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HARDSYSSELS DEGNEHISTORIE
A f Ejnar Poulsen.

FORORD.
remkomsten af »Hardsyssels Degnehistorie« har
flere Aarsager:
Fra min Barndom har Interessen for Lærerstanden
været levende hos mig, idet min Far (Lærer P. J.
Poulsen, Hem) havde et omfattende Kendskab til vor
Stands Biografi. Da jeg begyndte min Lærergerning
i Estvad, fik jeg gennem Læsning af Storgaard Pe
dersens mange Skrifter Kærlighed til Hardsyssel, og
efter Udgivelsen af »De Estvad Degne« i Hardsyssels
Aarbog 1918 fik jeg Opfordring fra Storgaard Pe
dersen til at samle »Hardsyssels Degnehistorie«.
En stor Del af min Fritid har siden været optaget af
dette Samlerarbejde.
Det er mit Haab, at dette Arbejde trods sine Mang
ler og mulige Fejl kan være til Glæde for andre, der
interesserer sig for Personalhistorie.
For den Hjælp, som er ydet mig af Landsarkivets
Personale i Viborg, Lærer P. Storgaard Pedersen,
Hee, og mange Lærere i Ringkjøbing Amt, samt for
den Understøttelse, der er bevilget mig af »Den greve
lige Hjelmstjerne-Rosencronske Stiftelse«, bringer
jeg min bedste Tak.
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L ø v s k a 1 S k o l e , d. 15. August 1930.
E jn a r P o u ls e n .
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INDLEDNING.
Hardsyssels Degnehistorie er et Forsøg paa at give
en Række Biografier af de Degne, Skoleholdere, Læ
rere og Lærerinder, der har virket i Ringkjøbing Amt
fra saa langt tilbage, Kilderne vil give Svar, og op til
Aar 1930.
Personalhistoriens Dyrkere har i adskillige Aar
forgæves ventet paa en samlet Degnehistorie for hele
Danmark, men en saadan er endnu ikke fremkommen,
og et saadant Arbejde vil sikkert ogsaa overstige et
enkelt Menneskes Kræfter. Mange Bidrag til Dan
marks Degnehistorie findes i historiske Aarbøger; for
to Stifter findes Degnerækkerne i Anders Pedersen:
Sjællands Stifts Degnehistorie (trykt 1899) og V. Ho
strup Schultz: Aarhus Stifts Degne (Manuskript i
Landsarkivet i Viborg), samt for Thisted Amt i dette
Amts historiske Aarbog.
De fleste hidtil trykte Degnerækker slutter omkr.
1814 og er meget kortfattede, men her er g jort F or
søg paa at gøre hver enkelt Biografi saa udførlig,
som det har været muligt, og alligevel indenfor ret
snævre Grænser. Endvidere er Degnerækkerne her
fortsatte med Rækkerne af Lærere og Lærerinder,
ført op til vor Tid. Desuden er her gjort Forsøg paa
at samle Rækkerne af Biskole- og Vinterlærere. Dette
er kun delvis lykkedes; men maaske er dog en Del
derved bevaret for kommende Slægter; thi om faa
Aar vil det Slægtled være borte, der har set de mange
Biskolers Overgang til Lærerembeder.
Det har ikke været muligt at anføre Kildehenvis
ninger ved hver enkelt Biografi, da det vilde forøge
Bogens Omfang meget, men en Fortegnelse over de
vigtigste Kilder følger til Slut.

HARDSYSSELS DEGNEHISTORIE

3

De benyttede Forkortelser behøver sikkert ingen
Forklaring, blot skal nævnes, at Oplysningerne i Pa
rentes efter Personens Navn giver Besked om For
ældre eller Fader; N. N. = Nr. Nissum Seminarium,
Ran. = Snedsted eller Ranum Seminarium, Li. = Læ
rerinde benyttes saavel ved Lærerinder som Forskole
lærerinder. Har en Person virket flere Steder i Hardsyssel, er hans eller hendes Biografi anført det sidste
Virkested, men med Henvisninger fra de forrige Em
beder.
Saa vidt muligt er Familieforbindelser mellem de
forskellige Slægter paavist, og af Børn er fortrinsvis
nævnt dem, der gik Lærervejen.
Hvor Børneantallet er angivet med et bestemt Tal,
er der nogenlunde Sikkerhed for, at der ikke er flere;
men hvor der kun staar = Børn, kan der godt være
flere end her opgivet. Hvor Fødselen kun er angivet
med Aarstallet, er dette ofte udregnet efter Alderen
ved Død, og der kan være en lille Afvigelse; men
hvor baade Aar og Dato er anført, anses Angivelsen
for fuldtud korrekt. Ofte er de forskellige Kilder,
særlig for den ældste Tid, i Strid med hverandre, og
det maa blive en Skønsag, hvad der passer.
Da der ofte er Huller i Kirkebøgerne, eller disse er
mangelfuldt førte, maa adskilligt staa uopklaret. Som
Eksempel kan anføres: »I Dag døbtes Degnens Søn!«
»1 Dag begravedes Sognedegnen!« o. s. v. En Degn
er sporet tre Steder i Jylland, men alle tre Steder var
Kirkebøgerne blevet et Bytte for Luerne.
Enkelte Stamtavler er vedf øjet for at lette Over
sigten over de Slægter, der har haft særlig Udbre
delse.
Stoffet er ordnet Herredsvis, og det gamle Degne
embede er kun betegnet med Sognenavnet, medens
i*
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de forskellige Lærerembeder tillige har Betegnelsen
»Skole«.
Det havde været interessant at give det tørre Stof
lidt fyldigere Behandling; men det tillader Pladsen
ikke, dog er enkelte Citater fra Visitatser og lignen
de korte Bemærkninger fra Kirkebøgerne taget med,
og de giver hist og her lidt Kolorit.

GINDING HERRED
ESTVAD.
Degneboligen laa ved Estvad Kirke og havde 1740
Skolestue. Fundats 3. Oktbr. 1740.
Kort efter 1814 byggedes Biskoler i Rønbjerg og
Bers. De to Steder havde der før været Omgangs
skole.
Rønbjerg fik selvstændigt Skolevæsen og en ny
Skole 1857.
1881 byggedes Estvad n. Skole og 1882 Estvad sdr.
Skole, hvorefter Degneskölen ved Estvad Kirke nedlagdes.
N i e l s N i e l s e n , Orgelmesteren, spillede det
gamle Positiv i Estvad Kirke. Han nævnes 1688 som
Fæster af en af Fru Helle Urnes Gaarde i Estvad af
nyt Hartk. = 4 Tdr. 5 Skp. 1 Fdk. 1 Alb., beliggende
i Estvad By. Han døde 1704, 77 tø Aar gi. — Gift med
Anne Sørensdatter, f. 1641, hendes Lig indsattes i
Estvad Kirke 21. Maj 1700, og her indsattes ogsaa O r
ganistens Lig 12. Decbr. 1704.
1. C h r i s t e n C h r i s t e n s e n , 1644— 1696, f.
1618, Degn her i 52 Aar, ringere 4 Mdr., begr. i Est
vad 12. Maj 1700. — Gift med 1) Maren Jensdatter,
begr. 6. Febr. 1681. 2) 24. Maj 1681 Anne Christens-
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datter af Estvad, f. 1624, begr. 12. Decbr. 1706. —
1690 bor Degnen i et Gadehus, han selv har bygget i
Estvad By, hans Besætning er 4 Faar.
2. H e n r i c h L y d e r s e n S c h r ö d e r , 1696—
1729, f. 1669 (Lyder Henrichsen S., f. i Saxen Lauenbourg v. Møln, Rytter i kgl. Majestæts Tjeneste af
Danmark i 43 Aar, begr. i Estvad 30. Novbr. 1710 i
hans Alders 81 Aar). Degn til sin Død, begr. i Estvad
1729, Fastelavnssøndag. — Gift 2. Oktbr. 1696 med
Maren M ortensdatter fra Estvad. — Børn: 1) Jacob,
f. 1698, død 1699. 2) Jacob, f. 1700. 3) Lyder, døbt
16. Juli 1702. 4) Anne, døbt 1. Maj 1704. 5) Christoffer, døbt 11. Juli 1706. 6) Giertrud, døbt 22. Maj 1708.
7) Morten. 8) Dødfødt Datter begr. 27. Oktbr. 1715.
Flere af disse Børn fik siden eget Hjem i Estvad Sogn.
1705: »Degnen har ingen Degnebolig, han bekommer
efter sædvanlig gammel Vis og Handel af hver Gaard
1 Skp. Rug, af hver Bol 1 Skp. Byg.«
3. O l u f R a s m u s s e n H v id , 1729—37, f. 1699,
Sognedegn for Estvad-Rønbjerg til sin Død 4. Jan1737. — Gift med Mette Mogensdatter. — 3 Børn:
1) Gamaliel, 2) Mariane, begr. 18. Jan. 1737, 3) Seve
rin, død 1733. — Degnen Hvid var Student og kom
vist lige fra Universitetet hertil. Han prædikede 1735
i Ejsing.
4. G u d m a n n L a r s e n K r o e g , 1737—92, f.
15. Januar 1711, kaldet som Sognedegn her 14. Oktbr.
1737, var her i 55 Aar til sin Død 18. Juli 1792, begr.
24. Juli p. Estvad Kgd. — Gift med Maren Andersen
Glattrup, en Søster til Manden i Hagens Mølle v.
Skive. — Børn: Helvig, f. 1764. — 1743 nævnes Deg
nen som »ganske fattig«, derfor Moderation i Kop
skat, han er tillige Skoleholder, men har ingen Degne
bolig. — 1790 havde han Degnebolig ved Kirken + 3
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Fag Skolehus, ingen Jordlod uden en liden Kaalhave,
hvor intet vil gro.
5. H a n s S e v e r i n L a u r b e r g, 1792— 1807, f.
1737 i Sønderholm (Provst Laurids Sørensen L. gift
med Karen Villadsdatter, Præstedatter fra Grundfør.
= 16 Børn. Gift 2. Gang med Sofie Amalie Hansdatter
Lessow, Provstdatter fra Lerup. = 8 Børn). Han
havde altsaa 24 Søskende, hvoraf en Del dog døde
som smaa. En Broder Hans Fr. L. var Præst i Balling
i Salling, og der var Hans Sev. en Tid. Da denne Bro
der blev Præst i Estvad 1774—90, har det maaske haft
Indflydelse paa Valget af Degn 1792. Han døde i Em
bedet 11. December 1807. — Gift med Elisabeth Ma
rie W estergaard, f. 1755, død p. >Nørkjær« i Røn
bjerg 31. Marts 1818. Ingen Børn. Testamente af 6.
Septbr. 1793.
Præsten L. og Degnen L. i Estvad var Fættere til
daværende Godsforvalter paa Estvadgaards Kloster,
Otto Marsvin Laurberg, og disse tre’s Farm or Beata
var af Slægten Zoega, der stammede fra den italienske
Adelsmand Mathias Zoega. — 1787 boede Degnen L.
i Præstegaarden og var ugift.
6. S ø r e n Sc h o u, 1808— 17, f. 1765, aflagde Ed
hos Bispen 30. Januar 1808, kaldet af Kammerherre
Sehested, hans Degnebolig var paa 6 Fag Hus ved
Kirken i Estvad By, desuden var der 4 Fag beregnet
til Skolestue; men han har ingen Jord, og Huset var
brøstfældigt. Død her 29. Septbr. 1817, begr. p. Est
vad Kirkegaard 8. Oktbr.
7. L a u r i t s C l a u s e n K j æ r , 1818—56, f. 10.
Marts 1790 i Jels (Claus Lauritzen g. m. Anna Kir
stine Eriksdatter). Dim. Borris 1812, 8. Septbr. L. og
Ks. i Veerst, 2. Maj 1818 L. og Ks. i Estvad-Rønbjerg,
entl. 1. Decbr. 1856, død i Estvad 27. Febr. 1863. —
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Gift 23. Novbr. 1813 med 1) Mette Kirstine Andersdatter Nissen, f. 30. Aug. 1795 (Gdr. Anders N. g. m.
Mette Marie Rosendahl i Bastrup, Vamdrup Sogn).
Død 25. Juni 1834 = 8 Børn. — Gift 31. Oktbr. 1834
med 2) Kirstine Kristensdatter Kjeldsen fra Lem i Sal
ling, død i Estvad 27. Maj 1891 = 6 Børn.
K jæ r havde fra 1849 følgende 9 Hjæ lpelæ rere:
1. Seminarist Jensen. 2. Lærer Alstrups Søn i Sevel. 3. Se
m inarist Jens Sørensen fra Hem v. Skive. 4. Seminarist S. S.
Brødbæk, se: Fousing. 5. Seminarist K jelstrup. 6. Seminarist
Pedersen. 7. Seminarist Hvid. 8. Niels Christensen Kok. 9. Visti
Sørensen, der blev Kjærs Efterm and.

8. V i s t i S ø r e n s e n , 1856—64, f. 12. Marts
1816 i Rettrup, Hvidbjerg Sogn i Salling. Var Hjælpe
lærer hos Formanden og kaldedes 1. Febr. 1857. Han
havde været Lærer i sit Fødesogn 1843—54. Dim. Jel.
1855, dernæst Vinterl. i Rønbjerg 1855—56, Privatl.
i Rønbjerg By Sommeren 1856 og kom saa til Est
vad, hvor han 2. Juledag 1863 mødte beruset i Kirken
og blev da afskediget k o rt efter. Han var derefter
Husi. og Vinterl. fl. St. Død 20. April i Otting i Sal
ling, begr. 28. April 1893 paa Estvad Kirkegaard. —
Gift med Dorthe Kathrine, født 1816, død 1870. —
12 Børn, hvoraf 3 døde spæde. En Søn, Søren Vistisen
blev 8. Juli 1868 Lærer i Hunetorp.
9. S e j e r M o r t e n s e n S t o k h o l m , 1864—
94, f. 5. Juni 1828 i Frederikshaab, Randbøl S. (Lærer
Morten Jørgensen S. se: Ørre). Dim. Jel., 1849, 1857 L.
i Asp, 9. Novbr. 1864 L. her, 1881 flyttede han til den
nye Skole i den nordre Del af Sognet. Entl. 1. Juli
1894 og flyttede til Rønbjerg St., hvor han døde »Skøn
Valborgsdag« 1911, begr. paa Estvad Kirkegaard. —
Gift med Ane Else Madsdatter f. 22 Jan. 1825 i Bor
ris, død 14. Febr. 1896, begr. i Estvad.
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ESTVAD NORDRE SKOLE
er bygget 1881 som Skole for den nordre Del af Sog
net. Læreren var Ks. fra 1881—94, Organist 1894—
1900 og derefter atter Ks. i Estvad Kirke.
1. Den første Lærer her var S e j e r M o r t e n s e n
S t o k h o 1 m, der flyttede fra den gi. Degnebolig i
Estvad Kirkeby.
2.. E j n a r Jm . P a n d u r o, 1894— 1900, f. 2.
April 1865. (Pastor H. R. P. i Roskilde gift med Jo 
hanne Sidenius). Hans Slægt er indvandret fra Spa
nien. Dim. Gedv. 1889. L. i Estvad n. Sk. 1894, for
flyttet 1. Maj 1900 til Brøndbyvester Strandskole,
Glostrup, entl. 30. Septbr. 1930. — Gift 22. Febr. 1896
med Caroline Christensen, f. i Estvad Kirkeby. (Gdr.
Frands Chr.).
3. N i e l s J e n s e n , 1900—24, f. 19. Maj 1857 i
Ørum v. Grenaa. (Gdr. J.). Dim. som Privatist 1884.
Vikar fl. St. bl. a. hos Evald Tang Kristensen. 1888 L.
i Farre, 1893 L. i Tange, Højbjerg S., 15. Marts 1900
L. v. Estvad n. Sk. og Ks. i Estvad K., entl. 1. Oktbr.
1924, hvorefter han bosatte sig i Skive. Gift med
Karoline Madsen, f. i Vange v. Vejle, = Børn: 3 Søn
ner, 5 Døtre.
4. K r i s t e n Ø r t s J e n s e n , 1924—27. Se: Fousing!
5. H a n s E m a n u e l N i e l s e n , 1927—, f. 6.
August 1898. Dim. N. N. 1923, Andenl. i Thise i Sal
ling, 1. Aug. 1927 kaldet hertil.
ESTVAD SØNDRE SKOLE
er bygget 1882 og udvidet i 1901.
Læreren her var Kirkesanger ved Estvad Kirke
1894— 1900 og derefter Organist.
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Fra 1881 til 1882 holdtes Skole i den gi. Degne
bolig i Estvad By og i Bers Biskole af: Peder Chr.
Kobberø, f. 13. Juni 1858 i Hvidbjerg p. Thyholm.
(Tømrer Christian K.). Dim. Ran. 1879, Husi. p. »Lidegaard« i Estvad Sogn, 1. Jan. 1884 L. i Oksenbøl, Ve
stervig Sogn. Ugift.
1. C a r l C h r i s t e n s e n , 1882—83, f. 1858.,
Hjælpelærer i Almind, 1882 Lærer i Estvad s. Skole,
13. Maj 1883 L. i Kragelund i Hids Herred. — Gift 15.
Marts 1882 med Marie Jensen. (Gdr. Jens Larsen i
Kisum, Estvad Sogn).
2. H a n s P e t e r s e n B ø r s t i n g , 1883—84, f.
8. April 1861 i Børsting. (Gdr. Mikkel Petersen). Dim.
Ran. 1881, Hjælpel. i Almind, 24. Maj 1883 L. i Est
vad s. Sk., 7. Jan. 1884 L. i Farsø, entl. p. Gr. af til
tagende Døvhed, Gdr. i Thise i Salling, 1913 Bopæl i
Mundelstrup.
3. N i e l s C hr. B r u u n , 1884, f. 26. Maj 1853
i Hirtshals pr. Hjørring. (Skibsfører P. Chr. B.).
Hører til en gammel Lærerslægt. Eksamen som Pri
vatist 1883. L. v. Nørresundby Realsk. 1884 L. v. Est
vad s. Sk. først som Vikar, 23. Februar fast ansat, 13.
April 1884 L. i Lendum v. Frederikshavn, 29. Decbr.
1891 L. i Sønderholm v. Nibe, 1. Juni 1915 entl. p. Gr.
»graa Stær« og flyttede til Aalborg. — Gift med Pe
trine Schmidt, f. 8. Juni 1857.
4. J. P. A a b o K r i s t e n s e n , 1884—88. Se:
Sinding!
5. L a u r i t s J e n s e n , 1888—90, f. 3. Aug. 1866
i Ramsing i Salling. (Murer N. Chr. J. gift med Ane
Laustdatter). Dim. Jel. 1888, s. A. L. i Estvad sdr. Sk.,
1890 L. i Vridsted pr. Skive, 1893 Førstel. i Debel paa
Fuur, hvor han døde 28. Juni 1897 (Tuberkulose). Har
skrevet flere Fortællinger i »Husvennen«. — Gift med
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Karoline Kirstine Johansson født i Silkeborg (G art
ner Gustaf Vilhelm J. gift med Maria Christensen, se
nere bosat i Jelling). — 1 Søn er Lærer i Vraa.
6. F r e d e r i k
Jø rg e n se n
B e n g a a rd ,
1890—93, f. 12. April 1865 i Dalby v. Kolding. (Bols
mand Jørgen J. B. gift med Louise Johansen). Dim.
Skaa. 1885. Husi. og Vikar i Skamby paa Fyn, L. v.
Privatsk. i Hjerk i Salling, 30. April 1890 L. i Estvad
sdr. Sk., 1. Oktbr. 1893 L. i Balling i Salling, entl. 1.
Oktbr. 1927. —? Den 8. Maj 1890 gift med Anna Ma
rie Jeppesen Kaastrup, f. 11. Jan. 1863 i Hjerk pr.
Roslev.
7. J. Chr. S i m o n s e n H e n r i k s e n , 1894—
95, f. 9. Septbr. 1872 i Vollerup, Vraa-Emb Kom.
(Snedker Peder S.). Dim. Ran. 1893. L. v. Oddense
Højsk., 1. Aug. 1894 L. v. Estvad s. Sk., 8. Marts 1895
L. i Grove, 1. Jan. 1900 L. i Volsted Sk., 1. Febr. 1907
L. i Stae Sk., Vester-Øster Hassing Kom., hvor han er
Lærer endnu. — Gift med Dagmar Jakobsen, f. 25.
Oktbr. 1875 i Gjellerup Sk. (Lærer Niels Jacobsen se:
Gjellerup).
8. D i d e r i k
C h ris te n s e n
G rø n b æ k ,
1895—97, f. 26. April 1863 i Aulum. (Gdr. Christen
G.). Dim. Gedv. 1894. L. v. Kolind Højsk., 20. Juni
1895 L. i Estvad Sk., 5. Oktbr. 1897 L. i Volling i Sal
ling. — Broder, se: Vinding! — Gift 1896 med Sidse
Margrethe Pedersen fra Møen.
9. A. J e s s e n s M a j l a n d , 1897— 1901, f. 13.
Jan. 1876 i Mollerup paa Mors. (Lærer Andr. J. M.,
død i Hvidbjerg Skole v. Skive). Dim. Jel. 1897.
Hjælpel. i Hillerslev, 30. Decbr. 1897 L. i Estvad sdr.
Sk., 9. Maj 1901 L. i Knudsbøl og Org. i Jordrup, 1.
Oktbr. 1905 L. v. Frederikshavn Skolevæsen. — En
Broder er L. i Værum v. Randers.
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10. C h r i s t e n C h r i s t e n s e n , 1901—04, f.
16. Juli 1871 i Staarup ved Højslev. (Husm. Chr. Niel
sen). Dim. N. N. 1900, Hjælpel. i Maabjerg, 27. Septbr.
1901 Enel. i Estvad s. Sk., Juni 1904 L. i Taftebjerg
Sk., Besser S. paa Samsø, 1906 L. i Lyager v. Skjern,
1910 L. i Ingstrup ved Viborg. — 1913 udg. »400 Ho
vedregningsopgaver«, 1917 »40 Timer i skr. Prøve
regning« samt »Hovedregning for Folkeskolen«. —
Gift 19. Novbr. 1901 med Karoline Kristine Pedersen.
(Gdr. Henrik Nygaard i Hjerm).
11. R a s m u s C h r . S t æ r m o s e , 1904—08, f.
13. Oktbr. 1882 paa Thurø v. Svendborg. (Møllefor
pagter S., senere i Høje i Sunds Herred). Dim. Skaa.
1903. Vikar v. Skaarup Byskole, till. Org., 1. Septbr.,
1904 Vikar i Lunde, Sunds Herred, 1. Novbr. 1904
Vikar, 21. Decbr. 1904 konst, i Estvad sdr. Sk., 1. Maj
1908 L. i Nyborg. — Gift 26. Decbr. 1905 med Ma
thilde Nielsen fra Gudme v. Svendborg.
12. K a r l J e n s e n , 1908— 13, f. 27. Juni 1885 paa
Estvadgaards Mark v. Skive (Gdr. Jens Jørgensen).
Dim. Ribe 1906. Vikar i Starup v. Varde. 1. Novbr.
1907 Vikar i Ansager v. Varde. 1. Maj 1908 L. i Est
vad sdr. Sk., 1. Septbr. 1913 L. i Vidstrup pr. Ulstrup,
1919 L. i Nordby paa Fanø. — Gift med Maren (Maja)
Smidt, f. i Ribe. (Farver S. i Ribe).
13. E j n a r P o u l s e n , 1913—21, f. 4. Septbr.
1891 i Hem Skole v. Skive. (Lærer Poul Jensen P.
gift med Maren Kjærgaard). Dim. Ran. 1913, 1. Ok
tober 1916 fast ansat som L. i Estvad sdr. Sk., 1. Ok
tober 1921 L. i Løvskal pr. Bjerringbro. — Gift 26.
Septbr. 1918 med Jensine Kirstine Frederiksen, f. i
Fousing v. Struer 12. Novbr. 1893. (Købmand J. P.
Fr. siden bosat i Mejrup v. Holstebro).
14. C h r i s t i a n L a r s e n , 1922—, f. 10. Febru-
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ar 1894 i Vestervig i Thy. (Farver L. P. L.). Dim. N. N.
1915, Andenl. i Rønbjerg, 1. Juni 1921 L. i Vangsaa
pr. Thisted, 1922 L. i Estvad sdr. Sk.
BERS BISKOLE.
1790 er her Omgangslærer. 1805 er Christen Gjøssing Omgangslærer her.
A f Vinterlæ rere her kan nævnes:
1. M i k k e l K n u d s e n ,1830—57, se: Rønbjerg Sk.
2. N i e l s S k y l v a d S ø r e n s e n , f. 24. Jan. 1842 i »S kyl
vade i B orbjerg. (Gdr. Søren Jensen). Død 6. M aj 1871, begr.
i Estvad.
3. M a d s A n d e r s e n S t r ø m , f. 19. Febr. 1853, Gaardmandssøn fra Rønbjerg. Dim. 1880 fra Jelling Sem. — G ift
23. Aug. 1881 med Kirstine Laursen fra Rønbjerg. — Død som
Lærer i V iborg.
4. R o g e r t h A n d e r s e n , f. 6. M arts 1845. — Den 24.
Juni 1870 g ift med Maren Andersen, f. 27. Juni 1840. — Han
var den sidste V interlæ rer i Bers.

RØNBJERG SKOLE
byggedes 1857 og udvidedes 1902, da der oprettedes
et Andenlærerembede. Fra 1817 var her Biskole ved
Kirken og før den Tid Omgangsskole.
Husmand Peder Pedersen, f. 1753 i Rønbjerg, død
s. St. 23. Juni 1838, var Omgangslærer i Rønbjerg i
44 Aar til 1817. Han opgiver Skoleholdet og ansøger
da om at blive Kirkesanger i Rønbjerg, mod at han
skænker sit Hus — efter sin Død — til et Skolehus
for Rønbjerg, men den Handel gik ikke i Orden. —
Gift med Maren Jensdatter.
Af Vinterlærere kan nævnes: Mads Nielsen Vejlgaard fra 1817, Jens Mortensen, Jens Stenholm, Mik
kel Knudsen, Niels Christian Dyrhberg, Visti Søren
sen.
1. M i k k e l K n u d s e n , 1857—69, f. 2. August
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1799, ueks., 1824—25 og 1825—26 V intert i Vinkel v.
Højslev, 1826—27 og 1827—28 V intert i Jegstrup,
Dommerby S., 1829—30 V intert i Sepstrup, Sevel S.,
1830—57 V intert i Bers Biskole og ejede en lille
Ejendom paa Smollerup Bakke, Estvad S., 22. Oktbr.
1857 blev han den første .L. i Rønbjerg ny Sk., entl.
1869, død 9. Aug., begr. 14. Aug. 1870 paa Estvad
Kirkegaard. — Gift 28. Decbr. 1830 med Inger Stiesdatter, der var Enke efter Gdr. J. Christensen i Nik
kelborg, som druknede i Nikkelborg Sø 3. Maj 1829.
Hun døde 8. Novbr. 1861, 70 Aar gi.
2. M a d s T h o m s e n H a l b o r g , 1869—94, f.
4. Juni 1831 i Haasum. (Gdr. Thomas Poulsen H.).
Var Elev paa Jelling Sem., var Randers Dragon, L. i
Tapdrup v. Viborg, var en Tid syg i sit Hjem i Haa
sum, Hust hos Kammerraad Lybye i Hem v. Skive,
1868—69 V intert i Bers, derefter Hjælpet s. S., 1.
Aug. 1869 L. i Rønbjerg, entl. 1. Novbr. 1894, død i
Estvad 11. Oktbr., begr. 18. Oktbr. 1905 paa Estvad
Kirkegaard. — Gift 9. Novbr. 1869 med Ane Kathrine
Laursen fra Balling i Salling, død i Estvad 2. Januar
1926. — 4 Børn: 1 Søn, 3 Døtre.
3. S ø r e n P e d e r P e d e r s e n H a r t v i g ,
1894— 98, f. 24. Maj 1871 i Højbjerg. (Teglværksejer
Niels P. H.). Dim. Silk. 1890. 1894 L. i Rønbjerg, 1.
Jan. 1898 L. i Vejrum v. Viborg, entl. 1. Aug. 1914.
Sekretær for K. F. U. M. i Viborg, 1917 Redaktør af
Bjerringbro Avis, 1918 tillige Indremissionær. Død
13. Aug. 1921 paa Viborg Sygehus, begr. paa Vam
drup Kirkegaard. — Gift med Karen Cecilie Hansen,
f. i Andst.
4. J. P. J a c o b s e n , 1898—1900, f. 30. August
1872 i Skagen (Fisker, Dbm. Søren J. gift med Jo 
hanne Nielsen). Var Fisker til han blev 21 Aar. Dim.
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Ran. 1894. Hjælpel. i Haasum, 1898 L. og Ks. i Røn
bjerg, 1900 L. og Ks. i Bolleholt, 1907 L. i Skagen,
1924 blev han Borgmester i sin Fødeby. — Gift 30.
September 1898 med Helene Koefod fra Skagen.
5. J o h a n n e s N i e l s e n 1900—03. Se: Bodholt!
6. G u n n e r J e n s e n W in d , 1904—, f. 12. No
vember 1876, dim. Skaarup 1899, L. i Darum M ark
skole, 1904 L. i Rønbjerg, død s. A. paa Skive Syge
hus af Blindtarmsbetændelse.
7. M a r t i n J ø r g e n A n d e r s e n , 1905—06, f.
29. August 1879 i Nørholm i Vendsyssel. (Lærer A.).
Dim. Ran. 1900. Vikar i Esbjerg, Brønderslev og Aal
borg. Soldat. 1. Juni 1903 L. i Assens, Falslev-S. On
sild, 1. Jan. 1905 L. i Rønbjerg, 1. Septbr. 1906 L. i
Grindsted pr. Sulsted.
8. C a r l H a m m e r O l a f N i e l s e n , 1907—08,
f. 1. April 1860 i Alleshave, Bregninge S. (Lærer Fre
derik Theodor N. gift med Johanne Marie Hammer).
Dim. Jonstrup 1880. 27. Juni 1880 Vikar i Nykøbing
S., derefter flere Vikarpladser, 1. Maj 1905 L. v. privat
Realskole i Holstebro, 1. Febr. 1907 L. i Rønbjerg,
flyttede 1. Oktbr. 1908. Forlod Lærergerningen og har
forsøgt flere Ting bl. a. Forsikringsvæsen.
9. T. M. P e d e r s e n B j æ r g e , 1908— 17, f. 15.
Juli 1863 i Bjærge v. Vejle. (Snedker P.). Uddannet
paa Gedved og Staby. Biskolelærer, L. v. Hadsten og
Vesterdal Højskoler, L. v. fl. Privatskoler, 1901 L. i
Hvingel, Hee S., 1. Oktbr. 1908 Førstel. og Ks. i Røn
bjerg, død i Embedet 10. Maj 1917, begr. paa Røn
bjerg Kirkegaard 16. Maj. Fra 1902 til sin Død drev
han et Engageringsbureau for unge Lærere. Mange,
deriblandt Meddeleren af dette, kan takke ham for
den første Ansættelse. — Gift med Mette Nielsen,
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død i Rønbjerg Skole 27. Juli 1924. — 1 Datter g. m.
Efterm.
10. H a n s H e n r i k F u n c h , 1917—, f. 27. Aug.
1886 i Fuglebølle paa Langeland. Dim. Odense 1910.
Vikar i Vejrum v. Struer, 1. Juli 1912 Andenl. i Røn
bjerg til han ved Svigerfaderens Død blev Førstel.
1917. — Gift 20. Novbr. 1914 med 1) Formandens
Datter, Kathrine Bjærge, f. 1894, død 1926. 2) 25.
April 1929 med Karen Hougaard. (Niels H., Jattrup i
Sevel Sogn).
ANDENLÆ RERE.
1. M i k k e l K r . M i k k e l s e n , 1902—05, f. 4. Ju li 1876 i
Vestervig paa Thy. (Snedker A. Chr. M .). Dim. Ribe 1902.
Andenl. i Rønbjerg 1. Septbr. 1902— 1. Jan. 1905. — E r nu
Kommunelærer i Frederikshavn.
2. M a r t i n C a r l R a s m u s s e n , 1905—07, f. 7. Juni 1880
i T ulstrup, Ikast S. (Husm. Anders R.). Dim. Silk. 1902. Eks. i
Tysk og Engelsk. 1. Novbr. 1902 konst, og 1. Novbr. 1903
fast ansat som L. i Assens, Falslev-S. Onsild Herred. 1. A p ril
1905 Andenl. i Rønbjerg, 1. Febr. 1907 L. v. Borgersk. i
Nordby paa Fanø. Cand. theol. 1916. 1917 Sognepræst i Ge
sten, 1918 Sognepræst i Daugbjerg-M ønsted-Sm ollerup, 1923
Sognepræst i Helnæs, død 21. Aug. 1929.
3. P e d e r
Saustrup!

C h r. M a a r b je r g

P aaske,

1907— 12. Se:

4. H a n s H e n r i k F u n c h , 1912— 17. Se: Førstelærere hert
5. C h r i s t i a n
6. E s b e r n

L a rs e n ,

1917—21. Se: Estvad sdr. Sk.l

J e s p e r s e n , 1921— 22. Se: V in d in g l

7. F r o d e L u n d , 1922—24, f. 3. O ktbr. 1900 i Rosilde pr.
Landrup. Dim. Odense 1922. 25. Juni V ika r og 1. Novbr. 1912.
Andenl. i Rønbjerg, 1924 Andenl. i Ore pr. M ejlskov.
8. C a r l J e n s e n H a v e , 1924 — , f. 6. Juni 1897. (Jens
H. i Elsø). Dim. N. N. 1924. V ik a r, konst. 1. Decbr. 1924 og fast
ansat som Andenl. i Rønbjerg den 1. Febr. 1926. — G ift 31.
M arts 1926 med Klara Jensen. (Jens J. i Junget i Salling).
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SAHL.
1790 er her Degnebolig i god Stand. Den nuværen
de Skole er opført 1896 ca. 100 m Nord for Kirken og
afløste en ældre, der laa ca. 700 m Vest for Kirken.
Andenlærerembedet oprettedes 1893 og afløstes
1905 af et Forskolelærerindeembede. Af Skoleholde
re kan nævnes: Christen Skolemester omkr. 1693. —
Jens Thomsen var Skoleholder til 1825 og bliver
1822 rost af Biskoppen for Undervisningens Orden og
Fremgang.
Holstebro Skole besatte Degneembedet her med en
Substitut til 1739.
Af saadanne kan nævnes:
1. N i e l s D e g n , der blev begr. her 10. Dom. p.
Trin. 1675.
2. O l e J e n s e n , 1675— 1704, f. 1634, Substitut
her til sin Død 1704. — Gift med Else Degns, f. 1636,
død 1709. = Børn. — Der var Degnebolig i Sahl By
= Htk. 1 Td. 1 Fdk. 2 Alb. — 1682 har Degnen 1 Fole,
1 Ko og 4 Faar. — 1705 bemærkes: »Degnen er til
lagt et lidet Degnebol paa 1 Td. Htk., hvilket form e
delst den gamle og nylig afdøde Degns store Armod
og langvarige Skrøbelighed er ganske øde. Husene
ganske paa Jorden nedfaldne (han opholdt sig i Ryde
Sogn), saa den nuværende Degn ej der kan have Hus
ly. Jorden er næsten udyrket, og det lidet, som blev
avlet, som ej var meget, var af den gi. Degn for længe
siden fortæ ret, saa den nuværende ej fandt for sig
Korn eller Straa.«
3. N i e l s S ø r e n s e n B u s s , 1704—31, Degn
her. (Søren B. g. m. Karen Nielsdatter). Død her 1731.
— Gift med 1) Maren Christensdatter Krog, f. 1665,
død her 1722. (Hun har Familie i »Hasselholtgaard«).
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2) 1724 Anna Pedersdatter Vium fra Naur Præstegaard. = Børn: 1) Niels, f. 1707. 2) Anne Marie, f.
1709.
4. H e n r i c h H o f m a n n, 1731—42, f. 1707, Stu
dent, Degn her til sin Død, begr. 20. Septbr. 1742. —
Gift med Vibeche Dorschæus, f. 1708 i Nr. Omme
Præstegaard. (Anders Pedersen D., Præst i Nr. OmmeBrejning 1699— 1716, g. m. Cathrine Dorthea Schytte,
død i Bjert 1746). Død 1782. Hendes Fætter, se: Bor
bjerg, Nr. 8. = Børn: 1) Margrethe, f. 1731; 2) Olaf,
f. 12. Februar 1733; 3) Anders, f. 1734; 4) Margrethe
Marie, f. 1734 g. m. Christen Thomasen, Jattrup i
Sevel; 5) Lars, f. 1737, død 1739; 6) Laurids, f. 1739,
bor 1776 der paa Egnen; 7) Christian, f. 1740.
5. H a n s C h r i s t e n s e n B r a a d , 1742—64.
>Den 9. Januar 1764 begravedes Degnen H. B. og
Mads Christensen af Bjert, som begge næste Aften
før Nytaarsaften druknede i Lundvad, da de agtede
samme Aften at køre derover til Skive, men Vognen
blev formedelst høje Vande, Drivis og haardt blæ
sende Vejrligt omkastet og de begge omkom i Van
det, dog bleve Bæsterne skilte fra Vognen, som stod
omvæltet i Vandet, og saaledes reddede.« — Hans
Broder Knud Chr. B. var Degn i Kobberup 1705— 11
derefter i Mønsted 1711—52. — Degneboligen = 1
Td. Htk. — Gift 1743 med Edel Christensdatter Agerbech fra Ejsing = 3 Børn: 1) Bodil Margrethe, f.
1744, gift 1767 med Peder Lauridsen, Aal. 2) Jens
Christian, f. 1745, senere bosat i Visby i Thy. 3) Anne
Dorthe, f. 1751, gift 1772 med Mogens Andersen af
Sønderby i Handbjerg.
6. P e t e r M u l w a d , 1764—90. Se: Sevel!
7. P e d e r S e j e r s e n , 1790— 1802. Se: Sevel!
8. C h r i s t i a n A u g u s t K j æ r u l f f , 1802—32,
Hardsyssels Aarbog XXIIII
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f. 8. April 1749 i Sindal. (Chr. Henrich Nielsen K.,
Præst i Sindal-Astrup 1742—71, g. m. Christine Marie
Rasmusdatter Schiøtt fra Rønnovsholm). 22. Aug.
1777 beskikket til Prokurator i Jylland, og da boede
han paa Ussinggaard hos Broderen Rasmus. 1786
Præstegaardsforpagter hos Broderen Niels i Ørre,
1790 Forpagter af Rydhave, tillige Ejer af Østergaard
i Ryde. Han havde faaet ca. 70,000 Daler med sin 1.
Hustru; men gik i Armod og blev 1802 Degn og
Skoleholder i Sahl, var »en maadelig Skoleholder,
men bestyrer Sangen godt.« Død 2. Septbr. 1832 i
Sahl. — Gift 28. Febr. 1786 med 1) Mette Laurence
Christiane Bering, f. 1759. (Godsejer B., Ørslev Klo
ster). Begr. 13. Novbr. 1807 i Sahl. 2) 20. Oktbr. 1810
Birgitte Marie Harbo, f. 1764, boede 1834 i Sahl
Degnebolig som Pensionist. = 8 Børn: 1) Peder Be
ring K., f. 9. Jan. 1787 i Ørre, Kontorist i Viborg, ju 
ridisk Eks., 1806 Fuldmægtig hos Byfoged Selmer i
Skive, 1812 Prokurator i Skive, død 4. Decbr. 1846,
g. m. Marie Margrethe Elisabeth Blegvad fra Langesgaard. = 0 Børn. 2) Christiane, f. 20. Febr. 1788, død
ugift som Hospitalsmedlem i Sahl 25. Juni 1855. 3)
Christian Henrich, f. 26. Septbr. 1790, lærte Handelen
hos Købmand Niels Gjølby i Viborg, Husmand i
Trængsel i Sahl, g. m. Maren Christensdatter. = 2
Børn. 4) Niels Sehested, døbt 24. Septbr. 1792 i Ryde,
Skrædder i Lemvig, g. m. Mariane. = 0 Børn. 5) Hen
rich Høeg, døbt 26. Juni i Ryde, Maler og Snedker t
Lemvig, g. m. Ane Marie Christiansdatter. = 3 Børn.
9. C h r i s t e n T h e r k i l d s e n , 1825—41, f. 1801
i Thorstrup, Ribe Amt, dim. Borris 1825, s. A. Lærer i
Sahl og ved Degnen Kjerulfs Død 1832 tillige Kirke
sanger, entl. 6. Marts 1841. — 1832 nævnes han som:
»en duelig, ordentlig, beskeden Lærer. Han synger
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godt.« Entl. 1841. — Gift 11. Oktober 1829 med Dor
the Pedersdatter, f. 1803. (Peder Thomsen i Aal). Død
13. Aug. 1836. = flere Børn.
10. N i e l s L o r e n t z e n W i l m a n n , 1841—58,
f. 1805 i Ribe. (Lorentz Nielsen W.). Dim. Borris
1826, Kontorist, 2. Septbr. 1829 kaldet af Biskop Koefod til Degn i Ejsing, 3. Maj 1841 L. og Ks. i Sahl, død
5. Juni 1858. — 1836 noterer Biskoppen: >. . . er vist
en duelig Lærer, men han er opblæst og indbildsk.
Efter et falsk Rygte en unaturlig Søn af Biskop K.«
— Gift med Louise Magdalene Chenon, f. 1803 i Rens
borg. (Sergiant Carl C.). Død i Sahl af Tæring Jule
aften 1851 = Børn: 1) Lorentz, f. 1829. 2) Ane Marie,
f. 1830. 3) Mette Magdalene, f. 1832.
11. C h r e s t e n J e n s e n M a i g a a r d , 1858—
91, f. 29. Decbr. 1823 i Maabjerg Skole. (Lærer Jens
M.). Dim. Ran. 1845, Husi. i 4 Aar, 1. Novbr. 1849
Hjælpel. i Aulum, 10. Juni 1854 L. i Tjørring, 16. Aug.
1858 L. i Sahl, entl. 31. Decbr. 1891, død 20. April
1893, begr. i Sahl. — Gift med 1) Abelone Nielsen =
8 Børn. 2) Ane Kirstine Jensen = 5 Børn. — Sønnen
Christian Bertel M., Lærer i Dons v. Alminde 1. Jan.
1912.
12. A n t o n S e v e r i n H a n g h ø j , 1892—, f. 7.
Juni 1863 i Thise Skole i Salling. (Lærer N. Chr. H.,
Feldingbjerg, siden Thise). Dim. Ran. 1885, 1. Aug.
1886 L. i Egebjerg, 21. Jan. 1892 L. i Sahl. — En Bro
der: J. P. H., død som Lærer i Rybjerg i Salling. —
Gift 8. Oktbr. 1888 med 1) Ane Margrethe Kaasgaard.
f. 7. Septbr. 1867, død 8. Juni 1895. (Gdr. Johannes K.,
Øster Lund i Ferring). = 2 Børn. 2) 6. Maj 1897 med
Oline Petrine Olesen, f. 13. Juni 1874. (Gdr. Chr. O.
af Gadegaard i Sevel). = 11 Børn.
C. J e n s e n , 1890—91, f. 8. Aug. 1867 i Ingerslev.
2»
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(Husm. Hans J.). Dim. Ran. 1889, 1. Novbr. 1890 L. i
Sahl i et midlertidigt Embede, 14. Aug. 1891 Andenl.
i Jelstrup, 9. Maj 1897 L. i Valby, senere København.
ANDENLÆ RERE.
1. J e n s L u d v i g K r i s t e n s e n , 1893—96. Se: Trandum !
2. Johannes Jakobsen, 1896— 98, f. 3. Aug. 1873 i Ø rritslev
v. Horsens. (Gdr. Niels Peter J. g. m. Ane M argrethe Hans
datter). Dim. Gedv. 1894, 1. M a j 1896 Andel, i Sahl, 1898 L. i
Dommerby, 1904 L. og Org. i F re jle v paa Lolland, 1908 L. i
Højslev Stationsskole. — G ift 10. Juli 1899 med M ette Ka
thrine Jensen M ø ller, f. 17. Septbr. 1876 i Brøndum v. Skive.
3. M a d s M a d s e n , 1898— 1902, f. 3. M aj 1868 i Lunde,
Odense A m t. (Husm. Ole M.). Dim. Jel. 1897, L. v. Give Real
skole, 5. O ktbr. 1898 Andenl. i Sahl, 7. Jan. 1902 L. i Rogen
strup v. Løgstrup, 1. Jan. 1906 L. og Ks. i Vorde, 1. M aj 1914
L. i Brøndum v. Skive. — G ift 28. Jan. 1902 med Maren Ras
mussen, f. 20. Novbr. 1878, Nørre Hougaard i Sahl.
4. A l b r e k t J o h n s e n , 1902—04, f. 24. Decbr. 1874 i
Snesere v. Præstø. (Parcellist Peter J.). Dim. N. N. 1899,
Hjæ lpel. i Vesterbølle pr. Gedsted, 1902 Andenl. i Sahl, 1904
Førstel. i Vrinders paa Mols. — G ift 14. A p ril 1905 med Dag
mar Andersen. (Læ rer M. S. A. i Thisted).
LÆ RERINDER.
1. K i r s t i n e H o l m , 1905— 12, f. 5. Febr. 1878 i Assento ft v. Randers. (Læ rer P. J. H.). Dim. V ejle 1899. V ika r fl.
Steder. 1902 Li. v. B je rrin g Forsk. v. B je rrin g b ro , 1905 Li. v.
Sahl Sk., 1912 søgte hun Afsked fo r at styre Huset fo r Brode
ren, Pastor H olm i Sahl, fo rfly tte t til Fruering.
2. M a r e n J o h a n s e n K æ r g a a r d , 1912— , f. 26. Decbr.
1882, dim. Varde 1903, Li. i Bjødstrup, 1912 Li. i Sahl.

BJERT SKOLE.
Biskole til Sahl indtil 1877. Biskolen laa midt i
Skoledistriktet ved den nuværende Holstebro-Skivevej.
Den nuværende Skole er opført 1878 med Tilbyg
ning 1895 og Kvist paa Sydsiden 1924.
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Andenlærerembedet oprettet 1895 og 1916 foran
dret til Forskolelærerindeembede.
BISKOLELÆ RERE.
1. M a d s S ø r e n s e n , f. 1753. (Cdr. Søren Madsen i B jert).
E r Skoleholder her 1787. — G ift med M ette Nielsdatter, f.
1749.
2. Husmand N i e l s N i e l s e n er her 1810.
3. G artner J e n s C h r . S ø r e n s e n er Skoleholder her
1839— 41. — G ift 26. M arts 1841 med Ane Pallesen, Enke efter
Gdr. Peder Chr. Christensen i B je rt.
4. A vlsbruger T h o m a s
S ø re n s e n
D a m s g a a rd ,
Skoleholder her 1841—76, Broder til den foregaaende, var en
d ygtig Benbrudslæge.

LÆRERE I BJERT.
1. O l e E r i k B e c h , 1877— 1915, f. 14. Maj 1845
i Grensten Skole v. Randers. (Lærer B., hvis Slægt i
flere Led har været Lærere.). Elev p. Ørsted Friseminarium, dim. Aarhus 1873, 4. Oktbr. 1873 Andenl. i
Mammen, 1875 L. i Mollerup, 1877 L. i Bjert, entl. 1.
Novbr. 1915, død i Vinderup 14. Februar 1925. — Gift
med Karen Pedersen, f. 2. Aug. 1855 i Ørum v. Viborg.
— Se: Vejrum sdr. Sk. Nr. 6!
2. H a n s P e t e r L a r s e n , 1915—, f. 12. Jan.
1884 i Vandløse v. Sorø. (Missionær Jacob L.). Dim.
N. N. 1906, Vinterl. i Ganer, Skjern Sogn, Soldat, 1.
Febr. 1908 Andenl. i Mammen, 1. Aug. 1909 L. i Ege
bjerg, 1. Decbr. 1915 L. i Bjert. — Gift 7. Febr. 1910
med Camilla Jensen. (Husm. A. Jensen, Ordrup v.
Merløse).
ANDENLÆ RERE.
1. N is H a n s e n N is s e n , 1895—97, f. 11. A p ril 1870 i
Ansager v. Varde. (Sognefoged A. C. N.). Dim. Jel. 1895. 11.
O ktbr. 1895 Andenl. i B je rt, 1. Decbr. 1897 L. i Sig v. Varde,
1. Novbr. 1901 L. og Ks. i Thorum i Salling, 1. Septbr. 1904 L.
i Overlund og Ks. i Asm ild, 1. M arts 1916 L. v. V ib o rg Søn
dermarkskole. — To Brødre er Lærere, se: 1) L. N. i Debelmose
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1899— 1900. 2) Kr. T. N. i Ganer 1901—02. — G ift med Dorthea
Nielsen. (Landm. J. i M øgeltorum i Salling).
2. K a r l A n t o n K r i s t e n s e n , 1898— 99, f. 1. Febr. 1878
i Taarup v. V iborg. (Husm. K. K.). Dim. Jel. 1897, V ik a r i H illerslev, T orup og Sig, 1. Jan. 1898 Andenl. i B je rt, 1. Juli 1899
L. i Flade p. M ors, 30. M aj 1900 L. i Søby og Ks. i Kobberup
v. Højslev, 1. O ktbr. 1903 Førstel. i Vrønding, 1. Decbr. 1907
L. i Bjeverskov v. Borup.
3. N. S ø r e n s e n K v i s t , 1899— 1903. Se: Hasselholt!
4. P e d e r S n e d k e r J e n s e n B i n d e r u p , 1904— 06,
f. 8. Febr. 1881 i Ørsted. (Husm. N. J. B.). Dim. Silk. 1902, L.
v. Randers Realskole, 1. Jan. 1904 Andenl. i B je rt, 1. M arts
1906 L. i Kokspang, 1. Novbr. 1907 L. i V ejby v. Skive, fo r 
fly tte t til S ejling v. Silkeborg. — G ift med Kirsten Pedersen.
5. L a r s P e t e r J e n s e n , 1906— 09, f. 6. M arts 1883 i
F ristrup v. Nr. Sundby. (Husm. Anders J. g. m. Ane M arie
Nielsen). Dim. N. N. 1905, Hjæ lpel. i Klæstrup, 1906 Andenl.
i B je rt, 1909 L. i Lyngsø v. V iborg, 1915 Førstel. i Sulsted i
Vendsyssel. — G ift 6. M arts 1908 med Henny Petersen, Kø
benhavn.
6. A n d e r s C h r . A n d e r s e n , 1909— 10. Se: Raast!
7. N i c o l a j L a j e r , 1911— 13, f. 10. M arts 1888 i Aarestrup pr. Frederiks. (Gdr. Johan Peter L.). Dim. N. N. 1910,
V ik a r i Løvel, V in te rl. i Husby, V ik a r i Ingstrup pr. Løkken,
1911 Andenl. i B je rt, 1913 L. i Grædstrup pr. Brædstrup. —
G ift 26. Ju li 1912 med Elisabeth Karenstine Vejbæ k. (Gdr.
Thomas V. i Husby).
8. A n d e r s C h r . M a d s e n , 1914— 15, f. 19. Septbr. 1891
i Ranum v. Løgstør. (Seminariepedel Mads M.). Dim. Ran.
1912, L. v. K o lt E fterskole, Soldat, 1914 Andenl. i B je rt, 1915
Trediel. i Ranum, 1918 Andenl. i Ranum, 1922 L. i Gjessing v.
Randers.
LÆ RERINDER.
1. J e n s i n e J e s p e r s e n , 1916— , f. 31 M aj 1882, dim.
Varde 1905, 1912 Li. i Haunstrup, S nejbjerg Sogn, 1916 Li. i
B je rt.

HVIDEMOSE PRIVATSKOLE.
Skolen er oprettet 1894 og søges af Børn fra Sahl,
Ejsing og Rønbjerg Sogne.
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1. U f f e J e n s e n , 1894— 97, se: V elling.
2. T h o r F a l k n e r , 1. M arts 1897— 1. Decbr. 1897, se:
Struer Borgerskole.
3. N i e l s M a r i u s S ø r e n s e n , 1897— 1901, f. 30. Ju li 1861,
ueks., flyttede herfra t il H øgild, senere Læ rer i Hirtshals.
Navneskifte = Hvidemose.
4. L. M . B e c h , 15. Septbr. 1901— 1. Juli 1902, Søn af Lærer
Bech i B je rt, ueks.
5. D a g m a r A n d e r s e n , 1. Septbr. 1902— 1. Septbr. 1904,
eksamineret.
6. L. M. B e c h , 1. Septbr.— l.N ovbr. 1904.
7. J o h a n n e N i e l s e n , 1. Novbr. 1904— 1. M a j 1905,
eksamineret.
8. L. M. B e c h , 1. M a j— 1. Novbr. 1905, den samme
Nr. 4 og 6.
9. N i e l s e n , 1. Novbr. 1905—3. M arts 1906.
10. A n d e r s e n K a a s , 1. A p ril— 15. O ktbr. 1906.
11. F ru A n n a Z i e t h a u , 15. O ktbr. 1906— 1. M aj
eksamineret.
12. J u l i e C h r i s t e n s e n , 1. M aj 1907— 1. Septbr.
eksamineret.
13. A n n a M ø l l e r , 20. Septbr. 1909— 13. M arts
eksamineret.

som

1907.
1909
1911,

14. K i r s t i n e B ø n d i n g, 13. M arts— 1. M aj 1911, ueks.
15. M a r g r e t h e A n d e r s e n , 1. M aj 1911— 1. Novbr.
1912, eksamineret.
16. G u s t a v C h r . P e d e r s e n , 1. Novbr. 1912— 1. Juli
1913, ueks.
17. S i d s e l H a a n i n g , 1. Aug. 1913— 1. Novbr. 1915,
eksamineret.
18. K n u d N i e l s e n , 1. Novbr. 1915—24. Ju li 1916, ueks.
19. A n t o n P. H o u g a a r d , 3. Aug.— 1. O ktbr. 1916,
eksamineret.
20. R a m u s H o u g a a r d R a s m u s s e n , 1. O ktbr. 1916—
1. Aug. 1920, f. 26. Febr. 1887 i Svendstrup i Sahl Sogn. (Bols
mand Jens Chr. R.). Dim. N. N. 1913, V ik a r i B je rt, Donslund,
Langø v. Nakskov, Seide og E gebjerg og derefter L. i Hvide
mose.
21. M a r g r e t h e
eksamineret.

A n d e rs e n ,

1. Aug.— 1. Novbr. 1920,
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22. F ru M e t t e S t e n u m , 1. Novbr.—6. Decbr. 1920,
eksamineret.
23. A. P. L u s t r u p , 8. Jan.— 1. A p ril 1921, pens. Lærer fra
Lindknud v. Holsted.
24. M. Ø s t e r g a a r d , 1. A p ril— 1. Aug. 1921, 1. Del a f
Lærereksamen.
25. M a r y M u n c h , 1. Septbr. 1921— 1. Septbr. 1923,
ueksamineret.
26. M a t h i l d e P e d e r s e n , 1. Septbr. 1923— 1. Septbr.
1925, Studentereksamen.
27. H e l g a N y s o m , 1. Septbr. 1925— 1928, f. 1. A p ril 1904.
dim. Th. Lang 1925, 1928 Li. i Ramsing i Salling.

HASSELHOLT SKOLE.
Her holdtes Skole i lejet Lokale til 1889, da Skolen
blev opført.
Pogeskolen oprettedes 1921.
1. K r. K r i s t i a n s e n , 1889— 1901, f. 30. Decbr.
1862 i Staby. (Landm. K.). Dim. Vesterbro 1885, 1888
Timel. i København, 10. Oktbr. 1889 L. i Hasselholt,
død 19. Febr. 1901. — Gift 28. Oktbr. 1891 med Ma
ren Mette Marie Iversen, f. 1867 i Oddum Sogn.
(Landm. Peder 1.).
2. C h r . A n d e r s e n , 1901—03, f. 5. Maj 1869 i
St. Ajstrup. (Husm. Anders Chr. Sørensen). Dim. Ran.
1897, Hjælpel. i Havbro, 1. Novbr. L. i Godthaab Sk.,
1901 L. i Hasselholt, 1903 L. i Nr. Vinge.
3. N i e l s S ø r e n s e n K v i s t , 1903—, f. 6. Maj
1874 i Borum. (Gdr. Hans S.). Dim. Ran. 1896, Hjælpe
lærer i Hjortshøj, Soldat, Hjælpel. i Sabro, 1899 An
denlærer i Bjert, 1. Novbr. 1903 L i Hasselholt. Ugift.
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LÆ RERINDER.
1. D o r o t h e a M a r i a n e S i e g u m f e l d t C h r i s t e n 
s e n , 17. Jan. 1921— 1. Novbr. 1923, kaldet t il Rødkjærsbro.
(Provst Christensen, Sahl).
2. I d a I v e r s e n , 1. Novbr. 1923— 1. O ktbr. 1926, f. 17.
Febr. 1896, dim. Haslev 1912, fly tte t til Andst.
3. Den samme som Nr. 1, 1. Novbr. 1926— 1. Decbr. 1927.
4. F rk. G r a v e r s e n fra 1. Decbr. 1927.

VINDERUP KOMMUNESKOLE.
Skoledistriktet hørte oprindelig dels til Bjert og
dels til Hasselholt.
Skolen byggedes 1905, og der ansattes en Lærer og
en Forskolelærerinde.
1. M a g n e J e n s e n W a r m d a h l , 1905— 15, f.
18. Maj 1878 i Maarslet. (Boelsm. C. Chr. Jensen i Thestrup). Dim. Silk. 1900, L. v. Silkeborg pr. Realskole,
I. Novbr. 1905 Førstel. i Vinderup, 31. Marts 1915
Overl. i Odder. — Gift 18. Maj 1906 med Marna Nico
line Elise Støye, f. 26. Septbr. 1883 i Silkeborg.
2. J e n s F r e d e r i k J e n s e n B u n d g a a r d ,
1915—, f. 19. Septbr. 1886 i Asp v. Struer. (Gdr. Niels
J. B.). Dim. N. N. 1907, Vikar i Lunde pr. Stenstrup,
1. Jan. 1908 Andenl. og Org. i Handbjerg, 1. Maj 1911
L. i Lyager i Dejbjerg Sogn, 1. Juli 1915 Førstel. i
Vinderup. — Gift 4. Aug. 1910 med Manne Rasmus
sen. (Pastor R., Agri, senere Ølby).
ANDENLÆ RERE.
1. J u l i u s M a d s e n , 1915— 22, f. 15. A p ril 1888. (Smed
K. M. i Gedved). Student 1908, dim. Jel. 1910, L. i Horsens,
Soldat i 21. M dr., 1915 V ik a r i Aarhus, 1. Decbr. 1915 Andenl.
i Vinderup, 1. M aj 1922 L. i Grenaa. — G ift med B irg itte E rlandsen, f. 5. Decbr. 1890 i Vinderup. (Urm ager J. E.).
2. R. A. R a s m u s s e n , 1922— , f. 20. Ju li 1898 i Spettrup,
U rlev Sogn. (Kommissionær Niels P. R.). Dim. Jel. 1919, L. i
Kragelund, Børkop Realskole, Thisted Kommuneskole, 1922
Andenl. i Vinderup. — G ift med Laura Laursen, Li. her.
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1. P. C. K. L i n d h o l t , 1924—28, f. 6. Juni 1897 i Hand
bjerg. (Boels. Søren Knudsen). Dim. N. N. 1921, 1. Aug. 1921
L. i Vinderup Realskole, 1. Aug. 1924 Trediel. i Vinderup, 28.
Febr. 1928 læser til cand. mag.
2. N. T h. M. N i e l s e n , 1928— , f. 28. Juni 1892 i B orbjerg.
(Husm. Laust Nielsen). Dim. Gedv. 1926, 1. Aug. 1926 V ikar,
og fra 1. M arts 1928 Trediel. i Vinderup. — G ift med Ellen
Næsted Nielsen. (Drejem ester N. S. N. i Skanderborg).
LÆ RERINDER VED FORSKOLEN.
1. J e n s i n e M a r i e J e s p e r s e n , 1905— 12. Se: B je rt.
2. A n e M a r i e K r i s t e n s e n , 1913— 19, f. 16. O ktbr. 1885
i Tolne. (Gdr. K.). Dim. V ejle 1910, Li. i T odbjerg Forsk., 1.
M arts 1913 Li. i Vinderup Forsk., 1919 Li. i Aalestrup.
3. D a g m a r A n d e r s e n , 1919—24. Se: S kjern!
4. I n g r i d K n u d s e n , 1924— , f. 4. Juni 1894 i Gimsing.
(Gdr. Jacob K.). Dim. V ejle 1914, 1. Febr. 1915 Li. i Taarup pr.
Frørup, 1. Juni 1921 Li. i Rødkjæ rsbro, 1. Aug. 1924 Li. i Vinde
rup.
LÆ RERINDER.
1. S u s a n n e P o u l s e n , 1912— 19, f. 15. Juli 1891, dim.
Haslev 1912, 1912 Li. i Vinderup, 1. M aj 1919 Li. i Kalundborg.
— G ift med Overlæ rer P. R. Skouby i Kalundborg.
2. L a u r a M a r i e R a s m u s s e n , f. Laursen, 1919— , f. 19.
Novbr. 1892 i Vadet Skole, Hallund Sogn. (Lærer R. A. L.).
Dim. Aarhus 1916, 1916 Li. i listed, 1917 Li. i G je ttru p , 1918
Li. i Vorgod, 1. Septbr. 1919 Li. i Vinderup. — G ift med Lærer
R. A. Rasmussen her.

EJSING.
Fik 1735 Handbjerg til Annex; men 1819 blev Ej
sing Annex til Sahl. Her er Degnebolig 1790, og Her
ren paa Landting har Kaldsretten. Lærerboligen,
hvori der forhen tillige var Skole, opførtes 1866, da
den ældre Skole var brøstfældig; 1902 opførtes ny
Skolebygning.
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Ejsing Degn er 1702 en Substitut, der penserer til
Holstebro Skole, han har hverken Sædeland eller no
gen Indkomst uden Æ g, og hvad Offer der kan falde;
derfor forskaanet for Skatter.
1. O l e D e g n , nævnes 1709 og 1721, er i fattig
og slet Tilstand. — Gift med Thale.
2. L a u r s K a a s, 17 ?—34, f. 1673. »Dom 4 p.
Epiph var den sidste Søndag han sang her i Kirken,
Natten efter blev han syg og døde Fredagen efter.«
•— Gift med Karen Degns.
3. J ø r g e n P e d e r s e n W i n c h e l , 1734—64,
Degn her til sin Død, begr. dom 21 p. Trin. 1764, var
Student, 1749 svarer han Skat af 10 Rdl., ingen Degne
bolig, var ganske forarm et. — Gift med Bodil Pedersdatter, f. 1694, begr. 11. Novbr. 1755 = 5 Børn: 1)
Cathrine Dorthea, f. 1734, g. m. Jesper Knudsen i Mø
borg; 2) Peder, f. 1727, bor senere i Ølby; 3) Sidsel
Marie, f. 1730, er 1764 Tyende i Hjerm; 4) Karen, f.
1732; 5) Anna Margrethe, f. 1737, tjener 1764 i Bjert
i Sahl Sogn.
4. M o n s . B a g m a n n, 1764—66, prædikede
flere Gange og kaldes »vor unge Degn«, men forsvin
der saa. Se: Vinding!
5. B a g g e L a u g e s e n W e d e l , 1766—75, f.
1701 i Nustrup. (Pastor Lauge Hansen W. g. m. Anna
Elisabeth Frederiksdatter Friis). 26. Novbr. 1727 ind
skrevet ved Universitetet. — »en lærd ved fremmede
Akademier velbekendt og berejst, i al sin Tid en gud
frygtig og skikkelig Mand, æ ret og elsket af alle ret
sindige.« Død i Ejsing Degnebolig, begr. 20. Decbr.
1775. — Gift med Dorthe Carlsdatter = 4 Børn: 1)
Lauge, f. 1759, se: Handbjerg; 2) Anna Lisbeth, f.
1743; 3) Christine, f. 1753; 4) Dorthe Øllegaard, f.
1755.
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W EDELS S TAM TAVLE.
Hofpræsten A n d e r s S ø r e n s e n W e d e l, g. m. M ette
Hansdatter Laugesen. Deres Søn: L a u g e A n d e r s e n W., f.
21. Decbr. 1602 i Ribe, Præst v. Cathrine K irke i Ribe 1636—
48, g. m. Elisabeth Hansdatter M a u ritii, en Præstedatter fra
Tønder = 10 S., 1 D.: H a n s L a u g e s e n V., f. 1631, Præst i
Nustrup 1659—92, g. m. Dorothea Øllegaard Clausdatter v.
Ahlefeldt = 4 S., 1 D.: L a u g e H a n s e n W., f. 1665, Fade
rens E fte rfø lg e r som Præst i N ustrup 1692— 1733, g. m. 1)
Anna Elisabeth Frederiksdatter Friis, en Præstedatter fra
Gram = 7 S., 2 D., 2) B irg itte Sophie Christensdatter A llerup,
Præstedatter fra Lem = 2 S., 1 D., 3) M arie Susanne Clement
= 2 S , 2 D.

6. L a u g e B a g g e s e n W e d e l , 1775—88. Se:
Handbjerg!
7. Ib S ø r e n s e n , 1789— 1812, f. 1740, Degn her
i 23 Aar, begravet i Ejsing 9. April 1812. — Gift med
Anne Jensdatter, f. 1738, begr. i Ejsing 26. Marts 1812.
8. J e n s H e r u p M u l v a d , 1812—29, f. 22. Ok
tober 1770 i Ejsing Præstegaard. (Christopher Bernt
sen M., Præst her 1756— 1802, se: Stamtavlen under
Sevel). Fra 1802 til 1812 bor han i Bjærghuse i Ege
bjerg. Død 3. Aug. 1829. — Gift 20. Aug. 1802 med
Maren Jensdatter. = Børn: 1) Marie Cathrine, f. 21.
Aug. 1803; 2) Christoffer, f. 1805, blev Hattemager i
Holstebro; 3) Jens, død 1825.
9. N. L. W i l m a n n , 1829—41. Se: Sahl!
10. L a u r i t s H a n s e n B r ø n s , 1841—63, f.
1800. Dim. Borris 1826, 3. Juli 1832 L. og Ks. i Trans,
24. Juni 1841 L. og Ks. i Ejsing. — Gift med Inger
Cathrine Andersdatter, f. 1802. = 1 Søn: Nicolaj, f.
1831. — Biskoppen bemærker 1833: »Lærer B. er me
get duelig, er gift med en Bondepige og han slaar sig
igennem!«
11. T h u e H a n s e n , 1863—75, f. 21. Marts
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1825 i Øster Skovlund, Sahl Sogn. (Gdr. Hans Chr.
Pedersen g. m. Mariane Knudsdatter). Dim. Ran. 1848,
L. i Volling i Salling, 1852 L i Laastrup v. Skals, 1859
L. i Hvidbjerg i Salling, 7. April 1863 L. i Ejsing, død
her 12. April 1875. — Gift med 1) Maren Christensen,
f. 1823, død i Ejsing 9. Marts 1869. 2) 5. Aug. 1870
Mariane Pedersen, f. 1852 i Ry de. = 1 Søn: Overlærer
Markus Hansen i Brønderslev.
12. K. J. D. P. S m e d e g a a r d , 1876—81. Se:
Vandborg!
13. K r i s t i a n M a d s e n L u n d , 1881— 1919,
f. 25. Maj 1852 i Vester Lund i Ferring. (Gdr. Mads
L. g. m. Edel Damsgaard). Dirn. Big. 1876, L. v. Gandløse Friskole p. Sjælland, Vikar i Harboøre sdr. Sk.,
Soldat, Vikar i Ferring, i 3 Aar Hjælpel. i Hjerm ø.
Sk., 6. Aug. 1881 L. og Ks. i Ejsing, entl. 1919, død
24. Aug. 1929 i Vinderup. — Gift 4. Novbr. 1887 med
Marie Vestergaard fra Nørhaa, f. 26. Aug. 1866.
14. A l b e r t J o h a n n e s A l b r e c h t s e n , 1919—,
f. 10. Oktbr. 1878 i Nees pr. Vemb. (Husm. Jens A.).
Elev paa Staby, dim. Ran. 1901, Hjælpel. i Vorupør i
Thy, 1903 L. i Hinding v. Thisted, 1905 L. v. Hørve
Højskole v. Hjørring, 1909 L. i Jørsby p. Mors, 1. Fe
bruar 1919 L. og Ks. i Ejsing. — Gift 31. Oktbr. 1905
med Anna Dorthea Rudbeck, f. 21. Juni 1879 i Grarup v. Haderslev.
LÆ RERINDER.
1. B a r b a r a K r i s t e n s e n , 1903—09. Se: Nr. Omme.
2. K r i s t i n e M a r i e K y e d , 1909— 11, f. 28. M aj 1887 i
V inding v. Vejle. (Gdr. S. P. K.). Dim. V ejle 1907. I to A ar
p rivat Li. p. »Aagaardsholm« i Salling. 1909 Li. v. E jsing F o r
skole; 1911 g ift med Gdr. Sehested Holm i Tandskov pr. Silke
borg.
3. M a r i a n e D a h m , 1911— 14, f. 29. M aj 1883 i Flade p.
M ors, Li. i E jsing 1911, 1914 rejste til Am erika, 1917 atter i
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Danmark, har haft forskellige S tillinger, bl. a. M edarbejder
v. Stege Folkeblad, Indehaver af en B ro deriforretnin g i Flade
p. Mors.
4. J ø r g i n e P e d e r s e n , 1915— , f. 15. Novbr. 1887 i
Raarup, dim. Odense 1914. Fra 1925 forandredes Embedet fra
Forskole- til Lærerindeembede.

EGEBJERG SKOLE.
Embedet er oprettet 1875. Den nuværende Skole er
opført 1902, da ansattes en Lærerinde. — 1834 næv
nes Jens Chr. Sørensen, 20 Aar, som Lærer ved Hjæl
peskolen her.
1. R a s m u s S ø r e n s e n J u u l , 1876—78, f. 7.
Februar 1849 i Kastbjerg Sogn ved Grenaa. (Søren
Chr. Rasm. J. senere Gaardfæster i Karlby v. Grenaa).
Dim. Lyngby 1872, Andenl. i Voldby, 1876 L. i Ege
bjerg, 1878 L. i Engesvang, entl. 1. April 1913. Bosat
i Søstrup pr. Holbæk. Han er Fæ tter til Nr. 5 her. —
Gift med Elisabeth Jensen, f. 7. Januar 1847 i Fugl
sang, Østbirk Sogn. (Gdr. Jens Thomsen). Død 18.
Decbr. 1921. 1 Datter er Li. i Søstrup v. Holbæk.
2. L a r s L a u r i d s e n A g e r s k o v , 1879—80.
Se: Højmark!
3. C. M. J e n s e n , 1880—86, f. 17. Jan. 1846 i
Smidie, Bælum Sogn. Dim. Ran. 1879, Privatl. i Hjerm,
4. Febr. 1880 L. i Egebjerg, 18. Juni 1886 L. Ljørslev
p. Mors, død 7. Marts 1909, begr. p. Ljørslev Kgd. —
Gift med Ane Sofie Kristensen, f. 1841.
4. A. S. H a n g h ø j , 1886—92. Se: Sahl!
5. J. P. R. M y g i n d, 1892—95. Se: Mogenstrup!
6. B. P. Ø s t e r b y , 1895—96. Se: Lomborg nor
dre Skole!
7. J e n s J e n s e n A a b y , 1897— 1902, f. 6. Aug.
1873 i Laven (Husm. J. J. A.). Dim. Ram. 1896, 14.
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Jan. 1897 L. i Egebjerg, 1902 L. i Lindbjerg. — Gift
med Marie Krogager fra Egebjerg.
8. N. K. V. A n d e r s e n , 1902—04, f. i Indien. (P.
Andersen, Missionær i Indien 1865—79). Dim. Jon
strup. 1. Septbr. 1902 L. i Egebjerg, 15. Maj 1904 L. i
Valsølille p. Sjælland, entl. kort efter.
9. O. V. T. T. L ø w e, 1904—09. Se: Nørstoft!
10. H a n s P e t e r L a r s e n , 1909— 15. Se: Bjert!
11. P o u l K r. A n d e r s e n, 1916—23. Se: Hjerm
ø. Skole!
12. J e n s A n d e r s e n , 1923—, f. 19. Juli 1889 i
Rind v. Herning. (Husm. John. A.). Elev p. Staby,
Vinterl., dim. N. N. 1912, Vikar, 1. Jan. 1913 L. i Mø
borg n. Sk., 1. Maj 1923 L. i Egebjerg. — Gift 15.
April 1919 med Maren Krarup. (Sognefoged K. i
Nees).
LÆ RERINDER.
K a r e n P. Ø s t e r b y , 1903— , f. 5. M arts 1869, ingen Eks
amen, holdt 25-Aars Jubilæum her 13. Jan. 1928.

RAAST SKOLE.
Pogeskole 1885—88. Enelærerembedet oprettet
1888. Skolebygningen opført 1885.
Lærerinde A. D. Bjerre, forflyttedes 15. Oktober
1888 til Hurup.
1. M a d s M ø l l e r , 1888—93, f. 24. Marts 1862
i Lime Sk. i Salling. (Lærer Peder Kristensen). Dim.
Jel. 1882, 1. Septbr. 1882 Vikar i Sir, 1886 Soldat,
1886—87 Vinterl. i V. Vejrup, 1. Marts 1887 Vikar i
Vejstrup, 27. Oktbr. 1888 L. i Raast, 1893 L. i Græsdal
i Taars, 1895 L. i Vannerup, 22. Febr. 1901 L. ogKs. i
Løgsted v. Løgstør, entl. 1. Oktbr. 1926, flyttede til
Aarhus. Forfatternavn: Møller-Græsdal. — Gift 5.
Marts 1892 med Margrethe Dagmar Nielsen, f. 24.
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Marts 1868. (Lærer Kristen N., Aagaard v. Kolding,
fh. Rødding i Salling). Hendes Søster, se: Dybe n. Sk.
1! = 5 Børn: 1) Gudrun, g. m. Lærer Jens Liengaard,
Frøslev v. Padborg; 2) Kjartan, L. i sdr. Vissing, g. m.
Ida Anker Møller.
2. J. C h r. P e d e r s e n , 1893— 1900, f. 15. Novbr.
1867, dim. Big. 1890, Vikar paa Bogø, 9. Juni 1893 L.
i Raast, 1900 L. i listed. — Gift med Ane Winding, f. i
Visby pr. Bedsted. (Farver W.).
3. S ø r e n M u n k , 1901—02, f. 11. Jan. 1876.
(L æ rer C. S. T. M. i Nr. Vinge v. Onsild). Dim. Jel.
1895, 1. Oktbr. 1895 Hjælpel. i Maabjerg, 1. Maj 1896
Andenl. s. St., 1. Febr. 1901 L. i Raast, 1902 L. i Sper
ring i Thy, 1. Decbr. 1904 L. i Opsneum, 1. Oktbr.
1910 L. og Ks. i Aasted v. Kvisel. — Pseudonym: E.
Vang. — Gift 8. Maj 1900 med Ellen Kirstine Tang, f.
18. Marts 1880 i Egerisgaard pr. Skive.
4. C h r . W e b e r , 1902—04, f. 22. Oktbr. 1877 i
Æ røskøbing, dim. Skaarup 1899, 1899 L. i Aarup
Realskole, 1901 L. i Odder, 1902 L. i Raast, 1904 L. i
Taagense pr. Nysted.
5. S ø r e n D u s i n u s K i i l e r i c h , 1904—09, f.
18. Septbr. 1875 i Ljørring Skole. (Lærer Søren K.
siden Hodsager.). Dim. Silk. 1900, L. v. Bramminge
Efterskole, L. i Ølstrup v. Ringkøbing, 1. Juni 1904
L. i Raast, 1909 L. p. Lundø, 1912 L. i Højslev, 1920
L. i Arnum i Sønderjylland, død 1922. — Gift 7. Juni
1904 med Dagmar Jørgensen = 8 Børn.
6. M a r i u s R a s m u s s e n, 1910, f. 7. Marts 1884,
dim. Silk. 1909, Andenl. i Sahl v. Bjerringbro, 8. Maj
1910 L. i Raast, 20. Aug. 1910 L. v. Højskolen og Real
skolen i Høng, senere L. i Skaarup pr. Nykøbing Sj.
7. A n d e r s C h r . A n d e r s e n , 1910— 14, f. 19.
Oktbr. 1882 i Nørreøkse. (Gdr. Chr. A.). Dim. Ran.
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1909, 1909 Andenl. i Bjert, 1. Decbr. 1910 L. i Raast,
1. Jan. 1914 Førstel. i Bjerringbro. — Gift 1911 med
Maren Christensen, f. 19. Jan. 1890 i Skelund. (Gdr.
Axel Chr.).
8. N i e l s N i e l s e n , 1914—, f. 13. Febr. 1876,
dim. Ribe 1912, Vikar i Albæk, 1914 L. i Raast.
RYDE SKOLE.
Til 1831 Annex til Borbjerg. 1684 lod Fru M argre
the Reedtz paa Rydhave opføre et Skolehus paa 7 Fag
af Egetømmer samt gav en Toft til Jordlod og Lære
ren aarlig 1 Td. Rug, 1 Td. Byg og 12 Rdl., »som saa
længe Verden staar skal ydes af Rydhave«. Fundats
25. Marts 1684.
Det er den ældste selvstændige Almueskole i Hardsyssel.
1766 indrettes Skolehus i 3 Fag, der bygges til ve
stre Ende af Degneboligen.
1865 indviede Lærer C. N. Bech en ny Skole — med
Bispens Bemyndigelse, da der var Vakance i Præste
embedet — i Overværelse af Beboerne og Skolebør
nene. Han mindedes Fru Reedtz, der gav det første
Skolehus.
Denne.Skole laa ca. 1 km Syd for Ryde Kirke lige
ved Borbjerg Sogneskel, og hertil hørte 12 Tdr. Ld.
god Jord. Den nuværende Skole er opført 1902. For
skole oprettedes 1. Novbr. 1901, blev Andenlærerem
bede fra 1. Februar 1905 og fra 1. Septbr. 1923 Lærer
indeembede.
Af Skoleholdere her kan nævnes:
Hans Skolemester 1730 og 1744.
Lars Skoleholder begraver sin Søn Jacob 1. Januar
1750.
Jens Skolemester begraves 1768, 51 Aar gi.
Hardsyssels Aarbo g XXIIII

3
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Laurs Jensen (Hvolbech) f. 1741 var Skoleholder
her før 1780, han var tillige Fæster under Rydhave og
boede i »Ravnshøje, død her 28. Decbr. 1816. »Duelig
god!« — Gift med Judith Nielsdatter, f. 1739. = Børn:
1) Christine, f. 1776; 2) Jens Nicolaj, f. 1777.
1. C h r i s t e n N i e l s e n U l s ø e , 1817—58, f.
ca. 1797 i Ryde Sogn. (Sognefoged Niels Ulsø). Uex.,
første Kollats 28. April 1817, kaldet 21. Marts 1817
af Kammerherre, Stiftamtmand Seehested til Rydhave.
Bispevisitats 1833; »Er neppe duelig Lærer, thi der
var ikke synderlig Orden i Skolen. Disciplin mangler.«
Død 27. Jan. 1858. — Gift med Mette Johanne Jespersdatter, f. 1805 i Borbjerg. (Gdr. Jesper Christen
sen, Abildholt). = Børn: 1) Jesper, f. 1829; 2) Niels,
f. 1831; 3) Carl, f. 1833.
2. C h r. N. B e c h , 1858—88, f. 27. Septbr. 1823,
dim. Ran. 1844, L. i Hørmested pr. Hjørring, 21. April
1858 L. og Ks. i Ryde, entl. 31. Decbr. 1888, død 5.
Jan. 1892 i Sundbyøster. 26. Maj 1867 Dbm. Var en
kendt Kaligraf. Udg. af geografiske Lærebøger, SkoleForskrifter m. m. »Afsætningen af dem (Skole-For
skrifter) har været mig en god Hjælp til at kunne op
drage og støtte min ualmindelige talrige Børneflok«.
— Gift med Andriette Cathrine Sørensen, f. 1836. =
18 Børn.
3. J e s P e d e r H a n s e n , 1889— 1907, f. 26.
Marts 1857 i Brørup. (Gdr. og Dbm. Ole Chr. Han
sen). Dim. Jel. 1879. 1881 L. i Trabjerg i Borbjerg
Sogn, 1889 Førstel. i Ryde. Død 3. Novbr. 1907 efter
en Operation, begr. paa Ryde Kgd. 10. Novbr. — Gift
med Andrea Cecilia Henriette Hansen, f. 1859, død
her 1907. = Datter: Louise: se Vester Bjerge!
4. S. M. S ø r e n s e n , 1908— 12. Se: Nr. Nissum
ø. Skole!
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5. K r i s t e n K r i s t e n s e n , 1913—24. Se: Yllebjerg!
6. A n t o n T h o r s e n , 1924—, f. 28. Jan. 1883
paa Fuur. (Rebslager Chr. T.). Dim. N. N. 1912, 1. De
cember 1912 L. v. Harboøre s. Skole, 1. Jan. 1915 L.
v. Harboøre n. Skole, 1. Marts 1924 Førstel. i Ryde.
— Gift 5. Septbr. 1914 med Maren Lundsby, f. 29.
Novbr. 1890. (Gdr. E. L. i Lomborg v. Lemvig).
LÆ R ER IN D ER OG ANDENLÆ RERE.
1. S ø r i n e K r u s e , 1901— 02, uddannet paa Hoven Kvinde
skole, konst, her 1. Novbr. 1901— 1. Novbr. 1902.
2. K n u d s i n e P e t r a K n u d s e n , 1902—05, f. 25. Decbr.
1876 i Staustrup v. Aarhus. (Landm. Knud Jensen). Udd. p.
Hoven Kvindeskole, 1. Novbr. 1901 Pogeli. i H je rm ø. Sk., 1.
Decbr. 1907 i Ryde, entl. 1. Jan. 1905. — G ift 7. Septbr. 1915
med Gdr. Johan Johansen, Nr. Skjelsgaard i H jerm .
3. P e d e r K n u d s e n W o l d s g a a r d , 1905— , f. 7. No
vember 1879 i Nr. Omme. Dim. Gedv. 1903, 1. Febr. 1905 A n 
denlærer i Ryde, 1. Decbr. 1905 Enel. i Toustrup ø. Sk., Dollerup Sogn, Gern Herred.
4. P e t e r R a s m u s F i l l i p S k o v , 1906— 07, f. 27. M arts
1882 paa Sejrø. Dim. Jonstrup 1903, L. v. Damsholte Legat
skole, 1905 Andenl. i Vemb, 1906 Andenl. i Ryde, 1. Septbr.
1908 Enel. i Aast Skole pr. Vandet.
5. J o h a n n e s O d g a a r d , 1908— 12. Se: Nørlem.
6. K a r l V i l h e l m B e r t e l s e n , 1912— 13, f. 12. A p ril
1881. (M ø llebygger Joh. B. i Ølsted). Dim. Jel. 1909, 1. Novbr.
1909 L. v. V inding Højskole, 22. Aug. 1910 V ik a r i Holstebro,
15. Novbr. 1911 H jæ lpel. i Hinding, 1. Juli 1912 Andenl. i Ryde,
1. Septbr. 1913 L. i Dalby v. G jørlev, 1. M aj 1915 atter L. v.
Vinding H øjskole, 29. Jan. 1916 L. i A strup v. Arden.
7. I n g v a r t H a n s e n M o s e g a a r d , 1913— 17. Se: Lomborg v. Skole.
8. A x e l A u g u s t M ø l l e r , 1918—21. Se: M aabjerg v.
Skole!
9. K a r l I m m a n u e l J e n s e n , 1921—23, f. 12. Febr. 1898,
dim. N. N. 1920, 1921 Andenl. i Ryde, 1923 L. j Feldingbjerg
pr. Stoholm.
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10. J o h a n n e P e t r i n e C h r i s t e n s e n , 1923— , f. 14.
Juli 1891 i Elsted pr. Snedsted. (Bolsm. Hans Chr.). Dim. N. N.
1922, 1. Septbr. Li. i Ryde.

STENDIS SKOLE.
Embedet er oprettet 1878. Forskole oprettet 1913
og nedlagt 1921.
1. L a u r i t s B o r c h S ø r e n s e n , 1878—98, f.
12. Juni 1851 i Brejning. (Gdr. S. P. Madsen). Dim.
Ran. 1878, 25. Oktbr. 1878 L. i Stendis, entl. 1. Septbr.
1898. — Broder til P. Mosdal S. i Yllebjerg! — Gift
1. Juni 1879 med Jensine Nielsen, f. 1853. (Niels Chr.
Jensen, Felde i Ryde).
2. P. N ø r s k o v L a u r i t s e n , 1898— 1902. Se:
Hjerm s. Skole!
3. J e n s A b i l d s t r u p , 1902—05. Se: Troldhede!
4. K r i s t e n K r i s t e n s e n , 1906— 13. Se: Ylle
bjerg!
5. P e d e r P e d e r s e n , 1913— 19, f. 20. April
1886 i Hvidbjerg p. Thy. (Gdr. Peder Poulsen P.).
Dim. N. N. 1912, Vikar, 1. Marts 1913 L. i Stendis, 1.
Febr. 1919 Førstel. i Ulstrup p. Djursland. — Gift 5.
Septbr. 1913 med Marie Madsen. (Gdr. Jens M. i Ulsø
i Ryde).
6. M a r t i n u s C a r l s e n , 1919—, f. 20. Jan. 1888
i Fabjerg v. Lemvig. (Bolsm. Peder Stensgaard C.).
Dim. N. N. 1914, Vikar i: Vils p. Mols, Drastrup pr.
Volkmølle, Bjert, Vinderup, Vils, 1. April 1916. Andenl. i Outrup p. Mors, 1. Maj 1919 L. i Stendis. —
Gift 1) 28. Oktbr. 1919 med Astrid Margrethe Poul
sen, f. 8. Decbr. 1887 i Grønbæk Skole. (Lærer A. P.
i Fabjerg 1892—). 2) 28. Oktbr. 1926 med Marie Kri
stensen, f. 10. Novbr. 1903. (Boelsm. Anders Skov Kr.
i Ryde).
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SEVEL.
Skolegangen begyndte Mikkelsdag 1743 i Sevel
Degnebolig og tillige tre Steder i Sognet i lejede Lo
kaler. 1800 opgav man at leje Skolestuer, og herefter
holdtes Omgangslærere.
1. J e n s H a n s e n M a r i b o , 1653—88, f. 1619,
aflagde Ed 26. Juni 1653 og var Degn her til sin Død
1688, begr. Kristi Himmelfartsdag. — Gift.
2. C h r i s t e n J a c o b s e n M e j r u p, 1688—
1706, f. i Mejrup Præstegaard. (Jacob Hansen Dufrich, Præst i Mejrup 1641—67 g. m. Kirsten Christensdatter). Student, afl. Ed 13. Maj 1689 i Haderup
Præstegaard, Degn her, men »har hverken Degne
bolig, Hustru, Folk eller Fæ, saasom han lever ugift
og bor i en Stue hos Niels Willadsen i »Hofgaard«.
3. G r e g e r s J u s t s e n T o r n i n g , 1706— 18,
var først Formandens Substitut og 1706 Degn her,
Ed 24. April 1706. — Gift med . . . Thøgersdatter. =
Børn: 1) Marie Magdalene, f. 1706; 2) Just, f. 1709.
— Degnekonens Søster: Ane Marie g. m. Degnen i
Fly Jens Pedefsen Holm.
4. N i e l s O l u f s e n L e e g a a r d , 1718—36, var
Student, »Sognedegn ærlig og gudfrygtig«, døde i
Embedet 6. April 1736. (Broderen: Iver O. L. Degn i
Stadil 1704—45). — Gift 1725 med Anne Laursdatter.
= 4 Børn: 1) Else Cathrine, f. 1726; 2) Oluf, f. 1730;
3) Elisabeth, f. 1732; 4) Lars, f. 1734.
5. H e n r i k G e r n e r , 1736—68, Sognedegn her
til sin Død 1768. Han har tre Søskende eller Halv
søskende: 1) Anders Pedersen, Degn i BrøndumHvidbjerg i Salling; 2) Peder Pedersen Lyngby, der
er død før 1768; 3) Maren Pedersdatter Lyngby, gift
med Peder Fogh, hun bor som Enke i Volstrup Mølle
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1768. — Gift med 1) Sofie Jacobsdatter Brasen, død
1766. = 0 Børn. 2) 17. Juli 1767 med Gertrud Jens
datter. (Jens Christensen i Sahl). Død 1769.
1768 dør Henrik Gerner af Blodgangs Sygdommen,
som »har sin Udgang fra Degneboligen og graserer
i Byen.«
1743 er hans Kopskat modereret paa Gr. af F attig
dom.
6. M a d s C h r i s t e n s e n L u n d , 1768—90, f.
1723 i Ryde Sogn. (Christen L.). Skoleholder i Sevel
1765—68, da han blev Degn. Død her 16. Septbr. 1790.
»Han var en ordentlig Mand, en sød Sanger, en god
Skolemester, hans Sjæl er indbunden i de levendes
Knippe.« — Han faar en ny Degnebolig 1768. —
Gift med Else Cathrine Nielsdatter, f. 1725.
7. P e d e r M u l w a d , 1790— 1802, f. 1728 i Brøndum Præstegaard i Salling. (Bernt Rosenmeier M.,
Præst i Brøndum 1725—62). Student. Degn i Sahl,
1790 Degn i Sevel, død 1802, begr. 12. Juni p. Sahl
Kgd. — Gift med 1) Christiane Christensdatter Leegaard, f. 1738 i Helsingør. (Toldbetjent Chr. L.). Død
i Sahl 1786. = 0 Børn. 2) Zidsel Nielsdatter Broch, f.
1740, død 1801. = 0 Børn; men 1 Plejebarn: Leopoldine Christensdatter.
SLÆ GTEN M U LW AD .
Bernt Rosenmeier M., Præst i B røndum -H vidbjerg 1725—62.
— G ift m. Karen Christophersdatter Stub, død 1782 hos Deg
nen i Sahl, — 5 S., 2.:
1. Niels M., Præst i Haasum-Ramsing 1758—88.
2. Christopher M., Præst i E jsing-H andbjerg 1758— 1802,
g ift 3 G. = 6 S., hvoraf Emiche H jerm M., se: N øvling 1811—
24. Jens Hærup M., se: Ejsing.
3. Peder M., se: Sevel 1790— 1802.
4. Hans Christian M., Sognedegn i Selde-Aasted i Salling.
5. Jens, opholdt sig 1782 i H andbjerg Pdg.
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6. Else Kirstine, død 6. A p ril 1799 i E jsing Pdg., ug ift.
7. Clara, g. m. Bertel K je ru lf, Degnesøn fra Husby, Præst i
M ejrup 1775—76.

8. P e d e r S e j e r s e n , 1802—31, f. 1762 i Hor
sens, Degn i Sahl til 1802. Død i Sevel 24. Februar
1831. Han var en god Rimsmed. — Gift med M argre
the Lund, f. 1770, fra Fredericia. = 11 Børn. — »Han
var kaldet af Kammerherre Schested. Skolen holdt
han med maadelig Flid.« — I hans Tid var her to Om
gangsskoler, en for østre og en for søndre Sogn med
Henrik Knudsen og Christen Pedersen som Skole
holdere.
9. C h r i s t e n C h r i s t e n s e n A s t r u p , 1831
—65, døbt 30. Septbr. 1792 i Brøndum v. Varde. (Chri
sten Sørensen i Astrup By). Dim. Borris 1821, 27. Sep
tember 1824 L. i Jedsted By i Vilslev Sogn v. Ribe,
1831 L. og Ks. i Sevel, entl. 1. Jan. 1865, død 1882. —
»Astrup er meget duelig, men ogsaa noget tillidsfuld.
Han er meget halt.« — Gift med Johanne Kathrine
Hjerrild, f. i Øse Praéstegaard. (Hans H., Kapellan hos
Faderen i Øse 1785, Præst s. St. 1788, i Vilslev v. Ribe
1821). = 2 Børn: 1) Hans Hjerrild A., f. 4. Juli 1832,
1. Decbr. 1850 Hjælpel. i Estvad, dim. Ran. 1853, 1854
L. i Thorup og Guldager; 2) 1 Datter.
10. N i e l s S ø r e n s e n B a l l e , 1865—93, f. 27.
Marts 1830 i Ulstrup, Sdr. Onsild Sogn v. Hobro. (Gdr.
S. Pedersen B.). Dim. Ran. 1851, 10. Aug. 1851 L. i
Tørslev, 11. Febr. 1856 i Nørre Vinge, 16. Decbr.
1865 i Sevel, entl. 31. Decbr. 1893. Død 28. Febr. 1901
i Randers, begr. der 6. Marts. — Gift med Ane Kir
stine Nielsen fra Glenstrup. = 4 Sønner, 2 Døtre.
11. K r i s t e n P e d e r s e n , 1894— 1902. Se: Løn
borg!
12. A. C h r. J e n s e n , 1903—07, f. 27. Aug. 1873
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i Harridslev v. Hjørring. (Smed Jep J.). Dim. Jel. 1898,
1. Novbr. 1898 Vikar i Sahl v. Bjerringbro, 5. Juni
1899 L. i Rødhus v. Aabybro, 1. Febr. 1903 Førstel.
og Org. i Sevel, 1. April 1907 L. i Hjørring. — Gift
18. Juli 1904 med Anna M argrethe Olsen. = 1 Datter.
13. J. P. J a c o b s e n W i l l u m s g a a r d , 1907—,
f. 3. Juni 1872 i Fjelstervang i Vorgod Sogn. (Ole
Chr. J. W.). Dim. pr. 1894, Hjælpel. i Kokborg, 1895
Andenl. i Sevel, 15. Decbr. 1897 L. og Ks. i Madum,
1. Marts 1903 Førstel. i Læborg, 30. Juni 1907 Førstel.
i Sevel. En Broder er Ovcrl. i Jerne. — Gift 19. Febr.
1898 med Cathrine Nielsen f. i Tisted Sogn i Himmer
land, Søster til Kirstine N. gift med Nr. 11 her.
ANDENLÆ RERE.
1. J. P. J. W i l l u m s g a a r d , 1. Jan. 1895— 15. Decbr. 1897.
Se: Sevel Førstelærere.
2. N. C h r . M a d s e n , 1898— 1901, f. 9. A p ril 1874 i Søndb je rg paa Thy holm. (Gdr. M. i Helleris). Dim. N. N. 1896,
Hjæ lpel. i Brande, 1898 Andenl. i Sevel, 1901 Førstel. i Brande,
entl. m. Pens., Redaktionssekretær i Brønderslev, 1916 Redak
tø r i Slagelse, 1917 Gaardejer i Karlebo v. Hillerød. — G ift
1. Gang med Helga Olivia Ludovika H intz, skilt, g ift 2. Gang
med Signe Secher. (Gdr. S. i B ølling v. Kolding).
3. N. P. S ø r e n s e n , 1901—05, f. 27. J u li 1877 i Sønderho i
Thy. (Gdr. Niels K nottrup Sørensen). Dim. Ran. 1899, V ika r,
1901 Andenl. i Sevel, 1905 L. i K arm isholt i Vendsyssel, L. i
S jø rrin g pr. Onsild.
4. M. M. K r i s t j a n s e n , 1905—08, f. 17. Juli 1880 i H av
lykke paa Lolland. (Læ rer M. Kristjansen). Dim. Ran. 1903,
1. Septbr. 1903 H jæ lpel. i Snedsted i Thy, 1. A p ril 1905 Andenl.
i Sevel, 1. M arts 1908 Førstel. og Ks. i Flade p. Mors. — G ift
med Johanne Cathrine H arkjæ r.
5. J. L e a n d e r J a c o b s e n , 1908— 11, se: Madum.
6. A n t o n M a r i u s J e n s e n , 1911— 14, f. 17. Septbr. 1887
i Nøddelund v. B jerringbro. (Gdr. Chr. Jensen). Ved Snedkerhaandværket i 5 Aar. Dim. Haslev 1911, V ika r i Løgstør og
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Sarup paa Fyn, 1. Decbr. 1911 Andenl. i Sevel. 1. Novbr. 1914
L. v. Torslev Drengeskole, L. i Odense.
7. K l a u s V i l h . S ø r e n s e n , 1915—20, f. 9. M arts 1890 i
Høllund, Vorbasse Sogn. (Husm. A nton Sørensen). Dim. Has
lev 1914, 1. M aj 1915 Andenl. i Sevel, 1920 Førstel. i Skovlund,
Tistrup Sogn.
8. P e d e r G u s t a v C h r i s t e n s e n , 1920— 21, f. 7. M aj
1895 i K je ld b je rg [Landm. C.]. Dim. Ran. 1917, L. v. en Ung
domsskole i B alling, 1920 Andenl. i Sevel, 1921 L. i Junget i
Salling, 1. Aug. 1929 Førstel. i Voldby v. Hammel. — G ift med
Asta Mogensen. [M ejeribestyrer M., K je ld b je rg ].
9. S. M. B ø r s t i n g , 1921—23. Se: Stauning.
10. A a. G. L a u s t r u p , 1924 - 25. Se: Tarm.
11. N. K. J e n s e n , 1925— , f. 9. Febr. 1903 i L ille Sjørup,
Ørsted Sogn. (Boelsm. M o u ritz Jensen). Dim. Jell. 1924, L. v.
Holsted E fterskole, 1. Febr. 1925 Andenl. i Sevel.
LÆ RERINDER.
1. K i r s t i n e M a r i e N i e l s e n K j æ r s g a a r d , 1918— ,
f. 22. Jan. 1888 i Næstild i Oddense Sogn. (Gdr. J. P. Kjæ rs
gaard). Dim. Femmers Sem. 1918, 1. M aj 1918 Li. i Sevel.
SKOLEHOLDERE I SEVEL HOVEDSKOLE.
Just Gregersen fra D jeld, 1745— 49. Palle Lauritsen, 1749—
57. Just Gregersen fra D jeld, 1757—64. Mads Lund fra Ryde,
1765—68. Siden har Degnen været Skoleholder.
OM GANGSLÆ RERE IN D T IL 1820.
Jens Jacobsen i 9 V intre. — Knud Sørensen i 2 V intre. —
Laust Christensen i 4 V intre. — Just Gregersen i 5 V intre. —
P ejter Smed i 4 V intre. — Knud Jensen i 3 V intre. — Jens
Espersen i 1 V inter. — Palle Lauritsen i 13 V intre. — Niels
E llitsh ø j i 2 V intre. — Stephan Christensen i 3 V intre. — Sø
ren Mortensen i 3 V intre. — Peder Christensen i 7 V intre. —
M ourits Christensen i 3 V intre. — Lars Frandsen i 17 V intre. —
F rederik Justesen i 8 V intre. — Niels M ikkelsen i 1 Vinter. —
Peder M ø ller i 7 V intre. — Jens Gunderup i 6 V intre. — Lauge
Hansen i 6 V intre. — Jens Bæk i 4 V intre. — Jens Laursen i
11 V intre. — Kristen Jensen i 2 V intre. — Laust Jensen Bæk i
4 V in tre . — Christen K okborg i 5 V intre. — Christensen Pe
dersen i 7 V intre. Anders Jensen i 2 V intre. — Jens Stenholm
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1 3 Vintre. — M orten Stenholm i 2 V intre. — Peder Hansen i
2 Vintre.
Peder Christensen, Omgangslærer i 7 A ar om kr. 1787, f.
1762. [Chresten Knudsen i Sønder M ølle],
Søren Mortensen, Omgangslærer i 3 V intre, om kr. 1787, f.
1725. — G ift med Karen Christensdatter, f. 1726. De boede i
Trandum.

NØRSTOFT SKOLE.
Før 1855 var der undervist her i lejet Lokale i
Gaarden »Nørstoft«. 1856 byggedes et lille Skolehus
paa Djeld Mark, men Skolen beholdt sit forrige Navn,
Nørstoft Skole. Denne Bygning udvidedes 1867 og
1876. Den nuværende Skole er opført 1905 og F or
skolen 1913.
Indtil 1876 havde Nørstoft og Mundbjerg Skoler
fælles Lærer.
1. P e d e r J e n s e n S k j æ r k , 1859— 1904, f. 18.
Juni 1837 i Aulum. Dim. Aalborg 1862, 1. Novbr. 1859
konst. L. i Nørstoft og Mundbjerg, kaldet 1862, Kol
lats 28. Marts 1863, deltog i Krigen 1864, 1876 Enel.
i Nørstoft, entl. 1. Oktbr. 1904, død 1905. — Gift med
Anna Kirstine, f. i Rønbjerg, død i Efteraaret 1928.
2. N i e l s M a d s e n , 1905—09, f. 20. Juni 1870 i
Grindløse, Nordfyn. (Husm. Knud M.). Dim. N. N.
1900, 10. Jan. 1901 Enel. og Org. i Hinnum, 1. Jan.
1905 L. i Nørstoft, 1. Febr. 1909 Enel. i Gammelstrup.
— Gift 3. Novbr. 1893 med Frederikke Andersen.
(Husm. Frederik A. i Vissenbjerg p. Fyn).
3. O t t o V a l d e m a r T h. F r. L ø w e , 1909— 12,
f. 19. Jan. 1875 i Jyderup v. Kalundborg. (Grosserer
Th. Hansen g. m. Anna F. Løwe). Dim. N. N. 1901,
L. i Skjoldbjerg, Vorbasse Sogn, 1904 L. i Egebjerg
v. Vinderup, 1. Maj 1909 L. i Nørstoft, 1. Maj 1912
L. i Gerding i Himmerland, 1914 L. i Vejrum v. Vi-
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borg. — Gift 14. Oktbr. 1906 med Anna Jensen. (H.
J. i Rejnstrup v. Næstved).
4. P e d e r K ø l b æ k H a n s e n , 1912—20, f. 6.
Septbr. 1884 i Timring v. Herning. (Husm. Hans Chr.
H. ). Dim. N. N. 1909, L. i Rønslunde v. Nr. Snede, 1.
Aug. 1912 L. i Nørstoft, 1. Oktbr. 1920 Førstel. i Sdr.
Vilstrup i Sønderjylland. — Gift 6. Jan. 1910 med
Kirstine Pedersen. (Gdr. Jens P. i Søndbjerg p. Thyholm).
5. T h. S ø r e n s e n , 1921—, f. 21. Juli 1882 i Hal
lund v. Brønderslev. Dim. Vordingborg 1911, 1. No
vember 1911 L. v. Jebjerg Højskole, 1. April 1912 Vi
kar i Karleby v. Hornslet, 1. Jan. 1913 Andenl. i Len
demark v. Stege, 1. Jan. 1916 Førstel. i Kjeldbylille v.
Stege, 1. April 1921 L. i Nørstoft.
LÆ RERINDER.
1. E l se K r i s t i a n s e n , 1914— 19, f. 2. Novbr. 1890 i Sund
by Skole pr. Snedsted. (Læ rer N. Kristiansen). Ueks., Li. v.
Troelstrup Friskole, 1. Febr. 1914 Li. i N ø rstoft, 1. Juni 1919
Li. i Græsted p. Sjælland.
2. S i d s e l S v e n d s e n , 1919—23 og 1924— , f. 3. Jan. 1898
i Tim v. U lfborg. Dim. V ejle 1917, 1. Septbr. 1919 Li. i N ø rstoft,
I. Novbr. 1923 Li. i Vemb, 1. Juni 1924 atter kaldet til Li. i
N ørstoft.
Fra 1. Novbr. 1923 til 1. Juni 1924 vikarierede F rk. A. Pe
dersen fra Roust, udd. paa Hoven Kvindeskole.

MOGENSTRUP SKOLE.
Her fik man selvstændigt Skolevæsen 1832 og Sko
len byggedes 1833. Før den Tid var her Skolehold i
Gdr. Kr. Dueholms Storhus, hvor >Krevvel Johannes«
underviste til 1831.
1. P e d e r M i c h e l s e n , 1831—61, f. 1791 i Faarbæk i Haderup Sogn. Han var en fattig Karl, der som
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Soldat tog Skade i et Knæ og blev uskikket til Land
arbejde. Lærer i 13 Vintre før han kom paa Semina
riet. 1824 Omgangslærer i Sevel vestre Distrikt. Dim.
Ran. 1828, 1. Maj 1831 L. i Mogenstrup, fra 1857 til
lige L. i Trandum Biskole, entl. 1. Jan. 1861, død i
Sevel 1873. — 1842 fandt han Mergel i Sognet, nok
til 50 Gaarde. — Gift med Ingeborg Sejersdatter, f.
1790. = 0 Børn; men en Plejedatter: M argrethe Ca
thrine Nielsdatter, f. 1822.
2. A n d e r s J e n s e n , 1861—95, f. 24. Oktbr. 1834
i Sevel Skovby. (Gdr. Jens Laursen). Dim. Ran. 1857,
1. Oktbr. 1857 L. i Nørstoft, 21. Oktbr. 1859 i Bigum,
1. Jan. 1861 i Mogenstrup, ent. 1. Novbr. 1895; Dbm.
26. Maj 1892; 1887 Landh. store Sølvbæger. Var Fmd.
for Kommissionen for Trandum Kirkes Opførelse. Var
Hedeopdyrker. Død 7. Maj 1910, begr. 14. Maj paa
Trandum Kgd. — Gift 24. Novbr. 1857 med Anne Ca
thrine Mikkelsdatter, f. i Nr. Vium Anneksgaard, død
1911. = 1 Søn, Gdr. i Mogenstrup. — En Broder og
Hustru døde fra 8 Børn, der fik Hjem i Mogenstrup
Skole, af disse er tre Lærere: 1) Jens, se: Fabjerg n.
Sk. 1; 2) i Hornbæk ved Randers; 3) i Theem v. Salten.
3. J e n s P e t e r R a s m u s s e n M y g i n d , 1895
— 1913, f. 26. Septbr. 1870 i Kastbjerg v. Grenaa.
(Landpost Rasmus M.). Dim. Ran. 1891, Hjælpel. i Nr.
Tranders, 1. April 1892 L. i Egebjerg v. Vinderup, 1.
Novbr. 1895 L. i Mogenstrup, død 21. April 1913,
begr. paa Trandum Kgd. — Gift 28. Oktbr. 1898 med
Cathrine Andersen, f. 28. Juni 1878 i Sepstrup i Sevel
Sogn. (Gdr. Lars A.).
4. Kr. K r i s t e n s e n , 1913—, f. 6. Septbr. 1880 i
Jørsby p. Mors. (Husm. Lars Kristian K.). Dim. Gedv.
1909, L. i Sæby pr. Durup, 1. Oktbr. 1913 L. i Mogen
strup og Ks. i Trandum. — Gift 1909 med Kirsten
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Marie Andersen Dam. (Gdr. Anders Kr. D. i Tødsø
p. Mors).
Her var en privat Pogeskole fra 1918 til 23 med
Lærerinderne: Augusta Sørensen, Frk. Hessellund og
Frk. Kæregaard.
TRANDUM SKOLE.
Biskole opført 1857. Selvstændigt Embede fra 1893
og Skolebygningen opført samme Aar. Se: Mund
bjerg Skole.
1. F r a n d s H a n s e n , 1893—94, f. 11. Marts 1873
i Odense, dim. Skaa, 1893, Vikar i Nakskov, 13. Sep
tember 1893 L. i Trandum, 1894 L. i Horslund v.
Svendborg, L. i Skjelstrup v. Maribo. Udgivet: Regle
ment for Landsbykirkegaarde, Begravelsesprotokol,
Vore Landsbykirkegaarde og Praktisk Haandskriftskursus m. m. — Gift med Johanne Maria Bruun.
2. H a n s L a r s e n K n a r r e b o r g , 1894, f.
25. Septbr. 1870 p. Knarreborggaarden i Tommerup
Sogn. (Gdr. Lars Jørgen Jensen g. m. Ane Hansen).
Dim. Vordingborg 1894, 1. Juli 1894 L. i Trandum,
1. Oktbr. 1894 opgav Embedet, i iy 2 Aar L. paa Møen,
Vikar i Taarup paa Fyn i 5 Mdr., L. i Frederikshøj i
Frørup Sogn, 4. Juni 1901 L. og Ks. i Øksendrup. —
Gift 16. Decbr. 1900 med Ane Marie Henningsen, f.
7. Juni 1867 i Mullerød, Dreslette Sogn.
3. J a c o b C h r i s t e n s e n , 1894—95. Se: Gulle
strup.
4. J e n s L u d v i g C h r i s t e n s e n , 1896— 1926,
f. 4. Juni 1857 i Vognsild, Gislum Herred, dim. Big.
1886, L. v. Jebjerg Højskole, Andenl. i Sahl, 1. Marts
1896 L. i Trandum, entl. 30. Septbr. 1926, død i Sevel
9. Maj 1928. — Gift med Thora Jørgensen, f. i Galten,
død i Sevel 1928. = 3 Børn. En Søn er Lærer.
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5. L a u r i t s N i e l s e n , 1926—, f. 7. Febr. 1899
i Tvis. (Landm. Thomas N.). Dim. N. N. 1925, Vikar
her, konst. 1927, 1. Jan. 1928 fast Ansættelse. — Gift
10. Aug. 1928 med Ester Frandsen, f. 28. Febr. 1907
i Bøvlingbjerg Skole. (Lærer Jens Lauge F., se: Bøvling).
MUNDBJERG SKOLE.
Mundbjerg og Trandum var et Skoledistrikt, og
Undervisningen foregik i Gaarden >Trevæld« indtil
1835. Dette Aar gav Pastor M. H. Lund, Sevel 150
Rdl. til en Skolebygning ved Søndermølle, denne
Skole stod til 1858, da Mundbjerg gi. Skole opførtes.
1905 blev den nuværende Skole bygget. — 1893 byg
gedes Skolen i Trandum, og Mundbjerg blev et selv
stændigt Lærerembede.
1. Husmand O t t o A n d e r s e n fra Svendshede
underviste her til 1843.
2. Boelsmand J e n s P e t e r C h r i s t e n s e n N au t r u p , f. 1813, Biskolel. her 1843—57. — 1833 er han
Soldat, men havde før denne Tid undervist i Sevel
Sogn fra 1828.
3. Seminarist A n d e r s J e n s e n , 1857—59. L.
baade i Mundbjerg og Nørstoft. Se: Mogenstrup.
4. P e d e r J e n s e n S k j æ r k, 1859—76, fra 1865
kun om Sommeren. Se: Nørstoft.
Forskellige ueksaminerede Vinterlærere 1865—76:
Peder Kristensen 1867—72; se: Nr. 5 her. A. J. Præ st
holm, 1874— 75; se: Varhede.
5. P e d e r K r i s t e n s e n , 1876— 1913, f. 15. No
vember 1849 i Vinde, Skive Landsogn. (Husm. Chr.
P. True, senere i Trandum). Vinterl. her 1867—72,
dim. Ran. 1875, 6. Oktbr. 1876 L. i Mundbjerg og
Trandum, 1893 Enel. i Mundbjerg, 1910 Førstel. her,
entl. 1. April 1913, bosat i Viborg, derefter i Vinde-
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rup til sin Død 1. Juli 1915. — Var en flittig Samler
og Topograf; har skrevet en Del særlig om Sevel
Sogn, bl. a.: Minder fra Sevel Sogn, Sevel Kirke, L. og
Ks. i Sevel, Vroue Kirkes Korsfløj o. s. v. — Gift 21.
Novbr. 1879 med Mette Kathrine Jacobsen, f. 21. Juni
1854 i Plomgaard i Trandum, Sevel Sogn. (Gdr. Jacob
Pedersen). = fl. B.: Sønnen Jacob P. C., se: Dybe.
Datteren Cathrine, se: Lind v. Herning, 1 D. Li. i Thorup pr. Ulstrup.
6. J e n s P e t e r J e n s e n , 1914— , f. 26. Oktbr.
1884 i Vinkel v. Viborg. (Gdr. Laust J.). Dim. Vor
dingborg 1911, 1. Novbr. 1911 Vinterl. i Lindknud v.
Brørup, 1. Maj 1912 Vikar her til Ansættelsen, 1. Fe
bruar 1914. — Gift 21. Aug. 1914 med Marie Thind,
f. 13. Oktbr. 1888 i Vinkel v. Viborg. (Gdr. Mikkel
T.).
LÆ RERINDER.
1. M a r i a n e E r i k s e n , f. 15. Juni 1884, dim. Varde 1910,
1. Novbr. 1910 Li. i M undbjerg, 12. Decbr. 1910 Li. i Sundby
p. Mors.
2. E l s e H e r m a n s e n, f. 16. Jan. 1886 i Øse v. Varde,
'G dr. Anders H.) siden 7. Jan. 1911.

HADERUP.
Her er ingen Degnebolig 1705. Ny Skole opførtes
1834 med 7 Fag Bolig og 3 Fag Skolestue. Den nu
værende Skole byggedes 1904.
1810 er her to Omgangsskoler med Lars Michelsen
o g Christen Madsen som Lærere, de var begge Bøn
derkarle af Sognet. 1832 er her 5 Skoler med 3 Læ
rere, af hvilke ingen er Seminarister. 1) Haderup og
Neder Feldborg: Christen Espersen, Hjælper hos Deg
nen, er duelig. 2) Faarbæk og Enestegaarde: Peder
Andersen, er »duelig Lærer«, se: Haderup. 3) Kølvraa:
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Niels Christensen, et ungt Menneske paa 17 Aar,
næppe den Bestilling voksen, da han hverken har Dan
nelse eller Anseelse nok.< — 1834 er Peder Nielsen, f.
1814, Lærer i Feldborg og Kølvraa og boede hos Gdr.
Laurits Jensen i Neder Feldborg.
Niels Christensen, f. 1830, Gdr. i Egelund var Lærer
i Over Feldborg 1859. — Gift 29. April 1859 med
Christine Jensdatter, f. 1835. (Gdr. Jens J. Ritzau Ege
lund).
M. N. Karsbech, f. 1821, dim. Ran. 1854, Biskolel. i
Haderup 1859—61, blev senere L. i Ulstrup, Aars Her
red.
Jens Chr. Nielsen er Lærer i Graasand 1863.
Peder Pedersen er Biskolelærer i Haderup fra 6.
Oktober 1863.
Anders Andersen er L. i Feldborg 1866.
E. P. Jensen i Feldborg 1876.
Peder Laursen, f. 25. Decbr. 1863 i Nr. Felding var
Vinterlærer i Graasand og Kølvraa fra 1. Novbr. 1885
til Maj 1895. Lønnen var 160 Kr. pr. Vinter. Bolig og
Brændsel maatte han selv sørge for. Skolelokalet leje
des i en Gaard i Graasand for 60 Kr. aarlig. Dermed
havde Ejeren ogsaa modtaget Betaling for at yde
Brændsel samt 2 Gange ugentlig at feje og strø Sand
paa Skolegulvet.
Niels Kr. Krarup, 1896—97, se: Hygum.
Niels Jensen, 1899—1902, se: Skautrup.
1. Her er Sædedegn 1668, men hans Navn nævnes
ikke.
2. J e n s L a u r i t s e n , 1 6 . .—96, er Degn her
i682 og er da gift.
3. N i e l s S ø r e n s e n Ø l b y , 1696— 1719, f. i
Ølby Præstegaard. (Søren Sørensen, Præst i Ølby
1637—85). — Se: Broderen Peder S., Degn i Ølby til

HARDSYSSELS DEGNEHISTORIE

49

1700! — Degneed 7. Decbr. 1696, 1705 kaldes han
Substitut og >sider med Hustru og 4 smaa Børn, ny
der aldrig % Kornindtægt mod Præsten, men aller
mest, hvad Sognefolkene af egen Godhed og god
Villie hannem vil forunde. Ingen Degnebolig, men bor
i et Gadehus, har hverken Heste eller Køer.« Død
1719, men kaldes da Jens Sørensen.
4. P e d e r O l u f s e n E n g e l s t o f t , 1720—42, f.
6. Juni 1692 i Ribe. (Raadmand Oluf Chr. E., g. m. 1)
Margrethe). Stud. i Ribe, Degn i Haderup til sin Død
29. Septbr. 1742. — En Halvsøster: Ellen, død i Estvad Pdg. 1750, g. m. Magister P. Fr. Kragelund, Præst
i Haderup 1704—31. — Gift med Abel Maria Henriksdatter Bech. = Børn: 1) Henrich, f. 1727; 2) Oluf,
f. 1729; 3) Margrethe, f. 1731; 4) Anna Sophie, f.
1735. — Degnen P. O. E. prædikede 1732 i Handbjerg
Kirke.
5. A n d r e a s F u n d e r , 1742—43, Degn her, er
fattig, men betaler alligevel 2 Rdl. i Kopskat.
6. N i e l s M o r t e n s e n E g e b e r g , 1743—88, f.
1714, Degn her til sin Død, begr. 31. Aug. 1788. —
Gift med 1) Johanne Christensdatter, Maabjerg, f.
1712, død 1760. 2) 1762 Johanne Poulsdatter, f. 1737
i Haderup. = Børn: 1) Mette, f. 1742; 2) Morten, f.
1743, siden i Holsten; 3) Dorthe, f. 1748, g. m. Peder
Pedersen i Kardyb; 4) Johanne, g. m. Mads Knudsgaard, Egelund i Haderup.
7. F r a n t z R a n t z a u M ø l l e r , 1789— 1836, f.
1753, Degn her 1789, kaldet af Biskop Middelboe.
Hans Degnebolig var 5 Fag i maadelig Stand, og han
selv var en maadelig Skoleholder. Død her, begr. 2.
Oktober 1836. — Gift med 1) Christiane Listo, f. 1767
i Vejrum Præstegaard. (Søren Madsen L., Præst i Vej
rum 1748—73, g. m. Anna Christensdatter Friis, død
Hardsyssels Aarbog XXII11

50

EJNAR POULSEN:

11. Novbr. 1775 paa »Krarupgaard« v. Skive). = 1
Søn: Søren, f. 1786. — Gift med 2) Maren Christensdatter, f. 1768.
8. P e d e r A n d e r s e n , 1836—67, f. 18. Juli 1806
i Hillerup. (Anders Jacobsen). 1. Novbr. 1828 L. i
Faarbæk og Kjølvraa Biskoler og vedblev uafbrudt
til 1. Oktober 1834, da han korn paa Seminariet. Dim.
Ran. 1836, 12. Decbr. 1836 L. og Ks. i Haderup, entl.
1867, død i Barslund i Haderup 11. Aug. 1877. — Gift
21. Novbr. 1837 med Ane Thygesdatter, f. 1816, vakcineret 29. Novbr. 1829 af Lærer Sejersen i Sevel.
9. A n d e r s M i c h e l s e n , 1867— 1904, f. 17.
April 1841 i Viborgegnen, Løjtnant, dim. Lyngby
1861, Vikar i Vroue, 10. Juni 1862 L. i Overviskum,
1864 L. i Sdr. Resen v. Skive, 8. Decbr. 1867 L. og Ks.
i Haderup, entl. 1. Jan. 1904, død i Skive 5. April
1915, begr. 10. April paa Haderup Kgd. Aakjærs Digt,
»Hedens Degn« er skrevet til hans Afskedsfest 3. Jan.
1904. Han er omtalt i Mylius Eriksens: Den jydske
Hede. — Gift med Maren Kathrine Andersen, f. 1848.
= flere Børn.
10. A x e l A n d e r s e n , 1904—06, f. 11. Aug. 1878
i Hjørslev, O tterup Sogn. (Detaillist Hans Chr. A. g.
m. Karen Marie Olsen Bech). Præliminæreks. 1894,
dim. Skaa. 1899, Hjælpel. i Langaa i 1 Aar, Vikar i
Vinderød, Soldat, 15. Juli 1901 Andenl. i Frederiksminde, Brænderup Sogn, 31. Marts 1904 L. og Ks. i
Haderup, 1. Maj 1906 Førstel. og Ks. i Ubberup, 1.
Juli 1912 Førstel. og Ks. i Rynkeby. — Gift 25. Maj
1904 med Ellen Michelsen Kelstrup. (Lærer L. M. K.
i Frederiksminde Skole i Brænderup Sogn).
11. C h r . C h r . M ø l d r u p , 1906—08, f. 7. Septbr.
1879 i Tostrup Sogn, Rinds Herred. Dim. Ran. 1905,
Vikar i Haubro, 1906 L. og Ks. i Haderup, 1908 L. i
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Hjørring, 1913 L. i Torrild. — Gift med Cathrine Ni
elsen, f. 1880, død i Hjørring.
12. C h r i s t e n L a r s e n T h o r ø , 1909— 13, f.
15. Aug. 1886 i Hjarup v. Kolding. (Snedker T.). Dim,
N. N. 1908, Vikar v. Skjern Byskole, 1909 L. og Ks. i
Haderup, 1913 L. i Ledøje v. Ballerup, 1922 L. i St.
Hans Landsogn. — Gift 2. Decbr. 1909 med Kirstine
Nygaard. (Gdr. Niels N. i Nr. Nissum). — Hun har to
Brødre, der er Lærere.
13. S ø r e n K o r t e g a a r d , 1913—, f. 11. Juli
1889 i Kærup, Tømmerby Sogn, Thisted Amt. Dim.
Ran. 1913 og har siden været L. og Ks. i Haderup. —
Gift med Kirstine Poulsen, f. 5. Jan. 1897 i »Højgaard«
i Haderup. (Gdr. Kr. P.).

FAARBÆK SKOLE.
Her var først Omgangsskole, siden Biskole. Skolen
er bygget 1885, ombygget 1903, da en ny Skolestue
opførtes.
1. H a n s P e t e r P e t e r s e n , 1879—91, f. 18.
Marts 1857 i Stillinge Sogn (gi. sjællandsk Bonde
slægt). Dim. Kbh. 1877, Vikar fl. St. i Odsherred, 1.
Maj 1879 L. i Faarbæk, 21. Juli 1891 L. v. Viborg
Vestermark, entl. 1927, 31. Decbr. 1912 Dbm. — Gift
17. Novbr. 1879 med Hanne Sofie Hansen, f. 24. Sep
tember 1859 i Veddinge, Faarevejle Sogn. (Købm. E.
H. i Veddinge).
2. J o h a n n e s M a r t i n P e d e r s e n G r a v e r s g a a r d , 1891—93. Se: Stauning v. Skole.
3. C h r . C h r i s t e n s e n B r u u n , 1894—98, f. 15.
Marts 1874 i Fjeldsted pr. Mariager. (Stiffader: Gdr.
Chr. Bruun). Dim. Lyngby 1892, 10. Septbr. L. i Faar
bæk, 1898 Andenl. i Hov. — Død ca. 1910. — Gift
4*

52

EJNAR POULSEN:

med Dorthea Kristensen Nielsen. (Gdr. Kr. N. i Faarbæk).
4. P e d e r P e d e r s e n , 1899— 1901, f. 11. Febr.
1872 i Skyum i Thy. (Husm. Jens P.). Dim. N. N. 1897,
Hjælpel. i Hørret, 1. Jan. 1899 L. i Faarbæk, 1. Novbr.
1901 L. i Kobberø i Thy. — Gift 1. Juni 1900 med Bir
gitte M argrethe Andersen fra Dolmer v. Grenaa.
5. J e n s H o 1 m, 1902—04, f. 16. Jan. 1878 i Maastrupgaarde pr. Hald. (GI. Gaardmandsslægt). Dim.
Ran. 1899, Husi. og Hjælpel. i Sparkjær og Gammelstrup, 1902 L. i Faarbæk, 1. Febr. 1904 L. i Sneve pr.
Hjørring.
6. J e n s C h r i s t i a n A n d e r s e n , 1904—08, f.
12. Jan. 1878 i Tvingstrup Skole. (Lærer Mogens A.).
Dim. Gedv. 1900, Hjælpel., L. i Hyrup Privatsk., 1.
Juli 1904 L. i Faarbæk, 1. Decbr. 1908 L. i Dørup pr.
Skanderborg.
7. N. L. G. R a s m u s s e n , 1909—12, f. 25. Febr.
1883 i København. (Tapetserer R.). Præliminæreks. i
Kbh. 1883, Kontorist paa Byfogedkontoret i Odense.
Dim. Odense 1906, Vikar i Kalshave og Vindinge, 1.
Oktbr. 1907 Andenl. i Frølunde, 1. Aug. 1908 L. v.
Bagsværd Kostskole, 1. Jan. 1909 Vakancel. i Haderup,
Marts 1909 L. i Faarbæk, 1. Oktbr. 1912 L. i Tibirke
pr. Helsinge.
8. C a r l K n u d s e n , 1913—24, f. 9. Juli 1882 i
Aulum. Dim. Jel. 1911, 1. Novbr. 1911— 1. Maj 1912
Vinterlærer i Hee, Vikar i Jebjerg, 1. Jan. 1913 Vikar,
og 16. Septbr. 1914 Enel. i Faarbæk pr. Karup, død
16. Jan. 1924. — Gift med Kathrine Poulsen. (Sogne
foged, Dbm. Kr. P. i Højgaard i Haderup). = 2 Søn
ner.
9. J ø r g e n A. M. P e d e r s e n , 1925—28, f. i
Tjærild v. Ryomgaard. Dim. Jel. 1922, Vikar i Møl-
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vang, 1923 Trediel. i Dollerup v. Lunderskov, 1. Juli
1923 L. i Faarbæk, 1. Juni 1928 L. i Fredsted v. Vejle.
— Gift 17. Aug. 1927 med Karen Knudsen. (Gdr. Mik
kel K. i Bjert v. Vinderup).
10. M a r t i n J o h a n n e s W i l l u m s e n W o li e r, 1928—, f. 9. Febr. 1901 i Rubjerg v. Hjørring.
(Husm. Peter A. W. W.). Dim. Ran. 1926, 1. Aug. 1926
L. v. Hvidbjerg Realskole p. Thyholm, 1. Aug. 1928
L. i Faarbæk. — Gift 1. Maj 1929 med Thyra Fisker,
f. 7. Jan. 1905 i Vindblæs, Aalborg Amt. (Karetmager
A. F.).
NEDER FELDBORG SKOLE.
Biskole til Haderup indtil 1. Decbr. 1902, da her
oprettedes selvstændigt Lærerembede.
Den nuværende Skole er opført 1902.
1. J ø r g e n A u g u s t H e n r i k H o lm , 1902—
29, f. 10. Oktbr. 1859 i Odder Mølle i Mygdal Sogn.
(Landm. Conrad Casper H., hvis Fader, Peter H. var
Præst i Hellested 1809—31). Præliminæreks. 1876,
Forberedelse hos Onkelen Peder Holm, Lærer i Alkestrup, Elev p. Big. Sem., Husi. fl. Steder, 1889 i Ar
gentina, hvor han var Privatlærer og Bogholder,
1899 Kontorist i København, 1. Decbr. 1902 L. i Neder
Feldborg, entl. 1929, flyttet til Vroue. — Gift 26.
Decbr. 1899 med Mette Marie Jensen, f. 9. Juli 1862
i Daugbjerg. (Landm. Jens Sørensen Nygaard).
OVER FELDBORG SKOLE.
Biskole til 1902, da her oprettedes et selvstændigt
Embede.
1. T h o m a s H e n r i k s e n , 1883— 1905, f. 13.
Juli 1852 i Vedersø. Elev paa Staby i 4 Halvaar, 1874
Biskolel. i Møborg vestre og nordre Sk., 1883 Elev
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paa Hoven Højsk., 1. Novbr. 1883 Biskolel. i Over
Feldborg og Grove, 1893 L. kun i Over Feldborg, fra
1890 Ks. i Feldborg Kapel, entl. 1. Maj 1905. Hans
Bolig var i Hodsager, og der døde han 1. Decbr. 1907,
begr. paa Hodsager Kgd. 6. Decbr. — Gift med Pe
trine Mikkelsen, f. i Hodsager. (Gdr. Mikkel N. g. m.
Ane Kathrine).
2. H. K r. H a n s e n, 1905—, f. 4. Oktbr. 1884, dim.
Ran. 1905, Vikar her, konst. 1906, fastansat 1909. —
Gift med Petrine Hellerup. (Gdr. og Sogneraadsfor
mand Anders Peter Nielsen H. i Høstrup).
1.
dim.
2.
3.
4.
5.
6.

LÆ RERINDER.
M e t t e J e n s e n T r a n u m , 1901—03, f. 2. M aj 1880,
Lang 1901, flyttede til Jegindø.
M. B u c h , 1903— 12, f. 23. Jan. 1876, udd. p. Hoven 1898.
K i r s t e n M a t h i a s e n , 1912— 14, se: Tanderup.
M i k k e l s e n L i n d e , 1914— 21.
K a r e n M a r i e N o e , 1921— 25, se: Resen.
N i e l s i n e J o h a n n e V a d , 1925— .

GROVE SKOLE.
Her var først Omgangsskole, se: Haderup; dernæst
Biskole i Graasand, se: Over Feldborg og Kølvraa.
Fast Lærerembede oprettedes, og Skolen opførtes
1894.
1. J. C h r . S i m o n s e n H e n r i k s e n , 1895—
1900. Se: Estvad sdr. Sk. — Lang Vakance, Embedet
opslaaet ledigt 4 Gange.
2. H a n s J e s s e n H a n s e n , 1901—04, f. 16. No
vember 1872 paa >Karshede< i Sdr. Gjørding. (Gdr.
g. m. Lærerdatter fra Vejen). Dim. Jonstrup 1898,
Vikar i Opsneum, 1. Aug. 1901 L. i Grove, 1. Oktbr.
1904 L. og Ks. i Briksbøl. — Gift med Mette Kirstine
Bondesen. — Vakance 1. Oktbr. 1904— 1. Oktbr. 1905.
3. P e d e r A n t o n s e n , 1905—07, f. 20. Febr.
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1880 i Ølby v. Struer. (Husm. Jens A). Dim. N. N.
1904. Hjælpel. i Timring, 1. Oktbr. 1905 L. i G rove,
1. Jan. 1908 L. i Kokspang v. Varde. — Gift 20. No
vember 1906 med Martha Cathrine Møller. (Gdr.
Jens M., Lenderup v. Løgstør).
4. F r a n d s P e d e r F r a n d s e n , 1908— 12. Se:
Simmelkjær.
5. J e n s C h r i s t i a n J e n s e n , 1912—, f. 30.
Septbr. 1875 i Sinnerup, Ydby Sogn. (Husm. Jens J.).
Dim. N. N. 1896, 15. Oktbr. Hjælpel. i Ny Sogn,
Holmsland, 1897 L. i Gjærup i Thy, 1900 Pederstrup
v. Viborg, 1. Jan. 1908 L. i Vejlby pr. AUingaabro,
1912 afskediget efter § 8, en Tid Vakancel. i s. Emb.
efter de stedlige Skoleautoriteters Opfordring, 1.
Septbr. 1912 Vakancelærer og 3. Jan. 1913 kaldet til
L. i Grove. — Gift 4. Jan. 1898 med 1) Karoline Ama
lie Volder, f. 12. Maj 1870 i Flønder. (Gdr. Peter V.).
2. Decbr. 1911 frasepareret, 1925 Skilsmissebevilling.
2) 24. Juli 1925 Syerske Thora Marie Mikkelsen, f.
22. April 1900 i Staulund, Haderup Sogn. (Husm.
Iver M.). — Meddelt af Lærer J. selv.
KØLVRAA SKOLE.
Her var først Omgangsskole, dernæst Skole i lejet
Lokale. Embedet oprettedes og Skolen opførtes 1902.
1894— 1902 underviste Læreren i Grove her om Som
meren.
1. N. M a d s e n, 1902—, f. 20. Juni 1879, dim. Gedv.
1902, 1. Decbr. L. i Kølvraa. — Gift 1. Septbr. 1903.
HODSAGER SKOLE.
Annex til Ørre, dernæst fra 1822 Annex til Aulum.
— Fundats 26. April 1741. Her var Omgangsskole til
den første Skolebygning opførtes. 1844 var her 11
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Fag til Bolig og Skolestue samt 7 Fag til Udhus.
1. J e n s J e n s e n S a n d , var Skoleholder her til
sin Død 1757, begr. 2. S. e. Hell. 3 Konger.
2. . . .
3. J e n s K n u d s e n , f. 1752 eller 1758, ej Semi
narist, var Skoleholder her ca. 1787 til efter 1800. —
Gift med Kirstine Nielsdatter, f. 1754. = Børn: Knud,
f. 25. Oktbr. 1789 i Hallundbæk.
4. O t t o S e v e r i n K j e r u l f f , 1819—23, f. 9.
Juli 1790 i Ørre Præstegaard. (Niels K., Præst i Ørre
1778— 1804 g. m. Abelone O ttosdatter Severin, hvis
Fader var Degn paa Læsø). Han nævnes 1819 som
Skoleholder i Hodsager, død 16. Febr. 1852 i Nybro
hus i Ørre, og var da Almisselem under Aulum.
5. P e d e r L a u r i d s e n M o n c h g a a r d , 1823
—30, f. 1772, L. og Ks. her til sin Død 29. Juli 1830. —
Gift med Maren Christensdatter. = Børn. Knud Lau
rids, f. 20. Marts 1826.
6. C h r i s t e n S ø r e n s e n , 1831—38. Se: Stauning v. Sk.
7. T h o m a s T h o m a s s e n F r ø l u n d , 1839—
55. Se: Maabjerg.
8. M a d s A g g e r , 1855—61. Se: Ølby.
9. P o u l C h r . E s k e s e n S t e n s i g , 1961—62, f.
6. Febr. 1835 i Dejbjerg, dim. Jel. 1861, 18. Juli 1861
L. i Hodsager, 1862 L. i Thorning, 1876 L. i Knudstrup, død 9. Juni 1878. — Gift med Lene Andersen.
10. J e n s P i n h o l t , 1862—67. Se: Husby.
11. O. M a r c u s S c h o u , 1867—. Se: Ferring.
12. N i e ls S e h e s t e d K j e r u l f H e n r i k s e n ,
1868—76. Se: Tvis.
13. S ø r e n C h r i s t e n s e n K i i l e r i c h , 1877
— 1903, f. 6. Decbr. 1831 i Randrup i Thy. (Husm.
Chresten Hansen). Dim. Ran. 1853, Hjælpel. i Gulle-
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strup paa Mors, L. i Oudrup v. Løgstør, L. i Hallund
i Vendsyssel i 12 Aar, dernæst Friskolel. i Hellevad i
Vendsyssel og Vejrum v. Struer, L. i Ljørring, 22. Fe
bruar 1877 L. og Ks. i Hodsager, entl. 1. Jan. 1903.
Død 25. Febr. 1912 i »Hedegaard« i Tvis. — Gift med
Maren Kathrine, f. 1834 i Ranum, død 30. Marts 1903
i Hodsager Skole. = 9 Børn, deriblandt: Laurits K.,
Lærer i Ølstrup; Søren K., Lærer i Raast; Jacob K.,
Vinterl. i Hallundbæk, siden Læge; Paulus K., Præst i
0 . Hornum; Joh. K., Overl. i Herning.
14. C h r i s t e n J e n s e n , 1903—07. Se: Ølby.
15. S ø r e n V a d J e n s e n , 1908—, f. 23. Juli
1881 i Feldborg v. Holstebro. (Jagt- og. Skovbetjent
Chr. V. J.). Dim. N. N. 1905, Hjælpel. 1907 L. i Tip
hede sdr. Skole, 1908 L. i Hodsager. — Gift 22. Jan.
1907 med Karen Pedersen Bjerg. (Gdr. Niels P. i Fa
bjerg v. Lemvig). Søster til J. K. P. B., der døde 1909
som L. i Yllebjerg.
YLLEBJERG SKOLE.
Indtil 1880 hørte Skoledistriktet under Hodsager
hele Aaret. Fra 1880 til 1892 var her Vinterskole i
lejet Lokale. Den ny Skolebygning indviedes 5. Decbr.
1892.
1. J o h a n n e s K i i l e r i c h , 1880—84. Se: Her
ning Overlærere.
2. P e d e r M o s d a l S ø r e n s e n , 1884—85, f. i
Brejning Sogn. (Gdr. S. P. Madsen). Broderen: L.
Borch S., se: Stendis.
3. J e n s K r i s t e n s e n , 1. Novbr. til 1. Decbr.
1885. Se: Saustrup.
4. J e n s P o u l s e n , 1. Decbr. 1885— 1. Jan. 1901,
f. i Kjeldsmark i Borbjerg Sogn, ueks., 1879—82 L. i
Hjerm s. Sk., L. i Mejrup s.ø. Sk., L. i Yllebjerg, se-
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nere Friskolelærer i Lejre v. Roskilde, hvorfra han
flyttede til København.
6. C h r i s t e n J e n s e n , 1. Novbr. 1892— 1. Marts
1893. Se: Linde Skole.
7. C h r . R a s m u s C h r i s t e n s e n , 1893—95. Se:
Sunds.
8. E s k e N i e l s e n , 1895— 1902, f. 1. Aug. 1860 i
Stadil. (Husm. Niels Høj Eskesen). Var først ved
Landvæsen, Elev paa Staby, Vinterl. i No i to Vintre,
dim. Kbh. 1888, Biskolel. i Klegod, 1. Aug. 1889 L. v.
Smedelundshusene Privatskole v. Holbæk, 14. Marts
1895 L. i Yllebjerg, 20. April 1902 L. i Emborg i Ry
Sogn, død 24. Febr. 1914. — Gift 2. Oktbr. 1896 med
Nielsine Laursen fra Hogager i Borbjerg Sogn. = 2
Børn. Beboerne i Emborg har opført en Fribolig til
Enken.
9. C a r l S ø r e n s e n , 1902—06. Se: Mejrup s.ø.
Skole.
10. J e n s K r. P e d e r s e n B j e r g , 1907—09, f.
26. Aug. 1882 i Fabjerg v. Lemvig. Dim. N. N. 1905,
L. i Himmerland, Andenl. i Gislev paa Fyn, 1. April
1907 L. i Yllebjerg, død paa Frederiks Hospital i Kø
benhavn, begravet paa Fabjerg Kgd. 12. Febr. 1909.
— En Søster er gift med Lærer Vad i Hodsager.
11. C h r . S. V e s t e r g a a r d M i k k e l s e n , 1909
— 19. Se: Ljørring.
12. A n d e r s P e t e r O l e s e n , 1920—23, f. 24.
Aug. 1893 i Farsø. (Smed Olesen). Dim. N. N. 1916,
Vikar i Jebjerg i Salling i % Aar og i Grove v. Ma
riager, L. v. Privatsk. i Sdr. Harridslev, Vikar i Ager
sted i Dronninglund, i Resen v. Struer og i Gimsing,
1. Marts 1920 L. i Yllebjerg, 1. Maj 1923 L. og Ks. i
Sdr. Harridslev v. Hjørring. — Gift 5. Marts 1920
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med Kathrine Krarup. (Gdr. og Sognefoged Kr. Kra
rup i Gimsing v. Struer).
13. C h r. C h r i s t e n s e n , fra 1924—, f. 1. Febr.
1873 i Holmen, Nr. Bork Sogn. (Gdr. Ole Søndergaard). Dim. N. N. 1900, Vinterl. i Faster Sogn, 1.
Aug. 1901 L. i Donslund i Vorbasse S., L. v. Drenge
hjemmet i Bredballe, 1. Marts 1906 L. i Stendis, 1.
Marts 1913 Førstel. i Ryde, 1924 L. i Yllebjerg. —
Gift 25. Aug. 1903 med Dorthea Sørensen. (Gdr. Jø r
gen P. Sørensen i Sdr. Bork). Hun er Søster til Før
stelærer S. M. Sørensen, se: Nr. Nissum.
HALLUNDBÆK BISKOLE.
O prettet 1. Novbr. 1880; nedlagt 1. Novbr. 1893.
1. P e d e r C h r . N i e l s e n , 1882—85. Se: Christianshede.
2. J a k o b K i i l e r i c h , 1885—88, f. 5. Febr. 1869
i Hallund i Vendsyssel. (Lærer S. K. i Hodsager).
Vinterl. her i 3 Aar, Elev paa Herning Realsk., Stu
dent 1893, Lægeeksamen 1900, Læge i Haderup, 1902
Læge i Østermarie paa Bornholm. Død 20. Juni 1903
i Købh., begr. i Hodsager. — Gift 2. Juli 1900 med
Eleonora Elisabeth Stefensa Jensen fra Herning, 1908
kaldet til Lærerinde i Herning.
3. P e d e r W e j e S ø r e n s e n B o r u p , 1888—
89. Se: Hanning.
4. A n d e r s J e n s e n P r æ s t h o l m , 1889—90.
Se: Varhede.
5. N i e l s J e n s e n , 1890—93. Se: Skautrup.

HAVER OG HAVEDYRKNING
I RINGKJØBING AMT
A f Havebrugskandidat Johannes Tholle.

a vore nordiske Forfædre gav sig til at blive
Agerdyrkere, saa de deres Bopladser omgivet af
adskillige frugtbærende Urter og Buske, som nok
kunde give dem et og andet til Hjælp til Føden, og
det er muligt, at de allerede tidligt har taget til Takke
med saadanne Frugter, Bær eller Rødder, som bødes
dem til, uden at de behøvede at gøre sig synderlig
Ulejlighed med at faa fat paa dem. Ligesaa forstaar
man, at de tidligt har brugt Planterne til Lægedom.
De første Eksempler paa begge Dele har vi i Beret
ningen om Kraka, der bed i et Løg for ikke at være
fastende, samt i Historien om, at da en saaret Kriger
efter Slaget ved Stiklestad kom ind til en »klog
Kone«, gav denne ham Løg at spise, for at hun af
Løglugten kunde vide, om Spydet, der havde truffet
ham, var gaaet ind i Tarmene (1030)?) Den ældste
Havedyrkning, der har om fattet højst primitive Kul
turer saasom Dyrkning af Løg, Syre, Kokleare m. fl.
vilde Urter, har i al sin Primitivitet tillige været en
Art Avl af Lægeplanter, og uden Tvivl har vort Lands
Bønder været de første Havedyrkere og Landsbyha
verne de første Haver, — selv om iøvrigt en mere

D

*) Jessen
Pag. 98.
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bevidst Dyrken hører hjemme bag Klostrenes skær
mende Bygninger og Murværker.1)
Der gives ingen direkte Minder om denne Have
dyrknings Art, og indirekte Minder om det første
Havebrug har vi kun i Sproget, hvor Ordene »Gaard«
og »Have« er af ældgammel, nordisk Rod og under
deres Skiften Betydning dog stedse har været en Bor
gen for, at Havebrug har fundet Sted i det ældste be
boede Danmark?)
For vor Egn, Ringkjøbing Amt, hvor Forholdene i
adskillige Aarhundreder har været saare kummerlige
for Havedyrkningen, bærer dog ogsaa den ældste Tid
Vidnesbyrd om, at en saadan har fundet Sted, og det
er endog muligt, at man i Tider, hvor Læforhold og
Jordbund har været mere gunstig for de kælnere Kul
turer, har dyrket Haver i et Omfang, som vi ikke ret
gør os Begreb om, og som vi maaske højligt vilde for
undre os over, om vi nærmere fik Kendskab dertil.
Allerede de ældste Vidnesbyrd vækker til nærmere
Eftertanke om Spørgsmaalet. Til en Udredning af
Havebrugets Historie i Almindelighed er imidlertid
ikke her Stedet, og man maa nøjes med her at anføre
konkrete Data fra den ældre og ældste Tid?)
I. OPTEGNELSER OM HAVER FRA TIDEN
FØR REFORMATIONEN.
Beretninger om Haver fra dette Tidsrum er saare
faa og fattige. Selv om vi antager, at der har været
’ ) om Klosterhaverne, se nærmere Gads danske Magasin
M aj 1924.
’ ) om »Gaard og Have i de nordiske Sprog«, se T idsskriftet
»Havekunst 1925.
3) se nærmere Forf.s A ftik le r: Gads danske Magasin, Juli
1925, Dagbladet »København«s K roniker f. 29. Juli, 12. Septbr.,
6. O ktbr. 1923, sammesteds 26. Juni 1924 m. fl.
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ikke saa faa Kaalgaarde i Amtet, faar vi ikke ret me
get at vide om dem, og kun i Overdragelsesdokumen
ter og lignende skriftlige Beretninger finder vi An
tegnelser om Haver. Og endda er der Forf. bekendt
kun een eneste konkret Angivelse af noget saadant,
nemlig et »Kaalgaardsted« fra 1687 i Staby Sogn i
Ulvborg Herred.1) Vi hører, at det har eksisteret;
men vi faar ellers ikke noget at vide om det.
Uden Tvivl har der dog ogsaa andetsteds været Ha
ver, — ogsaa uden for Klostrene. Og i de tre Klostre,
som har ligget i Amtet, Tvis (opr. 1163), Stubber (opr.
1268) og Gudum (nævnt 1268), hvoraf i det mind
ste de to har tilhørt Cistercienserne, har der uden
al Tvivl været Haver. Cistercienserne var Vegetaria
nere, og til deres Klosterkøkkener hørte Køkkenets
Forsyningssted Nyttehaven?) Den blev plejet med
største Omhu og med det indgaaende Kendskab, en
gennem Aarhundreder sig fæstende Erfaring giver,
ligesom det enkelte Kloster ved Ordenens vældige Ud
bredelse kunde skaffe sig de mest udsøgte Urte- og
Træsorter, hvad der atter havde sin Nytte for Have
bruget hos Omegnens Beboere. Paa Blomsterhaven
lagdes der, undtagen for Lægeurters Skyld, ringe
Vægt, da man ikke pyntede med Blomster hverken i
Kirken, i Opholdsrum eller paa Gravene. Men i Køk
kenhaven fik ogsaa Skønheden sin Plads: paa gamle
Billeder ses meget almindelig Haven anlagt i smag
fulde Mønstre?) Dog har vi ikke fra vort Amt saadanne Illustrationer.
Af de nævnte tre Klostre har Tvis Kloster fundet
sin Beliggenhed i en meget tyndt befolket Egn nær
*) Gamle jydske Tingsvidner, udgivet af O. Nielsen.
*) Ortved: Cistercienserordenen i Norden, 1927.
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Holstebro?) Store Hedestrækninger præger nu Land
skabet, men Munkene har med deres sædvanlige Sans
for landskabelig Skønhed fundet en hyggelig Plet,
hvor to Aaer forener sig, saa der fremkommer ret
udstrakte Enge til Græsning for Kreaturerne samt
Muligheder for Fiskeri og Vandkraft. Klosteret havde
sin Abildgaard, som man endnu benævner paa Ste
det1) ved den lille Aas Udløb i Storaa, og der vokser
endnu nogle Lægeplanter paa Klostertomten, nemlig
Arnika, Perikon og Salvie?) Desuden findes der gamle
Asketræer og Pil, ligesom der er fundet Vinbjerg
snegle i den nuværende Have, — Dyr, som utvivlsomt
m aa henføres fil det forsvundne Kloster?)
Stubberkloster havde sin Have i Ly mellem Bygnin
gerne?) og der er ogsaa her fundet Planter, som maa
have haft deres Oprindelse i Klosterets Havedyrkning,
saaledcs Hyoscyamus Conium og Malva silvestris, M.
neglecta og M. moschata samt Euphorbia (cyparissias?)?)
Ogsaa ved Gudum Kloster er der konstateret en
Have, uden at der dog vides nærmere om denne?)
Da Stubberkloster ved Reformationen overgik til
verdslig Myndighed, fastsattes det, at hver Nonne aarligt skulde have 10 Skp. Humle, 1 Skp. Boghvede
gryn, 1 Skp. Byggryn, 1 Skp. Havregryn og 1 Skp.
Æ rter, — men om denne Humle og Æ rterne avledes
paa Stedet, er ikke vist?) Humlen kunde jo ogsaa
være købt, og de øvrige Ting kunde jo være avlet i
Marken.
*) Hardssyssels Aarbøger 1915, Pag. 9 ff.
*) Lind: Om Lægeplanter i danske Klosterhaver
bøger 1918.
3) Hardsyssels Aarbøger, 1911, Pag. 42, 101 ff.
•) sammesteds, 1913, Pag. 146 ff.
s) sammesteds, 1911, Pag. 107.
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II. FRA REFORMATIONSTIDEN TIL UD
SKIFTNINGSTIDEN.
Havebruget udviklede sig i denne Periode paa fo r
skellig Vis i By og paa Land, og der er kun faa Op
tegnelser fra Perioden.
Paa Landet var Bønderne undergivet de Bestem
melser, som udstedtes i Recesser og Forordninger, og
som bød Bønderne aarligt at plante et vist Antal
Æble- og Piletræer, ligesom de skulde lægge et vist
Antal »Humlekuler«;*) men det er et stort Spørgsmaal, om der er kommen noget ud af disse Forord
ninger i denne Del af Landet, hvor Forholdene efterhaanden blev Havebruget saa ugunstige, og hvor det
har voldt adskillig Vanskelighed at faa de podede
Træer eller unge Humleplanter, som tilkrævedes. De
faa Beretninger, der haves om Havebruget paa Lan
det, lyder kun saare m istrøstigt, og der er neppe
Tvivl om, at de taler sandt.
I Almindelighed hedder det omkr. 1735 fra et af
Herrederne, at »Her falder ingen Slags Træfrugter,
som den haarde Nordvest og Haugsue (Havgus) foraarsage«,®) og man faar kun Underretning om nogle
Haver ved Degne- eller Præsteboliger, — Haver, som
er af kummerlig Art. Saaledes hedder det saa sent
som 1790 om Estvad Skole, at der ved Degneboligen
er »en ussel, liden Kaalhave, hvor intet vil groe i den
skarpe Sand, altsaa kan ingen Koe holdes,«®) hvilket
tillige giver en trist Antydning af, hvilken Brugsvær
di man vilde tillægge en Have, om en saadan fandtes.
*) se nærmere herom Forf.s A rtik le r i »Aarbog f. Præstø
Amt«, 1926, samt »Gartner-Tidende«, 7. og 12. Juli 1927.
*) Hardssyssels Aarbøger, 1919, Pag. 120.
’ ) sammesteds 1918, Pag. 127.
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Det forlanges (1742), at der til Skolen i Nr. Bork
skal »henlægges en liden Plet Kaaljord«,1) og om
Præstegaardshaven i Tim siger Synsforretningen 1810,
at en »Plet Jord norden for Salshuset er inddiget til
Have. Der findes nogle Stikkelsbær-Ris og kan avles
nogle Jordfrugter«.2)
I Byerne saa det noget anderledes ud, og man var
her ikke undergivet de for Bønderne gældende For
ordninger og Vedtægter, men kunde i sin Have
plante, hvad man vilde, eller man kunde lade være,
om man ønskede det.
Det hedder fra de forskellige Byer om Tilstanden
om kring 1735 saaledes:
Lemvig:3) »Frugthauger er ingen af nogen Værdi
uden hos 2 a 3 Stæder de bemidleste, som der ikke er
af nogen Betydning«.
Ringkjøbing:*) »Her er ganske faa og snart ingen
Frugttræ er, thi formedelst den stærke Vest- og Nor
denvind, som mest blæser her, bliver Træerne for
dærvet, og den liden Frugt, som nu derpaa kunde
ventes, bliver gemeenlig, naar de staar i Blomster, af
Hagsus beskadiget, hvilket har betaget Indvaanerne
Lysten at beflitte sig derpaa«.
Holstebro:3) »Falder her ikke synderlig megen Træ
frugt uden alene ved nogle Herregaarde, hvor Skov
haves ved Ly og Læ,« — og dog er der i denne By en
Mand, Niels Thøgersen Hvass, om hvem der hedder
saa besynderligt,3) at han »har lært Gartnerprofessio
nen, tog Skade ved Ildebrand in 1733, lever nu af det
*)
2)
3)
*)
8)
•)

Hardsyssels Aarbøger 1910, Pag. 219.
sammesteds, 1910, Pag. 89.
sammesteds, 1919, Pag. 125.
sammesteds, 1919, Pag. 136—37.
sammesteds, 1920, Pag. 23.
sammesteds, 1920, Pag. 43.
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lidet, han forhen har fortjent«, hvilket for det første
turde tyde paa, at Thøgersen Hvas dog har tjent en
Del ved sin Gartnerprofession og for det andet, om
dette er tjent i Holstebro, turde bevise, at der har
været Arbejde med Haverne for ham at faa. Samme
Bys Borgere havde før denne Tid (fra 1699) den sæ r
lige Tilladelse, som var meddelt dem som Følge af de
mange Ildebrande, at de »saalænge deres FrihedsAar vare, uformeent maae søge deres Næring med
Kramkurve og omgaae og rejse her i Landet med
Homle at sælge og forhandle til hvem, som med dem
kiøbe vil«,1) — noget der ellers ikke var Borgerne i
Almindelighed tilladt. Samme By synes ved 1760 at
have mange Træer, om man da skal tro Illustrationen
i Pontoppidans Atlas ret.
Der nævnes fra 70-erne to Herregaardshaver, nem
lig en »stor Have« ved Herningsholm, og ved Thimgaard »Spor af en Have, som man fortæller, at Peder
Gyldenstjerne i Frederik den Andens Tid lod anlægge
ved Gaarden, hvortil Bønderne maatte henføre det
øverste Lag af et Kvarters Tykkelse fra deres Kaalhaver, for at Herregaardshaven kunde faa god Jord.«’)
III. OMKRING 1800— 1820.
Om Havedyrkningen paa denne Tid foreligger der
kun ret mistrøstige Beretninger, der kun sjældent
melder om Undtagelser fra den Regel, at Haverne var
elendige og Havedyrkningen meget lidet udbredt.
Dette gælder særligt om Landet, og i en Oversigt over
Havedyrkningens Standpunkt 1812 hedder det:3)
*) Schous Registre.
2) C. Christensen: Agrarhistoriske Studier, 1891.
*) Begtrup: Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand
Danmark, V II, 1812.
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»I øvrigt har Bonden intet videre i sin Have, end
Grønkaal, Kartofler, Peberrod, Gulerødder og under
tiden noget Kommen, Sennep, Timian og Merian.
Frugttræ er haves ej, og kan ikke haves, da der er
intet plantet i eller omkring Haverne til Læ. Frugt
hentes fra Østeregnen.
Uden tilbørlig Læ nytter det ikke i denne Egn at
plante Træer, formedelst de ødelæggende Vinde, og
for en fugtig saltagtig Taage, som fordærver dels
Blomsterne, dels Frugten og Bladene. De smage, som
Lage var gydet over dem, og see ud som Ild have rørt
dem. Denne Taage kan beskadige Bladene paa en Nat,
saavel paa Frugt- som vilde Træer og Buske.
Paa en fortrinlig Maade udmærker sig Etatsraad
Schows Have paa V o 1s t r u p, og Herredsfoged Møl
lers paa H ø j r i i s. Den sidste er et nyt Anlæg af nær
værende Besidder, og viser hvad Flid, Evne og Lyst
kan udrette til at overvinde locale Hindringer. Haven
er anlagt i Nord, og paa en nøgen Banke. Men ved et
fem Alens højt Jorddige, og ved overflødig Plantning
af Popler, Piil, Birk, Hessel med flere baade inden
landske og fremmede Træsorter har man skaffet Læ
og frem bragt Alleer og engelske Lystpartier. Den
første paa Volstrup er en gammel Have, beliggende
ved en Skov, den udmærker sig som en fortrinlig
Urtehave, Frugttræhave og Humlehave. Den kjender
neppe sin Mage i Jylland, betragtet som nyttig Have,
da den efter sin Størrelse paa et Par Tønder Land
kan indbringe 5 til 600 Rdlr. aarlig; og Gartneren var
villig til at give 250 Rdlr. i Forpagtning af den, og dog
selv vedligeholde den, holde Arbejdere til den, og be
tale Gjødningen a 3 Mk. pr. Læs. Endog i Hedeegnen
findes gode Urte- og Frugttræhaver, saavelsom ved
Herregaardene Lønborg, Lundenæs, Møltrup, Sindinggaard, Nørre-Vosborg og ved Præstegaardene i
Lønborg, Giellerup, Rind, Ikast, Borris m. fl.
De anførte Bemærkninger om Havernes Usselhed
bekræftes fuldkomment fra anden Side i det følg.:1)
‘ ) K. Aagaard: V ejledning ved en Caards D r ift i Hedeegne;
Kap. 8, 1811.
5*
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»Intet seer uslere ud end Bondens Hauge paa Vesterkanten af Nørrejylland. Den Plet Jord, som burde
være den mest indbringende og tillige tiene til at
forskjønne hans Bopæl, er den mest forsømte. Skyl
den er ikke allevegne Jordbundens eller Naturens; thi
i ligesaa skarpe Egne kan findes Hauger paa andre
Steder i langt fortrinligere Tilstand. Men Sagen er,
at Bonden, især Bondekonen, har ingen Kundskab om,
og ingen Smag for Haugevæsenet. Det Aflukke, som
skulde gieide for Hauge, kaldes hos Bønderne meget
rigtigt Kaalgaard, thi nogle faa Grønkaal udgjør
gierne hele Herligheden. Vel udfordrer en Hauges
Dyrkning nogen Tid, men Gravningen, som udgør
det meste Arbejde, indtreffer just ikke i den travleste
Tid, og den som har Lyst dertil, vil kunne overkomme
det alt uden at forsømme sit øvrige Arbejde. Kan end
ikke alle Slags Vexter bringes til den Fuldkommen
hed paa sandig Bund som i god Muldjord, saa kan
dog adskilligt voxe ret godt, og det er ikke saa van
skelig en Sag at forbedre Jordsmonnet i sin Hauge
saaledes, at det kan blive skikket til at frembære alt
det fornødne. Kunde først Lyst og Kundskab frem 
bringes, vilde det øvrige sikkert komme med Tiden.
Det hedder fra samme Tid, at Kartofler dyrkes i
Marken, mens der saas Sennep i Haverne. Om Humle
berettes:*)
»I Hjerm Herred haves gode Humlehaver paa Herregaardene Qvistrup og Volstrup. Enhver af disse Haver
kan indbringe 16 a 20 Lispund i et godt Aar. Den af
døde Ritmester F is c h e r paa Qvistrup har Fortjeneste
af at have ført Humle der til Egnen ved at giøre det
første Anlæg, som der er. Dette Exempel har virket
paa Flere, omendskjønt Humleavlen finder her mange
Hindringer for dens Udbredelse, formedelst den haarde Vestenvind, og ingen Læ af Plantning og Træer
haves omkring Haverne. En Degn og en Bonde i Vej
rum Sogn have opelsket et Par Rader Humle langs
‘ ) Begtrup: Beskrivelse
Danmark, V il, 1812.
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med den østre Side af et tre Alen højt Dige, de lade
dem der løbe op og omkring Halmsimer, som de an
bringe saaledes. Paa det øverste af Diget slaae de
nogle smaa Pæle ned af Størrelse som Gierdestaver,
i en Frastand af to Alen, heldende over mod Østen.
Fra øverste Ende af den ene til den anden trække de
en dobbelt sammensnoet Sime, og fra denne som
gaaer horizontal, trækkes igjen saa mange som be
høves skraa ned til Humlen, og der befæstes i Jorden
med Tøjrepæle. I Stedet for at knytte dem fast paa
horizontale Sime, var det maaskee bedre, om de lode
de øverste Ender af de skraa Simer gaa over en
Lægte, og efter Liiders Anbefaling hænge en til
strækkelig tung Steen i Enden paa dem, thi i enhver
Vejrets Beskaffenhed var da Simen skraae, og fore
byggedes, at Humlen ej kom i Forbindelse med det
Græs, som groer paa Diget. Da Egnen er skovløs, og
man har ingen Rafter, sættes en stærk Lægte i hver
Humlekule, og fra Toppen paa Lægten, som har udstaaende Arme trækkes Havresimer ned mod Jorden,
som der fastgjøres med Tøjrepæle. Det er meget nyt
tigt, og Rankerne løbe herligt op omkring Simerne.
Hos Enkelte sees Humleranker optrukne langs med
Taget, de naae lige op til Ryggen paa Huset. Det giver
god Humle, men Halmtagene lide derved. Disse Ex
empter vise, at det er mueligt at overvinde de Vanske
ligheder, locale Omstændigheder lægge i Vejen. Imid
lertid sees lettelig, at den bare, og for de strenge
Havvinde udsatte Vesteregn ingen passende Egn er
for Humlehaver, uden hos enkelt Mand, der har en
god Have som har Læ. Da Bonden her ingen Humle
avler, bruger han Malurt i Steden for. Øllet smager
ikke ilde derefter, men mangler den aromatisk kryd
rende Smag, Humlen giver. Rankerne af Humlen sammensnoes og benyttes til Tøjer for Faar.
Om Indehaveren af den foran nævnte Præstegaardshave i Lønborg, Pastor Bloch (omkr. 1812)
hedder det,1) at han »syslede med at plante, pode og
*) Hardsyssels Aarbog, 1920, Pag. 101.
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beskære Træerne«, mens Præstekonen mest tog sig
af sine »udmærkede Urtebede«. Derfor var allerede
dengang Præstegaardshaven stor og skyggefuld og
frugtrig, der næsten paa alle tre Sider omgav Præstegaarden.1)
Af en Rejsebeskrivelse fra 17981) hedder det i
spredte Udtog, at der ved Herningsholm Herregaard
er »en god Have- og Humleplantage«. Den Rejsende
fortæller, ved Nr. Snede omtrent, at »Lige fra Veyle
hid har jeg ikke meldt et Ord om Egnens Havedyrk
ning, undtagen at Roer og Poteter dyrkes, faa Mad
urter og slet ingen Frugttræer. Nogle Steder saasom i
Hodsager forekomme dog Piil og Hyldetræer i Bøn
derhaver«, — altsaa maa der være saadanne; de fø r
ste (Pilene) bruges til Halmkurve, de sidste (Hyldene)
dyrkes »for deres Bær og Blomster, som ere den
største Tilflugt i Sygdomme«. Man har undervejs
mødt nogle »Humleførere, hvis Læs ere som smaa
Huse«, og kommen til Brande, besøger den Rejsende
Præstegaarden. Fra Bordet i denne »forføjede man
sig ned i Haven, hvor jeg under Spadseringen lod mig
forklare af Præsten, hvorledes Anlægget er bleven til,
hvorom nu strax. Vi drejede tilsidst af i et Lysthus,
hvor Fruentimmerne i den grønne Skygge vare fo r
samlede til en liden Concert«. Om Anlæggelsen hed
der det siden, at 1723 købte Provst Consistorialraad
Riisum Kirken, og der omtrent, hvor Lønaa »gaar i
den større Eistrup-Aae og danner en Øe, anlagde han
Haver; Aabredden lod han forhøje og befæste med
Riisjord og Græstørv; den sandige Jord forbedrede
han med Mudder og anden Jordart, omgav Anlægget
med Esketræer, Bever-Esp og Pile, som baade af*) Hardsyssels Aarbog, 1920, Pag. 101.
’ ) W ilse: Rejse-Iagttagelser, 1798, V.
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holdt de skarpe Vinde og dannede en Lund, hvori
han havde Anstalter til Fuglefangst af Doner etc., in
den for plantede han Frugttræ er med meer, og saaledes blev Stedet et lidet Paradis.«
Kommen til Holstebro fortæller den Rejsende, at
»Præsten havde anlagt en skjøn Frugthave, som er
her en stor Sjeldenhed, men om den siden af Efter
kommerne er holdt ved Live, er Spørgsmaal i Anled
ning af, hvad jeg erindrede ved Brande«.1) Samme
Præstegaardshave er forøvrigt ogsaa omtalt andet
steds.*) Det antydes, at der ogsaa paa denne Tid har
været Haver ved Harboøre, idet det anføres, at man
bruger Gallionsfigurer etc. til »Have-Porte«.1) Ogsaa
ved Vestervig Præstegaard er der en Have, som viser,
at »Alting kan komme fort her, som ellers det danske
Clima kan frembringe, naar kun der er Beskyttelse
nok mod de vestlige Vinde. Buxbom lider slet intet af
Vinterens Kulde, Træefrugter modnes godt, og af
Kjøkkenurter gjorde man sig store Fordele.«
En anden Rejsende beretter fra samme Tid’) fra
Øm-Mølle og Traberg, at Havet ødelægger Plantevegetationen, »dog lykkes lavstammede Frugttræ er
ret got i Haverne, naar meget høje Diger indhegne
dem, ligesom allehaande Jordfrugter sees i den ønske
ligste Vext, naar kun Vinden ej kan bestryge Toppen
deraf«. Ved Kabbel Herregaard er der »en skjøn
Have, en liden nydelig Lund, fortrinlige gode Jorder,
Fiske-Parker, Springvand og en behagelig Udsigt til
3 Sider«. Ved Herregaarden Bæknjark, er de store
Grave omkring Borgen »tildeels opfyldte til nyttige
Havepladser«. Fra Ringkjøbing hedder det, at »Ha*) W ilse: Rejse-Iagttagelser, 1798, V.
’ ) Hardsyssels Aarbog, 1916, Pag. 140.
*) Vedel: Indenlandsk Rejse, 1799— 1802.
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ver og Indelukker til Byen ere kjønne og veldyrkede«;
men fra Lundenæs Herred, at »Havedyrkning saa me
get forsømmes« . . . Ausumgaard har »en nydelig
Have med mange Plantninger«, og Rydhauge en stor
Have. Ogsaa ved Estvadgaard er der en Have;
men mere berettes der heller ikke her om denne Sag.1)
Andetsteds berettes dét, at Justitsraad Tranberg lod
plante en hel Del i Holstebro,’) og at der i Lemvig
dyrkedes en Del Tobak.3) Blandt de Foranstaltninger,
som særligt hjalp Havebruget frem, maa nævnes
Landhusholdningssclskabets Præmieringer og Skole
lærernes Arbejde for Havesagen. Fra 1807 omtales
Byfoged Borchs Have og en anden Have i Ringkjøbing (Fogtmann: Kgl. Resk.).
IV. LANDHUSHOLDNINGSSELSKABETS
PRÆMIERINGER.
Det kgl. danske Landhusholdningsselskab, der stif
tedes 1769, havde til Formaal at fremme Landets na
turlige Erhvervskilder, og det tog sig derunder paa
at fremme saavel Landbrug som Havedyrkning, Fi
skeri m. m. m. I Særdeleshed hjalp det Befolkningen
med direkte Tilskud til gavnlige Virksomheder samt
Præmieringer af saadanne, som kunde være et Eks
empel for en Egn og By. Saaledes præmierede man
vidt forskellige Ting som »Strikkede Huers Forfærdigelde«, Sælhundefangst, Oprettelse af Almuebog
samlinger, Avl af Humle, Udførelse af Træplantning,
Undervisning af Børn m. m. m. Man uddelte enten
Pengebelønninger eller Bøger, Diplom etc., idet man
*) Vedel: Indenlandske Rejse, 1799— 1802.
2) Hardsyssels Aarbog, 1916, Pag. 114.
’ ) Begtrup: Beskrivelse over Agerdyrkningens
Danmark, V II, 1812.
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offentliggjorte hvert Aar, hvem der havde faaet Præ
mierne. I det følgende skal der gives nogle Eksempler
paa Præmieringer, idet der skal citeres Selskabets
Motiveringer herfor.1)
1817.
Et Agtelsestegn, med Paaskrift: »For Havedyrk
ning, Plantning og Mergling paa Hedegn«, er tilkjendt Knud Holdt, Ejer af Ikast Kirkegaard i Hamme
rum Herred; for at have beplantet en Have med 180
Frugttræ er og desuden merglet 20 Tdr. L., kastet 388
Favne Grøvter, udflyttet en Bagerovn og anvendt
den til at tørre Hør og Hamp.
1824— 25.

Sognefoged Christen Borup i Ferring ved Lemvig
har viist sig som en ualmindelig virksom og tænken
de Bonde. Blandt andet har han . . . indrettet en Have,
hvorved . . . er opført et Steendige paa 154 Alen. Saavel i Haven som i de øvrige indhegnede Pladser har
han udplantet over 4000 meest vilde Træer, hvoraf
største Delen ere Pilearter . . .
Paa Grund af Forestaaende tilkjendtes ham . . .
Selskabets 1ste Sølvbæger, med Paaskrift: »Til den
forstandige og udmærket driftige Bonde Christen
Borup i Ferring«.
1827.
Skolelærer og Kirkesanger M. K. Brandt i Rindom
ved Ringkjøbing . . . Til Træfrugtavlens Udbredelse
har han bidraget meget ved at forædle og bortskienke til Bønderne endeel Frugttræer, opelskede i hans
Bomskole. Ved sin egen Bolig har han udført et møn
sterværdigt Haveanlæg. De flinkeste blandt Skolebør
nene har han givet praktisk Underviisning i Jord
frugters Dyrkning. . . .
I den Anledning tilkjendtes ham . . Selskabets 3die
Sølvbæger, med Paaskrift: Til den hæderlige stræb
somme Skolelærer M. K. Brandt«.
*) Landhusholdningsselskabets E fterretninger.
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1828.
Skolelærer og Kirkesanger Kristen Sand af Holms
land. . . I Aaret 1824 gjorde han Forsøg med at op
elske Æ bletræer af Stiklinger.. . .
Tilkjendtes Selskabets 6te Sølvbæger.
1829.
Skolelærer J. Fjord paa Holmsland . . har i 1829
bl. a. avlet i Marken 3400 Hvidkaal, 30 Tdr. Kaalrabi,
140 Tdr. Gulerødder, 180 Tdr. Kartofler, hvilke Af
grøder især benyttes til Quægfodring. . . .
Ved denne Tid ophører man i det væsentlige med
disse Præmieringer, og først langt senere optages de
igen fra andet Hold, hvorom senere vil ses.
V. ALMUESKOLEN OG HAVEBRUGETS FREMME.
Som det foran er set, har der fra gammel Tid hørt
en Have til nogle Degne- og Lærerboliger, og dette
grunder sig paa Christian VII’s Forordning om Skoler
paa Landet, der siger, at »Til ethvert Skolehuus skal
og lægges en tilstrækkelig K a a l h a u g e , og hvor
det er giørligt en med Træe eller Gierde indhegnet
Brønd«. Denne Have var tænkt som en Indtægtskilde
for Læreren. Det har dog, saalænge Læreren ikke
forstod sig paa Havedyrkning, været tvivlsomt, om han
har brugt Haven ret, — saaledes som der ogsaa foran
er et Eksempel paa. Men da der 1794 oprettedes et
Seminarium paa Fyn, forlangtes der, at Seminarister
ne skulde undervises i Mark- og Havedyrkning, — et
Krav der gentoges og udvidedes 1796. En saadan Be
stemmelse optoges da ogsaa i Reskriptet om O pret
telse af et »Skolelærer-Seminarium« i Borris (23. Maj
1806), idet der indsattes følgende Bestemmelse om,
at der skulde undervises i Havedyrkning »saavel de
almindelige Kjøkken-Urters Dyrkning, som fornem-
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melig Pile- og anden Træ-Plantning, Frugttræ ers Op
elskning og Forædling saa og Omgangsmaaden med
Humle, Hør, Krap og deslige.« Endvidere hed det, at
»Hos de Bønder, hvor Seminaristerne opholde sig,
maae de anlægge de smaa Haver, til hvis Beplantning
Præsten, Hr. Krarup, af sin Træskole i de første 3
Aar, efter sit Tilbud, leverer aarlig uden Betaling en
deel Sættepiile og 12 a 16 Stykker Frugttræ er; for
dem, som hos deres Verter ei kunne finde Plads til
Have-Jord, bør Præsten overlade et Stykke Jord til
dette Brug«,
endvidere om Tiden efter Eksamen, at Seminaristerne
»bør ikke forsømme, saavidt Ledighed tillader, at
lægge Vind paa Havedyrkning, og som de, der kjende
Omgangsmaaden, bør de efterkomme Befalingen
i Danske Lovs III— 13— 18, som befaler, aarligen at
lægge i det mindste 5 Humlekuler, plante 3 Æble-,
Pære- eller andre gode Træer, og desuden 10 Pile,
hvilket kunde skee paa saadanne Steder, som de selv
dertil med Vedkommendes Samtykke finder bequemmest: Attest om Fuldbyrdelsen heraf indsendes . . .
hvert Aars 1ste Maj til Seminariet udi de første 6 Aar
efter Seminaristernes Udgang.«
Ved Borris Seminarium tog man denne Sag meget
alvorligt og interesserede sig stærkt derfor. Der for
tælles herfra, at1)
»Fritiden om Sommeren nyttedes tillige til for
skellige Havearbejder, saasom Træplantning og Træ
ers Forædling, og da de fleste Elever boede ude i de
omkring liggende Bøndergaarde, skulde de selv gøre
deres Kundskaber frugtbringende ved at anlægge
Smaahaver, og Forstanderen leverede dertil hvert
Aar de nødvendige Lætræer og 12— 16 Frugttræer.
De Elever, som ikke hos deres Værter kunde faa et
Stykke Havejord, fik saa dertil overladt et Stykke af
Præstegaardens Jord. —
l ) Hardsyssels Aarbog, 1909, Pag. 83.
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Det glædede Forstander Krarup, naar ogsaa denne
Undervisning bar Frugt. I sine Optegnelser om de
Elever, han særlig har haft Glæde af, nævner han
Jens Dahl, Skolelærer i Holstebro. »Denne Mand har
— skriver Forstanderen — med varm Interesse for
sin Skole og ved sin blide og fornuftige Omgang, i
høj Grad vundet Præstens og Byens Yndest, ogsaa
har han i en ved Skolen værende liden Hauge anlagt
en Træskole og søger ved gratis Uddeling deraf at
udbrede Frugttræ ers Opelskning der i Egnen.« Sam
me Lærer Jens Dahl har i denne Retning sat sig et
meget smukt Minde i Holstebro, idet han i Aarene
1820—30 med overordentlig Flid plantede en stor De,
af Holstebros nu saa smukke Anlæg nordøst for By
en. Her har man et synligt Minde om det, Borris Se
minarium har sat i Gang paa Plantningens Omraade.«1)
VI. BYERNES HAVE-KOLON,ER.
Skønt Kolonihaverne almindeligt anses for at være
en forholdsvis moderne Indretning, som betragtes
som værende Barn af vor Tids sociale Strømninger,
er dette dog ingenlunde rigtigt. Have-Kolonier og
Kolonihaver har eksisteret saa tidligt som 1665/) dog
ikke under den Form vi nu kender dem (Forenings
haver), men som et Slags Statsforetagende. Som et
Middel til Afhjælpning af Fattigdommen indrettedes
der i Begyndelsen af 1800-Tallet atter Havekolonier,
om hvilket det hedder:3)
*) 1851 anlagdes en Have ved Oddum Skole. (Hardsyssels
Aarbog, 1925, Pag. 5).
2) se nærmere: Forf.s A rtik e l i »Gartner-Tidende« 14.—21.
Decbr. 1926 samt Forf.s K ronik i »Nationaltidende« A ften 9.
August 1926.
3) Renteskammerskrivelser m. Bilag m. m. 4. M arts 1826,
18. Decbr. 1828 og 20. August 1831 m. Bilag. Danske Cancelli,
2. Departem. Brevbog Rigsarkivet.
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»Ved de fleste Kjøbstæder i Hertugdømmene Sles
vig og Holsten har Man i de senere Aar søgt at an
lægge Hauge-Colonier, som ere overladte trængende
Familier i Kjøbstæderne til Brug. Det er ikke hermed
tilsigtet at give Kjøbstædernes Fattige fuld Under
hold, men at give gifte trængende Haandværkere eller
andre uformuende Familiefædre Lejlighed til selv i
deres Fritimer, og i Særdeleshed ved deres Koners og
Børns Hjælp, at vinde Bidrag til deres Underhold.
Af de Indberetninger, som ere indkomne fra Øvrig
hederne i Hertugdommene om disse Hauge-Colonier
. . . erfares den Fremgangsmaade, som i Almindelig
hed er brugt for at bringe denne Indretning i Gang.
Den Jord, som er bleven benyttet til de omhandlede
Anlæg, har man, for at de Paagjældende, der ved sam
me skulde aabnes en Erhvervskilde, kunde have sand
Nytte deraf, og for at det fornødne Tilsyn tillige kun
de føres, stedse valgt saa nær Kjøbstaden som muligt.
Hvor Communerne selv eiede Jord, som laae ubenyt
tet, uden dog at være uskikket til Opdyrkning, benyt
tede man samme intenderede Anlæg, i andet har man
søgt at forskaffe sig Jord, hvor en passende Lejlighed
tilbød sig, enten derved, at Communens hidtil til an
det Brug anvendte Jord blev disponibel, eller ved at
leje Jord mod en for Communen moderat aarlig Af
gift.
Størrelsen af de Jordstykker, som ved Communer
ne ere anvendte til Hauge-Kolonier, har været for
skjellig, ligesom de locale Omstændigheder udkræve
de eller tillod, hvorved deels Jordens bedre eller siet
tere Beskaffenhed, deels Letheden eller Vanskelighe
den af at faae passende Areal, deels det større eller
mindre Antal fattige Familier, for hvilke der skulde
sørges, foruden andre Hensyn, maatte komme i Be
tragtning. Naar Jordlodden, som skulde udlægges til
det omhandlede Øjemed, først var bestemt, blev den
ne derefter inddelt i Parceller, hvis Størrelse ligeledes
blev afhængig af locale Omstændigheder, og Parcel
lerne adskiltes ved Grøfter eller Hegn, der snart fore
toges for Communens Regning førend Parcellerne ud
deltes, snart senere og successive ved Parcellisterne
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selv, i al Fald ved nogen Hjælp fra Communen. Havde
Jorden ej forhen været dyrket, eller var Jordbunden
mindre gunstig til Haugedyrkning, har man ligeledes
søgt at lette Arbejdet ved for Communens Regning
at lade forbedre ved Giødning, stundom ved aarlig at
anvise Parcellisterne fornøden Giødning. Uddelingen
af Parcellerne er skeet snart efter Valg, snart efter
Lodtrækning, og hvor Antallet af dem, der attraaede
Haugeparceller var lidet, bleve trængende Familier
opfordrede af Communens Foresatte til at melde sig.
De Fordele, som Hauge-Kolonierne skænkede dem,
der først meldte sig, lokkede i Almindelighed flere til
at følge Exemplet, og ikke sjeldent meldte der sig da
efterhaanden flere end Kjøbstaden kunde komme til
Hjælp.
Parcellerne ere tildeelte de trængende Familier paa
kortere eller længere Tid, dog altid paa flere Aar,
stundom endog paa Livstid og under forskjellige Vilkaar, eftersom Omstændighederne krævede, saaledes
at nogle benyttede deres Haugepladser uden al Afgift
til Communen enten for hele Tiden eller i de første
Aar; ‘Andre imod en moderat aarlig Afgift, der atter
sædvanlig for de første Aar bestemtes ringere end
for de følgende. For offentlige Afgifter ere Parcel
listerne overalt fritagne.
Parcellerne ere alleene bestemte til Dyrkning af
alle Slags Haugesager og Kartofler, dog ere ogsaa
Avling af Hør og Hamp indført paa flere Steder og
til stor Fordeel; hvorimod al Kornavl er Parcellisterne
forment.
For at forvisse sig om, at Dyrkningen foretages paa
den hensigtsmæssigste Maade, at Parcellisterne ei fo r
sømme at benytte den Jord, hvormed Communen har
villet befordre deres Vel, paa en Øiemedet værdig
M aade, og for at den største mulige Orden kan herske
iblandt Parcellisterne indbyrdes, har man paa flere
Steder forfattet passende Regulativer for Dyrkningen
og Parcellisternes Forhold imod Communen og hin
anden indbyrdes. Ligesom Forseelser, begaaede af
Parcellisterne, blive strængt paatalte og straffede,
saaledes blive paa den anden Side de vindskibelige Fa-
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milier tilsagte Smaae-Belønninger af nødvendige
Haugeredskaber.
Tilsynet med Reglementets Overholdelse og med
Indretningen af det hele føres paa nogle Steder af
Communens eligerede Borgere, paa andre Steder har
Øvrigheden eller vedkommende Fattigbestyrelse paa
taget sig samme . . .
Den saaledes omhandlede Colonie-Indretning har
efter de indkomne Beretningers Udvisende, i det Hele
havt god Fremgang, og svaret til det velgiørende Øiemed, som man ønskede at naae, da Man opfordrede
Øvrigheden i Hertugdømmerne at virke for Sagen.
Man har haft den fyldestgiørende Erfaring, at de Fa
milier, hvem Haugeparcellerne ere tildeelte, ej alleene
have kunnet skaffe sig selv de fornøedne Haugevæxter til Hjelp til deres Underhold, men og paa mange
Steder ved Afsætning til Communens Beboere er
hvervet sig en aarlig Penge-Indtægt, at Indretningen
har bidraget til at vække Arbeidslyst hos Børnene, af
holdt Familiefædre, hvis ringe Næringsbrug levnede
dem mange Fritimer, fra Lediggang og udbredt Dyrk
ningen af nyttige Haugevæxter.
Da de samme velgiørende Virkninger, som ere spo
rede i Hertugdommene, upaatvivlelig ville vise sig ved
lignende Indretninger her i Riget, anseer Cancelliet
disses Iværksættelse for en Gjenstand, der fortiener
den største Opmuntring.
Collegiet finder sig derfor opfordret til at anmode
samtlige Direktioner for Kjøbstædernes Fattigvæsen
om, med Iver at virke til at see lignende Indretninger
indførte ved Communerne her i Riget, hvor ikke de
locale Forhold maatte tale derimod, hvorhos man
forventer inden Udgangen af 2de Aar, Indberetninger
om den Fremgang, Directionens Bestræbelser i denne
Henseende have haft, samt, hvis Hindringer i Anlæg
genes Indretning og Fremme skulde møde, da Under
retning om, hvori disse bestaae, og om Vanskelighe
derne ved at kunne faae dem hævede.
Monrad. Ørsted. Lassen. Kierulff. M. Lange.
M. Hansen. Moltke.
H aas.
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Nogle af Landets Købstæder tog sig straks af denne
Sag og indrettede Have-Kolonier, der for enkeltes
Vedkommende eksisterer endnu.1) Andre smølede der
med, og i nogle Købstæder er de aldrig bleven ind
rettet (saaledes f. Eks. vist nok aldrig i Lemvig).
Holstebro var blandt dem, der straks tog sig af Sagen.
Derom hedder det 1828:3)
»I Holstebroe meldte der sig efter Opfordring kun
2 Familiefædre til Haugeanlæg. Der anvistes dem i
Foraaret 1826 et Stykke Jord paa om trent 5 Skpr.
Ruglands Pløining. I en Deel deraf lagde de Kartofler,
i en anden saaedes Hør, og den tredie Deel agtede de
at benytte til at plante Kaal og Kaalrabier. Men Som
merens umaadelige Tørke hindrede dem deri, og af
Hørsæden fik de saa godt som ingen Nytte. Derimod
var Kartoffel-Avlen efter Aarets Beskaffenhed ret
god, og da disse i bemeldte Aar vare i høj Priis, yttrede begge Dyrkere sig glade over deres lille Høst,
for hver 2 Tdr. De yttrede Ønske om at fortfare med
samme Jords Dyrkning, indtil bedre Jord kan erhol
des, hvortil haves Udsigt i 1831, da Leiecontracten om
den Byejord, der ansees meget skikket til Hauge-Anlæg, udløber. Fattig Commissionen ventede iøvrigt,
at fler Familier vilde melde sig, naar de af hines Ex
empel saa, at Arbejdet lønnede sig.«
Nogen egentlig »Koloni« kan disse to Havelodder
naturligvis ikke kaldes; men de er dog et Resultat, om
hvis Fortsættelse der intet er erfaret. Mindre gunstig
Modtagelse fik Cancelliets Opfordring i Ringkjøbing,
hvor det i 1831 meddeles/) at man fra Holmsland
*) se: Kollegial-Tidende 1828, Pag. 959.
*) se Forf.s A rtik e l i Aarbøger f. Aarhus S tift, 1927.
3) Rentekammerskrivelser m. Bilag m. m. 4. M arts 1826, 18.
Decbr. 1828 og 20. Aug. 1831 m. Bilag, Danske Cancelli, 2. Departem. Brevbog Rigsarkivet.
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faar en betydelig Produktion af »Havesager eller Ur
ter« saa at der ikke kan være Tale om at Familierne
kan komme »i den mindste Forlegenhed« for at faa
»de fornødne til en billig Pris«, hvilket jo ifølge Op
fordringen i og for sig ikke var Maalet. Om der se
nere er indrettet Have-Kolonier efter dette Mønster
i Ringkjøbing, er ikke bekendt.
VII. 1830—65.
Om Havedyrkningens Stade paa denne Tid med
deler en Oversigt fra 1833 følgende:1)
»Ved ethvert Bondested findes en Plet Jord indheg
net, hvori dyrkes Grønkaal og Kartofler til Fam iliens
egen Brug. Dertil indskrænker sig almindeligviis Bon
dens Havedyrkning; thi det er allerede meget, naar
han i sin »Kaalgaard« tillige har et Bed med Gulerød
der, Timian og Løg, som endda sjeldent ret lykkes,
fordi hverken Bonden eller hans Kone bekymre sig om
at holde Kaalgaarden fri for Ukrudt, og ovenikøbet
lader Hønsene regjere her saavelsom i Stue og Gaard.
— I mange, ja maaske de fleste Bønderhaver findes
ikke et Træ, skønt baade Frugt- og vilde Træer,
tjenlige til Udplantning, kunde faaes fra adskillige
Herregaardshaver. — I Hjerm, Skodborg og Vandfuld
Herreder har Havedyrkningen udbredt sig noget i de
sidste 25 til 30 Aar, saa at her nu som oftest findes et
Par Bede med Gulerødder, Kaalrabi og nogle af de
sædvanligste Suppeurter; og da Kartoflerne, som til
forn kun fandtes indenfor Havedigerne, begynde at
lægges i Marken, ville vel hist og her flere Urtebede
igjen indtage deres Plads i Haverne. Disses Størrelse
er sædvanligen 1 til 2 Skpr. Land, men deraf er som
oftest en Deel udlagt til at bære naturligt Græs, som
enten af tøjres eller af hugges. Ofte er Haven ikke
særskilt indhegnet, men udgjør en P art af Toften;
*) Bidragr til Kundskab om d. d. Provindsers nærværende T il
stand . . ., ved 1. C. Hald, 1833, V III.
Hardsyssels Aarbog XXIIII
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dette er især Tilfældet i Ulvborg-Hind Herreder.
1 Hjerm Herred og i Nørre-Herred er der nu ogsaa
i mange Bønderhaver langs med Digerne plantet Pile,
og hvor saadant finder Sted, sees hist og her nogle
faa Æ bletræer; men den enkelte Pilehække kan ikke
give disse fornødent Læ, og sjeldent ville de derfor
ret trives. Plantning af Pile og Hyld indenfor Have
digerne er dog i det Hele mindre almindelig nu end
tilforn.
At Vesteregnens Almue har saare liden Sands for
Havevæsen, er unægteligt; men Grunden til dettes
Forsømmelse er temmelig undskyldende, naar man
ta g e r i Betækning de locale Hindringer, som maa be
kæmpes, for at et Haveanlæg her skal lykkes navnlig
det barske Klima og det som oftest løse og maadelige
Jordsmon, hvilket gjør Kulegravning og Grundfor
bedring til nødvendig Betingelse for et saadant An
lægs Fremgang.
Almuen har desuden liden Smag for Haveurter, og
disse kunne for Spotpriis kjøbes paa Markederne i
Vesteregnens Kjøbstæder; thi de mindre Avlsbrugere
1 Viborg have i al ddn Tid der er forløben siden denne
Byes Tomter forvandledes til frugtbare Haver, tyet til
disse Markeder med deres Haveprodukter, som her
falbydes i saadan Mængde, at Sælgerne mangen Gang
neppe faar Vognleien betalt. Naar Bondekonen paa et
saadant Marked, hvor desuden Kjøbstad-Indvaanere
og enkelte Herregaardsgartnere eller, som de her kal
des, Podemestre udbyde Havefrugter, — kjøber for
2 Sk. Timian, for 8 Sk. Persille og for 2 Sk. Purrer,
da er hendes Huusholdning vel forsynet med disse Sa
ger for nogen Tid, og for disse Skillinger sparer hun
saaledes sig selv Ulejligheden med at avle Frøet eller
kjøbe samme, at saae, luge o. s. v. Men ubilligt vilde
det alligevel være at beskylde hende for Dovenskab,
fordi hun ikke viser mere Flid i Havedyrkningen; thi
hun fortjener, i Almindelighed bedømt, al Roes for
Tidens nyttige Anvendelse.
Endskjøndt Bonde-Almuen har stor Begierlighed
efter Stikkelsbær, hvoraf den ved Markeder og andre
Lejligheder potteviis kjøber mange Tønder, og hvor-
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af der endog skeer Tilførsel læsseviis fra Holstebro
og omliggende Herregaarde til Lemvig, saa ere der
dog yderst faa Bønder, som lægge sig efter at plante
Stikkelsbær- ligesaa lidt som Ribsbuske i deres Haver.
Skeer det end paa et enkelt Sted, da bliver Frugten
sjeldent moden, fordi Bondens Børn og hans Høns
kappes om at afrive og sluge de grønne Stikkelsbær
og Ribs; og begge Slags Gjæster er det om trent lige
umuligt for Bonden at holde fra Haven.
Selv ved mange Præstegaarde, især i Hedeegnene,
findes intet, der kan fortjene Navn af en Have, og
Bonden savner derfor ofte et Exempel til Efterlig
ning. Endog paa Steder, hvor Jordbundens Frugt
barhed og andre heldige Omstændigheder synes at
maatte opmuntre til Havedyrkning, sees stundom in
tet Spor deraf. Saaledes findes paa den frugtbare 0
Holmsland egentlig kun en eneste liden Have, nemlig
ved Søgaard.
Kun hist og her seer man, at Bønderne skjænke
Havevæsenet noget mere Opmærksomhed. I VesterVemb By (i den vestlige Deel af Hjerm Herred) dyr
ker hver Mand Gulerødder og andre Jordfrugter ej
blot til egen Brug, men ogsaa til Salg; med T ræ frugt
avl befatter man sig derimod aldeles ikke. I Snejbjerg
Sogn, i det ellers nøgne Hammerum Herred, findes ad
skillige ret planmæssigt anlagte Bønderhaver paa et
Par Skpr. Land og med frugtbærende Træer. Enkelte
Huusmænd i Sinding Sogn have ogsaa udmærket sig
ved at plante Frugttræ er; de har faaet Træerne frit
fra Sindinggaard saasnart Haven er indhegnet og
kulegravet.
1 Lundager paa Qvistrup Mark i Hjerm Herred boer
en Huusmand, ved Navn Thomas Halbye, som har
gjort sig fortjent af Havevæsenet i denne Egn, ikke
blot ved Opelskning af vilde Træer, som han udplan
ter saavel i Andres som i egne Haver, men ogsaa ved
sin Redebonhed til at vejlede Almuen i Træernes Be
handling. Over 1000 unge Frugttræer, som han har
optrukken af Kjerner og forædlet ved Okkulation, har
han deels solgt, deels bortskjænket, og endnu har han
flere hundrede i sin Træskole. I de to smaa ved hans
6»
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men det var kun i faa Aar hun blev ved denne Ger
ning. Hendes Hu stod til Tegne- og Malerkunst, hvor
til hun havde Talent. I København, hvor hun nu har
været i 25 Aar, var hun i flere Aar Elev af Landskabs
maler Professor Foss. Af hendes Arbejder, der særlig
har vakt Opmærksomhed: Tegning (Gengivelse af
Borbjerg Kirkes Indre) og forskellige Malerier af
hendes Barndomskirke, som hun elskede, samt Par
tier fra de smukke Steder omkring hendes Barndoms
hjem. Om Vinteren er Frøken Fris i København og
maler lidt samt deltager i forskelligt Menighedsarbej
de. Sommeren har hun gerne optaget med at under
vise Sognets smaa og store Piger i almindelig Syning
og Kunstsyning, som hun er særlig egnet til, da hun
har en fin Farvesans.
BORBJERGGAARD.
Det er en af de 3 Selvejergaarde, der i Liber daticus omtales fra 1760, en gammel Slægtsgaard. En
af de første Ejere efter 1801 er den senere saa kendte
Anders Jensen fra Vejby i Salling.
I en lille kort Biografi han giver af sig selv, skriver
han følgende: »Jeg er født i Vejby i Salling Aar 1762
og var hjemme hos mine Forældre, til jeg var 13
Aar. Da flyttede mine Forældre til Ramsing og fik en
Gaard paa Bustrup Gods. Jeg blev hjemme hos
dem omtrent i 13 Aar, da mine Forældre afstod Gaar
den til min Broder. Jeg flyttede saa til Vejby og hav
de Tjeneste der i 3 Aar; derefter tog jeg Tjeneste paa
Volstrup hos Hr. Mads Raadskov og var der i 10 Aar,
da jeg »resolverede« mig til at købe min iboende
Gaard i Borbjergby 1801, og 1802 indgik jeg Æ gte
skab med min elskede Kone Mette Marie Nielsdatter
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fra Hjerm. I dette Ægteskab var der to Sønner Jens
og Niels.
Anders Jensen har sikkert været et dygtigt ungt
Menneske, ialt Fald faar han Attest derfor af Lem
Præst, Hr. Schæffer, der skrev saaledes, da Anders
Jensen flyttede fra Sognet:
»Anders Jensen, Vejby, som medbringer Stiftsbe
falingsmand og Amtmand von Schesteds Pas, har i
nogle Aar opholdt sig i Vejby Sogn og i den Tid, saa
vidt mig bekendt, ført et stille og anstændigt Levned,
saa der er ikke noget vitterlig, der kan forbyde ham
Adgang til Herrens Bord i den Menighed, han nu
flytter til.
Lem Præstegaard, d. 2. Novbr. 1792.
Schæffer.
K ø b e k o n tra c t
til Gaarden blev udstedt 1802 af den daværende Ejer
Peder Madsen og lyder som følger:
»Peder Madsen, Selvejer til Særkjær i Maabjerg
Sogn, som rette og sande Arving paa min Kones Veg
ne efter afgangne Maren Nielsdatter (Jens Haves En
ke) i Borbjerg Sogn og By — gør vitterlig, at jeg ha
ver solgt, ligesom jeg herved sælger og skjøder til vel
agtede Anders Jensen den mig paa bemeldte Maade
tilhørende Gaard Borbjerggaard kaldet i Borbjerg By
og Sogn, Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, staaende
for Hartkorn 6 Td. 1 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. samt et Boel
sammesteds staaende for Hartkorn 1 Td. 4 Skp. 2 Fdk.
= tilsammen Hhrtkorn 7 Td. 5 Skp. 3 Fdk. 1 Alb. —
Og da mig er betalt den akkorderede Kjøbesum 1199
Rbd., skriver et Tusinde, en Hundrede, halvfemsinds
tyve og ni Rigsdaler, saa kendes for mig og mine Ar
vinger ingen videre Ret at have til denne bemeldte
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Af H u m l e avles i det Hele kun lidet. Ved Bønder
stederne seer man nogle faa Humleranker at sno sig
op ad et Havedige eller en Væg; endog avles nu og da
lidt meer Humle end til Husbehov. Den flittige Gaardbruger Ole Kirk i Ebbensgaard i Ulvborg har langs
med sine Grøftevolde, paa den østre Side af dem,
plantet Humle. Sjeldent findes den dyrket i Kuler und
tagen ved Herre- og Præstegaarde. De betydeligste
Humleanlæg findes i Quistrup, Volstrup og HanbjergHovedgaards Haver. Skjøndt disse Anlæg have ret
fordeelagtig Beliggenhed, opnaaer dog Humlen sjel
dent den Størrelse, som i bedre Egne.
En væsentlig Hindring som findes, er Savnet af
passende Stager; dertil kommer Mangel paa Ly. Fyenboerne finde og endnu Afsætning for deres Humle,
hvormed de kjøre omkring, endog i de vestlige Her
reder.
Paa Ringkjøbing Bymark blev under Krigen gjort
Forsøg med T o b a k s a v l paa 4 Tdr. Land. Tobak
ken voxede meget frodigt, men Omkostningerne
slugte Fordelen, da Folk, som forstode Behandlingsmaaden, maatte hentes fra Fredericia.
C e n t a u r e a b e n e d i c t a (Korbendikt) dyrkes
paa nogle Steder som Humle-Surrogat. Tidselen afskjærer man, naar den har begyndt at sætte Frø; me
dens den endnu er grøn og efterat være vejret tilbørligen, skjæres den paa en Hakkelsekniv og blandes
med Humle, saaledes, at der tages halvt af hvert Slags;
ublandet bruges den ikke til Ølbrygning formedelst
sin stærke Bitterhed; dog er den behageligere end
Malurt. Et Afkog af begge Dele, blandet med Strandmalurt, anvendes til syge Faar . . .
Paa Sinddingaard dyrkes lidt Strandmalurt, hvis
Brug anbefaler sig deels mod Orm hos Børn, deels
mod Leverflynder hos Faarene. Sammesteds har og
været dyrket guul Sennep . . .
Paa Rybjerg har man indtaget 1 Td. Land til Cichorieplantage, da Ejeren havde erhvervet Privilegium
paa at anlægge en Cichoriefabrik. Denne Avl svarede
ikke Regning.
Et andet Kaffesurrogat, nemlig den saakaldte Kaffe-
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vikke (Astragolus bæticus) dyrkes i det Smaa paa ad
skillige Steder. . . .«
I denne Periode paabegyndtes de forskellige Lyst
anlæg i Holstebro/) »Lystanlægget«, »Nøjsomhed«,
»Spidesdal« m. fl., og i fyrrerne gjordes der Forsøg
paa at tilplante Bakkerne S.Ø. for Byen; men Træerne
gik ud. Der anlagdes her en Planteskole »Bomskolen«,
men ogsaa disse Træer gik ud.s) Sjælen i disse Anlæg
var foruden førnævnte Skolelærer Dahl, Grosserer
Magnus Kjær.
Det kan i Forbindelse med det foran frem førte om
at føre Havesager til Marked anføres, at Markeds
pengene i Holstebro for disse 1834 fastsattes til at
være: »for en Vogn hvoraf falholdes Fisk, Potter,
Urter, Frugt eller andre Varer af lige Værdi 8 Sk.«’)
Der førtes baade Træfrugt og Bærfrugt til Markeder
ne/) saasom Æbler, Pærer, Blommer og Kirsebær
samt Stikkelsbær og Ribs og Blomsterpotter.*)
Af enkelte omtalte Haver skal nævnes Præstegaardshaven i Borris med sit Lysthus/) og en Have
paa Lemvigegnen (1845).*) Endvidere kan der med
deles, at der ved Bondeskolen i Staby (1853) under
vistes i Havedyrkning, ligesom ved den tilsvarende
Skole i Salling.7)
Blandt de Institutioner, der ivrigst virkede for
Have- og Plantningssagen, var Ringkjøbing Amts
*) 22. J u li 1842 gav Caroline Amalie 50 Rdl. t il Pavillonen
i Lystanlægget. (Hardsyssels Aarbog, 1924, Pag. 5).
*) se nærmere: Trap Danmark.
s) Ussing: Kgl. Rescripter . . .
4) Hardsyssels Aarbog, 1914, Pag. 2.
•) sammesteds, 1920, Pag. 118.
•) sammesteds, 1911, Pag. 116.
’ ) Landhusholdningsselskabets E fterretninger.
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landøkonomiske Selskab, om hvis Arbejde det hed
der:1)
»Det stod ganske overordentlig smaat til med In
teressen for Plantning og Havevæsen i Ringkjøbing
Amt, da den for sit patriotiske Sindelag og denne
Sags utrættelige Forkæmper landskendte Kammer
herre Riegels i Aaret 1843 udsendte sit Opraab, der
søgte Tilslutning i alle Stænder, om at være med i en
Landsforening til Fremme af Plantning, men især
Havebrug, som han mente var saa overmaade forsøm t
her i Landet og allermest i Vestjylland, hvorfor han
med desmere Kraft arbejdede paa at vække Sansen
for og Kærligheden til Sagen netop blandt Befolknin
gen herovre, hvor Naturforholdene vel lagde Hin
dringer i Vejen, men tillige stæ rkt opfordrede til at
iværksætte Foretagender af den Art for i den mest
udsatte af Blæsten hærgede Egn at faa bragt den
haardt tiltrængte Læ for Markerne og skabe Hygge
omkring Hjemmene. Men de Tilknytningspunkter, han
fandt til Fremme af sine Planer var ikke mange.
Med 4— 5 af Selskabets ledende Mænd havde Riegels
længe staaet i Forbindelse og støttet deres Arbejde
paa dette Omraade, men til Trods for de ikke ringe
Anstrengelser, der udfoldedes fra disse Mænds Side,
var det ikke lykkedes det lille Selskab at udrette noget
videre.
Maaske var der naaet mere, om Riegels for Vestjyllands Vedkommende havde holdt sig til Plantnings
sagen alene og ventet med at snakke om Frugtavl for
ikke at tale om Prydanlæg, indtil der ved Træplant
ninger var frem bragt det fornødne Læ, og Sansen
gennem disse Forarbejder gradvis var bleven udviklet
til et naturligt Krav om ogsaa at faa lagt ind lidt
Haveanlæg til Nytte og Forskønnelse. Efterfølgende
er et meget kort Uddrag af forannævnte Opraab:
»Hvem der berejser det kære Fødeland og ser det
bedre Korn paa Markerne ser de gamle Huse gøre
Plads for nye og bedre, — glæder sig over disse Be
viser paa en tiltagende Velstand, men hyppig føler
*) Hardsyssels Aarbog, 1917, Pag. 30— 44.
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man tillige et Savn ved at erfare, at der ikke med
denne Fremgang er fulgt Lysten til at forskønne sin
nærmeste Omgivelse ved en Have, for derved at er
hverve sig baade Fordel og mangen behagelig Ny
delse i det daglige Liv.
Vor Almues Uddannelse vil og maa gaa frem med
Velstanden. Vi maa faa Sans for ædlere Nydelser end
dem, Overdaadighed i Mad og Drikke og ydre Glans
kunne give, og denne vil yttre sig paa alt, hvad
der nærmest omgiver os; hvad er da mer at ønske og
anbefale Landmanden end Frugt- og Havekultur, der
forædler Sindet, der krydrer det tarveligste Maaltid
med mange lige saa nærende som velsmagende Frug
ter, og der øver den heldigste Indflydelse paa Ager
bruget.
Idet jeg da efter Fleres Opfordring tillader mig at
indbyde til et Haveselskab for Enhver fra JyllandFyen og de andre Provinser, der kunde have Lyst til
at tiltræde Selskabet som Deltager i dets Virksom
hed og de Fordele, vi efterhaanden haaber at kunne
indrømme vore Medlemmer, maa det her være mig til
ladt at fremstille, hvad jeg antager, et saadant Sel
skab kunde gavne og i dette Øjemed fremhæve, hvad
vi mangle, og hvorledes et saa udbredt Selskab kunde
afhjælpe Manglerne.
Vi mangle Planteskoler, der kunne tilfredsstille
Trangen til forædlede Frugttræ er og til vilde Træer
til Læ; samt hvor vi for billige Priser kunne søge de
utallige Frembringelser af Havekulturer, der fryde
baade ved deres Nytte og Skønhed.
Slige Planteskoler skulde Selskabet befordre anlagte
paa forskellige Steder i Provinserne, dels af Private
ved dertil antagne Gartnere, og derved skulde Selska
bet gives forskellige Tilknytningspunkter dels paa
Fyen, dels i Jylland, saaledes at det ene Sted under
støtter det andet, naar det behøves. Paa denne Maade
vilde man ogsaa bedre kunne imødekomme de fo r
skellige Egnes særdeles Fornødenheder. Paa disse
Steder skal der tillige anstilles Forsøg med Saaning
og Plantning af alt det Nye, der anbefales saavel i
Havekultur som i Agerbruget, og hvilket stundom
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ligesaa lidet egner sig for vort Klima, som det ofte
mislykkes af Mangel paa omhyggelig Pleje eller den
saa højst fornødne Læ mod kolde og skarpe Vinde.
Selskabet kommer vel saaledes paa en Maade til at
bestaa af flere mindre Afdelinger, for hvilke Plante
skolerne anses som Tilholdningspunkter men disse
skulle dog virke til eet Maal og understøtte hinanden
gensidig.
Vi mangle duelige Havekarle, der uden at være
lærde Gartnere kunne anlægge og forestaa en mindre
Have; disse maa kunne oplæres paa de forskellige
Planteskoler.
Manglen paa den højst fornødne Kundskab til disse
Materier maa kunne afhjælpes ved at udgive en Have
avis, der oplyser om alle Havekulturens ældre og ny
ere Frembringelser, fremstillet i et Sprog, saaledes at
den af alle kan læses med ligesaa megen Nytte som
Interesse.
Selskabet skulde hver Vinter fremskaffe Havefrø,
som stedse tages fra de bekendte bedste Steder. En
Selvfølge er det, at der først tages af de gode Sorter,
der er at faa i Landet.
At vi er langt fra Maalet og at Planen synes saa vidt
udstrakt, maa ikke afskrække. Er Begyndelsen først
gjort, saa kommer Høsten nok. . . .«
Selskabet dannedes, og det fik Ove Krarup til første
Formand; men dets Primusmotor var Riegels, der i et
Møde d. 7. Septbr. 1852 blev udnævnt til Æ resmed
lem efter i flere Aar at have været Medlem af Selska
bets Komite for Træplantningens Fremme. Et andet
betydende Medlem var Evald Tang, N. Vosborg, og
det tredie forannævnte Skolelærer Dahl. Om denne
Lærers energiske Arbejde er der givet Eksempler,
og Aarbogen for 1917, S. 39 ff., meddeler yderligere.
Man oprettede Planteskoler, plantede flittigt særligt
ved Holstebro, men i Aaret 1847 afsluttedes dets »di
rekte Virksomhed for Have- og Plantningssagen«,*)
*) Hardsyssels Aarbog, 1917, Pag. 30—44.
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hvorefter andre Kræfter tog fat paa en anden Bov.
Som en »Efternøler« af Landhusholdningsselska
bets Præm ieringer faldt der ved Midten af Aarhundredet1) en Præmie til Husmand Niels M. Madsen
i Trabjerglund.
PRÆMIERINGERNE 1872—94.
Da Landhusholdsningsselskabet holdt op med at
præmiere Havedyrkning, var der en Periode, hvor en
saadan ikke fandt Sted. Imidlertid indsaa man, at den
havde sine gode Sider, og at den formentlig ved at
blive genoptaget kunde virke til Gavn for Havesagens
Fremme. Da det derefter i Aaret 1872—73 lykkedes
Selskabet til Havedyrkningens Fremme at faa en Be
villing paa Indenrigsministeriets Budget til Uddeling
som Præmier for veldyrkede Haver, paabegyndtes a t
ter denne Præmiering. Det lykkedes imidlertid ikke
det første Aar »at finde Mænd til Præmieuddelingen«,
og ligesaadan gik det det næste Aar, hvorimod det det
tredie Aar lykkedes at faa Landinspektør N. Klein i
Herning til at tage sig af Sagen, hvis der i 1875 skulde
uddeles Præmier, og Klein bistodes da i dette Aar af
Proprietær Eugen Tolderlund i Holtbjerg og Skov
rider Borch i Herning. Om Præmieringerne i dette og
følgende Aar lyder Beretningerne:*)
1875:
Husmand og Smed Søren Schønning Kruse af Tørebo, Bølling Sogn: Selskabets Diplom og 20 Kr.
Han ejer 9 Tdr. L., hvoraf Haven paa H Skp. er
indhegnet med et beplantet Jorddige. Udbyttet af
Havesager hæver sig ikke over det almindelige; der
imod har han et efter Egnens Forhold betydeligt Anx) Landhusholdningsselskabets E fterretninger.
’ ) Beretning om Uddeling af Præmier til Husmænd fo r have
mæssig Anvendelse og D yrkning af deres Huslodder . . .
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tal Frugttræer, nemlig 34 Æble- og 8 Pæretræer, som
i 1874 gav 2 Td. Frugt, der udbragtes til 38 Kr. Hans
Virksomhed er ikke indskrænket til Hjemmet, men
han er meget søgt til at forædle unge Træer i Præstegaardshaver og i selve Ringkjøbing; han bortgiver
unge podede Træer som Betaling for ydet Arbejde i
Marken, da han med sine 74 Aar ikke selv kan over
komme dette.
Husfæster og Skræder Jens Christian Christiansen
af Skjeldmose By, Stadil Sogn, Selskabets'Diplom og
20 Kr.
Han er Fæster af l j Td. L. Haven, som udgjør 1|
Skp. L., og som er indhegnet og til Dels omgiven af
et Læbælte, var oprindelig Lergrave, der nu ere jæv
nede og afstivede. Foruden de almindelige Kjøkkenurter avler han aarlig 4 Skp. Charlotteløg, | Skp. Sen
nep og i Skp. Kommen. Han har desuden nogle Frugt
træer og Frugtbuske og har i 1878 kunnet sælge 6
Skp. Stikkelsbær og nogle Pd. Jordbær og Hindbær.
Han bruger kunstig Gjødning. Fra sit 12te Aar har
han været Krøbling, men han kan dog grave, og hans
Hustru hjælper ham med det øvrige Arbejde. Ind
tægten i 1874 var omtrent 58 Kr.
Husmand og Maler Sofus Frederik Schønnemann,
Staby Sogn, Ulvborg, 15 Kr.
Husmand og Væver Ole Peter Petersen af Toftum,
Hemmet Sogn, 15 Kr.
Husmand og Væver Peder Christian Bjerrehuus af
Herning By, 10 Kr.
1876.
Husmand Johan Hess, Kuffelt Hus, 20 Kr.
Han har paa havemæssig Maade behandlet | Td. L.
Arealet er inddiget, forsynet med Læbælte samt dyr
ket med de almindelige Rodfrugter og Kjøkkenurter.
Sognepræsten siger derom, at de om Efteraaret fand
tes i betydelig Mængde og udmærket Størrelse, at de
ikke vilde staae tilbage i Sammenligning med Landets
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bedre Egnes, og at de langt overgaae, hvad der ellers
almindelig produceres der i Egnen.
Husmand Peder Pedersen af Højbjerg, Ryde Sogn,
20 Kr.
Husmand Christen Simonsen af Øster Bjerregaard,
Stavning Sogn, 20 Kr.
Husmand Peder Christensen af Søndergreen, Skarrild Sogn, 10 Kr.
Husmand Mads Chr. Hvolby af Søndergreen, 10 Kr.
1877.
Husmand Jeppe Christiansen Stokholm i Tim, Hind
Herred, 25 Kr.
Denne Husfæsters Have udgjør 2 Skp. L., men i
Marken dyrker han yderligere 1| Skp. L. Dette Stykke
er saavel som Haven kulegravet og dyrket med Rod
frugter og Kaal. Jordsmonnet var oprindelig af meget
daarlig Beskaffenhed, men er ved Paafyldning, Be
arbejden og Brug af Kompostgjødning forbedret i høj
Grad, saa at det afgiver et respektabelt Udbytte. Ha
ven er fredet med levende Hegn og forsynet med et
Læbælte. Han har plantet 14 Frugttræer, som dog
endnu ere for unge til at bære, og han har solgt 14—
15 Lisp. Buskfrugt. Indtægten er henved 100 Kr.
Husmand Ole Ditlevsen af Birkkjær, Hee Sogn, 20
Kr.
Husmand Søren Chr. Frandsen af Langbo, Aulum
Sogn, 15 Kr.
Husmand og Papirmagersvend Niels Knudsen af
Vesterkjær, Lem Sogn, 10 Kr.
Husmand Jens Mathisen, Langbo, Aulum Sogn, 10
Kr.
1878.
Ungkarl Christen Jensen, Nordenaae, 40 Kr. og Di
plom.
Hjælper Faderen med Driften af hans Jordlod.
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men benytter den Tid, som kan levnes herfra, paa en
fortjenstlig Maade til Anlæg og Dyrkning af en Have
paa c. 2 Skp. L. Har ved Læsning og Forsøg erhver
vet sig Kundskaber i Havedyrkning, og Haveanlægget
staar langt over, hvad der i Almindelighed træffes i
Vestjylland. Gaar ogsaa andre til Haande ved Have
anlæg, Beskæring, Podning og Plantning af F rugt
træer.
Skrædder og Husmand Jens Christian Christensen,
Skjelmose, 20 Kr.
Husmand Laust Jensen, Nørrebyhus, 10 Kr.
Husmand Christen Jensen, Lægsgaard, 10 Kr.
1879.
Husmand Niels Chr. Nielsen, Kyvling, 35 Kr.
Ejer 3 Skp. L., for 3 Aar siden aldeles ukultiveret,
nu ved Kulegravning, Mergling og Kompostgødning
bragt i Kultur og indhegnet. Nord- og Vestsiden be
skyttet ved et Læbælte af forskjellige Træsorter,
Dyrkning af almindelige Kjøkkenurter og F rugt
buske.
Husmand Povl Bendtsen, Humlum, 20 Kr.
Husmand Jens Jensen, Hugby, 15 Kr.
Husmand Niels Jensen Falsig, Krunderup, 10 Kr.
1880.
Ungkarl Christen Jensen, Nordenaa, 30 Kr.
Husmand Niels M. Malmgren, Vostrup, 30 Kr.
Fæstehusmand Christen Christensen, Sevel, 15 Kr.
Husmand Niels Kristensen Knaplund, Hoven, 15 Kr.
Husmand Henrik Petersen, Hedegaard, 10 Kr.
1881.
Lærer Kristensen, Ljørring By, Aulum Sogn, 30 Kr.
og Diplom.
Haven er 3 Skpr. Land af daarlig Beskaffenhed.
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Ved Tiltrædelsen var Jorden tildels gamle Sand
grave paa sine Steder med Ahl i Bunden og i fuld
stændig ukultiveret Tilstand. Nu er Jorden omgivet
af et 120 Favne langt Jorddige, de er opsat af Bruge
ren som Fritidsarbejde ligesom alt Arbejde med Op
dyrkning og Pasning. Paa og ved Diget er plantet et
Læbælte af Hyld, 10 Slags Pil, 4 Slags Poppel, Røn,
Birk, Ask, Ahorn og Hvidgran. Jorden er omhygge
lig kulegravet og paaført Gjødning, Ler og Mosejord. Foruden 2 fritstaaende og 6 espalierede Frugt
træer, 150 Frugtbuske og espalierede Ribs i fine Sor
ter, findes der Blomsterbede, Sirbuske, hvoraf for
skellige Sorter Roser, Lysthus, Stenhøj m. v. Til yder
ligere Læ er sat et 3 Alen højt og 60 Alen langt Risgjærde. Der dyrkes endvidere Æ rter, Bønner, Løg,
Gulerødder, Agurker, flere Sorter Kartofler m. v. og
gødes med Kompost af Svinegødning, Latrin, Mosejord, Aske og Affald fra Hus og Have. Der holdes 1
Gris, men Udbyttet kan ikke opgives, da alt er for
brugt i Husholdningen eller foræ ret bort. Det be
mærkes, at det er et meget stort Arbejde, som Bru
geren af denne Have i Løbet af 5 Aar har udført, men
dette før ukultiverede Jordstykke er nu ved ihærdig
Flid bleven en Pryd for Skolen, idet Plantningen er i
udmærket Væxt og Jorden giver en rig Afgrøde af
Urter. Endvidere har Brugeren ved Tilbud af sin
Hjælp paavirket andre til at arbejde frem i samme
Retning som han selv.
Husmand Anders Jacobsen, Sønderby, Rindom
Sogn, 20 Kr.
1883.
Niels Jensens Hustru Ane Kirstine Larsen, Knap
lund, Hoven Sogn, 20 Kr.
Haven er tø Td. L., opdyrket Hede, Underlaget
dels Ahl, rødt Sand og paa enkelte Steder mager Ler.
Indhegnet ved en lille Jordvold, mod V. og S. tilplan
tet med Pil og to Rader Buskfyr, mod 0 . og N. Pil.
Mod V. er plantet et lille Læbælte af haardføre Løv
træer og nogle Hvidgran. Hele Arealet er kulegravet,
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alt er udført med Haandkraft; der trænges ikke til
Dræning, da Haven ligger paa Toppen af en Bakke
med Heidning mod N., hvor Vaaningshuset ligger.
For fire Aar siden blev Huset bygget og Arbejdet med
Haven paabegyndt, den Gang laa Arealet i Hede med
smaa Lyng og enkelte Steder aabne Pletter af Grus
og Sand. 17 Æ bletræer og 1 Blommetræ og en Del
Stikkelsbær- og Solbærbuske ere plantede. Jorden be
nyttes dels til Køkkenurter dels til Kartofler, ligesom
en Del benyttes til Frøavl. Staldgødning blandet med
Mosejord og Aske samt Latringødning anvendes
hvert Aar. Der holdes 1 Ko og 4—5 Faar, som fodres
med Rodfrugt. Udbyttet var sidste Aar 8 Td. Kaalrabi,
2 Td. Kartofler, 4 Tdr. Gulerødder, foruden en Del
Haveurter og Kaal.
Kristen Jørgensen Fuglsang, Ejsingkjær, Vildbjerg
Sogn, 15 Kr.
Lærer Wilhelm Frederik Lind, Gullestrup, Herning
Sogn, 10 Kr.
Husmand Christen Bekgaard Lauridsen, Helleskov,
Vildbjerg Sogn, 10 Kr.
Peder Jepsen Koldborg, Ramme By og Sogn, 10 Kr.
Niels Kristian Mohrsen, Tiphede, Timring Sogn, 10
Kr.
1884.
Arrestforvarer Jens Hansen, Herning By og Sogn,
25 Kr.
Havelodden dyrkes af Ansøgeren personlig, og
Lugningen udføres ved Hjælp af hans Børn. Jordlod
den var ved Overtagelsen aldeles udpint og forsømt,
men der er nu i 8 Aar tilført dem for cirka 30 Kr.
Gødning aarlig, dels Kunstgødning (Benmel) og dels
Kompost, som er indkjøbt i Byen; ligeledes er Dræ
ning (da Jorden var meget sur og med Fald imod
Nord) udført af Ansøgeren.
C. H. Petersen, Lind By, Rind Sogn, 25 Kr.
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Jørgen Chresten Poulsen, Barde By, Vorgod Sogn,
15 Kr.
Skrædder Jens Kristian Kristensen, Skjelmose By,
Stadil Sogn, 15 Kr.
Klaus Eskildsen, Hammerum By, Gjellerup Sogn,
10 Kr.
Christian Hansen, Tarm By, Egvad Sogn, 10 Kr.
1885.
Husmand Niels Lind Kristensen, Egehuset pr. Her
ning, 20 Kr.
Han har udfoldet stor Flid og Energi ved Dyrk
ningen af den c. 10000 Kv. Alen store Have, saa at
Ejendommen er steget betydelig i Værdi, siden han
i 1880 overtog den. En Lergrav paa c. 500 Kv. Alen
og c. 3 Alen dyb er opfyldt og jævnet, c. 3000 Kv.
Alen kulegravet.
Husmand Christen Christensen, Snestrup pr. Her
ning, 20 Kr.
Husmand og Skrædder Jens Chr. Christiansen,
Skjelmose pr. Thim, 15 Kr. Diplom og Præmie 2
Gange.
Husmand Erik Nielsen, Fjederholdt pr. Herning, 15
Kr.
Ane Marie Pedersen, Gren pr. Herning, 15 Kr.
Husmand Christian Hansen, Tarm, 15 Kr. Præmie
1884.
1886.
Husmand Niels Borup, Hindkjær pr. Holstebro,
30 Kr.
Har aldrig lært Gartneri, men har i de sidste 33
Aar syslet med Træplantning og Havedyrkning, idet
han, foruden Anlæg og Pasning af sin egen Have
paa 1% Skp. har anlagt en Mængde Haver for andre,
deriblandt en stor Plantage paa Herregaarden RydHardsyssels Aarbog X X I III
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hauge. Han har herved g jort megen Nytte, ved der
paa Egnen at vække Interessen for Havedyrkning.
Husmand Bluhme, Christianshus pr. Holstebro, 30
Kr.
Anna Christensen, Bukdal, Borbjerg pr. Holstebro,
30 Kr.
Husmand Peder Sørensen, Ørnskov pr. Herning. 10
Kr.
Husmand Johan Hess, Koffeldt pr. Holstebro, 10
Kr.
Husmand Peter Petersen, Højbjerg pr. Vinderup,
10 Kr.
1887.
Husmand Claus Eskildsen, Birk pr. Herning, 30 Kr.
Den hele Drift staar betydelig over det almindelige
og bringer et forholdsvis stort Udbytte, samtidig
med en Orden og Pyntelighed, som er meget sjælden
der paa Egnen. Haven, der er ca. 5% Skp. L. var for
1 ^ Aar siden raa Kjærjord; en Del bestod af Sand
grave og Vandhuller, som nu ere fyldte ved eget Ar
bejde. Der er gravet en Extrabrønd i Haven til Van
ding. I Haven findes 24 Bistader. Præmie 1884, da
han havde en mindre Lod i Hammerum.
Husmand Niels Borup, Hindkjær pr. Holstebro,
20 Kr.
Husmand Niels Linde Kristensen, Trasbjerg pr.
Herning, 20 Kr.
Anna Christensen, Bukdal pr. Holstebro, 15 Kr.
Lærer Chr. Møller Christensen, Borbjerg pr. Hol
stebro, 15 Kr.
1888.
Lærer J. Kristensen, Ljørring pr. Herning, 40 Kr.
Manden har paa meget slet, mager Jord med en
enestaaende Flid og Udholdenhed udrettet saa fo r
bavsende meget, at der alt er fremstaaet en meget
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smuk Læplantning og en smuk mindre Frugthave.
Han har tilkjøbt et større Areal i de sidste Aar, saa
at Haven bliver om trent 1 Td. L., og dette Areal,
som bestod af Grus- og Sandbakker, har han omtrent
færdig til Beplantning og Dyrkning af Havesager.
Hans Gjærning som Havebruger virker alt meget i
Omegnen, og man kan tydeligt se, at flere Husmænd
begynde at følge hans Exempel. Præmie og Diplom
1882.
Husmand Claus Eskildsen, Birk pr. Herning, 30 Kr.
Lærer P. Chr. Lauritsen, Herning, 30 Kr.
Husmand Niels Borup, Hindkjær pr. Holstebro,
20 Kr.
Jens Fr. Petersen, Lindholm pr. Handbjerg, 20 Kr.
Husmand Chr. Pedersen, Hjerm, 20 Kr.
Anna Christensen, Bukdal pr. Holstebro, 20 Kr.
Lærer Chr. Møller Christensen, Borbjerg pr. Hol
stebro, 20 Kr.
Bager J. P. P. Zoll, Jersild, pr. Herning, 20 Kr.
P o rtø r Peter Olaf Petersen, Hjerm, 10 Kr.
Husmand Kristen Kristensen, Simmelkjær pr. Her
ning, 10 Kr.
Husmand Jeppe Madsen, Thim, 10 Kr.
1889.
Husmand Claus Eskildsen, Birk pr. Herning, 40 Kr.
Han udvider stadig sin Havebedrift, saa at han af
sin ca. 2% Td. L. store Lod nu dyrker ca. 9 Skpr. L.
havemæssigt. Han har i Aar langs den ene Side af
sin Lod anlagt en Dæmning, som han har beplantet
med Pil, Poppel og Rødel, samt anskaffet en Vind
mølle, der udpumper Vandet fra hans fugtige, lavt
liggende Jord, hvilket Anlæg svarer godt til sin Hen
sigt. Hans Havebrug er mønsterværdigt. Nettoover
skuddet har i Aar været 810 Kr. Præmieret i 1885,
87 og 88.
Husmand Chr. Pedersen, Hjerm pr. Hjerm, 20 Kr.
7«
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Lærer Christian Møller Christensen, Borbjerg pr.
Holstebro, 20 Kr.
Anna Christensen, Borbjerg pr. Holstebro, 20 Kr.
Husmand Peder Jensen, Gjellerup pr. Hammerum,
15 Kr.
Husmand Erik Nielsen, Fjederholdt pr. Herning,
15 Kr.
Boelsmand Jens Chr. Madsen, Husted pr. Vinderup,
20 Kr.
Aftægtsmand Peder Pedersen, Skibild pr. Herning,
20 Kr.
Husmand Jeppe Stokholm, Thim, 10 Kr.
Uhrmager Thomas Jensen, Sevel pr. Vinderup,
10 Kr.
Portør Peter Olaf Petersen, Hjerm, 10 Kr.
Husmand Peder Berthelsen, Rindom pr. Ringkjøbing, 10 Kr.
Husmand Mogens Christian Madsen, Lundgaards
Mark pr. Herning, 20 Kr.

1890.
Husmand Claus Eskildsen, Birk pr. Herning, 30 Kr.
Lærer J. Christensen, Ljørring Skole, pr. Aulum,
25 Kr.
Husmand Peder Jensen, Gjellerup pr. Hammerum,
20 Kr.
Lærer Christian Møller Christensen, Borbjerg pr.
Holstebro, 20 Kr.
Jomfru Anna Christensen, Borbjerg pr. Holstebro,
20 Kr.
Lærer P. C. Lauritsen, Herning, 20 Kr.
Husmand Niels Borup, Hindkjær pr. Holstebro,
20 Kr.
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Husm. Chr. Pedersen, Fridsbjerg pr. Hjerm, 10 Kr.
Uhrmager Thomas Jensen, Sevel pr. Holstebro,
10 Kr.
P ortør Peter Olaf Petersen, Hjerm, 10 Kr.
Aftægtsmand Peder Donsig Pedersen, Kollund, pr.
Herning, 10 Kr.
Husmand Jens Madsen, Gammelby pr. Holstebro,
10 Kr.
Husmand Erik Nielsen Fjederholdt, Rind pr. Her
ning, 10 Kr.
Husmand N. Chr. H. Valentiner, Ljørring pr. Aulum,
10 Kr.
Husfæster Christian Christensen, Djeld pr. Vinderup, 10 Kr.
Husmand Niels Jørgensen, Merrild pr. Herning,
10 Kr.
Landpostbud E. Th. Zoll, Sinding pr. Foldager,
10 Kr.
Sofie Jensen, Skovby pr. Hammerum, 10 Kr.
Lærer Anders Jørgensen, Mejrup pr. Holstebro,
10 Kr.
1891.
Snedker Mads Holflod Andersen, Gjellerup Kirke
pr. Hammerum, 25 Kr.
Ca. 1 Skp. L. Haven vidner om, at Ejeren har megen
Interesse for den. Til Trods for den vaade Sommer,
der blandt andet i saa høj Grad har vanskeliggjort
Rengjøringen, fandtes Haven dog fuldstændig fri for
Ukrudt. Espaliertræerne godt opbundne, ligesom
nogle vilde Vin og Slyngroser ved et net Lysthus,
som findes i det ene Hjørne af Haven. Saavel Lætræerne som Frugtbuske staa i udmærket Kraft og
ere vel renholdte. Foran Huset findes net vedlige
holdte Blomsterpartier, hvilket her paa Egnen ikke
er almindeligt.
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Boelsmand Jens Kr. Pedersen, Mogenstrup pr.
Skive, 25 Kr.
Husmand og Tømrer Joh. Linde, Sevelskovby pr.
Vinderup, 20 Kr.
Husmand Jens Jensen, Ulfborg, 20 Kr.
Landpost Peter Sørensen, Krogslund Mark pr. Ham
merum, 20 Kr.
Husmand C. H. Petersen, Lind pr. Hjermind, 15 Kr.
Husmand Mads Christensen, Ilderhede pr. Trold
hede, 15 Kr.
Husmand Jens N. Skovbjærg, Ørbæk pr. Tarm,
15 Kr.
Husmand Anders Olesen, Hilleskov pr. Herning,
15 Kr.
Husmand Martin Thomas Christjansen, Hestlund
pr. Bording, 15 Kr.
Husmand Johan Christensen, Aldershaab pr. Vinde
rup, 10 Kr.
Husmand og Fisker Rasmus Lauridsen, Øe pr. Ulf
borg, 10 Kr.
Mogens Christian Madsen, Lundgaard Mark pr.
Herning, 10 Kr.
Niels Chr. Nielsen, Ikast Station, 10 Kr.
Banearbejder Christoffer Andreasen, Herning, 10
Kr.
Murer Thomas Pedersen, Nørhedehus pr. Hjerm,
10 Kr.
1892.
Lærer H. J. Hansen, Sir pr. Holstebro, 30 Kr. og
Diplom.
Ca. 1 Td. L. Frugthaven mod Vest stæ rkt drænet
og derefter kulegravet og dyrket nogle Aar inden
Plantning. Kjøkkenhaven, hvor Jorden er meget slet,
(Kvægsand), er dannet ved Jævning af gamle Sand-
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grave, komplet drænet (i Forbindelse med hele Skole
lodden), undergrundgravet og mærgiet.
Aftægtsmand Peder Donsig Pedersen, Kollund pr.
Herning, 20 Kr.
Boelsmand Christian Christensen, Lille Nørlund pr.
Ikast, 20 Kr.
Husejer Niels Borup, Hindkjær pr. Holstebro, 20 Kr.
Husejer Erik Nielsen, Fjederholdt pr. Herning,
20 Kr.
Husmand Kr. W estergaard, Sevel pr. Vinderup,
15 Kr.
Husmand K. Kristensen, Nedre Simmelkjær pr. Her
ning, 15 Kr.
Husmand Anders Jensen, Gjellerup pr. Herning,
10 Kr.
Husmand Søren Nielsen, Kringelgaard pr. Herning,
10 Kr.
Lejehusmand Lars Kjærgaard, Hestlund pr. Bor
ding, 10 Kr.
Husmand Chr. Christensen, Djeld pr. Vinderup,
10 Kr.
Husmand Thue Ørskov Kristensen, Tjørring pr.
Herning, 10 Kr.
Husmand Chr. Pedersen, Hjerm, 10 Kr.
Husmand Kristen Andersen, Helleskov pr. Herning,
10 Kr.
Husejer Niels Hald, Østre Bymark pr. Holstebro,
10 Kr.
Landpost Horn, Ulfborg Stationsby, 10 Kr.
Husmand Henrik Pedersen, Hedegaarde pr. Ulf
borg, 10 Kr.
Husfæsterske Marie Henriksen, Fejerskovhuse pr.
Herning, 10 Kr.
Ugift Anna Nielsine Kristensen, Holstebro, 10 Kr.
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1893.
Aftægtsmand Peder Pedersen, Skibild pr. Herning,
30 Kr.
Husmand Mads Christensen, Ilderhede pr. Trold
hede, 20 Kr.
Arbejdsmand Peter Conradsen, Mejrup pr. Holste
bro, 20 Kr.
Husmand Kristen Jørgensen, Fuglsang pr. Herning,
15 Kr.
Husmand Martin Thomas Christensen, Hestlund pr.
Bording, 15 Kr.
Smed Anton Kristensen Foged, Lind pr. Herning,
10 Kr.
Husmand Jørgen Nielsen, Bredkjær pr. Herning,
10 Kr.
Husmand Mouritz Chr. Madsen, Aulum pr. Her
ning, 10 Kr.
Væver Anders Thuesen, Ikast pr. Ikast, 10 Kr.
Snedker og Husmand Jens Linde, Sevel pr. Vinderup, 10 Kr.
Husmand Peder Taisen, Ravnholt pr. Bording, 10
Kr.
Jernbanearbejder Chr. Hansen Froberg, Ravnholt
pr. Bording, 10 Kr.
Ledvogter Søren Peder Sørensen, Birk pr. Her
ning, 10 Kr.
Husmand Jens Peder Sylvestersen, Dueholm pr.
Herning, 10 Kr.
Jernbanearbejder Søren Andersen, Hagelskjær
Mark, Ikast, 10 Kr.
Lærer K. Kristiansen, Sahl pr. Vinderup St., 10 Kr.
Lejehusmand Jens Madsen, Store Gammelby Mark
pr. Holstebro, 10 Kr.
Husmand Jens Godskesen, Ølby pr. Struer, 10 Kr.
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Husmand Hans Willumsen, Søby pr. Herning, 10 Kr.
Jernbanearbejder Christoffer Andreasen, Herning
St., 10 Kr.
Husmand Ole Ditlevsen, Ringkjøbing Mark, 10 Kr.

1894.
Husmand Claus Eskildsen, Birk pr. Herning, 30 Kr.
og Diplom.
Husmand Mads Jensens Enke, Sahl pr. Vinderup
St., 20 Kr.
Husmand Chr. Christensen, L. Nørlund Mark pr.
Ikast St., 20 Kr.
Husmand Anders Olesen, Helleskov pr. Herning,
20 Kr.
Husmand Chr. Pedersen, Hjerm pr. Hjerm St., 15 Kr.
Aftægtsmand Eskild Pedersen Lyk, Rind pr. Her
ning, 15 Kr.
Husmand Christian Christensen, Djeld pr. Vinde
rup, 15 Kr.
Husmand Peder Oluf Mikkelsen, Tanderupkjær pr.
Studsgaard, 10 Kr.
Husmand Knud Rasmussen, Vesterisen pr. Ikast,
10 Kr.
Banenæstformand Hans Peder Jensen, Ikast St.,
10 Kr.
Husmand Poul Pedersen, Ringkjøbing Bymark, 10
Kr.
Husmand og Skrædder Jens Møller, Skettrup pr.
Hjerm, 10 Kr.
Banevogter Jens Peder Andersen, Hebeltoft, Vel
ling pr. Ringkjøbing, 10 Kr.
Maren Elisabeth Christensen, Herning, 10 Kr.
Med dette Aar ophører Offentliggørelsen af Beret-
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ningerne om Præm ieringer af havemæssigt dyrkede
Husmandslodder. Beretningerne har vist, at mange af
Præmietagerne kommer igen Aar efter Aar, men der
bliver dog flere og flere. De har vist, at der til at be
gynde med kun var faa, der reflekterede paa og kun
de komme i Betragtning med Præmier, og at disse er
blevet flere og flere. De viser os Undtagelserne fra
Reglen om, at det har staaet sløjt til med Havebruget;
men de har ogsaa vist, at der har været en vaagnende
Interesse, som har bredt sig videre og videre ud, —
noget, som vil bekræftes i det følgende Afsnit.
I MANDS MINDE.
Takket være Plantningssagens almindelige Fremme
har ogsaa Havebruget g jort store Fremskridt saavel
før som efter 1900. Ved de nye Stationsbyer er der
vokset frodige Haver op, omkring Byerne ligger Ko
lonihaverne, og det barske Billede af Hede og Lyng
er mildnet ved Plantager og Plantninger af lunende,
skærmende og forskønnende Virkning. Saaledes er det
i Almindelighed, og saaledes er det i Særdeleshed paa
flere Steder. Beretningerne herom siger det tydeligt.
Fra Ringkjøbing hedder det saaledes ca. 1897:‘)
Havedyrkningen i Omegnen har gjort gode Frem 
skridt især ved Hjælp af Plantningsforeningen, der
leverer Planter til halv Pris til Medlemmer, der kun
betale 20 Øre aarlig i Contingent.
I Ringkjøbing findes ingen Privathaver af større
Betydning,2) men f. Ex. %. Mil fra Byen har Hr. Schu
bert i Ringkjøbing for c. 20 Aar siden anlagt en
Plantage i Heden, og der dyrkes nu sjeldne Naale*) iflg . H r. K ra ft og Plantør P inholt, Stephan Nyelands
efterl. Man. Landbohøjsk. Bibliotek.
*) Haven ved den Tang’ske Købmandsgaard, se 111. i Aarbogen, 1921, Pag. 2.
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træer, Kjøkkenurter og Jordbær. Der findes Blomster
partier og flere smukke Anlæg, som G rotter og Sten
dysser. Ringkjøbing Bys Borgere gjøre Udflugter
dertil og til Velling Plantage, hvor jydsk Haveselskab
i 1896 har anlagt en Forsøgsfrugthave paa 62 Træer,
der ser ud til at ville lykkes.
Ved Ringkjøbing er et smukt 40 a 50aarigt Anlæg.
Apotheker Hejberg og Byens Borgere have taget sig
deraf og givet aarligt Bidrag dertil.
Byen har 5 a 6 Gartnere.
1 Sagfører Tangs Have findes en Del store Frugt
træ er c. 200 Aar gamle og paa Torvet Lindetræer
klippede i T-Form.
C. 3 Mil fra Ringkjøbing findes i Brejninggaards
Have 2 meget gamle Takstræer.
Torvehandelen er af ringe Betydning, da de fleste
Borgere have Smaahaver, der forsyne deres Forbrug.
Fra Lemvig hedder det fra samme Tid.1)
For circa 30 Aar siden var der ikke mange Haver
her i Egnen, egentlig kun ved ganske faa større Gaarde, noget der kunde kaldes Have. Befolkningen var
af den Tro, at det nyttede ikke paa Grund af Vesten
vinden. Først i de sidste 10 Aar er der kommen mere
Røre i den Sag, og man ser nu Smaahaver voxe frem
ved Huse og Gaarde rundt omkring. Det gaar vel
kun smaat, men fremad gaar det.
Blandt Omegnens Haver i ældre Tider kan kun
nævnes Gudumkloster, Gudum og Bøvling Præstegaards Haver.
Herregaarde med gode Haver nu ere: Cabbel, Kongensgaard, Nygaard, Kloster Mølle, Nørre Tang,
Brejnholt, Strandbjerg, Sønder Vinkel, Vosborggaard, Rammegaard, Bækmark og Aabjerggaard.
Ja, endogsaa paa Harboøre findes nu Haver, som ere
nævneværdige, som Præstegaardens, Sognefogdens
og Kjøbm. Chr. Larsens, i hvis Haver der endog fin
des Graastener, Louise Bonne og Reine Claude m. m.
*) iflg . Apotheker C. Th. Simonsen og Forstcandidat Palludan, 18. M arts 1897, Landbohøjsk. Bibliotek.
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Noget anderledes forholder det sig med Byens Ha
ver; disse vare i forrige Tider faa men meget store.
Nu er der langt flere men mindre Haver. Tidligere
var Kammerraad Andrups Have berømt; men nu er
der Jkun Rester af den. Ligeledes var Præstegaardens,
Apothekerens, Kjøbmand Christensens og Gjæstgivergaardens Haver store, og disse ere dog, skjønt
noget formindskede, de største Haver. Kammerraad
Andrups Have er dog nu delt i flere mindre Ejen
domme.
Læge Detlefsens Have er ogsaa en stor og god
Have og et Par enkelte andre til.
Langs Fjordens vestlige Side findes et Anlæg, der
er anlagt for c. 45 Aar siden af daværende Borgme
ster Baron Rosenkrantz; men det er dog afdøde To
baksfabrikant Hansen, der har offret megen Tid og
Penge derpaa. Endvidere har Vejvæsenet ladet an
lægge nogle Smaaanlæg ved Nedkjørselen til Byen.
Folketingsmand Aaberg og Proprietær Olesen til Nygaard have virket ivrigt for Havedyrkningens især
dog Frugthavedyrkningens Fremme.
Der findes 6 Handelsgartnere i Byen og en lille
Planteskole.
I Gudum Præstegaard findes en meget gammel Lind
og to Tax i Haven, der har tilhørt Kammerraad An
drup. En meget gammel Eg findes i Gjæstgivergaardens Have med smukke Linde omkring.
For Holstebros Vedkommende er allerede foran
nævnt adskillige offentlige Anlæg. Hertil kommer den
1866 paabegyndte Tilplantning af Søndre Plantage,
ved hvilken E. M. Dalgas, Kaptain d’Origny, Gartner
N. B. Nielsen og Jernstøber M. H. Petersen var virk
somme. »I Forbindelse med Lystanlæggene bør, fo r
uden de smukke Enge og talrige Kolonihaver Syd for
Byen nævnes »Lunden«, en Række høje stejle Bakker
og Skrænter, der strækker sig ud i Nordøst fra
Byen.1)
*) H olstebro og Omegn, 1926.
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Om denne By hedder det iøvrigt:1)
Holstebro By er en agerdyrkende By; der hører un
der Byens Jorder 2160 Td. L., og da Agerdyrkning og
Havebrug i alt Fald i Byerne staar hinanden nær, er
det ganske naturligt, at der til de faste Ejendomme
hørte et Stykke Havejord, som dog mest benyttes til
Kjøkkenhave; men i Aarenes Løb er Sansen for
Blomsterne vakt meget og mange smukke Haver have
derfor forandret Character.
Der var tidligere af private Haver kun en, nemlig
Byfogdens, Justitsraad Tranbergs; den ligger midt i
Byen og er anlagt i Begyndelsen af 1800 Tallet. I de
sidste 30 Aar er her anlagt en Del mindre Haver og
3 større Privathaver, nemlig Jernstøber Petersens fra
Sønderland, Grosserer Kjærs og Rebslager M. Poul
sens. Den sidste er væsentlig en Frugthave med 325
Frugttræer.
Havevæsenet paa Landet er endnu meget mangel
fuldt, men Interessen for Sagen er dog vakt og er
ligesom Plantningssagen i det Hele i stærke Frem
skridt. Der findes ogsaa ved Bøndergaardene i Byens
Omegn ikke faa ældre og nyere Haver, som dog ikke
altid have Læ nok.
Holstebro og Omegns Have- og Plantningsselskab
har Hr. Welsch til Formand, og der arbejdes ivrigt,
men Vestjyden er sejg.
En væsentlig Del af Tilførslerne til Markederne i
Holstebro var i gamle Dage Humlelæssene. Da man
ikke selv avlede synderligt, og da Hjemmebrygning
var almindelig, maatte der gerne en hel Del Humle til.
1 en Beretning om Markederne i gamle Dage hedder
det herom:*)
». . . Saa kom Humlelæssene fra Brunsvig, der var
k ø rt hele den lange Vej inde fra Tyskland og igjennem Hertugdømmerne og Jylland; de holdt fra Ve
stergade langs Sydsiden af Stortorvet og i Grønsgade
*) iflg . Hr. Welsch, c. 1897, Steph. Nyel. efterl. Man.
*) Hardsyssels Aarbog, 1917, Pag. 84.
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med deres højt opstablede Humlesække og solgte
Humle ud i Pundevis til Landboerne, der jo dengang
bryggede alt deres 01 selv. Først senere begyndte
Fynboerne at dyrke Humle, og Humlehandlerne fra
Middelfart-Egnen fortræ ngte saa efterhaanden Bruns
vigerne . . .«
Fra Herning hedder det:1)
Der er sket store Fremskridt i denne Egn med Hen
syn til Havebruget, især i de sidste 20 Aar, og de
skyldes for en stor Del Hammerum Herreds Have- og
Plantningsforening, som jeg er Formand for, men
Skovrider Dalgas (Birkebæk) træ kker Læsset og ord
ner Alt. I 1885 udleveredes til 30 Lodsejere og nu til
6 a 700. Der uddeles Præmier for fortrinlig udført
Hegnsplantning og veldrevet Husmandshavebrug.
De fleste Beboere i Herning, som eje eget Hus,
have en Stump Have, dog er kun 10 Stkr. af nogen
lunde Størrelse. Postmester Thejll har et større
Blomsterdrivhus med ikke faa sjeldne Planter, der
iblandt Orchideer. I Apothekerens Have drives Me
loner, Fersken, Vin, Abrikos m. m.
Ved Omegnens Herregaarde, Sindinggaard og Herningsholm findes gamle, smukke Haver, som dog kun
undtagelsesvis holdes i god Orden, ligeledes ved
Præstegaarde og Skovriderboliger.
Der findes offentlige Anlæg, som ejes af Herning
Commune. De ere anlagte af Hedeselskabet. Et vestre
Anlæg anlagt for c. 20 Aar siden og 4 Td. L. stort.
Et østre Anlæg i Nærheden af Banegaarden er ny
anlagt, 12 Td. L. stort, hvortil knyttes store Forhaabninger. Det er anlagt paa afvandet Mosebund og vil
blive meget smukt, om det lykkes.
Her er 4 Gartnere, som besørger saa godt som al
Handel fra deres Haver. Torvehandelen er kun med
Hvidkaal og Kartofler. Standpunktet for Havebruget
er ringe nu, men vil sikkert blive bedre med Tiden.
Af Detailler fra Havedyrkningens Omraade i disse
’ ) iflg . Apotheker J. C jø rup, c. 1897, Steph. Nyel. e fterl.
Man.
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Tider skal nævnes, at man fra Ribe beretter, at ‘)
»Tidligere fik Byen sin Forsyning af Hvidkaal fra
H o l m s l a n d og R i n g k j ø b i n g (for ca. 40—50
Aar siden), hvilket altsaa vil sige omkring 1850, og
dette stemmer jo for saa vidt godt med det under
Afsnit VI anførte.
Om Skarrild Præstegaardshave hedder det, at den
er ikke ret stor, men Træerne ere 40—50 Fod høje,
og »yderst mod Nord og Vest finde vi, at store Elm og
Sølvpoppel ikke have givet sig for Vinden; men nogle
canadiske Popler i Udkanten ere ved at gaa ud. Inde
i Haven er nogle Egetræer især et for 28 Aar siden
af den tidligere Præsts Enke Fru Christensen bragt i
Urtepotte hertil. Dette Træ er særlig stort og
smukt.«’)
Som Afslutning paa dette Afsnit skal citeres, hvad
der et Sted tidligere er berettet om Havedyrkningen
i gamle Dage og en Beretning fra de sidste Tider.*)
Den første lyder paa, at ved en bestemt Gaard var
Haven i gamle Dage
»en lille uanselig Kaalgaard uden synderlig Træ
vækst, kun med enkelte Stikkelsbærbuske og Plads til
Voksesteder for de sparsomme Køkkenurter, som
Grønkaal, Timian og Løg«,
eller der var maaske slet ikke engang en Kaalgaard!
Nu lyder der Fanfare fra disse Egne, og Kaalgaarden er ofte blevet til statelig Pryd-, Frugt- og Nytte
haver:*)
»Af det primitive Havebrug ses vel endnu meget,
men slet intet Havebrug bliver sjældnere og sjæld‘)
2)
•)
•)

se: Fra Ribe A m t, 1927, Pag. 25.
Dalgas: Geografiske Billeder fra Heden, 1870.
Hardsyssels Aarbog, 1925, Pag. 73.
T idsskriftet »Haven«, 1927, Pag. 151 ff.
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nere. Efterhaanden har Havesagen kaldt en ikke lille
Stab frem af Foregangsmænd og -kvinder paa Have
dyrkningens Omraade, der ved Eksemplets smittende
Magt har været af stor Betydning for Havebrugets
Udvikling i den rigtige Retning.«
en Paastand, som det paagældende Sted er bilagt med
en Række Fotografier, der viser frodige, blomstrende
og storslaaede Haveanlæg fra Hedens tidligere Omraader.
Af lokale Frugtsorter skal fra vort Amt nævnes
N ø r r e N i s s u m æ b l e og T o u s t r u p æ b l e ,
hvilket sidste er fundet af V. Madsen i Toustrup ved
Herning, hvor M odertræet stod i en Vejgrøft tillige
med flere andre Træer og derfra blev indplantet i
Haven. Træet udmærker sig ved, at alle Frugter er af
samme Størrelse. R i n g k j ø b i n g P æ r e er tiltrukken af Kærne af Blikkenslager Silberg i Ringkjø
bing i Halvfemserne.

VESTJYDSKE ORDSPROG
ISÆR FRA HARDSYSSEL
Samlede af P. Storgaard Pedersen

mere end tyve Aar har jeg samlet paa Egnens Ord
sprog og Mundheld, og jo mere jeg har syslet med
Ordsprogenes ejendommelige Kunst, har jeg m aattet
beundre den Rigdom, de gemmer. V ort Modersmaal
ejer en stor Mængde Ordsprog og Mundheld, og det
gælder ikke mindst for det vestjydske Folkemaal.
Evald Tang Kristensen skriver derom i Fortalen til
sin store Ordsprogsamling: »Visse Egne i Vestjylland
er særlig rige paa Billedtale og ikke mindst dem, der
er fattige paa andre Folkeminder. Det er ligesom Fat
tigdom i én Retning afføder Rigdom i en anden. Den
yderste Vesteregn bærer Prisen med Ordsprog og
Bindeegnen med Viser, men i det midterste Jylland
findes igen mange Ordsprog.« Det er herude paa
Vesteregnen især i Hing og Ulfborg Hrdr., jeg har
samlet, men fra Egnen Nord for Storaaen har jeg
m odtaget gode Samlinger fra nu afdøde Lærer M. K.
Sand i Gjørding og P. Nielsen Løkke i Nes.
Vore Forfædre har haft deres egen Maade at vur
dere de forskellige Livsformer paa, og der er faa Ste
der, man finder dette saa klart og fyndigt udtrykt som
i de folkelige Mundheld og Talemaader, der er gaaet
i Arv fra Slægt til Slægt gennem lange Tidsrum.

I
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Denne Arv ligger altid tilrede for den efterfølgende
Slægt; men om den vil modtage Arven er ikke en
afgjort Sag. Hertil fordres nemlig et Øre, der er lyd
hørt, og et Sind, der kan gribes af, hvad Slægten har
samlet sammen af Visdom og Indsigt. Arv af Penge
og Gods har den unge Slægt let ved at overtage, men
gælder det en mere aandelig Arv, som maa opleves af
og indleves i den unge Slægt, saa fremkommer der
ofte Vanskeligheder med at overtage den. Saaledes
ogsaa med den Folkevisdom, der har funden sit Ud
tryk i Ordsprog og Mundheld. Den har ondt ved at
forplante sig i vor Tid, da saa meget nyt trænger sig
frem. Det har sig med de gamle Ord og Talemaader
som med den gamle Almuekunst i Møbel og Redskab,
der med sine ejendommelige Former og Farver for
en Tid blev ringeagtet, men som nu er ved at komme
til Æ re igen ikke blot i Museernes Samlinger men
som Forbilleder for Genfødelse af vort nationale
Kunsthaandværk. Saaledes kan de gamle Ordsprog
ogsaa have deres Bidrag at give til Genfødelse af vor
Folkekultur. Derfor er det ingen ringe Opgave ogsaa
i vor Tid ved Indsamling at bevare saa mange som
muligt af vore gamle Ordsprog fra Forglemmelse i
Haab om, at de i Fremtiden vil blive vurderet efter
den Lødighed, de indeholder. Den dybeste Styrke til
fortsat Liv ejer vort Folk først og fremmest i dets
Minder, og kun faa Steder føres man saa dybt og
fortroligt ind til Fortidens Tankegang som gennem
den Visdomstale, der er gemt i de gamle Ordsprog
og Mundheld. For at faa fat paa de gamle Ordsprog
(Sejer) maa man oftest gribe dem i Flugten og sna
rest mulig faa dem fæstet paa Papiret. Lettest lod
dette sig gøre ved at bruge det almindelige Skrift
sprog, men jeg har ment, at den mundtlige Tale vilde
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tabe for meget derved og har derfor prøvet at gen
give Talen saa nær som muligt uden at bruge Lyd
skrift. Ved at ordne Samlingen efter Bogstavrækken
kan enhver forholdsvis let finde det Ordsprog, der sø
ges; men paa den anden Side kunde der nok siges
noget til Fordel for en Ordning efter Indhold.

A
A
A
A
A

Ban o fuld F olk ska en hå æ Sandhid å hør.
dem glat Møer blyw er tid t dem skidnest Søer.
er derfræ , hur æ Huss står udd, o æ Gjæs går bårfudde.
er gue te å ed, så han æ Mand, han håj ædt syv Kågmeldmader.
A er engen Dreng, o de war mi M uer heller et.
A er vester fræ, a ka spell.
A hår et mier Gle end te mæ sjel.
A hår mier Bøwl mæ et end mæ åll mi Pæng.
A hår kjæ nd ham, sin Metusalem war en leile Dreng (meget
længe).
A hår en Høn å plok mæ ham (en Strid at afgøre).
A hår en Sæ rkfuld Pevver hjemm (en a rrig Kone).
A hår fåt å ved, hwa æ smo Byk gier å æ Traw (hvad Arm od
giver).
»A hår et opfø r mæ renger, end a ka kom ijen,« såj æ Mand,
der håj van i æ Towthus.
A hår hør en Fow l sjøng om et (je g har faaet Nys om noget).
A ku kend dæ, om a så dæ m ell hunder Svin.
A lle Knev gjæ lder, o somm gjæ lder tow Gonng.
A ka sie, du hår spist Pøls, du hår Skind o di Nies.
A kender æ Krud, a hår skøt mæ et så tidt.
A lle r så hor en K ri, der gor ek nower fåbi.
A ledt o ledt samler fatte Høns Æ k.
»A leldt o æ Spel,« så han Kræ Nawr, da han fek å ved, han
skuld ad æ Towthus.
A ltin g i Verden forgaas, aller forgaas (få r Gås) Træsko.
A ltin g hår en Æ nd, o en Pøls hår tow.
A ltin g få r Æ nd udden Fruentemmerarbed o Helvedes Pin.
A lle Wand lævver i Strand, o alle Pæng i rig Mands Hand.
A l N yt er et ret, o al gammel er et slet.
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Albustød o Kjæ restsorre, de ær to w slem Teng, men di går
snår øwer.
»A løser o ber bode Nætter o Daw,« så den syge K je llin g , »men
de hjæ lper Døwlen regier mæ o lie r en Kromm.«
A lle r en Bid så fied, så er der endda en K je tte l ved.
A manne Tak dø æ Smeds Kat.
Anden M and ska altid ha den føst Mand te Dower (den, der
g ifte r sig med en Enke, skal daglig høre sin Forgængers
Ros).
Anten tæsk heller å æ Låj.
Anten hjem heller te K jerk.
Anten er et Løwn, hejer de ær grow læng sin (siges til en, der
fo rtæ lle r en u tro lig Historie).
Anten ska et vær S kit hejer Kanel.
Anten ska du swår hejer skid, så ka en da hør, der er Lyw i dæ.
Anten ska en lån sæ te Skam hejer te Skåj.
Aprilsnø g ir Smør te æ Brø.
Armued o Stuersinnehied ka et wal forligs.
Arbed sæ træ t, ed sæ mæt o sow sæ let, så er et ret.
»A sejer ves, hur du sku sej,« så æ T yw te æ H crredfow er
(Tyven sad paa Anklagebænken).
A ska byw di Nies om i di Røk o g jy r en Legindsem å en.
A ska et ri je r Dar å æ Henger (je g skal ikke komme her ofte).
A ska et ha Skøld fo r ål dem swot Lamm, der blyw er g jo r.
A ska low fo r, du stryger S k jellinger( siges t il den heldige i
K ortspil).
A skuld vær møj foræ dt, nær a et ku ed en Meldmad fo r hver
Mand Dar (Kirkedøren er hver Mands Dør).
A ska hen o i nower ander K le je r (d. v. s. i Seng).
A skuld ha møj let, grow fin M essingståltro te en Par H æ jter
(V ittighed).
A træ nger te å få not im ell æ Bien (Im ellem Tænderne, siges
af den sultne).
»A pekked ve æ Mån,« så æ Mand fræ S tajl, /han pikkede
Stenbro ved Maaneskin).
A tte r den søe Kløe kom m er den sure Svie.
A vel hejer sie hans Hæl end hans Tå (heller se ham gaa end
komme).
A vild et, de sku ha skie fo r den bedst a mi Høns (siges om et
mindre Uheld).
A vild et ha dæ, om du så war fo rg y ld t (Svar paa F rieri).
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A vild ønsk, te den føst Søn, du får, måt blyw min (s k ju lt
F rieri).
A vel skid dæ en Støk te en F jo lstre n g (hanlig Afvisning).
A vel gi dæ en gue Daw o en lång Awten (je g v il blæse dig
et Stykke).
A vel aller gå min Fuer lång atter et (om en Ubetydelighed).
»A ved mæ fri,« så han æ Dreng, di spuer ham om, hvem der
håj skavt Verden.

B
Ban er Ban i hur di kommer.
Ban g y r et en Mand fatte, men di g y r hejer engen Forkommenhied.
Ban er fatte Mands Rigdom.
Bannd bejer et i Skend uden æ Nøw fø lle r mej.
Bæjer er en mawer Fålig end en fied Proces.
Bæjer er en gue Ven nærved end en B ror lånt henn.
Bæjer er grow H år end bår Lår (g ro v t Tøj er bedre end nøgen
Krop).
Bæjer er Tien end tøwtløs Tål.
Bædste Mand ka fe jl.
Begriveligvis, en Sov eder (pesser) mier end en Gris.
Blyw er du hjem i Mån, vel du så et lær mæ den Vis? (siges til
en, der synger daarligt eller græder).
Blank M øer blyw er tid t skiden Søer.
Blænd et mier sammel, end du sjel ka ed.
Brav Kål h ytte r sæ sjel.
Broderskav gjæ lder et i Kortenspel.
Brø te Brændvin er bæjer end H ok te 01.
Brånd æ Lys, hejsen få r du en søvne Kuen.
Bundens Hæst i Bundens Hawr, de ka hverken skå hejer gavn.
Bågatter speller Sladder.
Bågatter kom m er tønd 01.
B jerre sæ, det er Sultfø.

D
Dem, der går i Loww, går osse i Kraw (Kautionister v il maaske
blive krævet).
Den, der hår s tri Hår, hår en bli Send.
Dem, der betaler d je r Gjæ ld, form ierer d je r Bue.
Dem, der kom m er først til M ø li, få r først målt.
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Dem, der vel ha ål de di sier, di må græd, nær anner di lier.
Dem, der et ka hjelp sæ sjel, ka hejer et hjæ lp anner.
Dem, der blyw er ve æ Juer, få lie r et nier.
Dem, der tier, fåtåler sæ et.
Dem, der hår Kyw lingsorre, blyw er et høngammel.
Dem bette K yw linger gyr dem bette Æ k.
Dem, der hår en slem Mond, ska hå en stærk Røk.
Dem, der vel tue (vaske) P letter a anner, ska ha ren Fenger.
Dem, der hår d jer Nies åll Stejer, få r en let i Klemm, (eller: får
en let swot o æ Æ nd).
Den ska ha ren Finger, der vel snyd ander d jer Nies.
Den, der går ærindløs i By, får nok Æ rin d å gå hjem mej.
Den jen Ravn hogger et æ Ywn ud å den ån.
Den, der kender ham, kjø ver ham et.
Den får nok, der Potten rør, b lo t den får, der Ploven kjø r.
Den F olk et snakker om, er der et not ve.
Den, der hår en Par hvid Hest o en fin Kuen, er aller Sorrer
foruden.
Den ska hå en Nep som en Skåd, der ska væ ål F olk temåd.
Den m alker et godt, der hår W anter å.
Den skrede (sledske) Mand er som en Engel i æ Bøj, men som
en Døwl hjemm.
Den gier ledt, der spør sæ for.
Den, der går i Ståds hver Daw, må gå skiden te K je rk.
Den Pig, der et er gue ve æ Kat, blyw er hejer et gue ve hinner
Mand.
»Den Kål er gue,« såj han æ Præst om Klør-Es.
Den gjerre får et nok, far han få r æ M ond fuld a Juer.
Den S kje llin g er wal gin ud, der spår en Dåler.
Den, der skommer (Flød) i Ywl, ska sult i Fast.
Dem, der et ka pass sæ sjel, ska ander nok pass.
Dem, der et vel pass djer ejen, kommer te å pass anner djes.
Dem, der dør a Skræk, ska begrawes i æ Rendstien.
Dem, W orhar ka li, er han altid gue ve.
Den Stien, en et ka lyw t, ska en læ leg.
Den, der sjønger te Mån, vel nok græd enden Awten.
Den, der hår k jø v t ham fo r en T åri, får Var fo r hans Pæng.
Den er Kål, der ka g y r Kåls Arbed.
Den Ti, der går wal, kommer et ild ijen.
Den, der vel vær not, må osse li not.

VESTJYDSKE ORDSPROG

119

Den, der plower nær ver æ Suel, ska høst nær ve æ Juer.
Den er gue te å bend o K ali fo r Lus (siges om en tvivlsom
Nyhed).
Den kom m er ossa mej, der k jø r me Studd.
Der ska not fo r not, nær Venskav ska holdes.
Der ska møj te nok, o mier te fo r møj.
Der er engen Får ve dem P letter en ka towe a sæ.
Der ska syw Harboørbuer o en T å gkjerre te en Mennesk.
Der er not i æ V ej, i hur en kommer.
Der ka osse vær få Peng i en stuer Pång.
»Der er not i et,« såj æ Kål, han skuld tæsk om.
Der stekker Peng i et, såj æ Mand, han k jø w t sæ en Fret.
»Der ska nower te de væst,« såj æ Dreng, han skuld te K jerk.
»Der er S kjel å Fesk,« såj æ Mand, han k jo r mæ Tusser.
Der ska Held te å vælt.
»Der war Held ve et,« såj han æ Mand, da han vælt.
»Der war Tåv i Hånd,« såj han æ Mand, da æ Ø r g ik å æ Ø lpot.
Der ska T i te ål Teng uden te å fang Lapper.
Der er Måd te ål Teng uden te a gi Stakler Brændvin.
Der ka vær tow M jenninger i en Tål o tre Ender å en Hål,
nær en hogger en møt øwer.
Der er tow gue F o lk te; den jen er dø, o den anden er et fø j.
Der er et så skavve en Får, der er ek lisse sånde en Dig.
Der er engen, der tåver ved å teg, uden æ Tegger tåver si Pues.
Der er flier Søer te end dem, der hår Tryn.
Der er en Mond å ham som å nower Skærslipper.
Der går atten Skræjere å en Pund, o så må di endda ha djer
Æ rm tre o d je r Pesjan mej.
Der er Sorre ønder hver Skårstin.
Der er engen, der hår Brøw o si Lyw.
Der war nower stuer o nower små, lissom F o lk går te K jerk.
Der kom m er Remp atter Rutt.
Der er Fåskjel o Tim gård o Skjeldmus (Skjelmose i Stadil).
Der vel nok kom smal Stejer fo r ham en Gång (siges om den
ødsle).
Der fløw en Fowl op fo r mæ (je g fik en god Idé).
Der er manne Fåsowner o Knaphwoller.
Der flyw er wal engen Hat? (det haster vel ikke?).
Der er altid not i æ Vej, nær Ståkier ska te K je rk.
Der er møj i æ V ej fo r fatte Folks Ban, nær di ska gywtes.
Der er møj i æ V ej, nær en fatte Mand sl<a k y r Tørre.
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Der er en Ferreve (Kommen til), som der skulde en Høn
slawtes.
Der er ingen Mester fø j.
Der er K or o Kong Salomon o Jørgen Hatmåger.
Der kommer en Spreer atter en Samler.
Der er tre Søk i en Pægl (Brændevin) o tre Hek i en Æ1
(Regnbyge).
Der går et Røg å en Brånd, uden der er Ild i en.
Der blywer engen Bowser a dem Skind (siges om m islykkede
Planer).
Der ka let kom en Mand i æ V ej mæ en Sie (siges, naar noget
gaar strygende).
Der bløw en ån Lægind o æ T ø jr (det fik en anden Skik).
Den, der et vel gammel bød, ka møj nøj forød.
Den jen V illighied er den anden var.
Den hår et narret hind æ Pæng fræ , der hår slevven hinner
Saws (siges om den rapmundede Kone).
Den lig V ej er næst, men et altid bedst.
Den, som lægger sæ i æ Rendstien, få r nok jen te å pes o sæ.
Der er not i ålteng uden i Kjestens Kist, den war der engen
Bond i.
Der er et mier godt i ham (hind), end der er Honne i en Tuds.
Der er wal ingen P otter wæ lt (siges til én, der kom m er fa 
rende).
Der er manne, der g y r sæ te Hund fo r en Bien å knaw.
Der er et en T in g så gal, den er ek godt fo r not.
Der er Råj te den Pøls, der er fo r lång.
Der wantes (fattes) m øj, hur det hal wantes.
Det er et rår å kom te å søv dem Kål, en sjel hår spøt i.
Det er bejer å vær fo rk lo g end bågklog.
Det er bejer a fo r ti sæ end fo rtå l sæ.
Det er et sær, te den Hund er mawer, der hår manne fied
Lapper.
Det er et ta r L o je r å spøg me Wand (eller: stå i Wand te æ
Hals).
Det er grow fin lissom æ H arbørbor d je r Sejtebrø.
Det er godt, du lyw er såden, te en ka hør, hwa de er.
Det er lisså sekker som Amen i æ K je rk.
Det er fo r mi Ywn som en Slivstien.
De er undt å vær Dreng, det er var å vær Drengs Dreng.
Det er bejer å gå udenom tow Gang end drown jen Gång.
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Det er gån i F ilt lissom æ Drengs Meldmad.
Det er engen Sag å gåv, nær æ M ond står oven.
Det er en sølle Får, der et ka bær si ejen Fæt.
Det er godt å vær om sæ, så få r en not.
Det er dem små, dem stuer blyw er aw.
Det er le tte r å ta en Stien fræ æ Juer end en S tjan fræ æ
Hemmel.
Det er et så lig en Sag å vær krom røgge.
Det er så lig tel som Fued i Hues.
Det er et var å gål, far du er kommen å æ Skål.
Det er engen Skam å fåid, men det er en Skam å b lyw legend.
Det er stræng å vær g y w t o aller vær glå.
»Det er en sølle Gild, hur der et går not i Støkker,« såj æ
Kuen, hinner Mand brækked æ Hals.
Det er g jo r ve ham (hind) lissom æ H ål ve æ Hund.
Det er godt å ha not te Gue så nær som Hok.
Det er fatte Mands Grød hejer rig Mands V illin g (tynd Grød
eller ty k Væ lling).
Det er lissom å slå Wand å en Gås (frugtesløs Gerning).
Det er et var å g y r sæ te Hund fo r en Biens Skøld.
Det er godt à vær i ta r Folks Hus (spottende U dtryk).
Det er godt, di Hals er så vi, te du ka vænd o k y r tebåg ijen
(siges til dem, der maa tage sine Ord i sig igen).
Det er en sølle Hest, der et ka bær æ Sko.
Det er æ L o rt, der sætter æ Kåg o æ Buerænd.
Det er godt å ha Bispen (eller Fanden) te M orbror.
Det er et var å g y r en Musre ud a det (gøre en Sag mere ind
v ik le t end nødvendig).
Det tøer et å vælt, men de tå r T i å kom op ijen.
Det er bejer å vær en gue Dreng end en reng Kål.
Det ka vær, du ka blyw M ilpæ l i H anbjerre (siges til den, der
ingen Plads har).
Det ka sie swot o endda blyw godt.
Det er nok et hans gue Daw i Daw (siger om den, der er
vranten).
Det er Haggen te Maggen o Søster te wor Sow.
Det ka gå jen o, lissom »Aleneste Gud« g ik Navr D ejn o.
»Det er æ Mæng, der ska gyer et,« såj æ Mand, han ta v t en
S k je llin g o æ Snes.
Det er bedst å hold sæ ve æ Juer, så få lie r en et nier.
Det er da et å g y r Byblæst aw (siges om en ringe Tildragelse).
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Det er en Hjemmen te F olk kom m er løwend fræ (siges om en
daarlig Ejendom ).
Det er så læng sin, te de ku gjan vær Løwn (siges om en
u tro lig H istorie).
Det blyw er han nok k lo g aw, fa r han blyw er rik å et.
Det er en sølle Kusk, der aller hår vælt.
Det er en sølle Gård, der et ka fø jen Dawdrywer.
Det er lisså redt som hæggild Smør.
Det er de samm, hvem der får et, det ska i jen Maw.
Det er bedst å gå ijen, imens en er løwend.
Det er godt, nower vel ha not, o ander vel ha andt, så blywer
aid Mad ædt o alle Piger gyw t.
Det er lig æ Low te æ Dreng (siges om noget, der passer
sammen).
Det er en slem W onsjøn o en Mennesk, nær æ Hue er aw.
Det er et godt å gåv imud æ Ovnsmond.
Det er engen Sag å hold æ Lys i M ø rk (holde Lyset = være
til Nar).
Det er bejer å løwn end røwn (at levne Mad end spise fo r
meget).
Det går ijen lissom und Pæng (som gale S killinger).
»Det gier not te æ Swønspand,« såj æ Kuen, hinner Mand
bræ kket sæ).
Det går som tre j Daw far Ywlawten, nær æ Kvendfolk ren
der rønden om mæ en Lys i hver Hånd.
Det går op i Knudder o Trom m er (siges om Rester, der bliver
unyttige).
Det er gon den V ej, som æ Høns skråver.
Det er en kjø n Bån, en ligner hverken Får heller Muer.
Det er undt å hør en Lus host.
Det blywer nok et i den her Kong hans T i (naar noget træ k 
ker ud).
Det er nok den Town, di sjønger æ dø Får hen mej i Norre.
»Det er hver Uer, en ska swar te,« såj æ Mand, di k å lt ham
en Tyv.
»Det war tow fo r manne,« såj han æ Præst, da han hør, te
æ Pig håj fåt T vellinger.
Det ska nok gå i w or T i o o tt Daw atter.
Det legger møt i æ Vej lissom Skjan K je rk (eller Skrave
K jerk).
Det er et godt å sie mæ anner d je r Ywn.
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Det er en Lemp, en Konst o en Videnskaw, lissom å reng mæ
Skjan K je rk k lo k .
»Det er Arsens Ti,< såj han æ Mand, han k jo r hans Kuen ind
i Rejnver.
Det er et de møj Arbed, en blyw er fied aw.
Det er rårer å vær jennest Bån end jennest Hest.
Det g ik i Støkker o æ M ødt lissom æ Dejns Præjken.
Det war ow en Bladder, om æ Bån fæk en Knald Sokker (det
er ikke Omtale værd).
Det rejner et a hver Blån, der er o æ Hemmel.
Det ska prøves, anten det så går i H ør heller Blår.
Det ka hverken ø heller fø (hverken gøre fra eller til).
Det er et nem å wår sæ fo r U løkker, nær æ Hus er fuld å em,
o der holder en stuer Las udenfor æ Dar.
Det er lisså um ulig som å kraw l te æ Mån.
Det vel nok blyw en hård Venter, atter som F olk krem per
sammel (g ifte r sig).
Det ka du sej te dæ sjel, nær du er jen hjemm ( til den, der
skælder ud).
Det er engen lig Sag å gå ret, nær en er skjøw i begge Sier
o endda halt.
»Det war snert kleppet,« såj æ Skræ jer, han kleppet æ Røw
å æ Lus.
Det er et nem å kend si Smør i ander djer Kål.
Det er en Hemmrigs V er å kjan Smør, nær en bår håj Flød
nok.
Det går som de war sm urt i Bom ulli o Blankswat.
Det skier ett enden i den Ug, der hår tow Søndaww (aldrig).
Det er nok bedst vi slår w or P ja lte r sammel, så ka en sie
hvem der hår fljest.
Det war godt, di Røw et war a Glas (siges til den, der falder
paa Enden).
Det er en Æ r å ha not i si Vær.
Det er engen Sag, nær en ka res sæ onder den Træ en fålder
ve (naar Pigen bliver g ift med den Karl, hun har Barn ved).
Det er lisse møj som en Blåbær i en B jørnrøw (Smaating).
Det går som syw Nøwer i jen Røw (eller: som Kjæ p i H yw l).
Det går med Røwt o Sled o Hårhied.
»Det går te jen Hold,« såj han æ Mand, da han åd æ Kuens
Dower.
Det er e tt nem å pust, nær en hår æ Mond fuld a M yje l.
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Det er ve æ Prøwen en blyw er narret.
Det er bejer å sej »kom« end à »gå« (om den Mand, der selv
gaar foran i A rbejdet).
Det er undt, nær en både ska teg og betål.
Det er et godt å gå im ell æ Bark o æ Træ (sætte Splid m el
lem Æ g te fo lk ).
Det er not, der hår wasket sæ (noget y p p e rlig t af sin A rt).
»Det war en anden Snes (Sag),« sâj æ Mand, (han begøndt o
den samm).
Det er skidt å så Pæng, fo r di grow er et (tabe Penge, kaste
dem bort).
Det er et sådan i syw Å r som i syw Daw.
Det er stel V ejle, der er engen H att i Fløw t.
»Det er værst mæ æ Sem å få, fo r æ Temmer o æ Stien ka
en sa jt bjerre,« siger Harboøreboen, naar han skal bygge.
Det er grow fin lissom æ H arboørboer d je r Spend.
Det er en fåle Plaw å ha undt i si Maw.
Det er engen Sag me de Skidt, en ka tue a sæ o fe j fræ sæ.
Det er sølle å mød en gammel K je llin g å æ Mån, nær en ska
jester hen.
Det er et godt, nær æ Kuen vel bær æ Bowser.
Det er bejer å k y r sende end å vælt.
Det er bejer å vænd end å k y r vild.
Det er så ledt, det er et war å res sæ op for.
Det er streng å hå en Kjæ rest o aller få en Køs; men det er
war å vær g yw t o aller vær glåj.
Det går mæ en sende Træ k lissom en Lus å en T jæ rfjæ l.
Det wårer syw lång og otte bred (siger naar en Sag træ kker
ud).
Det er et var å sørre fo r den Daw, en kaski aller sier.
Det hår a ltid gin T a rv e jr atter Rejn udentavn jen Cång (siges
i Regnvejr).
Det er nem å vælt æ Un, nær en skyder te den Si en helder.
Det er lisse lång som fræ Kjørm us te Posk (eller: som en
und År).
Det er bejer å ha ledt mæ Row end møj mæ Urow.
»Det er ledt, men det er grow godt,« såj æ Kuen, hun ga hver
a hinner F o lk en hal Åndnep.
Det er en Ønk å hør en Lus host (siges om en lille , v ig tig F yr).
»Det war en m æ gtig Held,« såj han æ Mand, hans Kow sked
o æ M ødding.
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Det er tiele nok å ta æ Low aw, nær en sier æ Mand.
Det går med Lodder o T ræ kker (siges om noget, der ikke
går æ rlig t til).
Det er o æ M uw er å ha en stuer M ond o ledt å kom i en
(stille store F ordringer t il andre).
»Det er nem å verre (værge) den Mødding, som engen Kok
skråver i,« sagde den frugtsom m elige Pige t il Søsteren, der
gjorde hende Bebrejdelser.
Det er et så nem å træ f æ Måd, fo r æ Mand, der håj en, bløw
hen m ell æ Knold i B ølling K jar.
Det er en reng Mand, der brænder hans Plow, fo r det te han
avler ledt en År.
Det går et åltid så hårdt te, som æ Præst præ jker.
Det war godt, om det kund vend o wår (siges om det gode).
Det vild a et ha håj fo r den bedst a m i Høns (siges om et lille
Uheld).
Det er slem å vær Hest, det er bejer å vær S krejer, men det
er bedst å vær Præst.
Det g ik som det kund o et, som det skuld.
»Det lie r godt tefram « (gaar frem ad), såj han æ Mand, han
re j å æ Tørrestak.
Det, en løwner, er bejer end det en eder (nem lig t il andres
Føde).
Det vel a et gå mi Fued lång atter (gøre m ig Umage fo r).
Det legger å Lasses H yld (siges naar noget falder paa Jorden
eller under Bordet).
Det skier et i den føst Mands Løwnet (i den første Menneske
alder).
Det war et mi arme Terre (Tarv) te, om det sku skie.
Dét je t ska passes, o de andt et forsemmes.
»Det w ar snert kleppet,« såj æ Mand, han kleppet æ Hål å
æ Kat.
Det er sådan a få Kal som å lev owsind.
Det er en reng Kræmer, der laster si ejen Kram.
Det gue wårer sjælden læng.
Det er lisse godt g jem t som W and i en Sold.
Det kan du ta Fesk fo r, men du ska sjel vær om et (siger den,
der ikke v il betale).
Det fo rslå r et mier end en F jarringspund Smør i en stuer Hus
holdning.
Det går ower mi Fåstand o lånt end i æ Præstes.
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»Det gâr an,« sâj æ Præst, di bor ham å æ K je rk o te æ K ro w r
å en Lastre.
»Det war der Løk ve,« sâj æ Dreng, han fæk æ Kow te â
skid â æ Mødding.
Det rejner a et ve en H æ jt.
Det ser ud te en m ørk Ywl o en spids Posk.
Det kom m er ijen mæ Smør â æ Hwonn (om en vel brugt
U dgift.
Di Får war engen gue Glarmester (siges til den, der staar i
Lyset).
Di fek Finker i Fårs H at o Ø llebrø i Muers Low.
Di hår et altid undt, der hår ledt.
Di hår Hvegholm i Forpagtning (siges om dem, der intet H jem
har).
Di er lisse g lå j som syw Får i jen T ø jr.
Di, der legger å æ K jerregård, legger godt.
Di få r not, der er ud om et.
Di ung kan dø, di gammel skal dø.
Di gier ledt, der spør sæ for.
Di ka g y r undt, der et ka g y r godt.
Di gammel Studd hår dem styw Hwonn.
Di ka snak om Dommedaw, te en kommer.
Di down få r åltid tra v lt ad Awten.
Di down eder, te di sveder, o arberer, te di fryser.
Di fo rlig s lissom Hund o Kat.
Di ka et fo rlig s øwer jen Dartre.
Di kommer sæ lissom mule Brø i W arm.
Di gier ledt hen, o det samm bider di aw (siges om gerrige
Folk).
Di tår ud o ejen Hånd (to rre r dem sjel) lissom æ stuer Gjæslinger.
Di glemmer nok, der luk skal, men di glemmer et, der stæl vel.
Di er som jen, så nær som i æ Grødfad, der er di tow.
Di går i det bedst, di hår, lissom æ H olstbrow Pigger.
Di ska te æ Hål, der ejer æ Kow (gøre rent, udføre det snav*
sede Arbejde).
Di, der virm er mjest, få r tid t mindst bestelt.
Di er tow A l a jen Støkk.
Di er så gue Venner som tow rø K yjer.
Di Pæng en spår er nemmest tje n t.
Di jaw ner et i æ Gue mæ æ Nøwer i æ Hue.
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Di kom m er osse mej, der k y r mæ Studd.
Di M uer hår skår dæ i æ Hånd (siges til et Barn, der spiser
paa en Mellemmad).
Du sier nok et mier end di hal Syen mæ di jen Yww.
Du skuld ha F je t å båg di Ywn i (siges til den, der ikke ser
sig for).
Du snakker som en vænd Røw i en Owndar.
Du ska et slå en star Skid, end æ Røw ka hold te.
Du ka gjan skryw hjem, te di M arkind er g jo r (naar a lting er
tabt).
Du er et swår klo g , o det er du g lå j ved.
Du hår undt fo r å få var.
Du skuld ha di Hue slån i di Maw, så ku en g yr en Lægind
a dæ.
Du snakker som du hår Vid te.
Du sluger i dæ, som du et håj få t Ed i fjow ten Daww.
Du ska et spot mæ æ dø Gris, en ku gjan stå op o grø nt ad dæ.
Du vel nok løw i jenle Stand lissom di Får o di Muer.
Du er ves a den Slaws F olk, der et går længer hen å æ F o r
meje, end du ka gå hjem å æ Atterm eje.
Du ska et tro , a er Føl fo r de mi Fædder er små.
Du hår så tra v lt, te du hår et Stånd a bestel not.
Du skuld nok ha vat a Stej i Går, atter som du hår tra v lt i
Daw.
Du er en gue H jæ lp, nær vi engen behøwer (siger om den
uvillige).
Du er nok syk fo r Byk, o Havr ka du et pek (siges til den,
der klager sig uden at fe jle noget).
Du er et sådan æ for, som ander er æbåg.
Du er nok vild o æ Himmel lissom æ Smeds Illin g e r.
Du er klo g , men det er mjest sjelklog.
Du er en k lo g Kål o æ Kattes Dø, nær æ Tærmer henger om
si Hals.
Du er et nysgjerre, men du vel gjan ved ålting.
Du er fø j mæ æ Brø i æ M ond (siges til dem, der har rige
Forældre).
Du er stærk, men det er m jest kjæ vstæ rk.
Du er lisså k lo g som syw tovvele.
Du er teøwes lissom Simon i Kjøvenhavn, han håj engen Pæng.
Du er nok fo r nyt lissom Povlsgård Høns, di g jø r Æ k i Feld
Dig.
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er kommen høt â æ Rånd, pas å te du et få lle r nier.
er jo et m ier end æ Røw å en anden Mennesk.
må et lyw , så blyw er di Ban swot i æ Røw.
sejer â di Røw lissom æ Kwonner, nær di er te Gild.
ska et slå star Brø op, end du ka bær te æ Own (eller båg).
kom m er altid mæ di F ja rrin g k å r, fo r de du hår engen Skip.
ka slug en H e jt o drek Wand te.
här et stån æbåg æ Dar, law æ Nieser bløw skavt.
er var, du sku hå en Mand, o vær jen om ham.
sætter en M ond så lång, te en ku snær en aw mæ en
Røwl Træsko.
Du snakker mej fo r Ros Skyld lissom æ Røw o æ Dreng.
Du ska et klaw dæ fo r G jenvordighieder, dem ka en få nok aw.
Du sejer stuer Uwer, nær der er engen, der hør å em.
Du hør nok te æ ty k Æ nd o æ G åslort (siges t il den vigtige).
Du er fo r grøn om æ Nies te à snak mej (siges til vigtige unge).
Du ska fø l ham o æ Gummer o skjøn, om han v il bej.
Du er en net Persille uden te å kom å Sop, det er du fo r
grøn te.
Du hår nok fem Tom m elfenger å hwer Hånd (siger til den
kejtede).
Du er gue nok, nær du blyw er gjem t.
Du hår nok få t Tinnigrø d a en Flannipot.
Du ka gi T i, der fly wer engen H a tt i stel V ejr.
Du ska et lyw æ Mand hjemme, så er han vre, nær han
kommer.
Du er nok hjam sk fo r en Køs å få? (siges til den, som gaber).
Du kom m er lissom du war kaldet (i belejlig Tid).
Du ser ud lissom du war falden nier fræ æ Mån.
Du går å Huessokker, du er nok gue Venner mæ æ Ronver.
Du ka ta næst fo r Hånd, lissom John tu æ Pigger.
Du er en d y g tig Kål, men det war di M uer ett.
Du er en Kål, hvis der engen ander er.
Du er en stuer Kål, nær du ka sed i æ Own o ha en Par stuer
flådbonde Træsko ståend udenfor.
Du ska et k ig så høt, det er fræ æ Juer du ska ha di Føde.
Du sanser et længer end fræ di Nies o te di Mond.
Du ka skryw o R ejning te sidst Term in.
Du er småkræng te Sludarbed (ubehjælpsom).
Du er køssele k jø n fo r hvem der båre mått.
Du er et bejer var, end du skuld ud å flyd fo r Bovbjerre.
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Du er en hwælle Kål, du ska jen hå en Kuen.
Du er sa jt pæn nok, nær du båre er gue nok.
Du ska få et betalt te sidst Snapsting (aldrig).
Du. lyw er atter Løwn o snakker atte r Snak.
Du ka gi det te dem fa tte ve Borris K je rk (noget man ikke
regner).

E
En hår ett Fred længer end si Nabo vel.
En Dram i æ Kusk er lisså gue som en Skrald i æ Pisk.
En blyw er et fied a det møj Arbed.
En mawer F ålig er bejer end en fied Proces.
En må heller ri en M il å æ V e j end sid en Stånd i Blød.
En må heller forsæ l sæ end fo rhold sæ (naar man handler).
En må et ta si Cawer ijen, så få r en swot Ban.
En ka aller så ondle spå, de ka ek lissa ondele gå.
En ka lisså snår bi æ Løk op, som en ka rænd en op.
En gue D ow r er bejer end engen Onden.
En gue Daw g ir en g lå j Awten.
En Bån gieder sæ m ier ved en fu ld Tærm end ve en bol Æ rm .
En forkledløs Kvind hår engen Ret.
En blyw er et straffet fo r å stæl, men fo r det en bekinner.
En ka osse skøld en Skån fo r Uret.
En ka bre møj Smør i en warm Ovn.
En ka bejer tå æ Skind a jen, end tå æ Send fræ ham.
En ka sa jt fend Sag mæ en fied Sow.
En ka et fo rla n g mier å en Stud end en Brøl.
En ka et sie F o lk længer end te æ Tænd.
»En ka osse få fo r møj a de gue,« såj æ Mand, han fæk æ
M oglas øver æ Hue.
En ka le tte r fo rh ø r sæ end forspør sæ.
En ka aller snårer forsnak sæ end mæ æ Mond.
En ka et så æ H avr fo r ty k , uden en skuld fåid mæ æ Seløv.
En ka et hold fo r fa tte Folks Mund, di vel al sammel ha Mad.
En ka sa jt skjæ r en bred Rem å en ajen si Røk.
En k lo g Høn kan osse g y r Æ k udenfor æ Re.
En k old M aj g ir en warm Logw ol.
En gué Daw begønder å æ Mån.
En kinner en Ståkkel o hans Brødpues.
Enhver kender bedst si ejen A betekerkrukker.
En gue Nabo er bejer end ti å æ S le jt uden æ Bøj.
Hardsyssels Aarbog X X IIII

Q
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Husbond sier mier mæ jen Yw end en T jenner mæ tow .
kan et fo rla n g å få både i Pues o Sæk.
Kråg ska nok fend si Måg.
kold Hånd er Tegn å en warm H ja tt.
fle ttig Tegger o en down Kræmer fortiener not.
må et klep si Negl å æ Sønda, så får en Fortræ d i æ hiel
Ug.
En ska lied i æ Own, far en lieder i æ Sown.
En ska spår o æ B rej, æ Bond spår sæ sjel.
En ska et smid de skiden Wand væk, enden en hår det ren.
En ska nok kom te si Brø o si Dø, hur det er bestemt.
En ska et gå i æ Lenk te æ Hund.
En ska et tæg en Skid å en Ståder, nær en sjel hår Røw å slå
en mej.
En ska et tå æ Hat aw, far en sier æ Mand.
En ska døw not, så læng en er tel.
En ska hold si Ywn å ander d je r Brøww, o si Nies å ander
djer Røww.
En ska sej not fo r å hold æ Mond warm.
En ska vær gue ve æ D yr, di har et ander Guj end Mennesker.
En ska hør m øj, enden æ Ø rer få ile r aw.
En ska et nø godt i undt.
En ska et slå æ Dar hårdt i, nær en hår si Nies im ell.
En ska et by ander det, en et sjel vel ha.
En ska gå atter si Nies, om osse en er skjøw.
En ska li det en ska li, o sin ska en dø.
En ska pas å æ Ti, mens en hår en.
En ska både løw o læ ander løw.
En ska sæt Tæ ring atter Næring (eller: Sæt Støwn atter Øvn).
En ska åller sej åller uden te å bid si ejen Nies aw.
En ska anten lån sæ te Skåj heller te Skamm.
En ska lær så læng en løwer o tesidst å gå sende.
En ska et lyw , så læng der er sand nok å sej.
En ska vær si Arbed bekjænd (klæde sig efter A rbejdet).
En ska læ not gå igjem m el æ grow Såld.
En ska ha si Oprejsning hur en fæk si Fåid.
En ska håv å det bedst o vær belawet å de væst.
En skavve Helmus o en sånde Dig fender altid sammel.
En ska kend en N arrer å hans Tål o en Stakkel o hans Brødpues.
En tumpe Kuen hår en tom Kjelder.
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En kla tte Føl ka blyw en Hest, o en snatte Dreng ka blyw en
Præst.
En Tomm gyr møj å en Nies.
En swolten o en frøsen, di er snår køsen.
En ska et sørre fo r si M uer så læng æ Får er løwend.
En ka et både vær å æ Haw å fesk o i æ Skow o jaw.
En ka et vær i K je rk å hør Præ jken o hjem å kog Kål.
En ska et klaw sæ, enden en ved hurfor.
»En ska hjæ lp sæ som en kan,« sâj æ K jæ lling, hun ta r æ
Buer mæ en K a tkillin g .
En ka bank jen Døwel å æ Ban o ti i em.
En løwer et fo r å ed, men en eder fo r å løw.
En ka træ k en Stud te H olland o hjem ijen, det blyw er endda
en Stud.
En ka kend en sølle Hus å tre j Teng: en fo rsvo lt Kat, en
skiden (eller rusten) Kakkelown o en fo rk n ø t Kuen.
»Er der engen, der køser o klapper jen, er der hejer engen,
der p iokker o napper jen,« siger den ugifte.
En ska høst Hved, nær det er som en spraglet Høn.
En ska kend en Kål om æ Hals o en Pig om æ Bien.
E r hun kjø n, så er et da owen øwer æ Hue o nejen onder æ
Fædder.
En ka træ j en Hund å æ Hål så læng, te en bejer.
En ka et plok Hår a den, der er skaldet.
En ka lisse godt spreng i et som k ry v i et.
En ska ta si Kering, hur en fæk si Skåj.
En få r engen Roes fo r å vis si Nåbo nitten Tjenester, nær en
sejer nej te den tywend.
En ka bejer g y r Pølspind å en B je lk end en B je lk å en Pølspend.
En gue Lærdom det er en Teng, en kåster aller hen.
En kom m er vier mæ en H åndfuld M a jt end mæ en Sækfuld
Ret.
En ska lass atter den væst Støk Vej.
En ka sajt g y je r, nær en ka få Mad nok.
En ska tå et nap o nyw, om en ska i Haderup blyw.
En ska et kyev det en ka brug, men det en et ka undvær.
En ka osse skøld en Skån fo r Uret.
En ska vær tefreds mæ et, lissom æ Traw gier.
En sawner et en gue Ven, fa r en hår mest ham.
En ska høst Byk i rø Rånd o H aw r i si grøn T rø j.
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F
Fatte Mands Stud o rig Mands Dættere blyw er et gammel i
Gård.
Fatte Mands Grød blyw er gjan te V illin g .
Fej fø rst fo r di ejen Dar, fa r du fe je r fo r ander djes.
F e jl o Fald hos alle Mand, m jest hos dem, der h ir mendst
Forstand.
F o lk ka brænd dem å den Nist, di et ka warm dem ved.
F o lk er lissom en omgås dem tel.
F o lk skal ros sæ sjel, nær der et er ander der vel.
F o lk blyw er last, nær di ska gywtes, o blyw er rost, nær di

er dø.
F or møj o fo r ledt fordæ rrer alting.
F or warm o fo r fied ka en et kassier.
F or Betaling sjønger æ Dejn.
Forsejtehied er en Borremesterdyd.
Frøstvejle o U ret få r altid en skiden Æ nd.
Føst de bedst o så de bedst, så hår en a ltid det bedst.
Fram o tebåg er lig lånt, men et altid lig godt.
Føst sæ sjel o så sæ sjel, blyw er der så not teøwes, ka en
sjel ta det osse.
Fåid et Får, her er en Kjæ p (siges spøgende til den, der
snubler).
Får a Plads, så kom m er a,« siger Boghveden.
Føl mej o se til, det er Bundens bedst Tjenner.
F o lk sæjer nok te W ohar g y r altin g godt, men a ved da
snår et hvad a ska sej om et, den Gång Las Peder dø.
Fælles Skåj er fælles Trøst.
Fåwal W olle, o Tak fo r æ Kåel, æ Pæng legger i æ Vinni.

G
Gal F o lk hår engen Pas behow.
Gammel skal dø, ung kan dø.
Gal K a tt fåår røwen Skend.
Gammel o svåg o nier fållen æbåg, gammel o styw o slunken
i æ Lyw.
»Gid en må rønd o et brend,« såj æ K jæ llin g om hinner
Tørrestak.
Gid det war Sønda hveranden Daw, o så en stuer Beddaw møt
imell.
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Gid du sad udenfor Bovbjerre.
Gid du sad i Ravnholt Mues (en stor Mose i Bording Sogn).
Gid du w ar P okker i W old.
Gid W orhar håj hans Sjæl, o a håj hans Pæng, så w ar vi begge
fåsørret.
G jø rding o Lem, B ur o Vem, o så w or ejen K je rk det er fem.
Gå du hen o læg di Bien, hur du ka tå en i Mån (i Sengen).
Gå udenom tow Gang er bejer end å drown jen Gång.
»Guj ha Low fo r så vidt,« såj æ Mand, han vidst et hur han
war.
G uj nåj mæ fremme Mand i fremme Land.
»Guj hjæ lp wos ål tretten,« såj æ Pottemand, han væ lt mæ
hans tø l P otter.
»Guj ha Low, a er uden ve et,« såj æ Skwolmester, da æ
Drenng slust.
»Guj ha Low fo r Husly,« såj æ Røw, en sad under æ Harre.
G uj ha Low, te en ska et sid ud å Randbøl Hie mæ en swolten
Lyw , en Par træ t Helmusser o uden Svøv (Pisk).

H
Han er så doven, te han gider et å klø sæ sjel.
Han er så s to lt, te han ved knap, hvad Bien han vel stå o.
Han er stuer i Slaw o vi i æ Skrøw.
Han er så dum, te en ka beld ham ind, æ Mån er g jo r å en
grøn Wost.
Han er så ræd, te han tø r et å rest.
Han er fræ et lissom æ Hund, en håj aller van ve et.
Han er tosset o ved det et, o er der nower der sejer ham et,
tro w r han det et.
Han er så uskølde som en sywårs Røwong.
Han er et re t hoggen å æ Tre (siges om den h alvf jollede).
Han er så mynde, som han håj atten V iver i Sålt.
Han er så k lo g , te han k u tål å vær halblend.
Han er så dum, te en ka rænd Dar op mæ ham.
Han er lissom en Hommel æ Røw er aw (siges om den stun*
desløse).
Han er v id t bekjæ nd men ledt berømt.
Han (hun) er som en Lap å en Glø.
Han er et den, han skrier fo r (giver sig ud fo r).
Han skawter Juer aw te dem fa tte ve Borris K je rk (siges om
den, der går med små trippende Skridt).
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Han er et gue te å ja w mæ Svin (siges om den hjulbenede).
Han (hun) er så skre, te en kund skri om å ham (hind).
Han (hun) er ved syw Send øwer jen D artre (siges om den
vankelmodige).
Han er så lie (led) ve et som en Kat a Sennep.
Han er et te å ta mæ æ bår Hinder.
Han (hun) er et Sukker te Bond (siges om den sledske).
»Han er derfræ , hur di sejer æ te Pandekager« (siger Fynboen
spottende om Jyderne).
Han er stuer Kål, hur der engen Får er.
Han er så arm som en K je rk ro tt.
Han er gue Venner mæ hans Mond, han ka få en te å sej,
hwa de ska vær.
Han er en Engel i hans Tål, men der sejer en Røw i hans Hål.
Han er en Engel i hans Mond, men en Døwl i æ Grond.
Han hår skommet æ Flød aw (taget det bedste fra).
Han er så stel som en Mus i Barselseng.
Han er altid tw at å æ Træ (egensindig).
Han er så gal, te han trow er, han er klog.
Han er bløwen fo r tiele gammel o fo r seide klog.
Han er så dowen, te han gider et å klø sæ sjel.
Han er så g lå j som en R ott i en sur Wost.
Han er et star end æ Røw å en anden Mennesk.
Han er et star end Tobak fo r fir S kjelling.
Han er et tavt æbåg a en Uen (han kan nok hytte sig selv).
Han er i Klemme som en Lus im ell tow Nejl.
Han er som en H verrel å en Dar (en, der løber rundt uden
Eftertanke).
Han er helle, men det er im ell æ Skind o æ Bælle (skinhellig).
Han er vild o æ Hemmel lissom æ Smeds Illinger.
Han er et mahne sur Sild var.
Han er som en Visk ved en skiden Røw.
Han hår fem Tom m elfenger å hver Hånd (den kejtede).
Han hår et et bæjer end godt.
Han hår et var end den, der hår undt.
Han hår et så godt som æ Blom i en Æ k.
Han hår gue Daww o engen Aww.
Han hår en stuer Hue, men en lille Fåstand.
Han hår undt fo r å få var (han plages af unyttige Bekym 

ringer).
Han hår hans Low såt a tre j H år o en Lus.

VESTJYDSKE ORDSPROG

135

Han (hun) ka hverken bræg eller få Lam.
Han hår nok æ Hommel i æ Ø r (er beruset).
Han (hun) hår Indfald som gammel Vægger få r Udfald.
Han hår en Løkke som en Kariolhest, der aller er å æ Tøj.
Han hår et manne Vivver i Sålt (den, der ligger fo r Døden).
Han (hun) hår en Mond som en Rågknyw.
Han hår funden en Støk Rev, men der war en Kow bonden
ve et.
Han hår en H ja tt som en Stien, o en Samvittehied som en
Knep Boged.
H eller en Skrap end en H japp ( til Kone).
Han hår et i æ Hue lissom æ S krejer hår Lus.
Han snakker godt mæ enhver, o bedst mæ dem han sidst sier.
Hun hår hinner Sagger i Ask o hinner Smør i en Tjæ rtønd.
Hun lær et gå igjem m el æ grow Såld.
Han ka nok stå å hans ejen Bien (eny der kan passe sig selv).
Hun sumper sæ (sunder sig, giver sig Tid) lissom R iskjæ r Sow.
Han har nok speld K o rt mæ æ S tork o wonden æ Bien (siges
om den langbenede).
Hvem der kom m er møj te Tenng hår sjålen godt å breng,
Hvesken o Tesken det er gjan Løwn.
Han tår æ Sow fo r æ T ro w å få (tager Pigen fo r M edgiften).
Han kan bestel mier i tow Daw end i jen, nær der er engen
te å tø ham.
Han skrøwer vier end æ Bowser ka nå.
Han lyver, som det står prentet fo r ham.
Han lyw er så læng, te han tro w e r et sjel.
Han snakker, som han har Vid tel.
Han løvver altid fo r en hal Vind (med halv Besked).
Han rænder, som der war Ild i æ Røw å ham.
Han slår Stien i S tykker te M og (gør u n y ttig t .Arbejde).
Han v il ha både i Pues o Sæk (den gjerrige).
Hun er et nem å g yr Æ k temåd fo r (om den aparte).
Han griner som nower dø Røw.
Han ka blyw gue, nær han blyw er gjem t.
Han sørrer fo r hans Fasters Peng, som han engen fæk aw.
Han snakker som æ Bund war å hans Træsku.
Han snakker som en Pøls, der er åven i begge Ender.
Han rier ett den Daw han sadler.
Han ved nok, te æ Bøj her Snerp, men e tt hur en snerper
sammel.
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Han gloer, som han nys håj få t Ywen.
Han skryw er mæ Kridd o betåler mæ Skidd.
Han ka e tt hold æ H yw l i æ F ur (han gaar i Arm od).
Han siiver ett uden Wand (siges om den, der kun gør en
Tjeneste, der ventes Betaling fo r).
Han skjæ r Hakkels te æ Høns (siges om u n y ttig t Arbejde).
Han fårer om som en Skid i en Par Lejerbowser.
Han er rele nok ander Stejer end i æ Hue.
Han er ål Sted ad lissom æ Æ nd o æ Sæk.
Han ryw er i et lissom en Hund i en død Får.
Han snakker mej fo r Ros Skyld lissom Stajel Cjæs.
Han går i Båndom lissom Per Madsens Kat, den tu K yw linger
i Stej fo r Rotter.
Han (hun) har et andt, end hwa han (hun) står o går i.
Han (hun) slider Selki a Armued.
Han tåler Pauli Uer te dem (skælder ud).
Han ved, hvad æ små Byk gier â æ T rav( han har prøvet ondt).
Han hår nok få t æ K low om æ Hals (eller: øwer æ Hue).
Han ka ett kom te fo r jenne Komad (faar in te t udrettet fo r
lu tte r Tilberedelse).
Hans M und levver som Kjæ p i H yw l (eller: som den war
smurt).
Han hår æ Mund godt skavt (han taler godt fo r sig).
Han er ræd, hans M und ska et wår hans Røw ud (den tavse).
Han står i hans ejen Lyssen (han vælger fe jla g tig ).
Han vel både ha ve Æ nd o Lø kk (den begærlige).
Han går, som om han gik å Lærkæ k (overmaade fo rsig tig ).
Han sier e tt så nejle, te han fender Lærkæk.
Han er et tavt æbåg å æ Las.
Han er not løs i æ Fisk (uselvstændig, svag Karakter).
Han er så lø jn, te en ka klep ham lånt nier i æ Hals.
Han hår slån æ Lår øwer å hin (besvangret Pigen).
Han hår hans Nies i hver L o rt, d e rfo r er en skiden o æ Æ nd.
Han ka nok blyw te not, æ Slaw er gue.
Hun er et a den Slaww, der gier hinner søgn Mad hen.
Han får om kreng som nower ta r P ja lt (den stundesløse).
»Hwa ska v i sjøng?« Aa læ wos få den: »Vi ska engen Nø li
i Mån.«
Hwa vel du i mi Lom å snåg, der er hwerken W ost heller Kåg.
Hwem der et ka undt lie, ka ett godt opbie.
H ur der engen A w w er, der er heller engen Æ r.
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H eller ren Brø i si Pues end skiden Guld i si Pong.
Han slår star Brø op end han ka båg.
Hår du sjet en hal Svinhue med to Ywn? (dine egne).
Hår du s je t en Hund med en Kalhue? (Hunden løber med den).
H ur der fä lle r en Mand, der reser sæ nok jen ig je n ( Enken
g ifte r sig påny).
H ur der handles, der spildes osse.
H ur der ka løw (eller ligge) jen, der ka osse løw (ligge) tow.
Han levver om m ell ølle o fem o hår engen Sted hjem.
H år et tån æ-Kow, læ ett så osse tå æ T ø jr mæj.
Hvem der går bold (pyntet) te Fold (M alkefold eller Faarefold?), den går Sow te K je rk.
»Hver mæ si Skik,« såj æ Mand, han re j o hans Tørrestak.
»Hver mæ si Skik,« såj æ K jæ llin g , hun k ja n t mæ hinner
Ownråg.
Hvad tow kom m er te R ett om, kom m er et den treddie ved.
H ur der engen fålder, der står engen op.
Hår en m øj, så går et te l; hår en ledt, så slår et tel.
H ur G o d tfo lk er, kom m er G o d tfo lk tel.
Hvem der e tt vover, vender heller ett.
Hvem der kjø ve r ham fo r tåvele, få r V ar fo r si Pæng.
H ja tte Bån slek Flød, ta dem sur mæ dem sød.
»Hør du mi Pig!« siger Harboøreboen, når han frie r, »tøkkes
du ett, te w or Bar di skuld vær Søskend.«
H eller gå en M il å æ V ej end sid en Måned i Blød.
Haste betæ nkt er snår fo rtrø t, o lång Betænkning er aller gue.
Hvad æ H ja t er fuld aw, levver æ Mund øwer aw.
Hvad en fender dø, behøwer en et å slå ihjel.
Hvad der groer i M arts, tå r A p ril i si Arts.
Hvad M arts lær gro, p u tter A p ril i si Sko.
Hvad en et ved, hår en et undt aw.
Hvad en p rire r av er næmmest betåld.
Hver Mand tøkkes, te hans Kuen er den kjønnest.
Hår et tån æ Pøls, så læ et tå æ Pend mej.
H år du en gammel Kow o ong Høns, hår du både M je lk o Æ k.

I
Idel Arbed g y r kynde Mester.
I ka sajt snakk, I er udden ve et.
I D ejbjerre o Rind levver alle K jæ ltrin g e r o R akkerer end.
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I Mangel a Brø eder vi Pandekager.
Ingen Kuen er bejer end en und Kuen.
Item hjæ lper osse te en Præjken.
I Mån skal vi båg en d e jlig Søsterkåg, du må nok få en å sie,
men et få en å småg.
I Daw flyw er æ Bjerrem and hans Høns (Maagerne), så få r vi
sølle V ejrle.
I Stadil kåller di æ Mån fo r æ Husted Suel.
Ild gik et o wal war et (naar der er Held i Uheld).
I Lønborre løwer di å Hye.

J
Ja, du er en tæ t Pot å held not i (at betro noget til).
Ja, du snakker atter Snak o lyw er atter Løwn.
»Ja, sådan war de,« såj han Anders Prins, da løw Kræ Kloster
fo r ham.
Jen Forkommenhied ka gyer manne.
Jen Bågstand ka heller (blive til Skade) manne Gång.
Jen gue Øwn (Evne), den gyr manne.
Jen si Dø er en anden si Brø.
Jen Gång te, så kom m er æ Blue.
Jen Lys å brend te jen K jæ lling å spend, der er mier å tåv
end å vend.
Jen får Løst te æ Muer, o en anden te æ Dætter, o så blyw er
di begge gyw t.
Jen tumpe ka spør om mier end ti k lo g ka svår o.
Jo mier en rø r ve Skidt, des var de low ter.
Jo hårder Pin des snårer Æ nd.

K
Ka
Ka
Ka
Ka

den Stuerhied wår te Pends Ænd.
de et hjæ lp, ka et hejer et hjæ lp, hva æ Præstsejer.
du læ Mond te, ka a sawt læ Ø rer te.
du et slå halt aw o lån ijen? (siges til den, der forlanger
urim elig fo r en Ting).
Ka du et sie, så ka du gåv, så er di M ond star end begge di
Ywn.
Ka en et ed sæ mæt, så ka en hejer et slek sæ mæt.
Ka du staw en løwend Musfæld mæ tre j Bogstaw? (Kat).
K le je r skåver F olk, o Kjød skåver Hæst.
Kjæ restvej er aller lång, om en så ska gå syw M il i Tusmørk
gjem m el plow et M old.
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Kjæ rlighied o Kildewand ka en et løw læng aw.
K latgjæ ld o R ogrejn o skre F olk ska en ta sæ i A jt for.
»Kom du te mæ,« såj W orhar te gammel Ann.
Kom no et her o sæt Lus i æ Skindpels.
Kom så et her ijen å bid Skier i Støkker.
Krom m er er osse Brø, o Ståkier er osse Folk.
K vindfolk er slem å ha, men var å undvær.
K vindfolk kender en føst te Gavns, nær en hår dem i Huss.
Kvindharm o Fårrædsel ender gjan mæ Wand.
Kvindvre o R ogrejn ska en wår sæ fo r, de bløder igjem m el
fa r en tænker.
Kund en et få r dæ te å g y r et, nær en lær æ skre Si te.
Kåller du mæ fo r Dreng, a hår tent Kongen fo r Kål.
Kål er den, der ka g yr Kåls Arbed.
Køs uden K jæ rlighied er lissom Tewand uden Sukker.

L
»Lam kjød, hur er du sød,« såj æ Mand, han køsset hans Kuen
i den T ro, det war æ Tjennestpig.
Last et di Uvenner, enden di er døe, o læ et så vær.
»Led os ikke i Fristelse,« såj æ D ejn, di såt den treddi Flask
01 fo r ham.
»Ledt H jæ lp er osse Hjælp,« såj æ M yr, en pessed i æ Haw.
Ledt Skidt er godt, men slet et er bejer.
Ledt ka fånyw Ban, o mender ka bedrøw dem.
Lig fo r lig, nær Venskav ska holdes.
L ig k jæ r fæk et hans Byk såj, fo r de han håj et lig kjæ r.
Lim o uærle Guos gyr en rik Får o en fatte Søn.
»Lissom du vel bette Mand,« men her skal æ Skaf stå.
Lissom di gammel sjønger, sådan tuder d je r Unger.
Lisså manne Hoveder, lisså manne Sennd, lissa mafane Pølser
tø så manne Pennd.
Lisså godt kan æ Rawnn tå et som æ Kragger.
Lok di M ond, det ka du bejer end a kan.
Lok di M ond, der kommer en Las Mog.
Lok æ Dar fo r æ Bar, fo r æ Vend kommer end.
Lok di M ond, hejsen kund di H ja tt blyw kold.
Lång Betæ nkning er aller gue, men haste betæ nkt er haste
fo rtrø tt.
Loven er æ rlig, men Holden er besværlig.
Læ dem arbed, der er skavt te et.
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Lyw vel du, o stæl ka du, du war et fo r æle i Fyw r, o di snak
ker et fo r godt om dæ i Aar.
Læ du mæ røg, så ka du spøtt.
Læ et så gå fo r æ gammel Kyew, så æ Kuen, da hinner Smør
fild i æ Asktrow .
»Læ et wår men de kan,< så æ Præst, han viet æ K jæ ltrin g e r.
Læ dem spår, der sier i stuer Gård, a behøwer de ett.
Læ du æ Hund sørre, den hår fir Bien o engen Sko te em.
Læ gå, såj Per Tå, han håj et un jen, o den humpet han å.
Læ wos sie ve æ Lys, imæn en brender (lad os nyde det gode,
mens det varer).
Læ wos spink o spår, så kan et læng wår.
»Læg mæ let, så kom m er a tæt,« sejer æ Row.
Læg Jowr aa Kow r, så grow r der Kowr.

M
Mandags V er te M eje er Ugens V er te Freje.
Manne Bæk små blyw er en stuer A.
Manne Hinder g jø r haste Arbed.
Manne ka hjæ lp jen.
Manne M onnd g ir tomm Fåd.
Manne Hæst o manne Hunnd g y r en Hærmand te en Bund.
Manne Studd o manne K y je r g y r en Bund te Monsør.
Manne sørrer fo r den Daw, di åller sier.
Manne Svyn o manne Kvendfolk ka ed en Mand op.
Manne tie r bedst det, di et ved.
Mæ Fâlow ka en stæl en Hest.
Mæ nøj Daw kom m er der nøj Kraw.
Mæ nøj Mænd kom m er der nøj S kik i Gård.
Mæ en tro w Hånd o en tavs M ond kom m er en nok igjem m el
Verden.
Mæ Lest o Lemp ka en få en Æ k i en Uldsæk.
Mæ Måd er altin g godt.
Mæ undt ska en undt fordryw .
M arts Snø er lisså gue som Smør å æ Brø.
M arts Snø o A p ril Regn det er Guld var.
Misundelses Brø blyw er osse ædt.
M ø j kraw er mier, o Fanden kraw er flier.

N
Narrestræger dower et, uden di blyw er b ru jt.
N aturligvis, en Sow eder (eller: peser) mier end en Gris.
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Nies o G jø rrin g o Bur o Sir, di hår ko ile K je rk e r aid fir.
Nies o C jø rrin g o Bur o Sir o Vem, di hår ko lle K je rk e r aid
fem.
Nej Tak, vi stieger et w or Flæsk, o lær æ F je t lev i æ Ild.
Nej, der er et a ltid Nej i æ Pigger d je r Mond.
Nej mi Dreng, det er di Røw fo r nær ve æ Juer tel (du er fo r
lille).
Nu er a ltin g i Orden o æ Hund i æ D ow rgryd.
»No er det gjor,< såj æ Mand, han ga hans Kuen Hok.
No er den Pot ud.
No er et nok ve æ Ti, te æ Bønder skal å æ Bøj (siger fo r
Spøg om Aftenen, naar F o lk skal hjem).
No er et mi Kow, der er i æ Kield (siges i K ortspil).
No er æ Kow sold, o æ Hål er i Hamborre.
Nok er nok, men fo r møj er usond.
No fæk han æ Grev onder et (opdagede Hemmeligheden).
No ka 1 diel, lissom 1 er Venner te.
No kan han to rre sæ sjel lissom er stuer Gjæ slinger.
No hår Skjan K je rk vænd sæ (naar Venskab er fo rb i eller
nogen s k ifte r Mening).
No ka du stek di Piv end o g y r en F lø jt å en.
»No kom m er æ Hommel,« så Per Brask, han sked i æ Øltønd.
»No kom m er a,« såj æ Sow, hun kom i æ Hawerråe.
»No ka du prøw â harre det, a hår plowet« (siger den gamle
t il de selvkloge unge).
No ka du gjan skryw hjem , te di M arkind er g jo r (siges til
en, der er kommen g alt af Sted).
No ska du ha lisse manne Tak, som der er H or o en Høn o
F je rre r o en Kat.
No kniver et nok fo r di små Jøddreng.
Nower klaw er sæ o skår et, ander p råtter o hår et.
No ska du båre si L o je r o en lam Kat.
N ysgjerre F o lk få r altid Løwn å ved.
Nær a snakker te dej, tå r a mi Low aw.
Nær a g y r et sjel, så er et både ta kke t o betåld.
Nær de rejner å æ Præst, så drepper et å æ Dejn.
Nær en ka hjæ lp sæ mæ Arm ued, hår en et Rigdom behow.
Nær o li Daww war lissom æ F rier da w w, så war et kjø n å
løw.
Nær en ild lie r, kom m er der bejer Tier.
Nær en lægger ledt te ledt, blyw er et tesidst not.
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Nær en passer si Mad o si Mejessøvn, så kommer en et a si
Tjennest fo r de.
Nær en war fo rk lo g som en er a tte rklo g , war en snår rik nok.
Nær en k le r sæ å fransk, ska en frys å dansk.
Nær en Teng er g jo r, så er en osse hal forsvår.
Nær du går sjel, så hår du æ Dreng betalt.
Nær di jaw er æ Kat ud, så ska di fremme te en.
Nær der kom m er nøj F olk, kom m er der os$e nøj Skikk.
Nær de rejner o æ Suel skjenner, kommer der en S krejer te
Himmerig.
Nær der er Nieg å bend, så er der et en K je llin g â fend (naar
der trænges t il H jæ lp, er den ikke til at faa).
Nær en ka bie, så ka en blyw Kong i Sverrig.
Nær en sjønner Hinder, så ska en spør Lik.
Nær en føst få r æ Hue end ad æ Dar, ka en spøt øwer æ hiel
Stoww.
Nær jen Dar smækker i, går en ajen op.
Nær jen Får le w e r te Wand, le w e r di al sammel.
Nær æ Mand er dø, er æ Low løst.
Nær æ K lo k er o tt, ska æ G rør å æ P o t
Nær æ K lok blyw er ni, er et Sengeti.
Nær æ Pæng er ø, hår han æ Sow å fø (siges om den, der
g ifte r sig fo r Pengene).
Nær æ Mån henger mæ æ Sek, så vel det føld både A o Bæk.
Nær æ Fad er skravt, så få r vi godt V er i Mån.
Nær sæ, det er hal Sult.
Nærved skyder engen Hår, uden en sku dø a Forskræ kkels.
Nær æ Ban eder Rend, ka di hopp o spreng, men nær di et
får andt end Krom m , ka di engen Stejer komm.
Nær æ Hue er gal (af Hovedpine), dower de ant Mennesk ett.
Nær æ Lø kk vel æbåg ud, hjæ lper de et å træ k i Lejerbowser.
Nær en sætter sæ å en Stien, blyw er en tow Gång g lå j, føst
nær en sætter sæ o så, nær en reser sæ ijen.
Nær en tier stell, så forsnakker en sæ ett.
Nær æ Kok gåler Sønda Form eje, så ka en vent fremme.
Nær en betåler det, en får, o lo k k e r æ Dar, nær en går, så
er en et mier skølde.
Nær en snakker om æ Suel, så skjenner en (siges naar en
kommer til Stede, man har ta lt om).
Nær en ett hår et i æ Hue, ska en hå et i æ Bien.
Nær en hår manne Kyw lingsorrer, blyw er en e tt høngammel.
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Nær en hår Smør nok, ka en g y r en L o t gue.
Nær en viser si Ban ad Bøj, ska en sjel gå æbåg atter.
Nær æ Mand e tt er hjem, sejer æ Kat fo r æ Bowrænd.
Nær Skidt kom m er te Æ r, ved et ett, hudden det vel vær.
Nær æ Daww bly wer lång, bly wer æ Træskuer tång.
Nær Uheld ska vær, ka æ R ø jter lisse godt få en Kai som æ
T yr.
Nær æ Østerbor v il gør Nar ad æ Vesterbor, siger de: »Di
sejer æ te en Pandekåg o di te æ Svønlotter.
Nær æ Ver o æ Suel kom m er sammel, så g ir et Rejn.
Nær du ved det a ved, så er du lisse k lo g som mæ.
Nær den jen dør a Æ ld, så ka den ån begønd å held.
Nær æ Hemmel sir ud som en Aw erhønkraw (eller: en Fårmaww), få r vi Rejn enden tre j Daw.
Nær æ B ru j betænker sæ, betænker æ B rujgom sæ osse (siges
ved Handler, når Sælgeren betænker sig).
Nær et ett war fo r sig Bug å fyld , så kund en si Røw fo rg y ld .
Nær Mas (M arts) går skre end, går en styw ud.
Nær Mas går end mæ en Sokkertong, går en ud mæ en
Jqdderhål.
Nær en hør ret, ka en osse swår ret.
Nær en et spår o æ S kjelling, får en aller en Dåler.
Nær æ N arrer kommer te M arkind, få r æ Kræmmerer Pæng.
Nær en tø jre r o si ejen, ka en flø t nær en vel.
Nær en blyw er ve æ Juer, få ile r en et nier.
Nær en sier den føst V ip, ska en så den sidst Skip.
Nær det bleser æ Tæk å æ Huss, få r vi Fisk i æ Rus.
Nær æ H arrer kom m er å æ Huss (ved Storm ), kom m er der
Fisk i æ Rus.
Nær æ H aw r hør æ H jøun k n irk , begynder en ret å gro.
Nær en Pig ka law en gue Pot Øllebrød o pas en Saltkår, må
hun blyw gyw t.
Nær den g je rre koger Æ k, gier hun dem fatte æ Sop.
Nær æ Flask er tom , så hår æ Sjæl Row.
Nær den jen sejer en Pæl, sejer den ån en hal P ot( især om
drikfæ ldige Æ g te fo lk ).
Nær F o lk ska gywtes, blyw er di last, men nær di er dø„
blyw er di rost.
Nær Harm kom m er te Huss, ska en lied atter Trøst.
Nær æ Pand snurrer, o æ Flask klu k k e r, så er et T e jn te
Løwmåd.
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»Nær en et ka vær ander Stejer, ka en vær hjem,« såj æ
Mand fræ Sir, men da han kam hjem, var hans Gård
brænd.

O
O Grawesdaw ska æ S tork øver æ Haw o æ H ow w orm å æ
Graw.
O Lasses H yld der hår æ Kat si Træsko.
Ond Daw o gue Daw er lig läng, nær di er henn, men di er
et lig nemm å fä Æ nd o.
Ongdom o Visdom di følles et ad.
Ongdom er en Kongdom, men O lierdom er Trældom.
»Oro G uj vel, o a må fo r mi Kuen,« sâj æ Mand, da han et
håj spurt hans Kuen ad.
»Om G uj vel o Kjesten tøkkes om et,« såj æ Mand.
O ng o gal få r jen Gäng Æ nd, men gammel o gal fâ r aller
Ænd.
»Pir op i æ Lamp,« såj Sunds Drenng. da di spelt K o rt ve æ
Mån.
O lle K att er grå i M ørk.
Opsæt et te i Mån, hvad du ka gyer i Daw.

P
Pas du o, te æ Studd kom m er et atter dæ (siges t il den, der har
Straa hængende ud af Træskoene).
Pæng er gue Sagger, di gjæ lder både Sommer o Venter.
Pladder o Sladder få r aller Æ nd.

Pong uden Pæng dower et læng.
Povlsdaw (25. Januar) ska æ Suel skjen så læng, te en R ytter
ka sajl hans Hest, hvis æ A r ska blyw gue.
Prøv Guld i Ild o Ven i Nød.
P røw l det er et, en kom m er gal a Stej mej.
Prid nyw, det hår en Lov te, nær en betåler rele.
»Pyt,« såj Per te Kongen; hwa såj Kongen da? Han såj, han
vild engen P ytten ha.
Pæn Hæst, di skal ha pæn T ø j.

R
Re Rejnskav holder længst Venskav.
R ejri o æ Brøllupsdaw g ir Guld i Brujskød.
Rejntø o Kjøvstadmø ka en et stoel o.
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Reng Mands Råj skal engen forsmå.
R engkjøving er reng, men W år er var.
Rig F o lk hår godt Cods, men S tåkier hår et andt end re
Pæng, o nær di helst vel hå em, er di længst henn.
Rig Mænds Dættere o fa tte Mands Studd blyw er et gammel i
Gård.
Rig Mands Dæ tterer o fa tte Mands Pæng blyw er et hjem
ret læng.
Ræj Mand hår tønd Løkk.
Row ka le tte r drown end frys ihjel.
R ø jt mæ Row o smør mæ F je tt, så kyer du let.
Råg dæ sjel, så er der e tt ander, der skjæ r dæ.
Råj dæ sjel, så går du et g a lt i Bøj atter ander d je r Råj.
Rås (S kja lle r) o Kås (værdiløs Græsart), der er sølle Ståds,
men K lent o H e jr er ett møj bejr.

S
Sand er ild hør o var li.
Sejer du han te mæ, de sejer vi te w or Stuud.
Sejer du N arl det ka du sjel vær, te a b ly w r et.
Sende (langsom t), sende, æ F olk er gammel.
Sende mæ æ B ru j, det er halgammel F olk.
Sengelhwol er bejer end bår H w ol( senglet er d a arligt syet).
»Sie, sie,« såj hun blend M e tt, hun kund ett sie.
S jeltæ jt, det er awlå.
S je lg jo r er w a lg jo r, om det så kun er h a lçjo r.
»Skal« dø o æ Daw fa r a bløw fø j.
»Skal« det er Hovbøj.
Skik dæ godt, det spørs mendst.
Skrøw et vier end æ Bien ka nå o æ Bowser ka hold.
Skuld en sult sæ rik , så måt en ønsk, en w ar rik.
»Skal der vær G ild, så læ der vær Gild,« såj æ Mand, han
dielt en Dram mæ hans Kål te Ywl.
Skål, drek et m ier end du ka tål.
Skryw di Stræger ve æ Damsi, så ka du kom nem te å tar
em ud.
Slid Selki a Arm ued er der engen Æ r ved.
Slom pskøtt skyder osse.
Sløw Saws g y r en skjøvmonde Skræ jer.
Små G rydder hår osse Ører.
Små Ban, små S orrer; stuer Ban, stuer Sorrer.
Hardsyssels Aarbog X X I 1 I I
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Små Tyw w henger di, o dem stuer lær di gå.
Snak o Tak ka en få fo r al de en hår.
Som F o lk få r et Juer nok, fa r di får æ M ond fuld.
Spår o æ S kje llin g , hejsen får du aller en Dåler.
Spink o spår, det ka læng wår.
Spis op, så få r vi godt V er i Mån.
Stek æ Fænger i æ Juer o low t, hur du ær.
Stuer Uer o fied Flæst sejer et fast i æ Hals.
Så læng der ær Lyw, ær dær Hov.
Suk H ja t, men brist et, du hår en Ven, du ved et.
Søndenvend o Kvendsend ænder gjan mæ Wand.
Stakket Dans er snår sprungen.
Stek di Nies i di Røw, så er der et M åg te Lægind (Jernindret
ning der hører til et F aaretø jr) i æ hiel Land.
Stommel (snuble) o et fåid, det lider godt hen ad æ V ej.
Stæl o sæl, det g ir Pæng. Stæl o gi hen, det g ir Armued.
Stæl o g i hen, det holder Venskav mæ F olk, men stæl o sæl,
det g ir P ro fit.

Sulten o frøsen er snår køsen.
»Sådan hår et sedt,« sejer æ Pigger, nær di hår slån en Hånnd
i Støkker o vel sæt æ Skår sammel.
Så er den T yw hængt (siges, naar man finder noget, der har
været borte).
»Sådan war et, vi sku snak,« såj æ Mand, di snakket ham
atter æ Hue.
»Sådan Stød gier. Verden,« såj æ Mand, han fild a hans
Trommel.
Sæt dæ o den nejest T rin, så fålder du et nier.
Sølle F o lk kom m er altid sølle a Stej.
Sydøstvend, Kvendsend o Fårangst, det ænder gjan mæ Wand.
Søndas V er te M eje (M iddag) er Ugens Ver te F reje (Fredag).
Støwl ka wår læng, nær du vel smør em i T i, hæng em ve en
Si, bær em, nær du går, så ka du ha Støwl å em i manne År.
Så er det javnet, så æ Mand, han skår hans Nies aw å såt i
hans Røw.

T
Ta di Kering hur du fæk di Skåj.
Tak ska du ha, o godt ska du få, nær du ka sjel vær om et.
Tak ska du ha, o nær vi kom m er jen tow te M arkind, ska a
gi dæ en Pons.
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»Ta mæ mi Knyw,« såj C rem skjæ k (en af Rakkerne), han stu
mæ en i æ Mond.
Ta den jen Hånd o ta r den ajen mæj.
Te en stuer Løwn hør en stuer Bannd.
Te den støst Løwn hør den støst Døwl.
Te Måd er alteng godt.
Teng nyw, o betål rele.
Tiele op o tiele i Seng, det har æ Ban bedst aw.
Ta dæ i A jt fo r dem, der slekker; dem, der bejer, er der
engen Får ved.
Tow down ka ræk lånt.
Tow hård Stien måler e tt godt sammel.
Tow gue Stud er a ltid bejer end jen reng Hest.
Tow Teng er ves, den, der drekker, ska osse pess.
Tow Teng står w al: Him m el og Jord.
Tow Teng går wal: Sol og Måne.
Tow Teng kom m er a ltid: Død og Dom.
Tow Teng fåliges aller: Gud og Djævel.
Tow Teng er walgången: Sol og Måne.
Tow Teng er walstanden: Him m el og Jord.
Tow Teng er walkommen: Græs og Korn.
Tow Teng g y r engen godt: K rig og D yrtid.
Tow er en Par, tre j er en Rad, o fir er en F lok.
T re j Gång å flø tt er lisse slem som en Udebrånd.
Tobak o Sålt må en e tt speld, fo r engen D yr vel ed et, o
engen Fow l vel pek et op.
Tompe F o lk hår d je r fr i Snak.
Tusind Tak, det er K jæ ltrin g ta k .
Truet Mand ka løw læng, nær han ka få Brø nok.
Tyw tro r, hver Mand stæ ller, o Horen tro r, der er engen
æ rlig F o lk tel.
Tønd Brø, ty k Smør o kloddere W ost, det er Per Rimmers
Kost.
Tøs, tøs, no pi w e r æ Møs.
»Tøs, tøs, læ wos snak fo r æ Mand, te vi er à æ Land,« siger
Harboørboen, som v il bede, in d til Faren er overstået.

U
Ud a Yww er ud a Send.
Ubøjen Gjæst ska sej å æ Dartre.
Ukynde (ukendt) g y r uønde.
10*
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Uldborre Adel o Staby Kraddel, Husbybo Hyw w o Nessombo
nyww, o æ Fjandbo Tyw w lævver mæ d je r ståndend Knyww
(Fiskløbere?).
Uldborre Adel, Torsted Skradel o Staby Tyw, det er et â lyw.
U ndt er et å vær Nar, men var å vær Narres Nar.
U ndt g y r undt var.
U ret o Frostvejle få r gjan en skiden Æ nd.

Vw
W ar et eet fo r di manne Helledaww, sâ kund en sajt vær
Præst.
W ar der ett K jareng o Skalleføe, så war Sunds Sown snår ø.
»W ar her V in som her er Wand o Sukker som her Sand, så
war her en Kanaans Land,« sagde Herremanden på V o ld 
b je rg ved Vesterhavet.
W ar der engen, der vild ød, war der manne, der fæk engen
Fød.
»War Løwn Latin,« såj æ Mand, »så kund a præ jk.«
Vel du bræk dæ, så glem et å gåv.
Vel du e tt skik dæ, så lokker a mi M ond op o klepper æ Hue
a dæ.
Vel du e tt hå en K la t F je t å båg di Ywn i?
Vel du e tt rænd o hopp i en Trepæ gl Flask?
Vel du e tt slu en H æ jt o d ie k Wand te?
»Vel I m ej, så hæng å«, såj han æ Dreng te æ Æ rte r.
Vel I m ej, så hæng å, såj han Sunds Præst, han åd V illin g mæ
en Syl.
Vel du fr i te æ D atter, så ska du sie a tte r æ Muer.
Vel du løw længer, end W orhar vel, så må du hold di ejen
Kost.
V el du vær Mand, så må du osse vis Mand (vise dig som Mand).
»Vel du snak m ej, så vel a ti,« såj æ Mand te hans Røw.
Vel du æres a ander, så ska du ær dæ sjel føst.
Vel du e tt k ra v l op te æ Mån.
Verden er fuld a Pin, enhver fornem m er sin, a fornem m er
min, o du fornem m er din.
Verden er lissom en tår sæ en tel.
Vens Dar er aller â æ Vej.
V i buer hejsen å en heldig Stej, sådan møt onder æ Hemmel.
V i er al sammel W orhar en Død skyldig.
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V i er al sammel Adams Ban o vel gjan ha Pandekager.
V i får altid T a rv e jr atter R ejnvejr.
»Vi hår van o H øjskuel sammel,« såj den jen T yw te den ajen,
di håj begge tow van i æ Towthus.
»Vi fælles om Brø,< (naar to deler et Stykke Brød), så ka vi
wal osse vær fælles om å fø w or Ban op? (s k ju lt F rieri).
V i handler, som der engen Pæng war i æ Land (b ytte r lige op).
V i fæk te w or Dower de, v i skuld ha håj te w or Nærer.
V i behøwer ett å teg nower fo r en Skid, så læng vi sjel ka
slå jen.
V i er manne te Navn men få te Gavn (hvor der er Børn og
gamle F o lk i Huset).
V i ska pas å æ T i, mens vi hår en.
V i ska snak, mens v i løwer, nær vi er dø, ka vi ett.
V i venter atter dæ mæ den jen Hånd (siges spøgende til den,
der kom m er fo r sent t il Maden).
Vind o Sind o a rrig Kvinnd få r manne Ywn te å rennd.
»W orhar bewår mæ fo r Hoffærdighied,« såj æ Mand, han fæk
.sæ en Par nøj Træskuer.
W orhar fo rla n g e r et mier end han gier.
W orhar er e tt Skøld i all Folkes Armued. •
W orhar mæ tter tid t æ Maww, fa r han mæ tter æ Ywn.
W orhar bewår et fo r Næ tfrøst i æ Hunddaw (siges spottende,
når noget forevises som sæ rlig godt).
W orhar skåver aller så manne Monnd, han skåver ek osse
Mad te em.
W orhar sidder owle, men sier nejle.
W or ejen Hunnd ska ed w or ejen Bien.
W åntro er aller sjeltro.
W år dæ fo r dem små Hunnd, dem stuer bejer ett.
W år dæ, te di Røw et kom m er te å læg rø Gris (Trusel til
uartige Børn).
W år di K jo w l, mens den er nøj, o di Æ r mens den er ong.
Vær gue, så blyw er du gammel.
»Vi skal snår te å i not andt Klejer,« siger F o lk, når de skal
i Seng.
V i skal nok ha en Halm strå im ell je r (siges naar man v il stille
en Træ tte).
W år dæ, te du få r e tt di Hål i Klemm (siges t il den næsvise).
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Ban er i Bøj, som di hjemm er læ rt.
Ban skal k ryw , te di lær å gå.
F je t vel åltid svom ovenå.
Fø ska en ha, om en så sjel ska ed en.
Hæler er lisse slem som æ Stæler.
Juer vel ha Brø, enden en gier Brø.
G rør er så warm, te di ka brend star Hwol, end de følder.
Kvendfolk er slem å ha, men var å mest.
Kukmand reser, nær han sier den føst Hjøstak.
Lamsnø er et di gammel Får dør aw (Lamsne kaldes den
Sne, som falder sent på Foraaret).
Æ Maww blyw er mæt far æ Ywn.
Æ Mund går å ham som en Kjæ p i en Hywl.
Æ Kvendfolk vel gjan ha den sidst Uer.
Æ K illin g ka sajt vær glat, så læng æ M uer slekker en.
»Æ Lø kk war bejer end æ Forstand,« såj æ Dreng, han kyld
en Stien atter æ Hund, men ram t hans Stedmuer.
Æ Kukmand kom m er mæ æ T ø rrerø gler o flyw er mæ æ H jøstakk.
Æ Løkk rænder atter ham o ka et nå ham.
Æ Lø kk er mier var end Hunder Dåler.
Æ Lyw er lissom en tår sæ en te.
Æ Rawnn ka lisse godt hå et som æ Kragger.
Æ Røw skræver i Awten, så får vi wande Vejle.
Æ P le jl o æ Plow g ir sulten Maw.
Æ Præst fryser e tt i æ K je rk , ilaw F o lk ofrer.
Æ Præst, æ Dejn o æ Hund tjener æ Fø mæ æ Mond.
Æ Pæng å æ Buer hejer å æ Spel.
Æ Tobaksskjelling legger owerst i æ Pong.
Æ T i går lisse godt law æ Føl patter, som nær æ Mand
plower.
Æ S tork kom m er mæ æ Meldmad om æ Hals.
Æ Vildgjæ s kom m er mæ æ Formejes Meldmad o flyw er mæ
em ijen.
»Æ, W i , W i ajer,« siger Harboøreboen til sig selv.

Æ Ar er aller så lang, Ywlawten er ek lig trång.
Æ Buer fanger (det K ort, der er spillet ud, maa ikke tages
tilbage).
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Å
Å ja såmænd ja, di sejer a ska gywtes, men hvem skal a ha?
Å ja, små Sla, dem stuer vel a så nødde ha.
Å hjæ lp sæ, det er hal Sult.
»Å ja, Gu ja,« såj æ Dreng, han skuld sej H alleluja.
Å ja så Mænd, o lisse manne Kwonner, så blyw er der engen
Enker.
Â fored sæ, det er Lywsstraf.
A er du syk, o vel du dø, o ka du et blyw bejer, så ska du hå
en H aw rkjan (eller: Pew w erkjan), der er gån igjem m el en
Skrejer.
A, sikke F o lk W orhar hår å fø ld hans M je lk o Grød i.

DA ENGBERG VILDE SKILLES
FRA HARBOØRE
A f N. Madsen Vorgod.

torken og Agerhønen vilde være et uligeligt
Æ gtepar. De kunde ikke trække paa lige Ham
mel. Smaakiv om Bord og Fad vilde hurtigt skille dem
ad.
Men det er næsten lige saa kunstigt, at Vandfuld
Herreds største Sogn (Harboøre) og dets mindste
Sogn (Engberg) er splejset sammen til een Kommune.
Samlivet, der stiftedes 1824, har heller ikke altid
været godt.
Harboøre har fra gammel Tid været henvist til at
leve af Havet; Fisk og Fisk og Torskehoveder var det
almindelige Næringsmiddel. Men Havet tog ofte
mere, end det gav. For omkr. 100 Aar siden hærgedes
Harboøre flere Gange af Stormflod med efterfølgen
de Nød for Befolkningen.
Engberg laa derimod trygt paa sit »Bjerg«. Sog
nets Befolkning fandt det uretfærdigt, at den skulde
have Fattigvæsen fælles med Harboøre.
I 1844 indsendte Beboerne i Engberg et Andragen
de til Stænderforsamlingen i Viborg om Bistand til
at blive skilt fra Harboøre i kommunal Henseende.
Det kom der ikke noget ud af. (»Viborg Stænder
tidende,« 1844, Spalte 694—710).
Men 1846 er Engbergerne der igen. Gaardejer O 1e

S
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C h r. K i r k fra Ulfborg taler deres Sag. I Mødet d.
28. Oktbr. oplæser han Andragendet:
»Atter vover Engberg Sogns Beboere at indkomme
for den ærede Forsamling med underdanig Begjæ
ring, at den til Hans Majestæt Kongen vilde indgaa
med den allerunderdanigste Bøn om, »at Engberg
Sogn maa i Fattigvæsensanliggender adskilles fra
Harboøre, saaledes at hvert Sogn for sig kommer til
at udgøre et Fattigdistrict, samt ligeledes at hvert
Sogn for sig erholder eget Forstanderskab.« Derefter
skildres, hvad Engbergerne før havde foretaget i
Sagen.
Efter at Andragendet af 1844 var taget tilbage
»paa Grund af den kongelige Commissarii Ytring«,
sendte man det til Cancelliet. Amtsraadet medgiver
Andragendet Anbefaling: »Paa Grund af den store
U lighed------- vilde det være i høj Grad ønskeligt, at
Sognenes Fattigvæsen adskilles.« Amtsraadet slutter
med at foreslaa, at der fastsættes »et Forhold mellem
Sognene til Fordeling af Udgifterne til det fælles Fat
tigvæsen.« Dette Forhold »bestemmes saaledes, indtil
andre Forhold udfordre en Forandring: Engberg be
taler 2/7 og Harboøre */7 af Udgifternes samlede Be
løb.«
Kancelliet gaar ind paa Amtsraadets Forslag, men
Engbergerne er ikke tilfreds.
Det hedder videre i Andragendet: »Saaledes saa vi
atter vort Haab gaa til Grunde, og det er os ubekjendt, hvilken Aand der modarbejder vort i højeste
Grad billige Forlangende; thi er her ikke Grund til
Adskillelse, gives den neppe i hele Landet, og hvad
hjælper det, at der existerer et Lovbud, naar ved
kommende Autoritet ikke vil eller kan tage billigt
Hensyn til Omstændighederne.« —
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»At Harboøre er et Strandsogn, der har et Antal
af omtr. 1200 Indbyggere, hvoraf sikkerligen, om ikke
alle, de lvl2„, directe eller indirecte har Erhverv, eller
Næring udenfor Agerbruget, saasom ved Fiskeri og
Strandinger, hvorimod Engberg er et lidet Landsogn
bestaaende af ca. 25 Beboelser, Gaarde og Huse til
sammen, hvis Folkemængde ved sidste Folketælling
bestod i 145 Personer, hvis eneste Næring er Ager
brug; det er Facta, Ingen vil kunne modbevise, men
deraf følger da o g s a a ------- at der opstaar idelige
Conflicter og Fortræ deligheder------- den Ene kender
ikke den Andens Erhverv og Evne — som det med
bedste Villie og Agtelse for det Rette og Sande ikke
er muligt at undgaa.
Harboøre kan under, almindelige gode Omstændig
heder selv forsørge sine Fattige, naar der sørges for,
at de paa passende Maade sysselsættes, men slaar
Fiskeriet fejl og Intet eller kun Lidet fortjenes ved
Strandinger — eller Stormflod overskyller Landet —
da form aar hverken Harboøre selv eller det ubetyde
lige Engberg at udrette Noget, og helt sørgeligt vil
det nok skjønnes at være for os, at vi, der aldeles in
gen Anpart have i de Næringsveje, der opretholde
Harboøre, dog skulle være udsatte for Følgerne af,
at disse slaa fejl. I forrige Aar var Fiskeriet ringe for
Harboøre, og Forstanderskabet indgik derfor til Hs.
Majestæt med Bøn om Understøttelse og blev da
allernaadigst bevilget en Gave af 100 Tdr. Rug. Atter
ser det ud til, at Trangen til næste Vinter vil blive
stor, især hvis Efteraarsfiskeriet ikke bliver meget
godt, og der maa da atter tyes til Hs. Majestæts
Naade for om muligt at opretholde de Mange, der
kjæmpe mod Armoden ved det daglige Erhverv. —
— Saadanne Understøttelser vil hyppigen blive at til-
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dele i Fremtiden, hvis ikke Nød og Elendighed skal
fortære det hele Harboøre Lands Befolkning, da dets
hele Agerbrug kun bestaar af ca. 130 Tdr. Hartkorn,
hvoraf derhos en Del staar Fare for i Stormflod at
bedærves og bortskylles.«
Ja, det er rørende, at Andragerne saa varmt ind
stiller den fattige Harboøre-Jens til Kongens Naade
— for selv at blive fri for Bidrag til ham!
Andragendet slutter:
»Sogneforstanderne af Harboøre anmodes om at
ledsage dette vort Andragende med de Oplysninger
og Bemærkninger, de maatte finde fornødne. Ogsaa
tillade vi os ærbødigst at anmode vor Sognepræst, Hr.
Pastor Jacobsen, samt vor højærværdige Hr. Provst
og Ridder Krarup, hver for sig at meddele deres ære
de Mening om Sagen, enten herpaa tegnet eller sær
skilt, da enhver sandfærdig Oplysning, for eller imod,
skal være os behagelig; thi kun, hvad der er forene
ligt med Ret og Billighed attraaes.«
(22 Underskrifter).
»Dette Andragende finder jeg mig forpligtet til at
anbefale til Forsamlingens Overvejelse, idet jeg gør
samme til mit.
Viborg, d. 21. Octbr. 1846.
O. C. K i rk.«
Sognepræsten, C. S. Jacobsen, erklærer:
»------- jeg kan ikke indse, hvorledes det skulde
blive muligt for Harboøre Sogn ene uden Hjælp an 
densteds fra at forsørge dets mange Fattige, der si
den Havets Gennembrud ved Agger-Canalen 1825 er
tiltagne i en foruroligende Mængde. Paa Grund heraf
maa jeg fraraade Engberg Sogns Adskillelse fra Har-
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boøre Sogn i Fattigvæsenet, skøndt jeg finder det
højest rimeligt, at Engberg Sogn anvender saa megen
Umage som muligt paa at blive adskilt og derved ent
lediget en tung Byrde.«
»Provst og Ridder« K r a r u p 1) er derimod uden
Forbehold stemt for Adskillelsen — eventuelt ved en
kongelig Resolution. Han maa formene, at naar det
blev betydet Harboøre, at det »i visse Tilfælde maatte
forvente Hjælp af Amtet eller Staten, vilde det ikke
modsætte sig Adskillelsen.«
Harboøre Sogneforstanderskab havde paa Forhaand slaaet Grunden bort under Andragendet ved
flgd. Erklæring:
»Vi kunne ikke andet end paa det Bestemteste mod
sætte os enhver Adskillelse af Engberg Sogn fra Har
boøre Sogn i Fattigvæsenet, da de Fattiges F orsør
gelse uden Hjælp af Engberg vilde blive Harboøre for
byrdefuldt, ja næsten uoverkommeligt. Vi maa bifal
de det kgl. danske Cancellis Bestemmelser, hvorefter
et vist Forhold mellem begge Sogne fastsættes i F at
tigskattens Udredelse, skjøndt vi maa bemærke, at
Forholdet forekommer os at være sat altfor højt for
Harboøre Sogn, der maa købe saa meget Korn hele
Aaret om, og hvis Hartkorn udgøre kun s/5 af begge
Sognes samtlige Hartkorn.
Underdanig.
C. Paakjær.
C. Bruun.
A. Wrist.
Lars Madsen.
P. Schiøtt.
L. Rønn.«
Andragendet var til Forhandling i Stænderforsam
lingen d. 28. Oktbr. 1846. Referatet fylder 25 Spalter
i »Stænder-Tidende«. Der er altsaa Ord nok til Fyld,
‘ ) Præst i U lfb o rg (1837—52), Svoger til Tang, Nørre Vosborg.
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men der er kun lidt Kærne. Skønt Ole Kirk har gjort
Andragendet »til sit« er der ingen Fynd eller Klem i
hans Tale. Det kunde der jo til Tider godt være.
Skønt han presses haardt baade af den kgl. Kommisarius (Etatsraad Bang) og andre, lader han sig
ikke drive til at sige, at Andragendet ogsaa var en
Klage over Kancelliets Fastsættelse af Forholdet 7t
og 7 t af Udgifterne. Forhandlingen kom saa til at
dreje sig om, hvorvidt Forsamlingen burde tage sig
af et privat Andragende.
Den »radikale« Demokrat, Købmand og Redaktør
B e r n h a r d R e e fra Aalborg, der sædvanligt stod
som en ensom Mand i denne konservative Forsam 
ling, ramte denne Dag Flertallets Mening ved at sige:
»Af Producenten (Kirk) er der gentagende indrøm
met, at Andragendet ikke er en Klage, saa synes der
ikke at være Anledning til at tage det under Over
vejelse. ------- Det var dog vel ikke at ønske, at Kan
celliet skulde anvende anden Magt end den i alle Hen
seender lovbegrundede. Vi har her nylig bragt vort
største politiske Velfærdsanliggende til Graven (An
dragendet om en fri Forfatning), og det forekommer
mig, at nærv. Andragende passende ved Siden deraf
kan stedes til Hvile.«
Saa blev to højst ulige Skabninger lagt i en fælles
Grav.
Med 36 Stemmer mod 9 nægtede Forsamlingen at
henvise Andragendet til en Komite.
I Tidens Løb har de to Sogne vist ogsaa lært at
bære hinandens Byrder med Taalmodighed.

EN HEKSESAG FRA 1726
A f Landbrugskandidat N. Overgaard.

Hammerum Herreds Tingbog for 1726 og i en
Række Breve i Ribe Bispearkiv 1726—30 findes et
ret udførligt Materiale om en Heksesag fra Lands
byen Kollund i Rind Sogn, hvoraf her gives et Uddrag.
Sagen begynder 1726 og slutter først 1730, efter at
meget Papir og meget Arbejde er spildt paa Sagen.
Da det ikke ses, at Hekseprocesser er behandlede
før her i Aarbogen, skal der først anføres lidt om
Hekseprocesser i Almindelighed for at orientere Læ
sere, som ikke før har stiftet Bekendtskab med slige
Sager.
Hekseprocessernes egentlige Tid tager sin Begyn
delse med en af Pave Innocens VIII udstedt Bulle af
1484. Det hedder heri: »Ikke uden stor Bekymring
har vi nylig erfaret, at der i Stæder og Landsbyer i
flere Dele af Øvretyskland og mange andre Provinser
findes Personer af begge Køn, som uden at betænke
deres egentlige aandelige Velfærd, falde fra den san
de Tro, have kødelig Omgang med dæmoniske incubos og succubos1), ved Trolddomskunster med Djæve
lens Hjælp fordærver, ødelægger og umuliggør Kvin
dernes Nedkomst, Dyrenes Unger, Jordens Frugter,
Vinbjærgenes Druer og Træernes Frugt, som plager
Mænd, Kvinder og Dyr med heftige indre og ydre

I

’) Onde Aander, hvoraf de førstnævnte søgte Samkvem med
Kvinder, de sidstnævnte med Mænd.
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Smerter, som forhindrer Mændene fra at avle, Kvin
derne fra at føde og begge i Udøvelsen af deres ægte
skabelige Pligter.«
Paa Grundlag af denne Bulle sattes Heksetroen og
Hekseforfølgelserne i System, og Hekseprocesserne
red nu Europa som en frygtelig Mare i de følgende
to Aarhundreder. Da Vildfarelsen sluttede efter den
Tids Forløb, havde en Mængde Kvinder og en
Del Mænd vandret Vejen til Pinebænken og derfra til
Baalet. Det er uhyggeligt nok, at mange gamle Koner
maatte vandre Vejen til Pinebænken og derfra til
Baalet for at brændes levende; men det uhyggeligste
ved Sagen var dog, at naar en blev mistænkt for
Hekseri og kom paa Pinebænken, saa blev der ofte
aftvunget Vedkommende Navne paa en Del »Medskyl
dige«. Disse »Medskyldige« kom jo ogsaa paa Pine
bænken, derved udviklede Hekseforfølgelsen sig ofte
til en Art aandelig Epidemi, der bredte sig videre og
videre og ofte først standsede, som Alfred Lehmann
anfører for Tysklands Vedkommende, naar der ikke
var flere Kvinder i Landsbyen eller Egnen.
Her i Danmark var det ikke mindst Kirkens for
nemste Mand, Sjællands Biskop, Peder Palladius, hvis
Stilling til Heksevæsenet gav Anledning til de mange
Hekseprocesser med Baal og Brand, som skæmmer de
første Aarhundreder efter Reformationen.
Af hans Tordentale mod »de ugudelige Troldkvin
der« anføres her følgende: »De faar nu deres rette
Løn, de kan nu ikke længer bare dem udi denne
klare Evangelii Lys og Dag. De brændte jo tilforne en
Hob af dem udi Malmø, udi Køge og anden Steds, og
hører vi til, at der sidder atter en Hob greben i
Malmø og skulle brændes. Udi Jylland og Smaalandene ere de udi Jagt efter dem som efter Ulve, saa der
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blev nu nyligen grebet og brændt paa Als og paa de
andre smaa omliggende Lande ved tolv og fyrretyve
Troldkvinder; den ene røber den anden, saa de følges
hen til hin Verden.«
Efter at have ivret mod at anvende Troldkvinder til
at kurere syge Folk og Kreaturer fortsæ tter han:
»Djævelen haver hun, saa faar hun ogsaa med sin
Signelse; saa faar du ogsaa, om du lader dig og din
Fæ signe af hende; vel kan din Ko faa det bedre, som
dig kan tykkes; men din Sjæl fordømmes ind i Hel
vedes Afgrund med din Signelse.« — »I bør ikke være
rædde for saadanne Skarns Troldkvinder nu længer;
det er ikkun Løgn, man siger, at Djævlen skal selv
være bange for hende, han er ikke bange uden for
Gud, og at han skulde en Tid give hende et nyt Par
Sko, da skulde han have rakt hende dem paa en lang
Stage, for han turde ikke selv være i Færd med den
gamle Troldkvinde. Det er ikke uden Løgn. Hvi skulde
han ikke tø r være i Ufærd med hende, efterdi en
Troldkvinde er Djævlens Mælkedeje, hun malker han
nem, og han malker hende saa længe, at de malker
hen tilsammen i Helvedes Afgrund. Var dig for deres
Løn! Vi ville ikke tale mere om dem.«
Saaledes saa Kirken efter Reformationen paa
Troldkvinder, og Staten var ikke stort bedre. Chri
stian den 5tes »Danske Lov« siger kort og godt (6.—
1.—9.): »Befindis nogen Troldmand eller Troldquinde
at have forsoret Gud og sin hellige Daab og Christen
dom og hengivet sig til Dievelen, den bør levendis at
kastes paa Ilden og opbrændis.«
Hen mod Aaret 1630 aftog Hekseprocesserne dog
stærkt, hvortil Grunden især var den, at medens P ro 
cesserne før afgjordes ved en gejstlig Ret eller Her
redsret, saa krævedes nu, at de skulde indankes for

EN HEKSESAG

161

Landstinget. Ved saaledes a t gøre Hekseprocesserne
til Appelsager tilstræbte Regeringen at indskrænke
(eller helt afskaffe) Uvæsenet, og om kring 1700
brændtes den sidste Heks i Danmark.
Dette om Heksesager i Almindelighed. Den Sag,
som her skal omtales, maa betragtes som en sen Ud
løber, der ikke ender med Pinebænken og Baalet.
Dens Interesse ligger i, at den viser, at i de mere op
lyste Befolkningslag, Præsten, Bispen og Amtman
den, er Troen paa Hekse nu tilsyneladende forsvun
den; men i Bondebefolkningen er Jordbunden endnu
let paavirkelig, der skal lidt til, før Sindene er hidse
de op, og derfor giver Sagen et godt Billede af Bon
dens aandelige Stade paa den Tid. Underretten viser
sig ogsaa at være modtagelig for de samme Paavirkninger.
I Sandgaard i Kollund i Rind Sogn boede i 1726 de
to Mænd Niels Jensen og Mads Nielsen. Niels Jensens
Søn, Christen Nielsen, drev en Lørdag først i Septem
ber med Kreaturerne i Mads Nielsens Korn. Mads Niel
sen saa det og lovede, at der skulde ske Christen e n
U l y k k e , hvis han ikke holdt Kreaturerne af Kornet.
Næste Morgen, Søndag, laa Christen i Sengen og
kunde ikke røre et Lem eller taale, at nogen rørte
ved ham. Præsten siger i et Brev til Bispen, at det
ytrede sig som en »Contraction« (Krampe). Dette gi
ver Anledning til, at Niels Jensen beskylder Mads
Nielsen Kone, Birgitte Jakobsdatter, for at være Heks
og for at have forhekset Sønnen. Han gaar derefter
til Herredsfogden og faar dem tiltalt for Hekseri.
Mads Nielsen er jo nok blevet bange; han rejser til
Horsens og beklager sig for sin Husbonde, Peder
Thomsen Bering (eller Biering). Husbonden faar dem
ogsaa forligte ved et Møde med dem hos Præsten i
Hardsyssels Aarbog XXIIII
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Rind, Vitus Bering, og Niels Jensen faar en Seddel til
Herredsfogden med Meddelelse om, at han ikke skal
gøre mere ved Sagen, da den er forligt. Det ses, at
Niels Jensen ikke er tilfreds med Sagens Udfald; men
han tø r ikke gøre mere ved den for sin Husbond, der
har forbudt ham det.
Imidlertid ligger der endnu en Dreng syg i Byen,
en Søn af Kjeld Nielsen, og det menes, at ogsaa han
er forhekset. Niels Jensen »søgte da om et Raad for
sin suage Søn huor det var at finde, og blandt andet
hade ieg hørt, at Christen Christensen af Nollund i
Grindsted Sogn lod sig bruge i slige Tilfælde for slig
Suaghed at curere.« Han drog til Nollund og fortalte,
hvorledes det saa ud derhjemme. Christen Christensen
synes, efter hvad der frem gaar af Sagen, ikke at være
en Mand, der ønsker at stille sit Lys under en Skæp
pe. Han erklærer straks, efter Niels Jensens Vidnes
byrd, »at min Søn paa allerværste Maade var tilkom
met og fordærvet af eet ondt Menniske, men for at
hjælpe ham, vilde han følge med mig, naar jeg vilde
hente hannem med Vogn for at besigtige bemeldte
min Søn d. 21. September.«
Christen Christensen kom saa til Kollund, og hvad
der der foregik, ses af, hvad Niels Jensen senere
maatte forklare ved Hammerum Herreds Ret, og som
her frem gaar af hans frem satte Udtalelser: »Der ieg
først lod mig forlyde, jeg frygtede for, at min Søn
hafde faaet sin Skade ved et ondt Menniske, svarede
han, det var nok muligt. Siden, da han skulde tage
min Søn under Cur, gik han til ham ved Sengen og
lydelig snakkede og talede over ham eet andet Maal,
som ieg ikke kunde forstaa, giorde ogsaa mange Tegn
over ham med Haanden, ligesom han vilde signe ham.
Derpaa gik han i min Kieller, forblef der nogen Tid„
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som en half Times Tid, ved Midnatstide og atter
igien snakkede og tumlede for sig selv alene, dog
saa, at ingen kunde forstaa eller viide eet Ord af,
hvad han sagde. Da han saa kom ud af Kielleren igien,
sagde han, at han hafde haft et ondt Stød for at
drifue Skarnet og Fanden bort fra min Søn.«
Imidlertid var der kommet en Del nysgerrige til
Gaarden, bl. a. Kjeld Nielsen, hvis Søn, som anført,
ogsaa mentes at være forhekset. Kjeld Nielsen faar
Christen Christensen med til den syge, Niels Jensen
følger med, men Mesteren taaler ikke at være i Sel
skab med ham og Kjeld; han er jo opfyldt af større
Ting. De maa følges ad bag efter Mesteren.
Christen Christensen angav som Sygdomsaarsag, »at
der var noget Skarn kastet for en anden, som hans
Søn uforvarende var kommet over og derved havde
faaet sin Skade.«
Tingbogen fortæller videre: »Da han kom til Kield
Nielsens Søn ved Sengen, forholdt han sig i lige Maade som med Niels Jensens Søn talede ligesom eet frem
med Sprog, der gik over vores Forstand, giorde ogsaa
mange Tegn ofver ham paa hans Legeme og gik saa
ind i Kield Nielsens Kieller ved Midnatstide, forblef
der een Times Tid, larmede og talede der 10 Gange
mere og stærkere end hos mig, og saa rumlede og
tumlede det grueligt i Kielderen hos ham. Siden, da
han kom ud, spurgte han Niels Jensen og Kield Niel
sen, hvem vi mente han spøttede paa, hvorpaa vi sva
rede, at det var os ubevidst, men self sagde han, det
var Fanden self, han spøttede paa, fordi han kunde
ikke blive skilt ved ham, og, som han sagde, var han
nær tilkommen ved sin Handel. Han var en Afmagt
nær, saa han næppe kunde gaa til Bordet i Stuen. Aarsagen, at det var hannem saa hart, det at uddrifve,
ii*
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gaf han for at være denne, nemlig fordi Kield Niel
sens Søn saa længe frem for min Søn hafde haft sin
Skade. Ellers hverken gaf hand eller forskrefve os no
gen Recept, uden alene han sagde, vi skulde være om
at kiøbe noget Lind-Olie og Sluch-Olie (?) at smøre
dem med, og saa Ieverde han enhver af os Vintræpin
de, nemlig en Pind af hver sit Slags Træ, som han be
falede os, vi skulde kaste paa Ild, hvilked dog ej af os
blef gjort; men Pindene siden blef borte for dennem
og de ey ved, huor de er eller blef af, og forklarede
Niels Jensen selv, at da han kiørte for hannem til hans
Hjemmen, fortalte Christen Christensen, at han hafde
tvende Bøger, som han tog med sig og sagde: »Jeg
er Karl! jeg tog tvende Bøger med mig, af hvilken
den ene er Cyprianus,« og siden viste han den i Niels
Jensens Stue.«
Næste Dag, førend Christen Christensen rejste,
kom en Nabo, Jep Christensen, tilstede. Han spurgte,
om han maatte mægle Forlig mellem dem. Dette gav
de Tilladelse til, og Christen Christensen mente ogsaa, at nu var Tiden inde dertil, da, som han udtrykte
sig, Børnene nu nok skulde komme sig: »ved min
Magt og ved Guds Magt.«
Christen Christensen foreslog da, at Mads Nielsen
skulde give Niels Jensen 8 SI. Daler, hvad han dog
ikke vilde gaa ind paa. Jep Christensen faar da mæglet Forlig paa det Grundlag, at Mads Nielsen skal
give 4 SI. Daler, 2 Potter Brændevin samt en Plov
bed, »som Kjeld Nielsen skal udføre.«
Brændevinen blev skaffet til Veje, hvorpaa de satte
sig til Bordet og drak Forlig. Jeppe Christensen sad
ved Siden af Christen Christensen, Nollund, der igen,
paavirket af den oplivende Drik, føler Trang til at
lufte sin Viden. I det hele faar man Indtryk af, at
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han følte sin overlegne Stilling i høj Grad, og ved
alle Lejligheder. Han rejste sig og sagde: »Jeg ved
Besked, og jeg vil ikke dølge, jeg har Bogen!« Jeppe
vilde se Bogen, Christen tog den frem og holdt den
i Vejret, Jeppe vil tage den, men den bliver stukket
i Lommen igen med de Ord: »Den Bog kommer dig
intet ved og tjener dig intet.«
Da Christen Christensen igen køres hjem, lægger
man Vejen om ad Kideris Mølle. Ogsaa der skal Chri
sten vigte sig med sin Viden og Magt, saa det sik
kert har kriblet i det lettroende Publikum. Mølleren,
Seigneur Jens Poulsen, vidner nemlig for Retten: »Da
Kield Nielsen førte Christen Christensen fra sit Boe,
var de i Kideris Mølle i Vidnets Huus, og da sagde
Christen Christensen til ham, at han hafde aldrig haft
saadan en Nat i hans Dage som nu forgangen Nat i
Collund, og Vidnet havde ey været i hans Sted for
20 Daler . . .« »En Dags Tid derefter kom Niels Jen
sen Sandgaard til Møllen, og nogle spurgte, hvorledes
det nu var med Sønnen, da gaf han til Svar, at nu
commer han sig igien, siden alle Diefle var drefvne
fra hannem.«
Sagen vækker stor Opsigt paa hele Egnen, og de
indgaaede Forlig synes at have vanskeligt ved at hol
de. Det hele virkede stæ rkt paa den temmelig uvi
dende og lettroende Befolkning, og at denne har væ
ret lige saa troende med Hensyn til Hekse som Niels
Jensen, frem gaar efter min Mening med Sikkerhed
deraf, at Forligene alle gaar ud paa, at Mads Nielsen
skal betale, og at det er Niels Jensen, der stadig bry
der Forligene. Dette er utvivlsomt et Udtryk for, at
Mads Nielsen, og navnlig hans Kone, Birgitte Jacobsdatter, har været i en slem Knibe.
Præsten i Rind-Herning, Vitus Bering, bliver be-

166

N. OVERGAARD:

tænkelig ved Sagen og indberetter den for Bispen. Da
Brevet til Bispen viser Præstens Syn paa Sagen, an
føres Brevet her med nogle ligegyldige Udeladelser:
»Een Casus hafver tildraget sig for kort Tid siden
i min Menighed, ved Nafn Rind, hvilken een Del skyl
des skammelig Superstition,1) en Deel ogsaa min Em
bedspligt, drifver mig til i dybeste Veneration at forstændige Deres Højærværdighed. Nemlig 2de Mænd
er blefven saa skalkagtig og ucristelig, og efter det
vidt og bredt med utroelig Tillæg omsvæfvende Rye
og Rygte under et Skin af Hexeri, bedaaret og for
fø rt i Anledning af deres Børns Suaghed af Een Mand,
nafnlig Christen Christensen af Nollund i Grindsted
Menighed. Den ene af Mændene, af Nafn Niels Jen
sen strax derpaa beskyldte sin Naboe Mads Nielsens
Hustru for ved Hexeri at hafve bragt Siugdom ofver
hans Søn. Dette tilkiendegaf jeg strax hans Husbond,
Sn. Peder Thomasen Bering i Horsens, som ogsaa
strax forpligte bemeldte Niels Jensen og Mads Niel
sen, saaledes at den ene erklærede den anden paa
stemplet Papir, at den ene hafde intet paa den anden
at sige andet end ærligt, christeligt og godt, og hvad
der kunde være talt, var sket i Hastighed og Ubesin
dighed. Hvilket jeg ogsaa gerne tog til Nøje, saasom
intet mindre end Hexeri er bekiendt i mine Menig
heder. Men som bemeldte Christen Christensen, fo r
medelst hans Forhold i min Menighed, har foraarsaget stor Tumult og Superstition for de lettroende,
ogsaa desforuden, som Rygtet gaar, ikke bedre i an
dre Menigheder, til adskillige Siælesørgeres Bekla
gelse forholt sig. Altsaa tvinger min Samvittighed
(mig) til at gifve sligt til Riende for Øfrigheden med
underdanig Ansøgning og hiertelig Anmodning, De*) O vertro.
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res Høyærværdighed, enten ved sig selv eller ved De
monstration for Amtmanden, vilde være betænkt paa
loufmægtige Midler, hvorved et saa skændigt Men
neske kunde afstraffes og forhindres herefter slige
usømmelige og uchristelige Gierninger at foretage.
Beder ogsaa ydmygst at mig ved Deres Amanuensis
maatte med et Par Ord erkyndiges, hvorledes jeg mig
i Sagen hafver at forholde, hvilchen Betænkning mig
allerbedst og snarligste, som jeg ønskte, med nærvæ
rende Bud, Niels Koustrup, een Hosekræmmer fra mit
Sogn indhændiges. Da jeg skal lade mig anlangende
Ordre være efterrettèlig.
Ellers med dybeste Respekt og uafladelig Forbøn
for ganske Familie. Deres bestandige,
Deres Højærværdigheds ydmygste Tiener
V. B e r i n g?)
Præsten skriver flere Gange til Bispen. Det synes,
at Sagen overvejes i længere Tid af denne. Det fremgaar af Brevene, at Vitus Bering i høj Grad ønsker
Underretning om, hvad han skal foretage sig, da Sa
gen vækker større og større Røre paa Egnen. Det ses
ogsaa, at Præsten søger at undskylde saavel Heksen
og hendes Mand som Niels Jensen og Kield Nielsen.
Saaledes skriver han bl. a. i et Brev af 5. Januar 1727,
at de har indgåaet paa hver at give 10 Mark til
Sognets fattige, og at de paa Præstens Formaning
har lovet at leve ærligt og hæderligt. Nu vil Præsten
vide, om det kan blive derved, mod at de ikke befat
ter sig med sligt i Fremtiden. Præsten siger, at de er
forførte i deres Enfoldighed af Christen Christensen.
Det er rimeligt, at Præsten søger at undskylde sine
*) Brevet er udateret, men er modtaget 1 Ribe 19. Novbr.
1726.
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Sognebørn saa meget som muligt, ja vel mere, end
det er rigtigt, saaledes naar han vælter al Skylden
over paa Christen Christensen. Som det frem gaar af
omstaaende, er det i Kollund, Sagen opstaar og ud
vikler sig, og Niels Jensen gør endog Skridt hos H er
redsfogden til at indstævne Mads N. og Konen for
Hekseri og hindres kun deri ved sin Husbonds Mellem
komst.
Ikke desto mindre giver Præsten det Udseende af,
at det er Christen Christensen, der er Hovedmanden.
14. December optages Tingsvidne ved Hammerum
Herreds Ret paa »Bispens og Kongens Vegne« (de
forskellige Forhør har tjent til Grundlag for en Del
af omstaaende). Udskriften af Forhørene tilstilles
Bispen. Saa vidt man kan se af de tilstedeværende
Kilder, lykkes det Præsten at befri de Kollund Mænd
for videre Tiltale fra Kirkens Side. De slipper med de
ovenfor anførte Bøder. Christen Christensen bliver
saaledes Syndebuk, og der veksles en Del Breve mel
lem Biskop Thura og Amtmand over Koldinghus Amt,
J. von Jessen. Det ender saa med, at Christen Chri
stensen skal staa aabenbar Skrifte i Grindsted Kirke,
erlægge 2 Rdl. til Sognets fattige samt betale Sagens
Omkostninger, der er blevet ret store efter Tidens
Forhold, saa det blev ingen billig Historie for ham
at optræde som Djævlebesværger i Kollund.
Ogsaa for »Hekseparret« fik Sagen et ejendomme
ligt og, kunde man mene, ret ubehageligt Efterspil.
For Retten indrømmer Mads Nielsen, at han har brugt
Udtrykket om U l y k k e n , men saavel han som Ko
nen, Birgitte Jacobsdatter, nægter at være skyldige i
Sygdommen. Sgnr. Mogens Elkiær, Foged paa Sindinggaard, som har ført Sagen »paa det offentliges
Vegne«, synes ikke at nære Tro til at faa Parret
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brændt eller Hgnende; men han »forestillede Retten
slige Bevisligheder, som over Mads Nielsen er frem ført
og var i Forhaabning, at Retten tilholder bemeldte
Mads Nielsen og Hustru at skaffe Caution, for at de
ej (laver) sliger Ulykker, som de nu Tid efter anden
har lovet og tilsagt Niels Jensen og Børn, Kield Niel
sen og Børn, eller om sligt skulde være herefter, de
da for sligt skal være ansvarligt, saa vidt deres Ulyk
ker kan høres og spørges, hvilket (Elkjær) vente,
vil blive dem foreholdt af Retten.« Retten dømmer
saa: »Saa efter Begiæring kan Retten ikke nægte
Mons. Elkiærs Paastand, hermed paa hans kgl. Maj.
og Rettens Vegne, at vorde tilholdne før berørte
Mads Nielsen og Hustru, Birgitte Jacobsdatter, i Collund, at de aldelis afholder dem fra slige usømmelige
og ukristelige Ulykkesønskninger, saafremt de ikke
herefter vil indstaa og svare, hvem de i slige Tilfælde
vilde paasige og ondt ønske.«
Det er jo egentlig en morsom Dom, at de skal stille
Kaution for den Skade, de eventuelt kan finde paa at
øve i Fremtiden.
Man kan næsten vente, at de vil faa Skyld for et
hvert sygt Kreatur, der senere fremkommer paa Eg
nen og for endnu værre Ting. Det kan jo faa uover
skuelige Følger for de stakkels Folk. Man maa da
haabe, at Sindene lidt efter lidt er faldne til Ro igen,
skønt det vel ikke var let at slippe ud af Heksenes
Kreds, naar man først var blevet mistænkt for at
høre dertil!

SKØDE PAA EN BEGRAVELSES
PLADS I RINGKJØBING KIRKE
E fte r Ribe S tifts Kopibog ved N. M. Kromann, Esbjerg.

ans kgl. Maj. til Danmark og Norge, Gehejmeraad, Stiftsbefalingsmand over Ribe Stift, Amt
mand over Riberhus Amt Frands Eberhard von Speckhan gøre hermed vitterligt, at saasom jeg og den nu
i Gud roende sal. Doktor Christen Lodberg fordum
Superintendent over Ribe Stift og Domprovst udi
Harsyssels Provsti
have efter vor skriftlige og underskrevne Tilladelse
af 20. April indeværende Aar paa H. Kgl. Maj? og Em
beds Vegne bevilget og tilladt velædle og højagtbare
Sr. Villads Andersen, Kgl. Maj? velbetroede Amtsfor
valter over Lundehæs og Bøvling Amter, at han paa
egen Bekostning maatte for sig og sine lade opmure
et Begravelsessted ved Ringkjøbing Kirke udi Krogen
østen for Korskirken ungefær 12 Al. i Bunden og
Breden med Murene beregnet, hvorimod han lovede
at give og forære til bemeldte Kirke 100 Rdl., da
eftersom bemeldte Amtsforvalter Sr. Villads Andersen
nu Bygningen paa forformeldte Sted repurterlig og
zirlig haver fuldbragt og derfor urgerer hannem et
trygt og uigenkaldende Skøde at maatte meddeles.
Altsaa vil jeg paa H. Kgl. Maj? min allem. Konge
og Herres Vegne hermed skøde og tilstaa, som jeg og
ved dette Brevs Kraft fuldkommenlig skøder, hjemler
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og tilstaar mer velformeldte Sr. Villads Andersen,
hans Hustru, Børn, Arvinger og hvem han eller de
nogen Nedsættelse i Begravelsen tilsteder item med
Frihed i Begravelsen at indsætte og igen udtage, hvis
Lig som af dennem hertil kunde vorde bevilget (uden
noget deraf for Begravelsesdørens Aabnelse videre til
Kirken at betale), at de samme Begravelsesplads og
Bygning, som strækker sig fra den nordre Side af
Kirken og ud til Kirkegaarden 7 Al., item fra Kors
kirken, hvor indtil Begravelsen er bygget og østen ad
7V2 Al. med alt det, som samme Bygning og Grund
vedkommer med Dør og Nedgang fra Koret i Kirken
til Begravelsen og tvende Lufthuller ud til Kirkegaarden, ganske intet deraf undtagen, for et frit og betalt
Ejendom til evig Tid skal og maa nyde og beholde
aldeles uden Forhindring eller præjudits i nogen
Maade.
Herimod skal oftbemeldte Sr. Villads Andersen
straks behage at betale til Kirken af de udlovede
Penge 50 Rdl., Resten som og er 50 Rdl. bliver, efter
hans egen Begæring, til Stedets Vedligeholdelse hos
hannem, hans Hustru og Børn deres Livstid uden
Renter staaende saafremt Begravelsen ud- og indven
dig forsvarlig, som det sig bør, bliver ved Magthol
den. Og som jeg dette Skøde til en fuldkommen Be
kræftelse og Hjemmel med egen Haand haver under
skreven og mit Signet fortrykt, saa kunde dette og
Domprovsten, som allem, med Harsyssels Provsti er
benaadet, velædle Hr. Jakob Lodberg naar han, vil
Gud, af sin Rejse i Landet indkommer til Underskri
velse forevises, og desforuden ombedes Superinten
denten, som allem, over Ribe Stift anordnet vorder,
til Vitterlighed at underskrive.
Ribe 18. Juli Anno 1693.
(L.S.) v o n S p e c k h a n .
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