. Amen.c1)
I Holstebro Egnen har Indkvarteringen altsaa va
ret næsten hele Aaret, fra 2. Novbr. 1657 til 29. Sep
tember 1658, da man allerede var inde i den anden
Svenskekrig.
En af de forholdsvis faa Voldshandlinger, som
Svenskerne i denne Krig begik her i Landet, fandt
Sted under Oberst Overbechs Regiments Indkvarte
ring i Holstebro Egnen. Nytaarsdag 1658 voldtog og
derefter myrdede tre svenske Ryttere i Holstebro Pi
gen Margrethe Christensdatter. Det er rimeligvis til
Bod for denne Forbrydelse, at Oberst Christoffer
Overbech ved Gavebrev af 11. Oktober 1658 overlod
Holstebro latinske Skole 50 Rd., hvoraf Rektoren op
pebar Renten 3 Rd. aarlig for Aftenkors Vedligehol
delse.1)
Ogsaa i Egnen Nord for Varde var Afdelinger af
de samme Regimenter, som Præsten i Vinding og
Vind nævner, indkvarterede. De Regimenter, som man
fra Nørreherred fører Klage over, er de svenske Regi
menter Overbech, det Scherscheske ( = Siferske?) og
det Darenstadti’ske ( = darmstættiske), der ogsaa der
faar Skyld for at være de værste.1) Hele Vestjylland
var besat af svenske Tropper fra Septbr.-Oktbr. 1657
til Efteraaret 1658, flere Maaneder efter Fredsslut
ningen i Roskilde. Den Skat paa 55 Rd. af hver Plov,
som blev paalagt i Riberhus Len, er sikkert ogsaa
blevet indkrævet i Hardsyssels Len, og Købstæderne
*) Villads Christensens anf. Afhdl. (Hist. Tidsskr. 6. R. V. S.
542—543).
J) L. Ch. Frølund: Holstebro, S. 36 og 109. — Ribe Bispearkiv Capsa 1, Nr. 1 (Landsark. f. Nørrejylland).
*) J. Olsen: Varde og Omegn i Tidsrummet fra 1649—60 (i
Jy. Saml. 2. R. IV. S. 484).
Hardsyssels Aarbog XXII

10
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har maattet udrede Ydelser i samme Forhold. Hertil
er saa kommen Udgifterne ved Fjendernes Indkvarte
ring med store Udskrivninger af Mad og Drikke, He
ste og Kvæg, Korn og Foder osv.
Der mangler dog ikke Vidnesbyrd om, at Forholdet
mellem de indkvarterede Svenske og Befolkningen
paa sine Steder har været helt fredeligt. Saaledes for
tæller Præsten i Grimstrup (2 Mil Øst for Varde), at
svenske Officerer bringer ham et saa rigeligt Offer
som 5 Rd. 20 Sk. for at have døbt en svensk Kvarter
mesters Barn i Tranberg i Aarre Sogn. Rigtig nok
meddeler han kort efter, at Svenskerne fratog ham
Heste og Vogn og hvis hos var (hvad der var deri),
god for 50 Sletdlr.
Efter Roskilde Fredens Bestemmelse skulde de
svenske Tropper være ude af Danmark inden den 2.
Maj 1658, men som vi har set, blev de i Landet Som
meren over, dels fordi flere Underhandlinger, som
knyttede sig til Freden, særlig Forholdet til den got
torpske Hertug, endnu ikke var afgjort, dels fordi
Karl Gustav saaledes paa en nem Maade fik sin Hær
underholdt. Skønt den danske Regering af Frygt for
Sverige viste al mulig Eftergivenhed, brød den sven
ske Konge dog den 6. Aug. 1658 den nylig sluttede
Fred og lod uden Varsel og Krigserklæring sin Flaade afgaa fra Kiel til Korsør og lod samtidig sine Trop
per fra Jylland og Fyn føre over til Sjælland for at
gaa lige mod København. Selv om han frygtede Dan
marks Forbundsfæller Brandenburg, Polen og den
østrigske Kejser, var maaske den nærmeste Anled
ning til den brutale Overfald i Øjeblikket netop Øn
sket om at skaffe sin Hær ud af Jyllands og Fyns ud
pinte Lande og finde nye Midler til dens Underhold.1)
*) I. A. Fridericia i Danmarks Riges Hist. IV. S. 401.
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De fleste svenske Tropper blev altsaa i August
trukket over til Sjælland. Saaledes hører vi fra Ribe,
at »den 13. Aug. tog den svenske Konge Tropper
op«1). Præsten i Vinding i Holmans Herred beretter d.
13. Septbr. 1658, at Svenskerne begynder at fly over
til Fyn. Her har der altsaa ligesom i Sognet af samme
Navn i Ulfborg Hered og mange andre Steder i Jyl
land ligget svenske Besætninger, indtil Forbundsfæl
lerne begyndte at nærme sig.
Efter langvarig Forhandling havde Leopold af
Østrig, Frederik af Brandenburg og Johan Kasimir
af Polen den 30. Januar 1658 sluttet et Angrebsfor
bund mod Sverige for at komme Danmark til Hjælp;
dog efter Karl X’s berømte Tog over Bælterne kom
Udsigten til Hjælp for sent. Men nu da Svenskerkon
gen truede Danmark med Undergang, var de for
bundne Magter ivrige efter at bringe Undsætning.
Kurfyrst Frederik Vilhelm fik Ledelsen af den for
bundne Hær, idet Feltmarskalk Montecuccoli førte de
kejserlige Tropper og General Czarniecki Polakker
ne. Den 22. Septbr. overskred de allierede den holsten
ske Grænse og snart efter Ejderen, medens den sven
ske Styrke i Jylland trak sig tilbage til Frederiksodde.
En samtidig Fortegnelse over de allierede Strids
kræfter til Lands og til Vands opgør Tallene paa Und
sætningstropperne saaledes:
De kejserlige: Rytteri 7000, Infanteri 7000 og Dra
goner 2000. De Czerneckiske (Polakker): Rytteri
5000. De Branderborgiske: Rytteri 9000, Infanteri
4000, Dragoner 3000. Summa 37000 Mand.
’ ) Optegnelser om Krigene 1643— 45 og 1657—60 ved Kinch
(i Jy. Saml. V. S. 246).
10*
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Allerede den 4. Oktbr. kom der Brandenborgere til
Ribe, og den 23. Decbr. kom Kurfyrst Frederik Vil
helm selv og den kejserlige General Montecuccoli til
Byen, hvor de holdt Jul og blev hele Januar Maaned.
Den 21. Jan. 1659 undertegnede Kurfyrsten her et nyt
Forbund med Danmark, hvorved man forpligtede sig
til at føre Krigen videre sammen.
Forbundsfællerne udbredte sig nu i Stedet for de
bortdragne Svenskere over Nørrejylland Syd for Lim
fjorden. Polakkerne holdt sig udelukkende til Øst
kysten fra Kolding — hvor Kirkebøgerne melder om
flere ihjelskudte af dem — op til Randers; Nord der
for høres intet om dem. Brandenburgerne udbredte
sig over Øst- og Midtjylland; de nævnes i Viborg og
flere Steder i Himmerland, men foruden at Kurfyr
sten i 5 Uger holdt Hovedkvarter i Ribe viser de sig
ogsaa i Lemvig. De kejserlige holdt sig væsentlig til
Vestjylland fra Ribe til Limfjorden, og de var altsaa
Gæster her i Hardsyssel.
Den ny Indkvartering blev ved de Voldshandlinger,
vore Forbundsfæller øvede, endnu værre end Sven
skernes Besættelse af Landet. Polakkernes, Brandenburgernes og de kejserliges »Befrielse« formede sig
snarere som et Erobringstog, der mindede om Wal
lensteins. De fremmedartede, brogede Soldaterhobe
udbredte Rædsel og Ødelæggelse, hvor de kom, og
vakte Forargelse ved deres katolske Gudstjeneste,
som naar en Jesuit holdt Messe i Ribe Domkirke.
I Begyndelsen af 1659 laa der i Varde en Løjtnant
Hochfalck og Hans Jensen Korporal som Salvegarde
samt 3 Ryttere. I Midten af Januar nævnes endvidere
30 kejserlige Ordonans Ryttere, samtidig med at der
laa en General Quast af de kejserlige, som allerede
den 24. Januar rejste til Viborg (gennem Hardsyssel
over Skern og Holstebro).
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Den 10. Maj 1659 omtales i Varde en Afdeling paa
30 Ryttere samt nogle Officerer, der drog gennem
Byen sønder paa, og derefter flere mindre Afdelin
ger. Den 21. Maj kom en Afdeling af Oberst Gallas’s
Regiment nordfra til Varde, hvor de ikke faar noget
godt Skudsmaal. Byen maatte alene i Juli Maaned sva
re 220 Rd. i Kontribution.
I August Maaned eller maaske først i September
kom Polakkerne under Anførsel af deres Øverste Hr.
Casimirius til Vestjylland, og de var de værste af dem
alle. Den kgl. danske Generalkrigskommissær Nico
laus Nissen blev derfor sendt til Ribe for at befri Ve
steregnen for Voldsomheder.1)
Om de kejserlige hedder det: »De tog meget ilde
af Sted, hvor de kom frem skaanede ingen, udplyn
drede Kirker, forjagede Præsterne og tog fra alle.«
Præsten i Grimstrup Øst for Varde kalder dem »frem
mede Gæster, som Gud haver sendt os hid ind til at
straffe vore Synder retfærdigen.« Her og i Anneks
sognet Aarre havde en østrigsk Afdeling under
Oberstløjtnant Albert von Thas Kvarter i Januar 1659.
Præsten døbte flere af de fremmedes Børn i denne
Tid, ligesom der ogsaa døde et Par af Soldaterne.
Senere træffer vi de kejserlige i Stadil, Borbjerg
og Estvad samt i Vinding og Vind, hvor Hr. Anders
Jakobsen Hegelund som sædvanlig giver de fyldigste
Oplysninger. Han fortæller:
»Den 4. Febr. (1659) kom det kejserlige Regimen
te som kaldes der alte Czarniske til Kvarter udi Uld
borg Herred, og fik Vinding Baron Pet. Albert de la
Fosse hans Kompagni i Kvarter, 124 Heste stærk.
Vind Sogn fik et Kompagni, som en reformeret
') J. Olsen: Varde og Omegn i Tidsrummet fra 1649 til
1660 (i Jydske Samlinger 2. R. IV. S. 502—6).

150

J. ALD AL:

Oberstløjtnant, cognomine (med Tilnavn) Smit, kom
manderede og var 105 Heste stærk. Deraf blev Vind
Sogn saa forarmet, at det aldrig mere synes at kom
me paa Fode.
Den 6. Maj kommanderede det kejserlige Regimen
te kaldes der alte Garniers. Paa 3. Pinsedag (d. e. 24.
Maj) angik den store Marschering rundt om os. Gud
bevarede os dog uden stor Skade, alligevel vi vare
hart daran.«
Og om Aaret 1659 i det hele skriver samme Præst
følgende, der er indført mellem Fortegnelsen over
døbte Børn:
»Hvor megen Fare og Bedrøvelse, vi haver udstanden i dette Aar, kan vi aldrig fortælle Efterkommerne.
For disse smaas (Børnenes) Skyld haver Gud visseligen sparet os saa meget Brød, at vi er opholdt- uden
Hungersnød imod al menneskelig Tanke og Forhaabning.
Røven og Plyndren paastod dette Sommer i elleve
Uger. Mit bedste Kvæg gik med i Løbet. 7 Heste og
Hopper haver jeg tilsat i denne Krig til dette Aars Ende.«
Værre gik det den stakkels Præst i Ullits og Fovlum (Gislum Herred, Vesthimmerland), hvor de kej
serlige holdt til i 6 Uger fra 31. Januar til 10. Marts
1659. Præsten fik først en Hr. Hoffmann i Kvarter og
senere fulgte flere Ryttere efter af Grev von der Naths
Regimenter, der laa i Himmerland sammen med Brandenburgere. Præsten sluttede Overenskomst med
Hoffmann om at levere 2 Td. 01 ugentlig samt Hvede
brød, men han maatte ogsaa skaffe ham Brændevin
og især en Mængde Vin og alle Slags Krydderier fra
Viborg, desuden alle Slags Fisk, Salt, Smør, Risen
gryn, Sæbe og Tobak. For at tilvejebringe alt dette
maatte Præsten sælge baade Korn og Løsøre. Den 10.
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Marts slutter han Regnskabet, der er ført i Kirkebo
gen, med disse Ord: Nu haver vi, siden Rytterne kom
hid, brygget 9 Gange, 16 Td. 01. Bønderne i disse 3
Landsbyer haver givet i Penge 80 Dir. Nu er mine
Sogne ødelagte i Bund og Grund.« Derefter skar den
haardt plagede Mand Struben over paa sig selv.1)
Brandenburgerne var ikke bedre end de kejserlige.
I et Bondesyn over Ødelæggelsen i Hids Herred Nord
for Silkeborg, hvor Ordene øde, forarmet, ganske
øde, ruineret er det stadige Omkvæd, hedder det til
Slut: »Og desforuden er det ganske Herred, saa vidt
de Brandenburgske haver været indkvarteret, moxen
øde, ruineret og fordærvet, den bedste Del af deres
Kvæg og Fæmon, Heste og Øg frarøvet, deres For
mue fraskateret, og moxen ingen Vaarsæd to Aar
heraf haver.« Det samme gaar igen i andre midtjydske
Herreder.
Værst var dog Polakkerne, vilde og vante til bar
barisk Fremfærd som de var. »Et Parti Polakker skal
hannem ved Nattetide have overfaldet og fra hans
Gaard bortjaget og siden Ild paa samme hans Gaard
sat« lyder som en hundredstemmig Klagesang fra Bøn
derne. 5 Præster fra Holmans Herred (Syd for Vejle
Fjord) klager over, at de »i forleden Fejde er bleven
forarmede, deres Sogne øde, en Del Sognefolk bort
døde (dræbt) og de øvrige fordreven.«
De øde Gaardes Tal tog efter denne Krig til i en
forfærdende Grad.
Det er naturligt, at Befolkningen søgte at skjule de
Kostbarheder og andre Værdigenstande, som de end
nu paa sine Steder havde tilbage fra de foregaaende
‘ ) Villads Christensen: De jyske Kirkebøgers Bidrag til Be
lysning af Krigen i Jylland (i Hist. Tidsskr. 6. R. V. S. 543— 49).
*) Edv. Egeberg: Silkeborg Slot, II. S. 181— 182).
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Krige, dels ved at grave dem ned i Jorden, dels ved at
gemme dem i Kirkerne, der mentes ved deres Hellig
hed at yde den bedste Beskyttelse. Det meste af det
nedgravede eller hengemte blev fundet og røvet, end
da stundom af hjemlige Tyve; saaledes fortæller Kir
kebogen fra Todbjerg (Lisbjerg Hrd., Randers Amt)
om, at alt hvad der var gemt i Kirken »blev taget, før
Brandenburgerne eller Polakkerne brød Kirken.«
Men der blev ogsaa gemt Sager hen, som først er
kommen for Lyset igen i vor Tid, fordi Ejerne enten
flyttede eller døde.
En saadan hengemt Skat fra Hardsyssel blev fundet
ved Ombygningen af Skern Kirke i 1914. I Kirkeski
bets nordre Mur i et tilmuret Hul 10 cm under Lof
tets Bjælkelag fandt man et lille, noget medtaget Træ
skrin, paa hvis buede Laag var malet Nürnbergs Vaaben. I dette Skrin laa dels nogle Mønter — 6 sachsi
ske fra 1500’erne og 1 dansk Mark fra 1604 — samt
et Par Medailler, af hvilke den yngste er præget i Bre
men 1648 til Minde om Trediveaarskrigens Afslut
ning, dels et lille nydeligt, helt uskadt Smykkeskrin
af Læder med Guldtryk, forestillende springende Dyr.
Inden i dette laa atter indpakket i Vat en Del Guldfingerringe, en enkelt glat, en anden spiralformet, en
tredje til at samle som Puslespil af 4 sammenhængen
de tynde Ringe, og endnu tre smukt emaillerede, alle
fra Tiden omkring 1650; fremdeles et Hængesmykke
af Sølv, indfattende en Bjærgkrystal med vedhængen
de Perle, og tre andre som Jesu Monogram formede
Hængesmykker, et grovere af Sølv og to finere af
Guld. Af disse sidste er det ene emailleret, og i Email
len læses Bogstaverne I. G. H. Da Sognepræsten i
Skern paa den Tid hed Iver Gregersen Hemmet, kan
der næppe være Tvivl om, at det er hans Navnetræk,
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og at det er Præstekonens Smykker og maaske Bør
nenes Daabsgaver, som atter er kommen for Dagens
Lys.
Da Medaillen og Smykkerne er fra Tiden omkring
1650, er denne Danefæskat selvfølgelig blevet indmu
ret i Kirken under Svenskekrigen 1657—60. Men un
derligt er det, at Skatten ikke er bleven taget ud igen,
da Præsten beklædte Kaldet fra 1633—71 og først
døde 1684. Man kan gætte paa, at Værdisagerne er
gemt af en Hjælper, som er død under Krigen, eller
at Hustruen, hvis Skæbne er ukendt, har skjult sine
Kostbarheder uden Mandens Vidende.1)
Hvilken Lettelse maatte det ikke være for Nørrejyllands Befolkning, da de fremmede Tropper i Løbet
af Somren 1659 begyndte at trække ned mod Halv
øens sydøstlige Hjørne mod Kolding og Lillebælt dels
for at blive der, dels for at blive overført til Fyn til
det forestaaende Hovedslag med Svenskerne ved Ny
borg. Vi har set, at allerede i Slutningen af Maj brød
de kejserlige op fra Holstebro Egnen. Efterhaanden
rømmedes ogsaa de andre besatte Dele af Jylland,
sidst de sydlige, f. Eks. Ribe, hvorfra der meldes:
»Onsdag d. 17. August og Torsdag d. 18. August
brækkede de kejserlige op.<
I Løbet af 32 Aar havde Jylland været oversvømmet
af fjendtlige eller fremmede Troppemasser tre Gan
ge, tilsammen 6 Aar. Der har været udtalt delte Me
ninger om, i hvilken af de 3 — eller rettere 4 — Krige,
Landet er blevet haardest medtaget. Saaledes har Chr.
Christensen i sin Afhandling »Fra Kejserens Tid«1)
hævdet, at Kejserkrigen »for Himmerland og Vend*) Nationalmuseets anden Afdelings Virksomhed i Finansaaret 1914—15 (Fortid og Nutid I. S. 161— 162).
‘ ) Fra Himmerland og Kjær Herred I (1912), S. 55— 140.
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syssel i hvert Fald, var den værste af de 3 fjendtlige
Indfald i det 17. Aarhundrede, den der tyngede haardest og længst paa Befolkningen.« Derimod kommer
Edv. Egeberg i sin Undersøgelser om Silkeborg Len
til følgende Resultat1): »Det synes næsten, som om
denne Krig (de to Svenskekrige 1657—60) er den af
Aarhundredets Krige, som har taget stærkest paa
Silkeborg Len.«
Indkvarteringer, Udskrivninger, Hærjinger og Vold
somheder kan naturligvis have tynget ulige haardt i
de forskellige Egne. Men som Helhed er der næppe
Tvivl om, at Svenskernes og Forbundsfællernes Be
sættelse af Jylland i 1657—59 har virket mest ødelæg
gende og forarmende, saa meget mere som Landet
næppe var kommet til Kræfter igen efter de to foregaaende Krige. Nord- og Vestjylland, der laa mere
udenfor de alfare Veje, ad hvilke Soldaterskarerne
drog ind og ud, slap vel taaleligere end Syd- og Øst
jylland, hvor Trykket virkede længst og haardest.
Overalt lyder det, at Herregaarde var medtagne, Kir
ker brøstfældige, Skove forhuggede, og især, at Bøndergaarde var afbrændte eller øde, Agrene usaaede
og Heste og Kvæg bortførte eller solgte. Medens vi
har set, at selv efter den anden Krig (1643—45) kun
forholdsvis ringe Parter af Landgilden blev eftergi
vet, berettes at for 1661 blev der gennemgaaende kun
svaret halv Landgilde, ja mange Steder svarede Gaarde, der endnu var i Drift, kun en ringe Brøkdel, hyp
pigt endog kun
af de fastsatte Landgildeydelser.
Dette i Forbindelse med de mange helt øde Gaarde
turde være tilstrækkeligt til at male Krigens Virk
ninger.
*) Silkeborg Slot II, S. 184.

H A RU D ERN E
ELLER H A RD SY SSELBO ERN E
m nævnte Emne har »Historisk Aarbog for Skive
og Omegn« 1927 bragt en Afhandling, som in
holder følgende Afsnit: 1. Navn; 2. Inddeling; 3. Folkeart; 4. Navneskik; 5. Folkemaal; 6. Folkeminder om
Hedenskab; 7. Folkedragt; 8. Folkedans; 9. Bygge
skik; 10. Folke-Erhverv; 11. Hardsyssels Forfattere,
Politikere, Videnskabsmænd, aandelige Førere etc.
Da Emnet endnu kan uddybes adskilligt, var det øn
skeligt, om Fremstillingen kunde blive gentaget i
nærværende Aarbog i samme Rækkefølge, dog saaledes, at forskellige Afsnit overtages af særlige Fag
specialister. Til Indledning har vi modtaget følgende:

O

1. NAVN.
Af Gudmund Schütte.
Hardboerne eller Hardsysselboerne er Fortsættel
sen af Oldtidens H a r u d e r. Sammenstillingen er vist
nok første Gang gjort af P. Colding i »Dictionarium
Herlovianum« 1626; endvidere findes den i DanskHollænderen Pontanus’ Danmarkshistorie 1631. Der
er ingen Tvivl om dens Rigtighed. Derimod er der no
gen Uenighed blandt Forskerne om, hvorvidt Oldti
dens Haruder var bosatte paa Øst- eller Vestkysten;
derfor maa vi fremstille Sagen nøjagtig efter Kilder
ne.
Harudes nævnes første Gang af Romeren Cæsar.
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som kæmpede med dem i Gallien Aar 58 før Kristus;
se hans Gallerkrig, I, 31, 34; I, 37, 3; I, 51, 8. Sidst
nævnte Sted optræder de sammen med Eudusii (Sedusii, Eduses), der kendes andenstedsfra som en jysk
Stamme. Dernæst følger i Overleveringen: Charydes
paa Kejser Augustus’ Sejersmindesmærke i Angora i
Lilleasien, omtalt med Kimbrerne i et Afsnit om det
romerske Flaadetog Aar 5 før Kristus; endelig: Charudes hos den græske Geograf Ptolemaios fra ca. 150
efter Kristus, anbragte paa Østkysten, syd for Kim
brerne og øst for Fundusioi, læs: Eudusioi.
Vi har her tre Kilder, der udfylder og stadfæster
hinanden paa bedste Maade. Baade de romerske og
den græske omtaler Haruderne i Forbindelse med
Kimbrer og Eudusiere. Baade den yngste romerske
og den græske gaar tilbage til Rapporten fra den ro
merske Flaadetogt til Jylland Aar 5 efter Kristus. Det
te er den eneste Gang, Romerne gæstede Jylland; altsaa er der ingen Fare for, at Stoffet kan være sammenfusket fra forskellige hinanden modsigende Kil
der. — Vigtigst er Ptolemaios, fordi han meddeler os
selve det Kort, der blev tegnet paa Flaadetogtet. Vi
finder dér ialfald tre Stammer, som vi kan stedfæste
paa omtrent samme Plads i Nutiden: Kimbrer = Himmerboer i Himber Syssel, Chaler = Hallinger i de to
Herreder nørre og søndre Hallæ, og Saxoner = Sax
erne i Holsten. Haruder er den fjerde Stamme, der
kan genfindes. Ialfald er de umiskendelige, hvad Nav
net gælder; men ogsaa deres Stedfæstelse har alt mu
ligt Krav paa Tiltro. De er aftegnede paa Østkysten,
hvad ogsaa Texten udtrykkelig slaar fast. Og paa
Vestkysten er der slet ikke Plads til dem, da dette
Rum optages af Eudusiere og Kobander. Dertil kom
mer saa Augustus’ Ord paa Sejersmindesmærket. Det
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fortælles her, at Romerne paa Flaadetogtet kom i
Kast med Kimbrer og Haruder; da Flaaden nu uden
Tvivl angreb fra Kattegatsiden, og da Kimbrerne paaviselig har hjemme ad denne Kant, føres vi af os selv
til at sætte Haruderne netop dér, hvor de staar af
tegnede paa Kortet, nemlig paa Østkysten.
Tilbage staar at sammenligne den senere Tids dan
ske Omraadesnavne. Harthe Syssel ligger, som vi
veed, paa Vestkysten. Men paa Østkysten findes Hads
Herred, i Valdemars Jordebog kaldet Harz Hæret. Ef
ter hvad Dr. phil. Marius Kristensen oplyser mig om,
er der ikke noget i Vejen for, at Skrivemaaden i Jordebogen kan opfattes som rigtig; r’et kan godt i
Tidens Løb være gaaet tabt. Vi vilde da her have den
sidste Rést af Harudernes østjyske Omraade, klam
rende sig til Halvøen paa Nordsiden af Horsens Fjord.
Hovedmassen af Haruderne maa saa tænkes at være
flyttet vestpaa i Folkevandringstiden. 1 Aabo Syssel
synes de at være afløste af indvandrede Ødaner, der
giver sig tilkende ved talrige Stednavne paa -le v .
Harudernes Navn genfindes forøvrigt hos to Egns
folk i Nord og Syd, nemlig de norske Hördar i Hör
daland ved Fjorden Hardanger, og de tyske Harudii
ved Bjærgskoven Harteswalt, nu Harzen. Det vilde
imidlertid være forhastet, om vi vilde fæste Lid til
dem, der troer, at vore jyske Haruder har en ganske
særlig Forbindelse med den ene eller den anden af
disse Navnefæller. De tre Stammenavne udgaar sik
kert uafhængig af hinanden fra ét og samme Grund
ord, et Egnsnavn H a r u d, der vil sige »Skov«. Det
maa tidlig være uddødt baade i Dansk og Norsk, men
lever videre i Tysk, hvor mangfoldige Bjærg- og
Skovnavne dannes deraf. Der er.f. Ex. Spessart, som
vil sige »Spætteskov«, og jeg selv ejer i Kärnten en
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Skovstrækning ved Navn Weitenhart, maaske rettere
Weidenhart, »Vidjeskov«.
Det gamle Skovnavn synes som sagt at leve videre i
Østjylland som Hard, nu Hads Herred. Harudernes
Stammeomraade i Vestjylland har ogsaa haft et lig
nende Navn, oldnordisk Hörör å Jötlandi, som nævnes
i Knytlinga Saga. Men i den middelalderlige Rigsind
deling er det gamle Egnsnavn afløst af et Sysselnavn,
der udgaar fra Stammenavnet: Harthe Sysæl, det vil
sige: Harudernes Syssel. Deraf kommer Nutidens
Hardsyssel, der i Folkemaalet afsnuppes til Harisel.
Stammenavnet udvides til Harthboer, nu Hardboer,
eller nydannes udfra Sysselnavnet: Hardsysselboer,
Harselboer, Hasselboer. Med dobbelt Konfekt af »bo«
dannes Hard-bo-øre-boer.
Stednavnet Harthboør, Hardboøre, kendemærker
Harudernes Nordspids i national Modsætning til Tybo
Røn. Navnet Harbo Gaard eller Harboesgaard findes
indenfor Syslet ved Staby, S. Nissum, Ringkøbing og
Fjaltring. løvrigt findes den Slags Navne, som vente
ligt er, snarere u d e n f o r Sysselomraadet, hvor de
staar som Minde om Hardsysselboers Udvandring:
Harbo Slette i Ty, Harbo Gaard ved Løgstør i Him
merland, Harbohøj Gaard ved Tem nær Silkeborg i
Løver Syssel; Harbohus ved Hornstrup i Løver Syssel,
nær Vejle; Harbodam ved Malt i Varde Syssel; Harbo
Huse ved Rønne paa Bornholm. Slægter ved Navn
Harbo synes nuomstunder mest at findes paa Øerne,
se »Biografisk Haandlexikon«.
Et Tillægsnavn for Hardsysselboer skal være N a r 
r i s e r (Nordriser), hvormed man i Vendsyssel ken
demærker »Folk fra nordenfor Aaen Skjern«. Se Feil
bergs jyske Ordbog under »nordris«. Endelsen er den
samme som i Indbyggernavnet Rømiser paa Rømø og
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i Ordet »en Spirris«; jævnfør ogsaa det gamle vest
jyske Stammenavn Eudusierc.
2. INDDELING.
Af Gudmund Schütte.
Af H e r r e d e r rummer Hardsyssel otte: Bølling,
Hing, Ulborg, Skodborg, Vandfuld, Hammerum,
Hjerm, Ginding.
B ø l l i n g , i Valdemars Jordebog Bylæng, med
Tingsogn af samme Navn, er sagtens afledet fra Bøl
paa Bøl Bjerg, den nordvestlige fremskudte Bronze
aldersbygd paa Skjerndalens Sydside, tæt søndenfor
Herredsgrænsen. 1 saa Fald vilde Herredsnavnet udgaa fra et oprindeligt Indbyggernavn, Bøllinger

»Bøl-Indbyggere«.
H in g , i Valdemars Jordebog Heingæ, udgaar fra
Indbyggernavnet til Tingsognet Hee. Det nuværende
Indbyggernavn er Hingboer, hvoraf dannes Hindbo
Gaard; Skrivemaaden med d er fejlagtig.
G i n d i n g , i Valdemars Jordebog Geting, nævner
jeg strax her, fordi det sproglig slutter sig til de to
førnævnte. Det udgaar sikkert fra det oprindelige
Indbyggernavn til Ginde Skov, hvor det ældste Her
redstingsted fandtes, se Turistforeningens Aarbog
»Vestjylland«, 1927, S. 127. Indbyggernavnet maa ha
ve lydt Getinger eller Getninger; saadanne Dobbelt
former med og uden n er hyppige netop ved Indbyg
gernavne, f. Ex. i Nibe Nivninger eller Nibinger, i Løjt
Løjtninger eller Løjtinger etc. Getninger maatte lyd
lovlig blive til Gindinger, ligesom oldnordisk v a t n,
b o t n til dansk »Vand, Bund«. Vi kan jævnføre is
landsk g e i t u n g r »Gedehams« = jysk g i n d i n g ,
<*g e i t n i n g r.
U lb o r g , i Valdemars Jordebog Ulburg, — fejl-
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agtig skrevet Ulfborg —, med Tingsogn af samme
Navn, har sikkert til Centrum haft en Helligdom for
Guden Ull. Jævnfør det sallingske Herred Hærnburg,
viet til Gudinden Hörn = Freyja. Nær Ulborg By lig
ger Filialhelligdommen Vium, »Viet Hjem«.
S k o d b o r g , i Valdemars Jordebog Skodburg,
har Tingsted af samme Navn, og ogsaa tæt derved
en Filialhelligdom Vium.
V a n d f u 1d, i Valdemars Jordebog Wændlefolk,
savner et Tingsogn med samme Navn som Herredet.
Wændle- som Navn paa Hardsyssels Nordspids min
der om Jyllands Nordspids, Vendill eller Vendsyssel.
Endelsen - f o l k stammer fra et oprindeligt Indbyg
gernavn; Vendelboerne kaldes i Knytlinga Saga med
en lignende Form, Vendilsfolk. Samme Element fin
des hos Anglerne i Britannien: Norfolk og Suffolk,
dvs. »Nordfolk« og »Sydfolk«.
H a m m e r u m og H je r m , i Valdemars Jordebog
Hamrum og Hiarmæ, ogsaa skrevet Hambrum og
Hiarem, har Tingsteder af samme Navn; Hjerm er Sog
neby. Endelsen er vel oprindeligt - h e im dvs. »Hjem«.
Hammerum Herreds Indbyggere kaldes spøgende for
»Uldjyder«, som Følge af deres Binde-Industri.
Under ét kan det siges om Hardsyssels Herreder, at
syv af de otte c e n t r e s om e t n a v n g i v e n d e
T i n g s t e d . Heri adskiller Syslet sig fra en hel Ræk
ke Naboomraader. Nordøstpaa, fra den midterste
Limfjord ud til Kattegat, er Herreder uden navngi
vende Tingsted nærmest i Flertal: Mors, Næs (Han
næs), Hanherrederne, Hvet, Slet, Flæskum, Kjær, Horn;
ligesaa paa Hardsyssels Østgrænse: Fjendsherred,
Nørlyng, Sønderlyng, Medelsholm, Hid. Hvilke Slut
ninger der skal drages udfra denne Fordeling, maa
Kenderne af vor administrative Inddelings Historie af-
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gøre. Snarest synes Forholdene at tyde paa, at Ind
retningen af Herrederne har været noget tidligere
gennemført og fæstnet i Hardsyssel end i de nævnte
Naboomraader.
S p r o g l i g har Hardsyssels Herredsnavne afgjort
et g a m m e lt P ræ g . Der er tre - i n g, to - h e im ,
to - b o r g og ét Eksempel paa den sjældne angliskjyske Type - f o l k . Der findes ingen Exempler paa
de mere eller mindre sekundære Typer -le v , - s t e d ,
- h ø j, - b y, - 1 o r p, som er hyppige i Naboomraaderne mod Nord, Øst og Syd. Disse Forhold kommer
vi nærmere ind paa ved Gennemgangen af Sogne
navnene.
Et ejendommeligt R e t n i n g s f o r h o l d f r a
K y s te n i n d a d gentager sig ved flere af Hardsys
sels Herredsnavne. Det mest udprægede Exempel paa
dette Forhold findes forøvrigt i Nabosyslet mod Syd,
nemlig i Horne Herred. Navnet udgaar fra Jyllands
Sydvestspids Horn, nu kaldet Blaavands Huk, om hvis
gamle Navn Grunden Horns Rev endnu minder os.
Men Tingsognet Horne ligger først halvfemte Mil
mod Nordøst inde i Landet, og derfra strækker Her
redet sig omtrent ligesaa langt videre mod Nordøst,
til det naar Aaen Skjern. Samme Retning fortsættes
nu videre paa Hardsyssels Grund. Hvis vor Tydning
af Bølling Herreds Navn er rigtig, udgaar det fra Bøl
Bjerg syd for Skjerns Munding; Tingsognet Bølling
ligger et lille Stykke nordenfor Aaen, og Herredets
Omraade strækker sig derfra endnu et langt Stykke
mod Nordøst. Tingsognet Hee ligger vestlig ved Stadil
Fjord, og Heingæ Herred strækker sig derfra et langt
Stykke ind i Landet. Ulborg Tingsogn ligger aldeles
tilsvarende vestlig ved Nissum Fjord, og Herredsomraadet strækker sig derfra et langt Stykke østpaa. —
Hardsyssels Aarbog XXII

]|
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Det er forresten lidt vanskeligt at forene det her paa
viste Forhold med den Fordeling af Bronzealdersbo
sættelsen, som Dr. phil. Vilh. la Cour har iagttaget, og
som er fremstillet paa omstaaende Kort S. 160 b. Derviser sig nemlig kun at være et ret svagt og isoleret
Bosættelsesfelt ved Bøl og Hee, og slet intet ved Ulborg; Bronzealdersbosættelsens egentlige Tyngde
punkt ligger i Indlandet. For at forstaa Modsætnin
gen mellem Navnenes og Oldfundenes Vidnesbyrd kan
det være passende at se paa Horne Herred: at Nav
net udgaar fra Kysten og her er ældgammelt, kan der
fornuftigvis ikke være Tvivl om, men Tingsognet er
sekundært henlagt til en Indlandsegn, hvor der ikke
er Bronzealdersbosættelse; altsaa har vi her et op
rindeligt Navn flyttet til et uoprindeligt Sted. løvrigt
maa det i hvert enkelt Tilfælde undersøges, hvilke
særlige Forhold der har gjort sig gældende ved de
Tingsogne, der ligger i Kystegnen.
Nok om Herredsinddelingen; vi vender os nu til
S o g n e i n d d e l i n g e n . Der findes ingen anden
Egn af Danmark, der kan kappes med Hardsyssel i
Henseende til Sognenavnenes gennemgaaende Oprin
delighed; heller ikke udenfor vort Land er det let at
finde et Sidestykke. Gaar vi ned under Sognerangen,
er der ikke noget saa gennemgaaende oprindeligt at
finde, men med Sognenavne er det anderledes: den
gang den kristne Sogneinddeling indførtes, har der
aabenbart endnu ikke været andre nævneværdige
Bygder end de fra den ældste Urtid stammende.
I rigeligt Tal findes kun 4 Typer, og det netop saadanne, som i det gottonske Navneforraad ogsaa an
densteds har den højeste Aldersrang. Jeg har opført
dem i skematiske Rækker i mit Værk »Vor Folke
gruppe Gottjod«, Fig. 4. Hvorledes de fordeler sig
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over Landfladen og i Forhold til Bronzealderens Bo
sættelse, kan paa Grundlag af Dr. Vilh. la Cours Skit
se i »Vort Folks Oprindelse og ældste Historie«, S.
269, sees paa medfølgende Kort. Her skal Navnene
nu opregnes, fordelte efter deres Typer. Navne paa
Herredstingsteder, der ikke har Sognerang, medtages
ogsaa. løvrigt tør jeg ikke borge for, at alle Navne
er rigtig posterede; muligvis burde enkelte af Grup
pe 1 staa i Gruppe 3.
1. I første Gruppe samles usammensatte Navne,
som udtrykker enkelte Naturforhold eller menneske
lig Bosættelse. Det er hovedsagelig korte Rodord,
men der kan ogsaa være enkelte Exempler paa udvi
dende Afledning (saasom - s t e r, - e l) ; derimod son
dres Afledning - i n g herfra (Gruppe 2). Aspæ, Buræ
(Bur), Faster, Flundæræ (Flynder), Grouæ, Houæ,
Hover, Hee, Humla (Humlum), Matæ (Madum), Naker
(Naur), Neæs, Noo, Oom (Omme), Rind, Rom, Rysén
(Resen), Rythæ (Ryde), Saale, Skiern, Stathel, Sund
(Sunds), Syræ (Sir), Transæl, Twisel (Tvis), Wind,
Yrghæ (Ørre).
2. Afledning - i n g: Asingh, Bording, Bregningh,
Byfling (Bøvling), Bylæng, Exingh (Ejsing), Feling,
Felling (S. og N. Felding), Foxingh (Fausing), Færingh (Ferring), Gimsing, Gyrthing (Gørding), Herningh (Hanning), Horning (Herning), Nythling (Nøvling), Rammingh (Ramme), Sithyng (Sæding), Stafningh, Synningh (Sinding), Timbringh, Tiringh (Tør
ring), Tiuring (Tjørring), Wenningh (Vinding), WælIingh.
3. Samsæt med - h e im »Hjem« (i nogle Tilfælde
kan ogsaa foreligge Kortnavn i Dativ Flertal paa
-u m altsaa Gruppe 1): Aulom, Guthum, Hamrum,
Hiarem, Høghum (Hygum), Høldum (Heldum), Ideem
li*
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(Idum), Leem, Lææm (N. og S. Lem), Nesium (N. Nis
sum), Nissum, Rænnum (Rindum), Trandhem (Tran
dum), Tyym (Tiem), Wethrum (Vejrum), Weæm
(Vemb), Wiim (Vium).
4. Samsæt med - b j e r g eller - b o r g , der turde
være eenstydige, jfr. Wibiærg, nu Viborg: Arnburgh,
Borthbiergh (Borbjerg), Døthbyergh (Dejbjerg), Fabyergh, Hathenbyerg (el. Hachen-, nu Handbjerg),
Hærburgh, Longhburgh (Lomborg), Mobiergh (Maabjerg), Rynbyergh (Rønbjerg), Skodburg, Snedbyergh,
Ulburg, Wilbyergh, Ængybiergh (Engbjerg).
løvrigt forekommer følgende for Størstedelen me
re lokaltprægede Sognenavne, hvoraf nogle seer ret
ærværdige ud, medens andre ikke med saa stor Sik
kerhed lader sig udpege som gamle: Fialterwangh,
Fielsterwangh (begge vistnok = »Sommerfugle
vang«), Worthguth, Ikast (med »Kast« dvs. »Grøft,
Dige«), Sôuæl (»Søvadested«), Vedersø, Dy(b)bek (nu
Dybe), Skarrild, Brønild.
Afgjort yngre er: Thorsted, Raasted, Ølby, Staby,
Husby, samt nogle spredte - t o r p , Haderup, Mejrup,
Ølstrup, Gellerup. Navnene paa - s t e d og - t o r p
indeholder menneskelige Personnavne og genitivisk
Bygning, — begge Dele ukendte i det ældre Lag. Paa
Grund af sin genitiviske Bygning maa ogsaa Hods
ager regnes for sekundært.
Det vil sees, at de ældste Typer — paa Kortet tryk
te med Sort — aldeles dominerer de Strøg i Indlan
det, hvor Bronzealderbosættelsen ifølge Dr. la Cour
er stærkt fremherskende. For at udfylde Billedet har
jeg tilføjet nogle gammeldags udseende Navne ved
Bygder under Sognerang. Det er tydeligt, at isolerede
Bronzealdersbosættelser ofte kendemærkes ved de
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gamle Typer; jfr. Hee1), Bøl, Have, Vaade, Grøde,
Bærs2), Tiringh, Døvling, Høldum, Feldborg. Kun faa
af de gamle Typer falder afgjort udenfor Bronzeal
dersbygderne; saaledes Neæs, Matæ, i Varde Syssel
Bork3), Byflingh, Wællingh, Stafningh (om Tyym og
Ulburg se nedenfor). Hyppig knyttes de gamle Nav
ne til Vande, der ifølge Sagens Natur ofte danner de
ældste Støttepunkter for Bosættelsen; paa Kortet er
de understregede. Saaledes Flundæræ ved Flynder Aa,
Twisel ved Tvis Aa, Sunds ved Søen Sund, Stathel ved
Stadil Fjord, Hover ved Hover Aa, Noo ved No Bæk,
Skiern ved Skjern Aa4), Rind ved Rind Aa; jævnfør
Sognene i Bronzealdersfeltet ved Skjernaaens Tilløb
fra Varde Syssel: Hofne ved Hoven Aa, Oom ved Om
me Aa.
Indenfor den ældre Gruppe Sognenavne lader der
sig udskille en yngre Undergruppe, der har Tilknyt
ning til Gudsdyrkelsen eller menneskelig Virksom
hed: 1. Houæ = »Templer« ??, Buræ = »Bygning«,
Grouæ = »Grøft«; 3. Guthum = »Gudhjem«, Wiim
= »viet Hjem«, Tyym = »Guden Tirs Hjem«; 4. Ul
burg = »Guden Ulls Bjerg«, Døthbyergh = »Død
ningernes Bjerg«. Helligdomme er paa Kortet afsatte
med Rødt. Man vil se, at den røde Skrift er særlig hyp
pig i Kystegnene, hvor der kun er svag Bronzealders
bosættelse; den udtrykker Bosættelsens yngre Tilvæxt. Det er tildels de samme Egne, som ogsaa frem
viser adskillige Exempler paa de sekundære Stednav
netyper - s t e d , - b y og - t o r p . Et saadant Sekun
dærfelt har vi mellem Nissum Fjord og Ringkøbing
*)
2)
3)
4)

Opr. Indbyggernavn: Heinger.
Indbyggernavn: Bessingboer.
Indbyggernavn: Byrkinger.
Indbyggernavn: Skjerninger.
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Fjord: Tyym, Ulburg, Døthbyergh, Thorsted, Raasted,
Husby, Staby, Ølstrup.
Sammenligner vi Administrativinddelingen med Bo
sættelseskortet, vil vi finde, at der i alle Herrederne
findes Bronzealdersbosættelse og Sogne med gamle
Navne, men der er dog ret store Ujævnheder i Forde
lingen. Jævnest er Bronzealdersbosættelsen udbredt
over Herrederne Bølling (med Fradrag af Kysten),
Hammerum (med Fradrag af nogle østlige Strøg) og
Hjerm (med Fradrag af Midten); ligesaa indenfor
Varde Syssel i det vestlige og nordlige Horne Herred
(med Fradrag af Kysten), og indenfor Salling Syssel
i det nordlige Fjendsherred. Hing og Ulborg Herre
der har tætte Bronzealdersbygder østpaa i Indlandet,
medens de to Herreders Vestomraade tilsammen dan
ner et større Tomrum, hvor de ovenomtalte sekun
dære Sognenavne har tilhuse. Mere spredt er Bosæt
telsen i Skodborg Herred, svagest i Vandfuld Herred.
Ofte falder Bosættelsens Afgrænsning nøje sammen
med Syssel- eller Herredsgrænsen. Saaledes er der
langs hele Hardsyssels Grænse — i Trævelaadalen, i
Skiveaadalen og i Skjerndalen — et fortsat Tomrum
(paa Bikortet skraveret), der kun faa Steder af
brydes af nogen Bosættelse. Tomrum afgrænser Ginding Herred mod Hjerm og Hammerum Herred. Der
er ogsaa Tomrum paa en Del af Grænsen mellem
Hjerm og Hammerum Herred, og især mellem Ham
merum og Skodborg Herred, hvor nu Kloster Heden
strækker sig. Endvidere mellem Hing og Ulborg Her
red; endelig i Varde Syssel mellem de forskellige Dele
af Horne Herred. Vi mindes her om Cæsars Ord om
de gamle Tyskere »Gallerkrigen« VI, 23: »Det er den
højeste Ros for Staterne at blotte Grænserne for Ind
byggere og at have saa vidtstrakte Ødemarker som
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muligt om sig. Dette regner de for at stemme med
god Skik, at de udjagne maa rømme de nærmeste
Agre, og at ingen vover at slaa sig ned i Nærheden.
Saaledes regner de sig for tryggere og undgaar at
leve i Frygt for pludselige Angreb«. Det er denne Til
stand, som Kortet over Hardsyssels Bronzealdersbo
sættelse saa tydelig illustrerer.
Alt ialt er det saare interessante Oplysninger, vi
faar ved Sammenligning mellem Hardsyssels Sogne
inddeling og Bronzealdersbosættelsens Fordeling.
Hvis Dr. la Cours Kort over Bronzealdersfelterne hol
der stik, — hvad vi ingen Aarsag har til at tvivle om
—, har vi dermed opnaaet den Forening af arkæolo
giske og navnehistoriske Vidnesbyrd, som Oldfor
skerne hidtil ikke vilde høre Tale om. Og Hardsyssels
Sogneinddeling kan den Dag idag siges at staa som
den klareste Afspejling af Urtidens Bosættelse in
denfor hele den gottonske Verden.

N O G LE H Ø JN A V N E I HARDSYSSEL
Af Peter Skautrup.

II.
H a m m e ru m h e r r e d s ældste tingsted har sik
kert ligget i nærheden af H a m m e r u m , men noget
ting-navn er ikke overleveret og har måske aldrig
været (vi kommer senere tilbage til stedet). Senere
har der været tingsteder i Sinding og Nøvling. I S i nd i n g ligger Tinghøje, æ teng.hyw., 2 høje, lidt syd
for landevejen ind mod Tjørring skel. De nævnes og
så i præsteindberetningen 1638: østen Hiegaard tu
ende høye, kaldis Tinghøy. Hedegård er det nuvæ
rende Hedeværn, som oftest blot kaldes æ hie. Et an
det tingsted har der vel været længere mod nord, på
Havsnabs (nu Sofiedals mark), her nævnes 1683
T i n g a g e r n e . — I N ø v l i n g lå ifølge præsten
1638 mellem Tvevad og Østerhoved »en spitz høy —
— T i n g h ø y , om huilcken der staar nogle store
steene«. Og efter denne beretning, formoder jeg,
identificerer Konrad Understrup i sin bog Nøvling
(p. 34) Tinghøj som den nuværende Stabelhøj (Store
Stavil). Det vilde nemlig passe bedst med beliggenhe
den. Alligevel tror jeg ikke, det er rigtigt. Der er
nemlig to andre, af hinanden uafhængige kilder, som
lægger tinget på Egebæk mark. I Markbogen 1683
nævnes under Egebæk T i n g a g r e, liggende ved den
nordre ende af nogle agre, som kaldes Hedeagrene.
Og i 4. udg. af Trap siges — formodentlig efter den

NOGLE HØJNAVNE l HARDSYSSEL

169

indberetning, som ligger i Nationalmusæet — at der
på Egebæk mark har været to T i n g h ø j e, hvoraf
der endnu skal være rester af den ene (denne indbe
retning kritiseres ganske vist af Understrup i den
nævnte bog p. 9). Det er nu ikke vanskeligt at afgøre,
hvilken af de ældre beretninger der er den sikreste.
Det er absolut Markbogen, hvor navnet er sikkert lo
kaliseret. Præsteindberetningerne er ofte noget over
fladiske og skødesløse. Præsterne har vel sjældent væ
ret rundt på markerne — de har blot spurgt her og
der om navne. Det forekommer mig altså — når jeg
skal dømme så langt borte fra åstedet og uden at
kende nutidsoverleveringen (navnet Tinghøj kendes
vel ikke mere?) — at kilderne afgjort viser hen til
E g e b æ k m a r k som det sted, hvor tinget har væ
ret holdt.
Før 1646 har tinget været i S n e j b j e r g . I Mark
bogen 1683 nævnes under Snejbjærgby: G a m m e l
T i n g a g r e — ligger mellem Viborg landevej og
Wihede. Tinget har vel været i nærheden af byen.
Navne med -ting- findes ikke nu mere, men syd for
ligger G a l g e h ø j. 1646 klages der over, at tinget
er blevet flyttet øst på (hvorhen siges ikke — måske
til Lund?), skønt det »fra arilds tid« har ligget i Snejbjærg. Det kom også senere tilbage til Snejbjærg,
men skal dog op imod vor tid undertiden være holdt
i L u n d (Gelleruplund), 1827 fik det endelig eget
tinghus i Herning.
Om tinget i T v i s K l o s t e r s b i r k minder endnu
T i n g a g e r i Tvis, en gård lidt sydvest for Tvismøl
le. Agrene herud mod syd kaldtes 1683 T i n g b a k k e
m a rk , de var omgivet af hede dengang, undtagen
mod nord, hvor de gik ind til gården, d. v. s. til Lilleåens sydlige løb. Tinget har vel så snarest været holdt
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på »Tingbakkens« skråning ned mod åen. 1775 blev
birket lagt ind under Hjerm herreds jurisdiktion.
Tilbage er der endelig i det nuværende Hammerum
herred kun et navn, som vedkommer os i denne
forbindelse. Det er T i n g b j æ r g i B o r r i s sogn.
Egentlig burde det have været nævnt under Ginding herred, hvortil sognet hørte før 1832. 1683
nævnes T i n g b j æ r g a g r e på Guldforhoved mark.
Tingbjærget er en stor, flad bakke sydøst for Guld
forhoved. Tingforholdene i Ginding herred bliver så
ledes yderligere indviklet (se Aarbogen 1927). Men
der er næppe nogen grund til at tvivle på, at der har
været holdt ting her i Ginding herred. Den nuværende
bebyggelse i omegnen er ganske vist for største de
len ung, men foruden de mange gravhøje viser også
en del navne virkelig gammel bebyggelse, og at tinget
har været holdt i en udkant af herredet er velkendt
andetsteds fra.
I U l b o r g h e r r e d har det ældste tingsted ligget
ved T i n g h ø j og G a l g e h ø j østlig i U 1b o r g
sogn i Nørre Vosborg hede. Endnu på Generalstabens
målebordsblade 1919 findes indtegnet gamle hedeveje,
som ender her. Men også i dette herred har tinget
skiftet sted. Således har det vel en tid været på eller
ved gården T i n g i Staby (1683 Ting). Og til en an
den tid måske været flyttet øst på til V i n d i n g ,
hvor T i n g h ø j ligger, lidt sydvest for Vogrstrup.
Har også gården T i n g s a g e r i Vinding sit navn af
herredstinget? Så må i al fald tinget være flyttet her
hen, for markerne går ikke sammen. Gården ligger
ikke så kort nordøst forVognstrup. Den nævnes 1547:
T i n g s a g e r e n , og 1683 nævnes på dens mark
Tingsagere, liggende langs bækken Tarbæk. Man
kunde også gætte på, at tinget det sidste sted har væ-
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ret et mindre birketing under Tviskloster (der netop
ejede gods her omkring; således en gård i Vognstrup,
samt Junge og Tingsager), men det forekommer dog
sandsynligst, at birketinget altid har været holdt ved
klosteret (se ovf.). Og et selvstændigt Felding birk, hø
rende til Tviskloster, har der — som også Oluf Niel
sen og Storgaard Pedersen har fremhævet det —
næppe været. Senere holdtes herredstinget ved U 1b o r g k i r k e1), indtil Ulborg og Hing herreder 1638
if. kgl. befaling fik fælles tingsted ved madum kirke.
H in g h e r r e d s tingsted har været ved Hee kirk e. Navne med ting- findes ikke her. Derimod skal
der ifølge Nødskov sydvest for Agersbæk i He have
været holdt ting på S t e n s v i g o d d e , som forhen
skulde have heddet T i n g o d d e n . Mærkeligt nok
findes der på Generalstabens målebordsblad også en
T i n g o d d e på Holmslands Klit mellem Renderne og
Aargab. Har der virkelig været ting her engang? El
ler er det blot odden, hvor man satte båden i vandet,
når man skulde til herredstinget på den anden side af
fjorden?
1406 nævnes en T y n g s g o r t h i No sogn. En
G a 1g e h ø j har ligget ved Rindum kirke.
1638 fik herredet tingsted fælles med Ulborg her
red ved Madum kirke. 1778 flyttedes det til Ringkø
bing.
T i m g å r d s b i r k nævnes 1513 og blev nedlagt
1806. Birketinget blev sidst i det 18. årh. holdt i Bro
g å r d , men i øvrigt mangler navne med tilknytning
til tinget.
B ø l l i n g h e r r e d s ting har ligget flere steder.
Testrup2) siger, det holdtes vest for Hanning kirke,
*) Se Storgaard Pedersen, Ulborg Hrd. p. 2.
2) Jf. om det flg. Storgaard Pedersen, Hardsyssel p. 54.

172

PETER SKAUTRUP:

hvor T i n g b a k k e n endnu minder derom. I god
overensstemmelse med denne kilde er det, når vi
på det rids, som præsten indsendte 1638, finder
B ø l l i n g h e r r e d s t i n g aftegnet som en sten
sætning (der er på ridset aftegnet 9 sten — om det
nu skal være nøjagtigt) mellem GI. Hanning og kir
ken. Tidligere har det vel været længere mod nord
(nordvest for Skaarup), hvor T i n g h ø j (if. Storgaard Pedersen: 2 Tinghøje) og G a l g e h ø j ligger
nær hinanden. Hertil kommer endvidere to T i n g 
h ø j e på sogneskellet mellem 0 1s t r u p og Lem ,
og endelig T i n g h ø j lidt nordvest for Fjelstervang
i V o r g o d sogn. Også disse steder har formodent
lig engang været samlingsplads for foged og menig
almue til afgørelse af retslige spørgsmål og tvistighe
der.
Østlig i S æ d i n g findes en G a 1g e h ø j, men ting
behøver der jo ikke at have været holdt her.
Endelig har det gamle L u n d e n æ s med underlig
gende gods også udgjort et særligt retsområde. No
get Lundenæs birk har jeg dog ikke fundet nævnt.
Det har måske ret tidligt heddet S k e r n b i r k . De
ældste birketingsvidner, jeg kender herfra, er fra
1635 (af Trap 4. udg. kunde man tro, at Skern birk
først oprettedes 1661, hvad der dog ikke er tilfældet).
Birket blev nedlagt 1796.
Oluf Nielsens iagttagelse af den nøje samhørighed
mellem ting og gravhøj — et forhold som også senere
er blevet undersøgt og klarlagt i store træk for hele
landets vedkommende af C. Neergaard1) — er, håber
jeg, yderligere blevet bekræftet af ovenstående de
tailundersøgelse.
*) 1 afhandlingen Thinghøje og Thingdysser, Aarb. for nord.
Oldkyndighed. 2 R. XVII. (1902). p. 292 ff.
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Vi går nu videre til andre, herfra meget forskellige
grupper for til sidst om muligt at få svar på det
spørgsmål, som egentlig drev mig til denne undersø
gelse: har vi højnavne, som indeholder personnavne,
og hvad er det da for personnavne vi finder?
IV. »MANGE-HØJE«.
En ret stor gruppe danner sådanne højnavne, som
ikke er givet den enkelte høj, men betegner en fler
hed af oftest hinanden ret nærliggende høje. De er i
sproglig henseende ikke særlig interessante, og de er
sikkert alle — måske med en enkelt undtagelse, der
kan være tvivlsom — forholdsvis unge.
Lidt ulogisk kunde det synes her at medtage og be
gynde med En h ø j. Men navnet er dog altid betin
get af og dannet som modsætning til andre i nabo
laget liggende Tohøje og lignende, og altså af yngre
opkaldelse. Således findes Enhøj i Mejrup (Savstrup),
Timring (Grimstrup Ml.) og Husby (n. f. Amtkær).
Eller hvor der ikke netop er tænkt på modsætnin
gen To-høje, kan den enligt beliggende høj kaldes
E n e s t e h ø j (Borris, ø. f. Vium høje) eller E n es t e d h ø j e (Sevel, s. f. Møgelmose; her ligger 3
høje i nogen afstand fra hinanden). Det første led i
begge ord er sikkert det gamle adjektiv e n s t i g,
der betyder »som er eller ligger for sig selv, borte fra
andre«, og i det sidste navn er omdannet til Ensted
— ganske som Enstedgård nok er omdannet af enstig
gård, som det skrives i ældre dansk (hos Christiern
Pedersen). Navnet betyder da: den høj som ligger for
sig, alene, borte fra en ældre højgruppe. — En paral
lel hertil er E n k o m m e n h ø j i Rind (Høgildgd.
plantage), hvis første led er e n k o m (eller e n k o m m e n som det kan hedde i jysk flere steder — måske
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folkeetymologisk knyttet til en-kommende?), der be
tyder: enkelt, særskilt, alene, altså: den enkelte, ene
liggende høj. Skæbnen har så skænket folk lejlighed
til en spøg, idet der syd for Enkommenhøj ligger to
høje nær hinanden — de blev selvfølgelig kaldt T ok o m m e n h ø je .
T o h ø j e, tåw’hyw., er der mange af. Således i Mejrup (jf. Enhøj ovf.), Sevel (Herup), Tvis (Grydholt),
Timring (plantagen, s. f. Trehøje), Idum (2 hold, dels
s. f. Burlund, dels Hulbæk Tohøje), Husby (jf. Enhøj
ovf.) og Avlum (Kærgd., 1638 Tuhøje). 1638 nævnes
Toehøye, Raast mark, Ejsing. Og som Tohøje må
man vist også nærmest opfatte T u e h ø y e i indbe
retningen fra Bure 1638 (skal ligge n. f. Storehøj), —
forskellig fra T v e h ø j i Sale (Aale; 1638 Thuehøy),
der vel må have navn af sit udseende (er den kløvet,
totoppet? — på målebordsbladet er den ikke beteg
net som gravhøj).
T v i l l i n g h ø j e findes i Tørring (s. f. Kokholm,
nævnt 1638), Ejsing (Møgeltoft, 1638 Tuillingshøy),
Navr, Maabjærg (v. f. Gaardhøje) og Rind (Fejrskov
Huse). Det er altid to hinanden meget nærliggende,
næsten sammenbyggede høje. Derimod er Tvillinghøj
i Assing (v. f. Vilhusted) vist en naturlig høj. Jeg ved
heller ikke, hvor dens tvillingbroder er?
T r e h ø j e findes i Assing (2 hold, den ene gruppe
s. for Paarup, den anden sø. f. Bukkær), Skarrild
(nævnt 1638), Borris (2 hold, ind til Vium og ind til
S. Felding), Timring (2 hold, ved Birkmose og i Tim
ring plantage, begge nævnt 1638), Sinding, Ølstrup
(v. f. Flytkjær, de kaldes 1638 Trediehøye, der må
ske skal tolkes Trehedehøje), Idum (Vinding sogne
skel), Fovsing (F. hede) og Resen (L. Humlum) samt
if. Trap 4. Udg. også i Humlum (ved Strandbjærggd.).
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1638 nævnes på kortet over Sevel Trehøy nord for
Trandum og Trehøy vest for Gunderup (kan godt
være flertal Trehøje, da præsten også fx. skriver
»begge Steenhøy, begge Baffntoft høy«).
F i r h ø j e findes i Sinding, æ fi.rhyw., vest for Hede
værn, Engbjærg (1638: Den første kaldis Firehøj, menendis der fire effter hin anden att vere begraffuit«;
men der e r 4 høje!) og Hodsager.
F e m h ø j e, fæm’hyw., findes i Ikast (v. f. Fonnesbæk), Ulborg (mod ø.) og Rindum (Femhøje plan
tage). Og måske skal også Femhøje i Raasted tolkes
således, skønt udtalen fæm.hyw. (liden stød) er gene
rende, og trods det, at der dog egentlig er 6 grav
høje. Navnet er også gammelt, idet den derved liggen

de gård Femhøj (udtales fæm.hyw’, nu delt i 0. og V.
Femhøj) nævnes 1550 og før reformationen lå under
Tvis kloster. 1610 Fembhuiff.
I præsteindberetningen 1638 skrives også: Huad
høje belanger i denne sogn, findes vel smaa høje, dog
ingen som have synderlige navn, uden en h e d d e r
F e m h ø j, og en hedder Helhøj. Det synes deraf at
fremgå, at Femhøj er bakkens navn (hvorpå gravhøj
ene ligger). Gårdens navn derved er som nævnt også
Femhøj, ikke Femhøje, og hvis man kunde vise, at
Vester Femhøj er den oprindelige gård, medens Øster
Femhøj, den gård som ligger ved Femhøje, var en
senere udflyttergård, så måtte nødvendigvis Femhøj
indeholde et andet ord end tallet 5, idet det da måtte
være navn på den bakke (ned mod engen), hvor V.
Femhøj ligger. Ordet fem- her måtte da være beslæg
tet med det ord, som indgår i Fæmø, der i Valdemars
Jordebog skrives Fymø (i ølisten Thymø, vel fejl for
forlægets Phymø, jf. at Fensten i Hads hrd. skrives
Phynsten; Saxo har Thymna for Fæmø), der skal læ-
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ses Fimø. Dette ord f im - kendes endnu i jyske dia
lekter, hvor det har betydningerne 1. fedme, kraften
af noget, 2. græsdække på eng. Det har haft langt i
— som endnu i jysk — og er aflydsbeslægtet med et
andet ord f a i m a -, som endnu forekommer i sven
ske dialekter i formen fe m m a og betyder: løs jord
med fint sand og rødler, og i sammensætningen f e ms a n d, rødler blandet med sand. Dette sidste ord er
det, vi skulde have i Femhøj, der vel så måtte tolkes:
højen med lerblandet sand i, og følgelig egentlig hø
rer hjemme under et senere afsnit (»stenhøje«). Man
kunde måske indvende, at et f a i m a - i vestjysk skul
de give f i e m - eller f j æ m -, men der er rimeligvis
her som i de fleste tilfælde foran m sket en forkort
ning på det tidspunkt, da ordet lød fem - med langt e.
S y v h ø j e findes i Rind paa grændsen til Snejbjærg.
Ni h ø j e i S. Lem nord for 0. Lem.
T i h ø j e i Vinding og Vildbjærg (nævnes 1638;
der er for resten 11).
M a n g e h ø j e findes i Navr (9 høje i Mangehøje
plantage), Borris (11 høje; nævnes 1638). 1638 næv
nes også Mannehøye (7 høje) i Skarrild (v. f. Lustrup)
og Mangehøje (5 små høje) i Trans »udi synder fraa
Mollerupgaard«.
Nævnes kan her endvidere R æ k k e h ø j e (c. 18
høje i en kæde) i Skarrild. Måske også K o b b e lh ø j e i Resen (også nævnt 1638) hører herhen og
skal tolkes som: et kobbel høje (jf. et kobbel får, køer
osv.). Det kunde lydligt også tolkes som de koble
(kuble) høje, d. v. s. de konvekse, »rundpuldede« høje,
men en sådan benævnelse vilde være lidet karakte
ristisk og har heller ingen paralleller.
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V. SORTHØJE.
Sorte er de høje, som er lyngklædte. Vi kunde vel
derfor vente mange af dem, da de fleste gravhøje lig
ger i heden. Men Sorthøj er sikkert et ungt højnavn,
som er givet til høje, hvis navn var glemt, og især
sikkert til sådanne lyngklædte høje, som kom til at
ligge omgivet af grøn mark. Så kan navnet have sin
berettigelse. S o r t h ø j findes i Assing, Gellerup,
Nøvling, Tjørring, Tvis, N. Vium og på Venø. Sorte
høje i Haderup. De ligger alle på eller ind til dyrket
agerland — den i N. Vium måske undtaget (den ligger
på grændsen af heden ind til Tyra Plantage). 1638
nævnes Sorthøye i Sevel v. f. Blagskær.
Den gamle med Sorthøj synonyme betegnelse
B 1a a h ø j har jeg ikke fundet i Hardsyssel. Men kun
en mil syd for sysselgrændsen har vi Blaahøj (udtales
med tryk på sidste stavelse: blåhiw’), nu et selvstæn
digt sogn. Blå her betyder sort, en betydning som er
kendt i Danmark fra Harald Blaatands tid og endnu
bevaret i ordet Blaamand (Blaamandstobak).
En tredje formodentlig dermed ganske enstydig be
tegnelse er B r u n h ø j, som findes i Borris. 1638 næv
nes også en Brunhøj i Raast i Ejsing. Derimod er
Brunshøj (gård) i Assing vel et ganske nyt navn —
måske dannet med tilknytning til Brunheden i nærhe
den.
Modsætningen til disse højnavne er G r ø n h ø j, d.
v. s. den grønklædte høj, — oftest på den dyrkede
ager. Grønhøj findes i Faster (også 1638), Ikast, Sunds
og Tvis (ved Skavtrup; grønhyw’ med tryk på sidste
stavelse). 1638 nævnes Grønhøj i Avlum, Gudum, Hy
gum og Vem.
B 1e g h ø j (i Haderup) kunde være den høj, hvor
Hardsyssels Aarbog XXII

]2
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man lagde tøj på bleg, men er dog nok snarere den
blege høj, hvad nu meningen end kan være, dannet
som modsætning til H v i d h ø j lige nord derfor.
H v i d h ø j her, Bl a n k h ø j i Tvis, K 1a r h ø j e i Assing og K 1a r h ø j (hus og vel også høj) i N. Nissum
har vel alle navn af højpuldens skinnende sand?
Derimod er R ø d h ø j — som den kaldes på kortet
— på skellet mellem Vinding og Vind ikke en rød
høj. Fra Vind har jeg ganske vist fået opgivet en ud
tale røhyw’, men i Vinding har jeg hørt den blive
kaldt råhyw’, hvad der sikkert er den gamle udtale.
Højen, der er meget højtliggende, er altså en R a ah ø j, hvorom se nedenfor.
VI. STORHØJ OG MØGELHØJ.
Af store høje er der mange. Således S t o r h ø j el
ler St o r e h ø j (oftest vel nok kaldet æ stuer hyw’)
i Borris (2 steder), Bure (også 1638), Dejbjærg, Ej
sing (også 1638), Gellerup, Idum, Ikast, No, N. Omme
(2 steder), Resen, N. Vium og Vorgod, Storhøje i Assing (om 2 høje) og Nøvling. 1638 nævnes også Stor
høj i Avlum og Sevel samt 4 Storhøje sydvest for
ldum kirke.
Ældre end Storhøj er M ø g e l h ø j , der betyder
det samme: den store høj. Feilberg kender ikke nu
m ø g e 1 fra Vestjylland, men mange andre stednavne,
hvori møgel indgår, viser os, at ordet har været jævnt
udbredt over hele området. Møgelhøj findes i Faster
(også 1638), Fjaltring (også 1638), Navr og Sevel
(møghelhyw’), Møgelhøje i S. Lem. 1638 nævnes M eg e 1h ø j i Ølstrup, der måske kunde tyde på en ud
tale med urundet vokal. Endelig findes på Generalsta
bens målebordsblade to høje i Torsted sogn, som kal
des M a g l e h ø j e . Hvis navnet udtales møgel-, er
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det en utilgivelig normalisering af det jyske Møglehøje! I jysk findes formen m a g ie ikke, den hører
hjemme på Sjælland. Storgaard Pedersen kalder dem
for Møgelhøje i bogen om Ulborg Hrd. p. 150, men i
Trap 4. udg. skrives: »Moelhøje (d. e. Møgelhøje)«.
Hvis det udtales mo.l — kan det imidlertid ikke være
møgel, som indgår her, og så hører navnet til en an
den gruppe. Det vilde være af betydning at få den
rigtige udtale at vide.1)
Er møgel blevet fortrængt af stor i højnavne, så har
til gengæld l i l l e kunnet hævde sig over for b i t t e .
Der findes ingen Bittehøje, men derimod L i 11 e h ø j e
i Borris, No, N. Omme og Vorgod, de tre første ste
der umiddelbart i nærheden af en Storhøj. I S. Fel-

ding har man spøgende delt to højgrupper — som
var det skolebørn — i S t o r k ! a s (s) e og L ille k 1a s (s) e H ø je .
R a a h ø j findes to steder i Sevel, ved Kokborg( råhyw’) og syd for Herup. Det sidste sted har højen nu
sikkert sit navn a f R a a b j æ r g e lige nord for, lige
som R a a b j æ r g h ø j i Vandborg (også nævnt 1638)
har navn af Raabjærg i nærheden. Navneleddet r a a indgår sjældnere i højnavne, men derimod særdeles
ofte i >bjærg«-navne. Ganske vist kommer til disse
Raahøje også det ovenfor nævnte R ø d h ø j i Vinding,
og 1638 nævnes R a a e h ø y i Sale og Raaehyff (2
høje) på Ørskov mark i Snejbjærg, men det er dog
kun få i sammenligning med de talrige Raabjærge,
som findes her og andetsteds i landet. Leddet raa- er
Jens Jensen, Sdr. Esp, meddeler, at den stedlige udtale
nærmest lyder: mongel-højel Et exempel på, hvor varsom man
skal være med al s k riftlig overlevering! Mungel- eller Mongelhøje kendes andetsteds i syslet og vil senere blive behandlet.
(K orrekturtilf.).
12*
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egentlig ganske samme ord som r a d ( = række), her
på egnen udtalt rå. (med lang vokal). I norske dialek
ter kan ordet betyde: stor banke (også: langstrakt
jordryg langs kysten). Det er vel nok denne betyd
ning vi har her, og det er derfor forståeligt, at vi
sjældnere træffer ordet i højnavne, da høje jo sjæl
dent har en så stor og langstrakt form, mens der
imod »bjærge«, d. v. s. naturlige forhøjninger oftere
vil have en sådan form (og det er jo muligt, at alle de
nævnte Raahøje i virkeligheden er sekundære — dan
net til et tidligere existerende Raabjærg). Det vilde
være kærkomment at vide den nøjagtige udtale af
disse højnavne. Ved Raabjærg er den meget forskel
lig, °g Jeg er derfor taknemlig for oplysninger.
Endelig kan til gruppen også medtages H ø j e s t e 
h ø j, som findes i Sæding og Faster.
D i g e r h ø j har jeg ikke truffet i syslet; et par
Dyrhøje, som nævnes 1638, kan ikke tolkes således.
Vil. BRED-, FLAD- OG KLØVENHØJ.
Vi kommer nu til en række højnavne, som fortæller
os noget om højens form, om den er bred eller lang
(smalle eller korte høje findes ikke), trind (men ikke
rund) eller spids, flad og jævn eller kløvet osv.
B r e d h ø j eller B r e d e h ø j findes i Assing, Bor
bjærg, Maabjærg og Raasted samt 1683 i Sevel (v. f.
Gunderup). Bredehøje i S. Felding.
L a n g h ø j i Tvis og Ølby.
T r i n d h ø j i N. Omme og Skarrild (også kaldet
Troldhøj), og således skal vel også T r e n h ø j i N.
Omme og Torsted tolkes.
S p i d s h ø j i Dejbjærg.
H v a s h ø j betyder sikkert det samme som Spids-
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høj; jf. præsteindberetningen fra Nøvling 1638: en
suar spitz bierg, kaldis Huashøy. — Hvashøj findes i
Nøvling og Vem og nævnes 1638 desuden også i Tim
ring og Velling.
F 1a d h ø j i Asp, Borbjærg, Borris, Bure, Flynder,
Maabjærg, Rind, Rom, N. Vium (2 steder). Fladhøje i
Ramme. 1638 Fladehøy i Vem.
J æ v n h ø j på skellet mellem Haderup og Sevel
(1638 Jaffnhøy).
Næst Bavnhøj er der vist intet navn, der er så al
mindeligt over hele landet som K l ø v e n h ø j (eller
lignende former, se ndf.). Det er høje, som er kløvede
eller kløftede — som præsten i Rakkeby på Mors
1638 skriver: tu høye kaldis Kløvenhøye, t h i d e e r e
k l ø f f t e d e . Når nu så mange høje hedder Kløvenhøj d. v. s. er kløvede, skulde man dog tro, der måtte
være en bestemt, hyppigt forekommende årsag dertil.
Enkelte af dem kan måske være opkastede således, at
der fremkom en spalte eller fordybning, andre ligger
muligvis på mark- eller sogneskel (jf. Understrup,
Sinding Sogn p. 12: i Sogneskellet ved Foldager Mark
ligger Kløvhøj, fordi Sogneskellet, en dyb Grøft, gaar
over den. — Over Kløfthøj, også kaldet Kraghøj, går
markskellet mellem Grønbæk og Stokvad i Tvis), atter
andre kan der være gravet i toppen af, men den na
turligste forklaring vilde jeg dog i de fleste tilfælde
tro var den, at højen selv kortere eller længere tid
efter at den er kastet, er sunket noget sammen, idet
stensætningen om den højlagte faldt ind, hvorved
jordmasserne skred ned over det oftest aflange rum.
Derved vil der kunne fremkomme en noget langstrakt
sænkning i højens top, og har højen ikke straks fået
et bestemt navn, eller er dette gået ad glemme, har
vi her en iøjnefaldende højform, som ikke voldte no-
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gen vanskelighed ved navnegivningen, — det var en
kløven høj. At det ikke er nogen ganske ny sammen
sætning, viser sideformen K lo v e n h ø j , hvor vi har
den gamle participiumsform k lo v e n , som nu er
ganske ukendt i vestjysk.
Kløvenhøj findes i Humlum, Lomborg, Ryde, Røn
bjærg (også nævnt 1638), Tørring og Ølby. 1638 næv
nes Kløvenhøj i Ejsing (2 steder) og Gudum (2 ste
der).
Klovenhøj i Borris (1638 Klounhøy) og Tvis (udta
les klonhyw’ med tryk på sidste stavelse). — (Fra
indberetningerne 1638 fra Mors nævnes Kloenhøy i
Erslev sogn, Klunhøj i Galtrup; Klonhøj hedder også
nu en høj og gård ved Hjørring).
De kaldes andre steder K 1ø f t h ø j: i Assing, Han
ning, Møborg, Tvis og Ulborg (her også kaldet
Skovbjærg). 1638 nævnes Kløffthøy i Gammel sogn,
Holmsland.
Atter andre steder K 1ø v h ø j (S. Lem, N. Omme,
Sinding og Vedersø) og K 1o v h ø j (S. Lem, Skarrild
og Ølstrup). Ordet k lø v - i Kløvhøj er vel ligefrem
samme ord som vestjysk kløw ., klov (på ko); klov
er en aflydsform dertil (i oldnordisk klof, spalte), for
melt samme ord som rigsmålets klov.
H u 1h ø j (i Vind) er vel hul, ligesom K i e 1d e rh ø j, d. v. s. Kælderhøj, i indberetningen 1638 fra Fa
bjærg. I H u 1s h ø y (Hvolshøj), Velling, og Huelshøye, Sevel, begge fra 1638, må indgå substantivet
H ul.
Så er der T o p h ø j i Borris, Brejning, Dejbjærg,
Idum (på grændsen til Vind), S. Lem og Sevel (2 ste
der). 1638 Tophøy i Ejsing og Hygum. Tophøje i Av
ium og Sevel. 1638 nævnes C l a u s T o p h ø y i Øl
strup, men jeg kan ikke give nogen forklaring på
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hvem Klaus er. Tophøj er enten en spids, topformet
høj, eller også en høj på toppen af et bakkedrag.
Af andre navne, som nok hentyder til højformen,
kan også nævnes H a t h ø j (i Ramme) og (1638)
K o p h ø j (i Avlum).
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Brask, Chr., Præst paa Holms
land, 72
Breyler, Kaptajn, 108, 123
Bøtticher, Generalmajor, 138,
139 143
Buch, M. S., Præst i Borbjerg, 66
Bøvling Len, 115, 126, 131

C.

Calenberg, Oberst, 105, 106
Christensen, Chr., Præst i Borbjerg, 44, 66
Christensen, Enevold, Præst, 44
Christensen, Esper, Gaardmand
i Borbjerg, 65

D.
Damgaard, A. K-, Præst i Borbjerg, 49, 51, 80 ff.
Dyrskøjt, Lars, 126
E.
Ejsing, 177
Enevoldsen, Jens, Præst i Borbjerg, 66
Engbjerg, 175
Engel, Ritmester, 128
Estvad, 149

Exel, Helvig, Vagtmester, 108,
111, 119

F.

Faster, 180
Friis, Chr., Kansler, 105

G.
Gammelby i Mejrup, 130
Gejbjerg i Borbjerg, 4
Gellerup, 177
Ginding Herred, 159
Gjølby, Niels, Præst i Borbjerg,
50, 75
Grommesen, Claus, Præst i Bor
bjerg, 67
Gudum, 177
Gyldenstjerne, Peder, til Timgaard, 26

H.
Haderup, 140, 177
Hammerum Herred, 160
Hatzfeldt, Melchior, Oberst, 107,
112, 114
Have, C., Byfoged i Holstebro,
129
Hegelund, A. J., Præst i Vin
ding, 144
Hee, 161
Hemmet, Iver Gregersen, Præst
i Skjern, 152
Hing Herred, 159, 171
Hjelmcrone, Chr. v., Præst i Borbjerg, 18, 46, 51, 72
Hogager, 15, 63
Holmgaard, 44, 45
Humlum, 174, 182
Hygum, 177
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J.
Jacobi, By- og Herredsfoged i
Holstebro, 73
Jakobsen, J., Præst i Borbjerg,
51, 98
Jul, Erik, Lensmand paa Gudum
Kloster, 132
Jul, Jens, til Kjeldgaard, 118
Jul, Malte, Lensmand paa Bøvling, 135
K.
Kilsmark, 26, 28
Kolding, K. P., Præst i Bor
bjerg, 68
Knudsen, Poul, Præst i Borbjerg, 73
Krag, Niels, til Trudsholm, 119
Kragelund, P., Biskop i Ribe, 138
Kuhimann, K. A., Præst i Bor
bjerg, 51, 91

L.
Lange, Gunde, til Brejninggaard,
125
Lauridsen, Christiern, Præst i
Borbjerg, 43
Lemvig, 133, 140, 148
Lewctzau, G. D., til Rydhave, 57
Leyser, Oberstløjtnant, 107, 113
Lundenæs Len, 115, 117, 159,
176
Lyngby, Peder, Præst i Borbjerg,
45, 71
Lykke, Jørgen, 139, 142
Lykke, Niels, 139, 142
Lønborggaard, 128
Løvig, J. P„ 2, 6

M.
Madsen, J. C., Seminarieforstan
der, 88
Mejrup, 116, 123
Meldgaard, Præst i Borbjerg, 100
Møller, C. F. E., Præst i Bor

N.
Naur, 116, 131, 176
Nelle, Conrad, Oberst, 105
Nissum, Sdr., 158
P.
Piesner, Præst i Uldum, 73
Poulsen, Knud, Præst i Borbjerg,
57
R.
Rasmussen, O. Jul, Præst i Borbjerg, 101
Resen, 112, 174, 176
Rind, 173, 174, 176
Ringkjøbing, 113, 133
Rom, 114
Ryde, 37, 116
S.
Sandberg, Ulrik, Lensmand paa
Lundenæs, 108, 117
Schlebusch, Jakob, Oberstløjt
nant, 127, 128
Seeman, S., Præst i Borbjerg,
72
Sevel, 173
Sinding, 168, 175
Skjern, 152
Skodborg Herred, 160
Snejbjerg, 109, 176
Staby, 158,170
Stadil, 111, 137, 149
Sæding, 172
T.
Tjørring, 177
Toft, Margrethe, 57
Tvis, 169, 177, 182
Tørring, 174
U.
Uglkjær, Ole, 40 ff.
Ulfborg Herred, 159, 161, 170,
182
Ulfeldt, Jakob, til Tvis Kloster,
109
Ulftand, Vibeke, 57

bjerg, 86
Møller, J. Wernberg, Præst i Borbjerg, 78
Maabjerg, 116, 174

V.
Vandfuld Herred, 160
Vedersø, 111

186

NAVNEFORTEGNELSE

Vem, 177
Vind, Iver, Lensmand paa Lun
denæs, 131
Vinding og Vind Sogne, 144,
149, 174
Vium, C., Provst i Borbjerg,
49, 73

Voldemar, H., Foged paa Vej
bjerggaard, 119, 121
Vosborg, 119

0.
Ølby, 182
Ølstrup, 174
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Kr.

5,350

50
00
97

Kr.
U dgift:
J. Aldal, Foredrag ved Aarsmødet i Holstebro
25
Gudmund Schütte, do..................................
40
Leje af Sal paa Holstebro Højskolehjem ..
8
121
Kundgørelser........... ................................
A. Rasmussens Bogtr., Aarbogens Trykning 1,601
118
Do., Postopkrævninger og Konvolutter m. m.
4
Gummibaand købt i Bollerups Boghandel.
216
Forfatterhonorar til A. Ravnholt.................
48
do.
til Peter Skautrup...........
153
do.
til P. Storgaard-Pedersen .
Medlemsbidrag til .Dansk historisk Fællesf.
63
Udlæg til Porto, Telefon og Rejseudgifter.
83
2
J. P. Haahr, Udlæg til Porto......................
Brandforsikring.............................................
2
2
F ra g t............................................................
600
Sekretærens L ø n .........................................
Indsat i Ringkøbing Landbobank............... 2,159
101
Kassebeholdning.........................................

00
00
00
33
00
00
85
00
00
00
75
51
25
70
15
00
81
06

41

5,350

41

ø.
72
00
22
00
00

ø.

REGNSKAB

Indtægt:
Beholdning fra forrige Regnskabsaar........ 2,324
280
Statstilskud, 70 Kr. i Kvartalet...................
53
Opgørelse for solgte Aarbøger i Boghandelen
102
Aarbøger solgt til Medlemmer...................
Aarbøger til 92 Medlemmer udenfor Amtet
276
do.
til 47 Medlemmer af andre histo
70
riske Samfund .......................................
Aarbøger til 716 Medlemmer indenfor Amtet 2,148
95
Paaskrevne Renter.......................................

Ovenstaaende Regnskab revideret — intet fundet ät bemærke.
U lf b o r g , den 11 September 1928
P. Bojsen.

P. Meldgaard.
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