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BIDRAG TIL BØVLING LENS HISTORIE
Udgivet med støtte fra

Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse

Af Alfred Kaae

Lenets oprindelse og udstrækning.
Lenene var i tiden før enevældens indførelse 1660 et 

vigtigt led i landets administration. På denne tid afløstes 
de af amterne. Ringkøbing amt blev således dannet som 
afløser af Bøvling og Lundenæs len. Nedenstående skal 
give et rids af Bøvling lens historie i 1600-tallet.

Bøvling slot var sæde for en kongelig lensmand helt fra 
reformationstiden, da kongen overtog gården, som før 
havde været en af Ribe-bispens gårde.

Hvornår Bøvling slot kom i bispens hænder, ved man 
ikke. Dr. Oluf Nielsen antager, at det muligvis allerede 
omkring år 1000 af biskop Odinkar er skænket til dom
kirken*) ; men noget sikkert ved man ikke. Efterhånden 
kom alle gårde i sognet ind under Bøvling slot, og således 
havde hele sognet længe været bispegods, da kongen over
tog det.

I bispetiden styredes Bøvling også af lensmænd, og de 
havde store indtægter af lenet, hvorfor man ofte træffer 
bispernes slægtninge som lensmænd. I 1410 kaldes slottet 
for Castrum Bøfflingæ, og det har da formodentlig været 
en fast borg, det vil sige en fæstning.
•) Historisk topografiske efterretninger om Skodborg og Vandfuld

Herreder, 1894. Bogen betegnes her i noterne som: Skodborg-
Vandfuld herreder.
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Til lenet hørte allerede i katolsk tid Skodborg herred, 
som bispen havde i pant, og 1537 lagdes Vandfuld herred 
til det kongelige len. I perioden 1549—58 hørte Ulfborg 
og Hing herreder også ind under Bøvling len; men så 
skiltes de fra som særlige len, indtil de igen i 1595 kom 
tilbage, og lenet fik sin endelige udstrækning i de fire 
herreder samt Bøvling og Harboøre birker.

Slottets bygningshistorie.
Castrum Bøfflingæ, den faste borg Bøvling, har sand

synligvis som mange andre middelalderlige borge haft et 
tårn på borgbanken, mens våningshusene nok har ligget 
nedenfor. Dette var ikke ualmindeligt. Borgtårnet har 
sikkert været omgivet af svære palisader, og i tilfælde af 
ufred har man tyet til borgen, der har været ubekvem 
som bolig til hverdag.

Beboelseshusenes beliggenhed omkring år 1600 synes 
at tyde på, at dette er rigtigt. I 1597, da Johan Rud fra
trådte som lensmand, havde borgegården fem huse, hvor
af de fire lå som længer i en gård*). Mod syd et hus på 18 
fag med en kvist ud mod sønder side. Dette hus var for
synet med tre skorstene, og porten til gården gik igennem 
det. De tre andre huse var lidt kortere og havde hver en 
skorsten. Det femte hus lå nord for gården. Det var på 24 
fag og rummede sal, salkammer og gæstekammer.

Ladegården lå for sig selv, og der var foruden en smedje 
og en lille mølle tre huse. Laden lå i syd og var på 33 fag, 
to fæhuse lå mod øst og vest; igennem det sidste var en 
port. Møllen havde Johan Rud selv ladet opføre.

Omkring Nissum fjord plagedes man på de tider, ja, 
helt op mod vor tid ofte af højvande, enten det nu skyld
tes stormfloder eller tilsanding af udløbet. Der findes ikke 
så få efterretninger om de ødelæggelser, fjordvandet for
årsagede. Den 1. december 1615 hærgede en meget hård 
stormflod Bøvling sogn, så mange gårde og marker blev 
*) Kvitantiarumbilag; læg for Johan Rud 15S8—97.
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ødelagt. Slottet blev heller ikke fri *). Volden var på vest
siden op til husene „næsten henskøld af vandfloden og 
volden under den nordvest ende på borrestuen slet hen
skøld, så at samme hus blev noget nedsænket og fordær
vet deraf. Desuden den hus sønden i borregården, som 
fruerstouen er udi, og er formedelst samme skade på 
begge ender meget nedsunken og fordærvet. Vindebroen 
mellem borregården og laden, desligeste broen, som lå 
norden foran slottet over graven var slet henflødt og 
søndersledt.”

Det siger vist sig selv, at denne borgegård ikke lå oppe 
på den høje vold. Dens plads var mellem den nuværende 
borgegård og ladegården, her lå senere en stald til ride- 
og køreheste. Endnu i 1631 foretoges der reparationer og 
tilbygninger til denne gårds huse. Det var nemlig, skønt 
det kaldtes Bøvling slot, nogle meget simple bygninger af 
bindingsværk med stråtag. Væggene var vel for største
delens vedkommende muret med sten imellem stolperne; 
men der fandtes også lerklinede vægge, og i det lange hus 
norden for gården var alle vægge „slået mellem stolper 
med 1er.”

Om noget tårn eller forsvarsværk hører vi ikke udover 
graven med vindebro. Voldgraven har jo nok gået nord 
om voldstedet; men syd for dette synes der at have været 
en dobbelt grav, og imellem disse to grave lå borgegården.

I året 1635 klager den daværende lensmand Joachim 
Beck til kongen over, at „stor brøstfældighed findes på 
Eders kgl. majestæts slot Bøvling, synderlig ved borge
gården, hvor der helst ikke findes hverken sådanne stuer 
eller kammerer, som man nødtørftigt værelse kan have 
udi, ejheller bryggers, bagers eller køkken så ved magt, 
at man derudi uden stor fare kan lade brygge, bage eller 
koge.” Og han siger i brevet til kongen, at det er højst
*) Syn over skaden taget i marts 1616. Landstingets dombøger C 1617 

i sagen mod bønderne i Fjaltring, Trans og Dybe fol. 462 ff. Des
uden hærgede en slem stormflod slottet ved juletid 1594.
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fornødent, at der bliver gjort noget ved slottet, om det 
skal være beboeligt, idet de to forrige lensmænd har intet 
særligt gjort ved bygningerne, skønt kongen havde givet 
sin tilladelse til at ophjælpe disse*).

De kejserlige tropper tog slottet i deres besiddelse 
1627—29, og i den tid har bygningerne nok været udsat 
for en del overlast. Derfor bevilger kongen, at slottet må 
opbygges og repareres, og der kan til hjælp ved byggeriet 
fås 70 ege fra skovene ved Silkeborg; men kong Christian 
IV agter dog ikke at bygge noget egentlig slot, og når 
gården vedholdende i lensregnskaberne kaldes et slot, så 
er det kun en rutinemæssig betegnelse; de gamle lave 
bygninger lignede egnens bondegårde. Kun skorstenene 
var noget særligt. Dem havde man vist ikke mange af i 
Bøvling sogn dengang. Det blev da også fremhævet, at 
der skulle bygges med mindst mulig bekostning.

Joachim Beck byggede en helt ny borgegård, idet han 
rev den gamle ned med undtagelse af det ene hus, der blev 
brugt som herskabsstald, og et par småstykker af de an
dre huse.

Den nye borgegård blev flyttet op på volden, hvor de 
nuværende hovedbygninger ligger, og dannede en fire
længet gård. Man begyndte i 1636 med det vestre hus, og 
i de to følgende år fuldførtes den nye gård. I lensregnska
berne gøres rede for alle udgifter til byggeriet, og gennem 
regnskaberne og de afholdte syn kan man skønne, hvor
ledes de nyopførte huse har set ud, og hvordan de lå i 
forhold til hverandre**).

Resultatet blev vel ikke noget strålende bygningsværk ; 
men dog en gård, der synede helt godt i landskabet, fordi 
den blev lagt op på den høje middelalderlige voldbanke, 
hvor gårdens hovedbygninger endnu har deres plads. Det 
er vist forøvrigt ret enestående, at en hovedgårds byg
ninger i nyere tid bygges på borgbanken. Renæssancens 
*) O. N .: Skodborg-Vandfuld herreder.

**) Syn før byggeriet 1636-37 fortæller, hvordan den gamle borgegård lå.
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herregårde ligger ikke på nogen banke, men de ligger 
lavt, ved vandet. Her var vandet imidlertid for voldsomt, 
når stormfloderne kom, hvorfor man rejste den nye borg
gård oppe på den gamle borgbanke.

Gårdens herskabsfløj lå mod vest på samme sted som 
den nuværende hovedbygning. Den var 20 fag lang og ret 
høj, idet den ud mod gårdspladsen havde en høj kælder, 
ligesom den nuværende bygning også har det. Om de 
hvælvede kældere, som nu findes, stammer fra denne tid, 
er tvivlsomt. Flere gange omtales, at kældermuren, grun
den under huset, var muret op af kampesten, og om hvæl
vinger tales ikke; men Jens Jensen, murermester i Ring
købing, „satte en jordkælder her på slottet,” hedder det. 
En god halv snes år senere hedder det, at slottet har intet 
fangetårn eller andet, hvori fanger kan forvares. Dersom 
slottet havde haft de hvælvede kælderrum under hoved
bygningen, så havde det dog et sikkert sted at hensætte 
slige personer.

Oven på jordkælderen rejstes nu et bindingsværkshus 
på 20 fag eller 21 bindinger. Det var 5 fag (formodentlig 
5X3 alen) bredt og havde 3 skorstene, af hvilke nogle 
havde mere end een pibe. Der har formodentlig været et 
ildsted for hver skorstenspibe. Taget var tegl, Emder-tag- 
sten, og vægtavlene muret med hollandske mapperter. 
Til gulvbelægning oven på et lag brædder btugtes glasse- 
rede hollandske fliser, astrach, i fruerstuen. I de andre 
værelser mursten.

Stenmaterialet, både mursten, tagsten og fliser blev 
købt hos rådmand Mogens Oluf sen i Ringkøbing; men 
desuden leverede borgmester Simon Christensen i Lemvig 
11000 mursten. Hos sognepræsten, hr. Jacob Knudsen i 
Daugbjerg, blev købt 36 læster kalk. Til vinduerne køb
tes 2 kister lybsk og IV2 kiste fransk glas samt 9 harbo- 
pund bly.

Håndværkerne, som opførte huset, var murermester 
Jens Jensen, Ringkøbing, tømmermændene Jørgen Thom-
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sen og Jens Nielsen fra samme by, snedker Søren Nielsen, 
tømrer Jep Christensen af Bøvling samt glarmester Lau
rids Olesen af Møborg.

Foruden dette store hus, som ofte kaldes fruerstue
huset eller bare fruerstuen, byggedes en vindebro imellem 
den gamle borgegård og volden, hvorpå det nye hus var 
rejst. Den var ikke mindre end 66 alen lang, da den skulle 
gå over den dobbelte voldgrav.

Om fordelingen af rummene i det nye hus’ beboelses
etage ved man, at fruerstuen var i den søndre ende over 
hele husets bredde. En lang gang, som strakte sig langs 
husets østside, forbandt fruerstuen med de øvrige værel
ser. Et syn over gården 1645 siger, at fruerstuehuset hav
de et udskud mod vest, hvor der var små kamre og ned
gang til kælderen; desuden var der fra syd til nord: Fruer
stuen, et sengekammer, jomfrukammer, ammestuen og 
pigernes kammer, et lidet kammer og køkkenet. Desuden 
en lang forstue i østsiden af huset, og endelig er der op
gangen til huset i det nedennævnte stokværk.

For at få lavet en overdækket trappe til fruerstuehuset, 
byggede man et stokværk langs gårdsiden af huset, ikke 
ulig de svalegange, vi kender fra gamle købstadhuse. Det 
var 18 fag langt og 2 fag bredt og opsat som et bindings
værks udskud „med des tømmerverk, bjælker og bul- 
fjelle” af Jørgen Tømmermand. Her førte en dobbelt 
trappe op til fruerstuen. Bindingsværket udmuredes med 
teglsten, og under trappen blev plads til et par små kamre. 
Loftet i denne tilbygning blev lagt af egebuller. Da der 
ikke nævnes vinduer i denne tilbygning, har den øverste 
tavl i muren nok ikke været udmuret; men stokværket 
har dannet en svalegang langs det meste af husets gård
side.

De øvrige tre huse, der kom til at omslutte gårdsplad
sen, var bygget sammen. Deres ydermure var ind mod 
gården bindingsværk som i fruerstuen; men den side, 
der vendte imod omverdenen, var helt bygget af sten,
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mest kampesten. Af tømmer blev der brugt 16 alens bjæl
ker og 6 alens stolper, så rummet i husene har haft samme 
højde og bredde som i det store hus; men da de ikke hav
de kældere, lå de omkring et par meter lavere end dette. 
Også disse huse havde tegltag.

Nordhuset var på 15 fag. Her var fra vest til øst indret
tet bryggers med skorsten, bageovn og hvælvet maltkølle, 
dernæst fulgte en dejgstue med en ovn til små brød samt 
et stort køkken, i hvis skorsten der var muret en postej
ovn ; hver ovn havde sin skorsten.

I Østhuset var borgestuen mod nord ved køkkenet, 
mens der mod syd var to gæsteværelser. Ved borgestuen 
var et mindre kammer. Huset havde to skorstene med 
dobbelte piber, hvoraf den nordlige brugtes fra borge
stuen og det nordlige gæsteværelse, og den anden, som 
også var dobbelt, brugtes fra det sydlige gæsteværelse 
samt fra et værelse i sydfløjen.

Denne fløj var 19 fag lang, den var forsynet med en 
port, som kunne lukkes med dobbelte portdøre ud mod 
vindebroen. Vest for porten var der to rum, hvoraf det 
ene havde ildsted og brugtes af lensmanden og hans folk, 
mens det andet, nærmest porten, vistnok var rustkammer. 
Øst for porten var skriverstuen og et par kamre.

For at skaffe adgang til lofterne over fløjhusene, var der 
bygget en temmelig stor tagkvist på hvert af dem, og disse 
kviste var lige over for hinanden på den vestlige halvdel 
af husene.

Det søndre hus var nogle fag længere end det nordre, 
og det har vistnok med sit nordvestre hjørne været byg
get til fruerstuehuset.

Indkøbene af tømmer og jern foretoges i disse to år hos 
borgmester Simon Christensen i Lemvig, men mursten, 
tagsten, søm, bly, glas, 1 td. 5 kander tran, 2 harbopund 
svinehår og 84 skålpund brandrødt blev købt hos borg
mester Jens Oluf sen og rådmand Mogens Olufsen i Ring
købing. Kalken blev leveret af hr. Jacob i Daugbjerg.
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Som håndværkere møder vi igen Jørgen tømmermand, 
Jens murermester og Laurids glarmester, mens snedkeren, 
der lavede døre og vindueskarme, er Niels Christensen i 
Lemvig, og fra Varde kom Jørgen bly mester for at lægge 
render imellem de tre sammenbyggede huse.

Pyntelig har den nye borgegård set ud, som den lå der 
højt i landskabet med røde tage og rødkalkede huse; men 
den herlighed varede ikke ret længe.

Allerede i 1644 gjorde svenskerne sig til herre på slot
tet, hvor de huserede over et år, og da de drog deres vej, 
så Bøvling slot ikke godt ud. Nordveststormen og mang
lende tilsyn hjalp svenskerne med ødelæggelsesværket, 
og man kan nok heller ikke fritage bygningshåndværker
ne, hverken Jørgen tømmermand eller Jens murermester 
fra Ringkøbing for deres andel i slottets hurtige forfald. 
To år efter svenskernes bortrejse blev det synet af syv 
mænd. Det store vesterhus fremtræder med sine huller 
og revner nærmest som en uboelig ruin. Det havde hver
ken vinduer eller døre, og kældermuren var „på alle steder 
revnet og en del deraf nedfalden, så den vil ganske ned
tages,” idet det er at befrygte, „dersom den således nogen 
stund skal stå, at den da skulle nederfalde.” Stokværket 
med opgang til huset „var mestendels nederfalden.” Des
uden var husets bindingsværk ved at skride fra hinanden, 
idet gulvbjælkerne var for korte. Hele huset måtte tages 
ned og bygges om.

De udvendige sider på de andre tre huse var omtrent 
i samme tilstand som den stensatte kældermur under 
herskabsbygningen, de var hullede og revnede, også disse 
huse fattedes næsten alle vinduer og døre. Ladegården 
var vel ikke slet så forfalden, men trængte hårdt til en 
grundig omgang. Smedehuset var helt til rotterne.

Lensmanden Mogens Sehested til Holmgård, der til
trådte lenet 1646, kom til at forestå den store ombygning 
af borgegård og ladegård. Det er måske derfor, at han på
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en af fruerstuens skorstene lod sætte årstallet 1646. Om
bygningen fandt sted i årene 1647—49.

Det store vesterhus blev helt ombygget. Kampestens
muren omkring kælderen blev sat om, og muren ud til 
gården stivet af med 8 store egepæle, nye bjælker blev 
lagt over kælderen, og der blev opsat helt nyt tømmer i 
huset. Det gamle blev så brugt nede i ladegården. Huset 
fik en tilbygning ud mod vest med skorsten, skorstens
kammer og et par mindre stuer. Af andre udbygninger på 
dette hus kan vi mærke os 5 magshuse eller latriner ud 
mod vest med adgang inde fra stuerne. Det gamle trappe
udskud med svalegangen kunne ikke bruges mere. I dets 
sted rejstes et 14 alen højt tårn med vindeltrappe op til 
fruerstuen og loftet. Tårnet var af bindingsværk med ud
murede tavl, og dets grundplan var 6X6 alen i kvadrat.

Også sydhuset blev udvidet, idet der, da den sydlige 
mur var repareret, blev bygget et stokværk ovenpå; her 
skulle der være kamre til lensmanden og hans folk, mens 
der nedenunder var fadebur og rustkammer vest for por
ten og skriverstue med forgang øst for porten. Mærkelig 
nok fortælles her intet om magshuse; men den øverste 
etage har sikkert haft et latrinafløb.

Østerhuset havde et dobbelt magshus ud i øst, vel sag
tens ved gæstekamrene. Både her og i syd- og nordhuset 
fik tag, vægge, vinduer og skorstene en forsvarlig repara
tion.

På den gamle borgegårds plads lå stalden til ride- og 
kørehestene. Denne bygning stod noget i vejen for tra
fikken fra og til slottet. Den blev flyttet lidt, idet man 
udtog murtavlene og så flyttede bindingsværket uden i 
øvrigt at nedtage dette. I huset var der plads til 20 heste 
foruden et staldkammer med skorsten, det var på 17 bin
dinger eller 16 fag med kvist. Desuden lå der endnu et par 
af de gamle bygninger fra den forrige borgegård.

Efter denne omgang synede Bøvling slot endnu mere i 
landskabet end før. I ladegården blev bygget et helt nyt
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øksenhus (en øksenlade) i vest på 48 bindinger samt et 
nyt hus på 38 bindinger mod øst; desuden fik laden, der 
lå mod syd, et par tilbygninger, så gården var lukket ved 
denne side, men åben mod nord op efter borgegården.

Over hele borgegården, fra broen til ladegården og 
tværs over denne samt i øksenhusene, blev lagt stenbro, 
ialt 684 kvadratfavne.

Af håndværkere ved dette byggeforetagende huggede 
Jørgen tømmermand fra Ringkøbing det nye øksenhus på 
48 bindinger; men han fik ikke lov at sætte det nye fruer
stuehus; det blev en tømmermand fra Skive, som kaldes 
Laurids tømmermand, der kom til at udføre både dette 
arbejde og det nye stokværk på sydhuset; desuden var 
det ham, der flyttede ridestalden. En murermester blev 
hentet fra Nordborg, han hed Peder Oluf sen. Slottets 
dørlåse blev for størstedelen leveret af klejnsmed Anders 
Sørensen i Viborg, men Peder klejnsmed i Holstebro og 
Jens Nielsen i Pugpøt lavede også nogle dørlåse. Blandt 
landsbyhåndværkerne kan nævnes Thomas Andersen, 
Jep Nielsen og Jens Nielsen fra Lydum; de var murere. 
Tækkemand Jørgen Nielsen fra Toubro i Nr. Nissum 
lagde 85 fag tag på ladegården. Snedker Villads Nielsen 
lavede vindeltrappen samt en skive og en bænk til skriver
stuen; Peder snedker i Holstebro lagde gulv og loft i 
fruerstuen, lavede næsten alle dørene, satte skodder for 
fruerstuevinduerne og lavede svendeskiver og bænke. 
Byrge glarmester i Lemvig udførte alt glarmesterarbejdet, 
og det var ikke så lidt, idet det hedder om vinduerne, at de 
var „ganske øde og af landsens fjender sønderslagne og 
bortrevne.” Af hans specificerede regning ses det blandt 
andet, at der inde i det store hus var to vinduer over fruer
stuedøren og ligeledes vinduer over en dør, der førte fra 
fruerstuen ind til et sengekammer.

1649 lod Mogens Sehested vist nok på eget initiativ 
bygge det før omtalte fangetårn, da man ikke havde noget 
sikkert sted at indsætte de misdædere, som man tid efter
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anden måtte holde i forvaring under lås og slå. Tårnet 
blev bygget „næst sønden,” hvilket nok vil sige lige uden 
for porten. Det var opført af kampesten og havde en svær 
dør af egeplanker.

Rekonstruktion af Bøvling slot efter ombygningen, da Torstensons besættelse af Jylland 
var endt. Fangetårnet uden for porten blev dog bygget nogle år senere. Trappetåmet lader 
sig ikke helt sikkert rekonstruere. Det har muligvis været indbygget i taget som en kvist.

Da lensregnskabet for 1649—50 skulle revideres, ankede 
man over tårnbyggeriet; men det fik dog lov at passere, 
da der blev påpeget, at udgifterne kun var på 18,5 rdl., og 
at man aldeles ikke kunne undvære tårnet.

I regnskabsåret 1651—52 oplyses, at der i to år hvert år 
må bruges 100 rdl. af kronens indtægt til reparation især 
på tagene og køkkenfløjen, også i borgestuen måtte de
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reparere, da den var „slet øde.” Der blev også i disse år 
lavet inventar: 5 borde, 4 bænke og 1 liggebænk, 3 senge 
med himmel og 1 uden. Af listen over reparationer for 
1653—54 kan vi tage nogle udpluk:

Lensherrens eget sengekammer og lildhuset derved 
dønnichet og kalket. Ammestuen med pigernes kammer 
dønnichet og kalket og tvende lildhuse derved, så og skor
stenen forfærdiget. Deslige dønnichet og kalket skolen og 
repareret skorstensfoden. Gæstekammeret og lildhuset 
derhos samt gangen for samme kammer hen til fruerstuen 
dønnichet og kalket. Dette var i fruerstuehuset, og det ser 
ud til, at gæstekammeret har ligget modsat fruerstuen i 
nordenden af huset.

I skriverstuen blev opmuret en kakkelovn med potter. 
En lignende pottekakkelovn stod i borgestuen, mens 
fruerstuen og ammestuen havde jernkakkelovne.

Året efter lod lensmanden lave et skab, hvori lenets 
breve, tingbøger og deslige ting kunne opbevares, da der 
ellers ikke var noget rum dertil.

Mogens Sehested var 1655 igen kommet til lenet, han 
flyttede samme år slottets køkken fra nordfløjens østende, 
da det var blevet så slemt med røg, når vinden var i syd
vest; ja, næsten ved alle vinde „i den forrige tid jeg var 
her på Bøvling såvel som og nu, at kokken eller andre 
ikke kunne være derudi formedelst ded store røgs skyld, 
så kokken tit og ofte måtte forfløtte der ud og ind udi en 
af gæstekamrene, hvorfor jeg højligen var forårsaget en 
køkken på en anden sted at lade forfærdige.”

I svenskekrigens tid led slottet selvfølgelig også nogen 
overlast, men en fuldstændig ombygning som efter 1644— 
45 trængte det dog ikke til. Man kunne da reparere ska
derne for 200 rdl.

Da Bøvling slot kort efter enevældens indførelse blev 
solgt til hollænderen Henrich Rüse, efter hvem det fik 
navneforandring til Rysensten, må det have stået med sine 
bindingsværksbygninger. Man ved ikke, hvornår de nu-
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værende bygninger af grundmur er opført. Dog var der 
bindingsværksbygninger i 1743, og de kaldes da nye*). 
Tilsyneladende bibeholdt man ved ombygningen den 
grundplan, hvorefter slottet blev rejst på voldbanken, og 
det store fruerstuehus vedblev at være den fløj, som ejerne 
boede i. Den ejendommelige beliggenhed giver endnu 
Rysensten eller Gammel Bøvling sin særlige karakter.

Lensmændene og deres vilkår.
Bøvling len var i 1600-tallet et afgiftslen, hvoraf lens

mændene måtte svare en afgift, som forderes tid var fastsat 
i lensbrevet. Denne afgift skulle lensmanden altså udrede 
af indtægterne, som han havde af slottet og bøndergodset; 
men der var alligevel nogle kongelige rettigheder og ind
komster, som lenet måtte gøre regnskab for hvert år, fordi 
kronen havde forbeholdt sig disse helt eller delvist, så at 
lensmanden her kun fik en part eller slet intet for sin ad
ministration. Man kan dog sikkert regne med, at lenet var 
så værdifuldt, at det nok kunne bære noget ekstraarbejde. 
Adelsmændene var i hvert fald ivrige efter at sikre sig 
retten til alle kongelige len, og rigsrådet sørgede altid for 
at få denne ret fastslået i kongernes håndfæstninger, der 
som en grundlov fastlagde de retningslinier, hvorefter 
landet i den pågældende konges regeringstid skulle sty
res. Derimod var det kongen, som udnævnte lensmanden 
og bestemte, hvornår han igen skulle fratræde. Som lens- 
mænd på Bøvling sad i vort tidsrum en række mere eller 
mindre kendte adelsherrer, hvis navne her kort skal gives 
efter Kr. Erslev: Danmarks og Norges len og lensmænd 
1596-1660.

Predbjørn Gyldenstjerne til Nørre Vosborg fik lenet 
1597 og havde det til sin død 1616, hvorefter hans enke, 
Mette Hardenberg, kvitterede 1617. Som afgift til kongen 
måtte Gyldenstjeme årlig svare 800 daler, men fik af de
•) Chr. Christensen : „Tilstanden i Hardsyssel paa Christian VI.s Tid“ 

i årbogen 1919 s. 111.

Hardsyssels Aarbog LV 2
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uvisse indtægter halvdelen samt femtedelen af oldengæl
den. Sådan var hans vilkår fra 5. juli 1598; før den tid var 
afgiften betydelig højere.

Jens Jul til Kjeldgård (1580—1634). Lensmand på Bøvling 1631—34. 
Han var statholder i Norge 1618—29. „Han varen skarpsindig hoved“ , 
siger præsten Hans Wandel. (Fotografi fra Det kgl. Bibliotek).

Iver Jul til Villestrup (1617—27). Han svarede 900 
daler i afgift og fik halvdelen af det uvisse. Desuden 
måtte han gøre regnskab for den gejstlige juridiktion og 
fra 1622 føre særligt regnskab for tilmageskiftet gods.

Otto Skeel til Hammelmose (1629—31), sad med sam
me afgift.

Jens Jul til Kjeldgård (1631—34) var, som hans formand
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og Gyldenstjerne havde været, medlem af rigsrådet. Sam
me vilkår. Han var i en årrække statholder i Norge.

Joachim Beck til Gladsaxe (1634—39). Han svarede

Fru Ide Hansdatter Lange (1584—1649), Jens Juls hustru. Datter af 
Hans Lange til Brejninggârd. I sine unge år har hun været en stor skøn
hed, og som ældre var hun en uforfærdet dame, der sagde sin mening 
uden personsanseelse. (Fotografi fra Det kgl. Bibliotek).

også 900 „gode danske rigsdaler,” men fik dog kun en 
tiendedel af det uvisse. Hans forleningsbrev findes som 
bilag til lensregnskabet 1634—35, og vi skal læse nogle 
udtog af dette dokument.

„ — Han skal årlig svare 900 gode enkende rigsdaler 
uden al afkortning i nogen måde, enten med øde gårde og 
forarmet bønder, herredsfogeder, delefogeder, item gårde
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til officerer udlagt eller andre priviligerede personer, som 
for hans tid med noget af cronens gods forlenet er, ejhel- 
ler for møller at reparere; men hvad afslag, som 1629 siden 
de kejserlige vort land Jylland undvigte, af vore tilforord
nede commissærer på en del forarmede bønders landgilde 
til en vis tid gjort er, ere vi nådigst tilfreds at må årligen 
udi afgiften kortes og ellers inteet videre. Resten må Beck 
selv nyde efter jordebogen til at underholde sig selv og 
sine svende, slottets og ladegårdens daglige folk og tjenere 
med — dog hvis mageskiftegods, indløste eller andet 
gods, som afgangne Predbjørn Gyldenstjerne havde såle
des gjort regnskab for, skal i lige måde herefter komme 
os alene til bedste, og må Joachim Beck under samme af
gift nyde og sig til bedste bruge al avlen, affødningen og 
hvad anden fordel derpå med dets underliggende lade
gård falde kan, og derimod på samme ladegård og avl 
aldeles ingen omkostninger os i nogen måde tilskrive. 
Dog skal J. B. være forpligtet, når vor rejse der fremfal- 
der, at holde vore medhavende heste frit med hø og rug
foder på een dag, to eller tre, eftersom des lejlighed sig 
begiver.”

Af de uvisse indkomster som stedsmål, husbondhold, 
sagefald, arveførlov og rømningsgods skal han nyde en 
tiendedel, mens han „for den anden part af den øvrige 
rente såvel som for al told, cise og vrag” må gøre klart 
regnskab. Desuden skal han selv lønne fogeden, skriveren 
og anden privat arbejdskraft, og de må ikke have indtæg
ter af lenet „uden fogeden sine tiendepenge og skriveren 
sin skriverskæppe.”

„Skal han ejheller tilskrive os nogen fortæring på hans 
folk og tjenere, hvor han dem her i riget på vore vegne 
forskikker, såvelsom og være forpligtet at befordre vore 
brevdragere og andre, som haver vores fri pas igennem 
hans len med god fordrelse og forsørge dem med øl og 
mad og husly på en nats tid.

Så skal J. B. have godt tilsyn med vor og cronens ejen-
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dom i lenet, at den ikke med urette derfra heftes eller 
forvendes. — Desligeste skal han tjene os og riget med 6 
gerust heste, inden riget på hans egen og uden riget på 
vor bekostning.”

Byggeri på slot og ladegård må ikke udføres uden tilla
delse, men for „fleckeri,” mindre reparationer, skal han 
selv betale.

„Skal han have den gejstlige jurisdiktion og præsterne 
udi lenet i befaling og forsvar. Og hvad den gejstlige ren
te og stiftets indkomst sig belanger såvel som stedsmål af 
vore og cronens anpart af tienderne samt sagefald af præ
ster og degne sammesteds falder, skal han årlig gøre os 
rede regnskab for — alene os til bedste. Skal han og have 
indseende med kirkernes rente og indkomster, at den til 
kirkernes bedste og fremtarv anvendes, og kirkens kom 
årlig at lade ved kirkeværgerne sælge til formuende bor
gere udi købstæderne og til ingen andre.

Han skal årlig købe og betale af lenets indkomst 30 
gode slagteøksne, som til den 8. august til Skanderborg 
hendrives. Desligeste fremsende til København til set. 
Olufsdag årlig 3500 hvilling af Sandholmens (vistnok fra 
Harboøre) item 74 vorder tørre torsk. Og desforuden 
skal købes årlig 21000 hvilling, hvormed han skal lade 
have god indseende, at god fisk bliver leveret.”

Dersom fisken ikke er god, skal den erstattes af lens
manden personlig, og en sådan udgift må ikke lignes på 
bønderne, som skal holdes ved „lougsel og rett” og ikke 
forurettes imod loven og jordebogen.

Malte Jul til Gjessinggård (1639—46). Afgift som før.
Mogens Sehested til Holmgård (1646—51 og igen 1655 

—57). I første omgang sattes hans afgift til 2680 daler og 
den gejstlige jurisdiktion på regnskabet; men 1648 foran
dres afgiften til at være som for de forrige lensmænd, og 
i hans sidste lensmandstid svarede han 566V2 daler og 8 
skilling og fik de andre poster som før.

Otto Krag til Voldbjerg (1651—55). Han var en af sin
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tids mere fremtrædende adelsmænd. Han er også den 
lensmand, der får de mildeste vilkår. Oprindelig skulle 
han svare 617 rdl., gøre regnskab for indkøbt gods og den 
gejstlige jurisdiktion, men får en tiendedel af de uvisse 
indtægter. Allerede samme år giver kongen ham med eller 
mod sin vilje det indløste gods kvit og frit, og det var en 
indtægt på 292 rdl. Ligeledes får han fra dette år kronens 
tienderug og -byg til renteritakst 5 rigsort pr. td. Ende
lig får han i 1653 et afslag i den almindelige lensafgift på 
500 daler så denne fra maj dette år kun blev 1171/-* rdl. Der 
siges, at det er „for troskab og villig tjeneste som os elske
lig Otto Krag os og riget hidtil gjort og leveret haver, og 
os og riget herefter troligen gør og bevise må og skal.” 
Desuden fik han sin andel af de uvisse indkomster sat op 
fra en tiendedel til halvdelen.

Kr. Erslev skriver i sin bog: Danmarks og Norges lens- 
mænd, at det sidstnævnte tal for lensafgiften 1171/4 rdl., 
som findes anført i kopibøgerne, må bero på en skrive
fejl. Tallet er imidlertid rigtigt nok og kan findes i kvi- 
tantiarumbilagene for Otto Krags periode. Den fornemme 
herre sad næsten afgiftsfrit på det store len.

Korfits Trolle (1658—), svarede 1 daler mindre end 
Mogens Sehested i hans sidste periode. Trolle var den 
sidste lensmand.

Træk fra lenets dagligdag.
Før vi går over til at skildre det daglige arbejde med 

lenet gennem nogle spredte træk fra lenets forskellige 
områder, må vi først se på omfanget af det kongelige gods 
samt de kongelige rettigheder og pålæg, som det var lens
mandens ret og pligt at udnytte, røgte og efterkomme. 
Lenet havde nok stor lighed med et adeligt gods; men 
lensmanden havde alligevel som kongens embedsmand i 
de fire herreder en del forretninger at varetage, som lå 
uden for almindelig godsdrift.



Bidrag til Bøvling lens historie 23

For det første var der styret af hovedgården Bøvling 
slot med dets tilliggender af møller og bøndergods, der
næst en hel række kongelige indtægter, rettigheder og på
læg: Stiftets midler, som senere kaldes kongetiende, var 
jo ved reformationen overgået til kongen, som ligeledes 
regnede sig for ejer af alt kirkeligt gods; kirkernes og 
præstekaldenes og degneembedernes gods samt ret til 
sagefald af de kirkelige embeders indehavere. Told, sand
told og vrag, skat og førlovpenge skulle lensmanden ind
kræve og gøre regnskab for samt sørge for vedligeholdelse 
af veje og broer, plantning af frugttræer, humle og pil, 
samt udføre indkøb for kronen. Med hensyn til retsvæse
net havde lensmanden et mangeartet hverv, og så havde 
han endelig foruden disse civile nogle militære pligter 
som rostjeneste, opkrævning af særlige militære skatter 
og udskrivning af mandskab.

Næsten alle disse emner er nævnt i Joachim Becks lens
brev, men vi har gentaget dem og vil gå lidt nærmere ind 
på dem hver for sig. Det er ikke meningen at udrede lenets 
betydning i kronens eller statens økonomi, ejheller at ud
finde økonomiske tilstande eller bevægelser i tiden, men 
derimod at prøve på at give nogle billeder af lenets virk
somhed, hvorved vi rent lokalhistorisk kan udvide vort 
kendskab til lenet og dets område.

Hovedgården Bøvling slot hørte ikke til de største går
de, men på den tid, den hørte under kronen, fik den et 
meget stort tilliggende af bøndergods. Før reformationen 
hørte vist ikke stort mere end Bøvling sogn til gården. 
Derimod blev efter reformationen alt kongeligt gods i 
området lagt ind under slottet, så godset, da det blev 
solgt til Henrich Rüse i 1664, var stort. Hartkornet ud
gjorde da for hovedgårdens vedkommende 45 tdr. tien
derne 465 tdr. og bøndergodset 2002 tdr. Skønt hoved
gården således aldrig nåede at blive særlig stor, var dens 
marker udvidet flere gange. Således tillod Frederik II i 
1586 lensmanden, at en bondegård, der hed Gammelgård,
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blev lagt øde, så dens marker kunne lægges til slottets, og 
i 1646 fik lensmanden af kong Christian IV lov at øde
lægge to gårde, Mose, for at tage deres marker ind under 
hovedgården*). løvrigt må det vel siges, at der blev vist 
mådeholdenhed i at ødelægge bondegårde til fordel for 
hovedgården; der kendes eksempler på, at hele landsbyer 
er blevet nedlagt til fordel for kongelige eller adelige 
hovedgårde.

Den forholdsvis beskedne hovedgårdsmark dreves af 
slottets ugedagsbønder i Bøvling sogn, mens de længere 
fraliggende gårde ikke gjorde egentlig ugedags-hoveri, 
men nøjedes med at forrette visse kørsler og medvirke 
ved større byggeforetagender. Udvidelsen af hovedgår
dens jord forøgede imidlertid ugedagstjenernes arbejde. 
I 1616 pålagde lensmanden Predbjørn Gyldenstjerne med 
kongens samtykke kronens bønder i Fjaltring, Dybe og 
Trans for fremtiden at gøre ugedagsarbejde på slottet, 
såvidt lensmanden på kgl. majestæts vegne syntes ret og 
billigt at være. Dette pålæg nægtede bønderne at efter
komme, og de udeblev, første gang fra en dags tørveagen 
til slottet, næste gang fra en dags høslet og tredje gang 
fra en dags kornkørsel. Dette kunne lensmanden selvføl
gelig ikke finde sig i. Bønderne blev stævnet for Vand
fuld herredsting og dømt pligtige til at udføre de pågæl
dende arbejder, de nægtede; der blev taget delsvidne, de 
nægtede at adlyde ; de blev truet med opsigelse til fraflyt
ning af deres gårde, de nægtede at arbejde, så nær som 
Jep Knudsen i Ottedal.

Efter Gyldenstjernes død overtog Iver Jul lenet. Han 
kalder bønderne til tinge og foreholder dem deres ulydig
hed, men da de ikke vil give sig, lader han dem dømme fra 
deres gårde.

Den umiddelbare baggrund for disse tre sognes inddra
gelse i slottet daglige arbejde siges at være den store 
stormflod, som 1. december 1615 hærgede i Bøvling sogn, 
*) O. N.: Skodborg-Vandfuld herreder.
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og som også gjorde stor skade på slottets gamle strå
tækte bygninger. Et synsvidne fortæller os om de store 
skader, sognets gårde og marker led, og for at se baggrun
den for den alvorlige hoverisag, må vi læse lidt af syns- 
mændenes beretning:

Kirkeby, som Peder Toersen påbor, var „slet bortflødt 
både lade, herberghus, stalde og fæhus, og ikke var bleven 
standende uden alene taget af salshuset, som stod på rav 
på nogen ben og vægstolper, og hans rugsæd var med 
vand overløben og fordærvet.”

Inger Andersdatters hus „slet henført og øde.” Det bol, 
Peder Chrestensen Rytter påboede, med „salsen, laden og 
fæhusene slet bortført.” Hos Niels Poulsen på Løkke var 
to huse bortført, og „væggene om hans sals og andre huse 
med vand nederløben, desligeste hans rugsæd meste delen 
med sand overskyllet.” De to værsteder på Fjordsiden, 
som beboedes af Jens Fisker og Peder Oluf sen samt Chri
sten Laursen og Jens Jørgensen på Høfsøre havde fået alle 
huse skyllet bort, mens rugsæden var dels skyllet bort og 
dels ødelagt af sand. Et værsted ved Vod, som Jep Mad
sen boede på, var også helt bortskyllet. Ligeså med An
ders Nielsens sted; men her havde dog noget af tømmeret 
holdt taget fra at forsvinde; dog lå det hele på jorden. 
Else Torsdatters hus var henflydt og ligeledes det vær
sted, Jens Poulsen Smed havde. Jens Tøgersens værsted 
var „forødt og nedertagen.” Hos Jens Pedersen i Kjøl- 
hede var salsen „næsten neder slagen og lade, fæhus og 
herbergshus slet øde og bortført.” I Krogshede hos Chri
sten Michelsen var stor skade på salshuset, der var meget 
nedslået af vand, ligesom de andre huse havde lidt meget. 
Hos Niels Jensen sammesteds var salsen helt øde. Chri
sten Jensens sals, lade og andre huse i Sivgård havde lidt 
stor skade. I Quistbol havde vandet henført laden, sals og 
fæhus var næsten øde. Klitgård og Brogård havde lidt stor 
skade på husene, Sudermark ligeledes, ligesom mange 
huse i Brørup by havde lidt skade af vandfloden.
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Om alle de her nævnte ejendomme siges, at deres rug
sæd var helt eller delvis ødelagt.

Gårde som Lykke, Krogshede, Søgård og Sudermark 
ligger i vore dage så højt som ved 10 fods kurven, og 
Kjøl'hede ligger noget højere. Formodentlig har vandet 
stået mellem 3 og 4 m over daglig vande.

Nu hævder lensmanden og hans ridefoged, at de arme 
bønder i sognet ikke kunne overkomme alt hoveriet til 
slottet efter denne store ødelæggelse, hvorfor de griber 
lejligheden til at udvide kredsen af ugedagstjenere. Det 
antal bønder, man vil tvinge ind i det daglige hoveri, var 
ret stort: 35 i Fjaltring, 10 i Trans og 15 i Dybe.

Hvordan kunne nu disse bønder modsætte sig det krav, 
lensmanden med kongelig tilladelse rejste? Jo, de havde 
et gammelt kongebrev, som de forlangte respekteret. På 
hjemtinget blev det fejet til side; men i tiltro til dets hold
barhed nægtede de at adlyde den afsagte dom; ja, stæv
nede lensmanden og hans fogeder til Viborg landsting 
1617 for med kongebrevet i hånd for en højere ret at tvin
ge disse herrer til ikke at røre ved deres frihed. Det var 
Laurids Oluf sen i Ottedal og Peder Madsen i Ærtbjerg, 
som på egne og medbrødres vegne udtog landstingsstæv
ning imod husbonden. For landsdommerne fremlagde de 
deres brev.

Brevet var udstedt af kong Hans og var dateret Vester
vig kloster set. Remigi dag 1505; det meddelte, at maje
stæten:

„ — af sønderlig gunst og nåde have undt og tilladt, 
at kronens tjenere udi Vandfuld herred må og skal der
efter til evig tid være kvit og fri for oldensvin og skov
svin, sameledes at deres skat, leding, gæsteri eller nogen
anden deres ret årlig skyld skulle herefter ej årligen for
højes, meden de måtte og skulle være og blive ved sådan 
skat, skyld og gæsteri, som de af arilds tid været haver 
og ej ellers besværes med nogen ulovlig ægt eller sådan
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ulovlig tøngi af lensmanden i Vandfuld herred efter denne 
dag i nogen måde —.”

På grundlag af kong Hans’s brev, der var stadfæstet af 
Fr. II, skrev bønderne en ansøgning til kongen om at få 
hjælp imod deres lensmand og hans fogeder; men kongen 
havde jo givet lensmanden lov til at lægge byrden på bøn
derne, så han hverken ville eller kunne hjælpe dem. Over 
for landsdommerne fremhæver bønderne, at de i forvejen 
forretter adskillige arbejder for slottet „først at age vrag 
fra stranden, hvor lensmanden eller hans foged lader os 
tilsige, dernæst smør at age fra kronens slot, hvorfor vi 
tilsiges ; derforuden korn at age, hvorhen vi tilsagt vorde ; 
dertil giver vi pending for ægt af tre hele lægds gårde, 
som er otte skilling ringere end halvfemte daler, og som 
kaldes Kolding vognpenge, og siden at føre og age kon
gens folk, hvorhen som lejlighed sig begiver; her foruden 
siden den store havflod gik op, da har vi med andre kon
gens tjenere i Vandfuld herred vedtaget at færdige, hvad 
der fattes på vold, diger og broer så meget, som os mulig 
var med heste og vogne at hjælpe — hvilket vi mener at 
have efterkommet, som vi er bleven tilsagt.”

Desuden siger de, at herredsfogeden har været vildig i 
sagen, og hans domme derfor er ugyldige. Men det hjalp 
dem ikke. Ridefogeden fremlægger sit synsvidne på det 
af vandflod ødelagte sogn og hævder, at ugedagstjenesten 
falder unødig hårdt på Bøvling sogns 19 gårde og nogle få 
bol. Det er aldeles nødvendigt, at de ulydige bønder døm
mes til „at lide og undgælde som ved bør!”

Lensmanden Iver Jul var forøvrigt selv landsdommer, 
og hans kolleger, der nu sad til doms over ham, giver ham 
helt og fuldt ret. Hovedgården skal drives; sagen mod 
bønderne er ført, som den skulle. Både domme, diele og 
udvisning kendes at skulle stå ved magt.

Alle tredsindstyve bønder med undtagelse af den for
sigtige Jens Knudsen i Ottetal mistede den dag retten til 
at sidde i deres gårde og boliger. De måtte nu op på slot-
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tet og aftinge deres vilkår med lensmanden eller ridefoge
den, idet man forlangte, at de fæstede deres ejendomme 
påny og betalte stedsmål af dem, og så måtte de selvføl
gelig herefter gøre alt det arbejde, lensmanden forlangte 
af dem.

En lignende sag om hoveripålæg kendes fra Skodborg 
herred, hvor bønderne i Rom, Lomborg og Tørring 1650 
fik ordre til at deltage i arbejdet på Bøvling slots hovmar
ker. De strittede imod og har gjort det temmelig groft, thi 
tre af dem blev indsat i det splinternye fangetårn „forme
delst deres grove forseelse de falskeligen havde været 
hovedmænd til og anklaget lensmanden for hs. kgl. maje
stæt.”

Også i dette tilfælde har bønderne klaget til kongen, 
uden at deres klagebrev forøvrigt kendes, men det må 
have været temmelig groft; for Frans Jensen i Overby, 
Anders Christensen og Laust Christensen af Nordenkær 
blev sat i fangetårnet, og Anders Christensen blev dømt 
til at miste en finger. Der gik bud efter mester Jens 
Skarprichter, men to nætter, før han kom til stedet, brød 
fangen ud af det nye tårn og slap bort. Mestermanden fik 
dog 4 daler for sin rejse. De andre to fanger blev under 
ledsagelse af Jens Mouritsen og Morten Soldat transpor
teret til Bremerholm, og året efter blev Jens Christensen 
fra Nordenkær også forsendt til arbejde på denne straffe
anstalt. Bønderne i de tre sogne måtte falde til føje og 
betale en sagefaldsbøde på 90 daler for deres „adskillige 
ubevislige og strafværdige yppigheder, som de imod deres 
forrige lensmand, velbårne si. Mogens Sehested, havde 
øvet og beganget.” Gården Nordenkær i Lomborg blev 
derefter bortfæstet til Christen Christensen, som nok er 
en broder til de tre ovennævnte mænd med samme efter
navn. Hans moder afstod gården til ham, og han måtte 
give 100 rdl. i indfæstning.

De af kronens bønder, som boede i nogenlunde nærhed 
af slottet, har sikkert haft ret store hoveribyrder, ligesom
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de sammen med de længere bortliggende har haft en god 
del kørsler at forrette, hvad de bønder fra Fjaltring, Dybe 
og Trans jo allerede har fortalt os.

Bøndergodset til det kongelige slot var spredt ud over 
herrederne fra Lemvig til Ringkøbing. I slottets jordebø- 
ger kan vi læse fortegnelsen over gårde og huse og se, 
hvilke mænd, gårdene skrives for, samt de udgifter i form 
af landgilde og andre gamle byrder, som de pågældende 
ejendomme skulle yde. Når man omregnede disse faste 
ydelser til korn, fik man på den tid hartkornet, og vi har 
set hartkornets størrelse ved slottets overgang til privat
eje. Her vil vi tage en jordebog fra regnskabet 1642—43 
for at få en oversigt over gårdenes beliggenhed og deres 
landgildeydelser.

Gårdenes beliggenhed.

Vandfuld herred
Helgårde Halvgårde

74 50
Bol

27
Halve bol

24
Skodborg herred 63 48 6 6
Ulfborg herred 14 15 18 1
Hing herred 24 15 19 6
Hjerm herred 1 0 0 0

177 128 70 37

Denne sammentælling siger os dog intet om bøndernes
antal, idet der både på større og mindre ejendomme ofte
sad flere fæstere. Af disse gårde var der en del jordegne,
hvor bønderne selv ejede bondeskylden, mens kronen 
alene havde herlighedsretten. Af den slags ejendomme 
fandtes i lenet 32 helgårde, 25 halvgårde og 3 bol; men der 
havde været mange flere selvejere, og går man jordebo- 
gens landgildeydelser igennem ser man, at et meget stort 
antal ejendomme svarer leding, hvilket er et tegn på, at de 
enten er eller har været i bondeeje.

Af det her nævnte antal ejendomme svaredes i hvert 
fald leding af 92 gårde, 69 halvgårde, 10 bol, 7 halvbol og
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desuden af 2 huse ; men kun 32 helgårde, 25 halvgårde og 
3 bol havde bevaret deres ret som selvejere. Over halvde
len af kronens gårde og bol har således engang været 
selveje. En del selvejergårde var desuden overgået til 
godsejerne på lenets andelsgårde, og hos meget gammelt 
selveje findes ledingsydelser ikke mere optegnet på dette 
tidspunkt. Alligevel giver ledingsydelsen os en anelse 
om, at der har været mange selvejergårde i de fire vest
jyske herreder.

Noget rigtig klart billede af selvejernes antal i lenet 
giver jordebogen dog ikke, da der ofte fandtes flere mænd 
i gårdene, og disse kunne godt være delt i bygninger, så 
een gård kunne være to gårde, der lå side om side. I kvi- 
tantiarumbilagene for skat finder vi derfor ofte flere per
soner end jordebogens gårdantal:

1600: 49 jordegne bønder 35 indester
1610: 39 jordegne bønder 32 indester
1625 : 44 jordegne bønder 34 indester
1633: 39 jordegne bønder 28 halve grd. og indester 
1656 : 48 jordegne bønder 41 havgårde, 28 indester

Tallet fra 1633 er altså det samme som jordebogen; 
mens det sidste og højeste tal vel kommer nærmest til det 
antal mænd, der sad som selvejere, og vi må tro, at der har 
været enkelte af disse, der har ejet både bondeskyld og 
herlighed. Ret mange har der dog næppe været; men jeg 
kan nævne en gård som Sønder Muldbjerg i Hover sogn 
(se min artikel her i årbogen 1948 om Knud Jensen Dye- 
kier s. 75 f.).

Foruden hoveriet og ægtkørslerne ydede gårdene i lenet 
en betydelig landgilde, som dels var rene fæsteafgifter og 
dels gamle ydelser som stud, inne og leding.

En sammentælling af landgilderne giver samtidig op
lysning om ydelsens mange forskellige varer. For hele 
lensgodset opgives landgilden 1642—43 at være:

Penge: 343 daler 2 mark 8 skilling rigsmønt. Rug: 137
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tdr. 3 skp. Byg: 810 tdr. 4 skp. 1 fdk. Malt: 8 tdr. Mel: 
40 tdr. Havre: 247 tdr. 1 skp. 2 fdk. Smør: 35 tdr. 5 pund 
5 mark. Skovvogne: 25%. Fødenød: 32%.Svin: 208%. Får: 
70%. Lam: 62. Gæs: 84. Høns: 64. Hvilling: 1706 snese 
17 stk. Sild: 3 fjerding 112 snese 7 stk. Torsk: 2 vorder 8 
snese 2 stk. Ål: 12% snese. Honning: % tønde 13 stobe. 
Æg: 2 snese. Salt: 3 skp. Bekiør: 21%.

Omsat i penge godt 2200 daler og regnet i hartkorn det 
samme antal tønder. 1626—27 ansloges i regnskabet land
gilden til 2397 daler. Hartkornet og altså også landgilde
ydelsen var ikke altid lige stort, idet der var tilgang og 
afgang af gårde på grund af mageskifte, indløsning af 
pantsat gods og salg. Således blev der (1622—23) lagt 12 
ejendomme til lenet, de var mageskiftet fra lensmanden 
Iver Juls eget gods; 1632—33 fraskiltes 4 gårde i mage
skifte med Knud Gyldenstjerne til Timgård; de tilskif
tede gårde lagdes til Silkeborg len. 1640—41 mageskifte
des 2 gårde bort, og kun den ene af de modtagne gik til 
Bøvling len. Forandringerne ved mageskifte var dog ikke 
store. Langt større var de svingninger, som forårsagedes 
af nødvendige nedsættelser af landgilde efter misvækst, 
krige og soldaterudskrivning.

I en årrække omkring 1615 træffes nedsættelse for 44 
gårde på ialt 96 daler. Efter den store vandflod 1. decem
ber 1615 fik 5 mænd i Bøvling, 8 i Fjaltring og ikke min
dre end 38 i Harboøre afkortning i deres landgilde. Om 
27 ejendomme i Langør fjerding i sidstnævnte sogn hed
der det, at de er aldeles bleven forødt, med vand og sand 
og sten overløben. I årene 1629—30 og det følgende år 
afkortes en stor del landgilde på grund af den kejserlige 
besættelse. I det første år hedder det om sognene:

Fjaltring er fordærvet af sand, har så godt som ingen 
sæd (har haft vagt ved stranden). Betaler % skyld med 
undtagelse af få ejendomme.

Trans betaler % undtagen Lych og Morshalle, der bliver 
helt fri og næste år halv skyld.
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Ferring ligeså, dog en gård helt fri.
Dybe har ringe sæd, denne sogn er ved strandsiden og 

har haft ryttere, så de er så forarmede, at de ikke kan 
udgive uden Vz skyld, Pugholm lidt mere og Kastbjerg 
helt fri og næste år halv skyld.

Vandborg har haft ryttere, eftergives V3 landgilde.
Engbjerg ligeså, men Smedshave helt fri og Vz til næ

ste år.
Hygum  ligeså.
Hove ligeså afkortes V3 undtagen Anders fra Houlund, 

som er slet forarmet, fri og næste år det halve.
Ramme har ikke halv sæd, giver Vz skyld.
Bøvling forskånes for % landgilde.
Flynder. Liden Ørs og Munchbæk har halv sæd, giver 

Vz skyld.
Fabjerg. Efter deres sæd og armod giver de to parter 

af deres skyld i år. (Formentlig %).
Lomborg har haft ryttere og har ikke Vz sæd, giver Vz 

skyld, undtagen 9 mænd, der er helt fri i år. I Kjelder er 
husene næsten nedbrudt.

Rom giver 2 parter.
Heldum giver 2 parter, men Veje Vz skyld.
Lem do.
Nissum  do. undtagen enken Margrete i Ejdal, som er 

sædløs og nogle af husene nedrevet, kvit for skyld i år og 
halvt til næste.

Gudum. Hvistendal giver Vz skyld.
Resen Vz.
Nees Vz.
Lemvig har Vs sæd, bliver fri for 2 parter. Det er nogle 

af kronens jorder, som borgere i byen har i fæste.
Harboøre. Ene fiskere. Har så godt som ingen sæd. 

Deres fiskeredskaber og både er dem næsten frataget, så 
de så godt som intet har fisket. Svarer Vz skyld.

Idom  ligeledes, undtagen Østerlund, der er sædløs og 
husene nedbrudt, kan i år ikke give landgilde, næste år Vz.
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Vildbjerg 2 parter skyld.
Husby ligeså.
Uldborg, C'hr. Lauridsen i Korsgård Vz skyld.
Staby 3 parter af skylden.
Madum, 4 gårde giver 2 parter, Bundgård har et hus 

nedbrudt giver Vz skyld.
5. Nissum giver 2 parter. Fiskerlejerne udgiver % af 

fiskene som Harboøre.
Rindom. Efter sæden, og da de bor ved Ringkøbing, så 

de har lidt des større overlast, Vz skyld.
Nysogn. Dette sogn efter sæden, og efterdi der haver 

ingen durchtag (gennemrejse) været, udgiver de 3 parter 
og forskånes for den 4. undtagen Stengård, som er meget 
forarmet og har næsten ingen sæd, % skyld. Gregers 
Christensen sættes også lidt ned.

Gammelsogn giver de 3 parter.
Velling giver 2 parter.
Omme. Kiergård, Kristen i Askov og enken i Halkær 

Vz skyld. Jens Andersen i Halkær 3 parter, Skrostrup Vz 
skyld. I Lille Spobæk og Klink er husene nedbrudt, giver 
x/4 skyld og næste år Vz.

Hee, 2 parter af skyld og kvit den tredje.
Stadil, 2 parter.
Torsted giver Vz skyld undtagen Christen Jul i Bondes

gård, han giver 2 parter og kvittes den 3.
Hover fejler de 2 parter af sæden, giver V3 skyld.
Ringkøbing fuld skyld af de stug ager og enge, der 

haves.
Sønderklit giver som Harboøre V3 fisk.
Handbjerg 3 parter skyld.

Hele afkortningen udgjorde dette år 1634 rigsdaler eller 
omkring % af landgilden. Under de tre krige var al op
krævning af bøndernes ydelser naturligvis umulig; det 
skulle de tyske, svenske, polske og brandenburgske sol
dater nok sørge for.

Om bøndernes hoveri har vi allerede læst, og vi vil kun
Hardsyssels Aarbog LV 3
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tilføje, at det som almindelig forøgelse af dette blev bøn
derne pålagt at udføre spindearbejde. 1618 købtes V2 
skippund 5V2 lispund 6 skålpund (254 skålpund) hør, 8 
lispund 7V2 skålpund (10516 skålpund) hamp, som bøn
derne skulle spinde, efter at det var stødt, heglet og bør
stet. Resultatet af spindingen skulle forelægges som rent 
garn og blårgarn. Senere blev denne spinding omregnet i 
spindepenge og gjort til en fast årlig afgift.

Møllerne udgør en særlig del af bøndergodset, idet lenet 
for at holde møllerne i gang måtte sørge for deres vedlige
holdelse. Vi hører derfor lidt mere om dem i lensregn
skabet end om bondegårdene. Vogstrup mølle i Vinding 
havde været pantsat, men indløstes først i århundredet. 
Den var ikke meget værd, idet den kun svarede 8 tdr. 
mel om året. Fra 1618—31 fik den ganske vist nye sten 
og vandhjul, men fra 1635 er Hen øde og afkortes sin 
skyld som ganske utjenlig. I 1649 sidder der en fattig 
mand i møllehuset og svarer 1 daler. Det er nok den for
henværende møller Jens Madsen, der døde 1650; med 
ham forsvandt møllen ud af sagaen. Lomborg mølle havde 
1623 længe stået moxen øde, men den blev nu repareret 
for 10 daler og sat i gang, idet den blev fæstet bort til 
Niels Madsen. To år senere får den en lille møllesten og 
1633 fik den 2 sten, der blev købt hos smeden Jørgen Jen
sen i Vedersø for 21 daler. Efter Thorstenson-krigen var 
den helt øde, og det fik den lov til at være; i 1650 sidder 
her en fattig mand for en ringe afgift. Den sidste fæster 
til møllen var Niels Skarisen, der fik den 1627 for 6 daler 
i indfæstning. Den svarede vist en lignende landgilde som 
Vognstrup mølle. F åre mølle i Flynder holdt sig hele pe
rioden ud. Som fæstere sad her Jens Eriksen 1623—40, da 
han oplader møllen til Peder Nielsen, der giver 8 daler i 
indfæstning. Den næste fæster er Jens Christensen, der 
fik den 1650 for 20 daler indfæstning.

Vesfer Ramme mølle kom til kronen ved mageskifte 
med lensmanden Iver Jul 1622.1 årene derefter fik den en
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grundig reparation. I kejserkrigen led den meget og fik 
igen en hovedistandsættelse. Den første fæster hed Peder 
Rasmussen, han afløstes 1623 af Jens Nielsen, der tre år 
senere efterfulgtes af Morten Vollesen, der gav 12 daler i 
indfæstning. I 1634 blev der taget syn på møllens skrøbe
ligheder. Det hedder, at kværnen nær mølledammen var 
ved magt, så den kunne male; men ved den østre kværn 
var knaghjulet sønderslidt, og det ydre hjul på samme 
kværn var råddent. På vandgavlen var 20 deller rådne og 
formuldet, og taget på møllens sydside var delvis afblæst 
og ilde ved magt. I oktober 1635 blev møllen, der altid 
døjede med bagvandet fra fjorden, ramt af en stormflod, 
der ved nattetider steg så højt, at Morten møller med kone 
og børn måtte flygte og kom med stor livsfare over til 
naboen Oluf Pedersen, hvor de boede i lang tid, mens 
møllen blev gjort i stand. Ved den lejlighed ødelagdes 
husene delvis, og meget møllekorn blev skyllet bort. I 
1641 svaredes af møllen 40 tdr. mel og 2 svin at fede, og 
møllen har haft god søgning og været den største af lenets 
fire møller; efter den store ulykke fik den i flere år afslag 
i landgilden på 20 tdr. mel.

Stedsmål, som betaltes ved overtagelse af en fæstegård 
eller en tiende, var en af lenets uvisse indkomster, som 
kongen forbeholdt sig en del af. Derfor skulle lenet gøre 
regnskab for denne indtægt, og vi træffer i hvert lensregn
skab en liste over stedsmål. Denne liste indeholder som 
regel både den tiltrædende og den afgående fæsters navne 
og noget om eventuelt familieskab samt en bemærkning 
om gårdens tilstand, hvis den var dårlig, så det kunne få 
til følge, at stedsmålet sattes særlig lavt. Ved hjælp af 
jordebøger og stedsmålslister kan man som regel finde, 
hvem der fra 1610—61 sad som fæstere på kronens gårde 
i Bøvling len. Disse lister bruges derfor meget af lokal- og 
personalhistorikere. En udredelse af fæsterrækken på 
lenets gårde vil imidlertid tage for megen plads her, der
imod kan det oplyses, at af samtlige opførte stedsmål for
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gårde og huse fra 1610—1655 er der ialt ca. 30 pct, hvor 
der siges, at fæstet er gået fra forældre til et barn eller 
omvendt, idet der af 1026 fæsterskifter er 312, hvor far, 
mor eller svigerfader nævnes som opladere af fæstet, og 
så er der 2 tilfælde, hvor en far har fået fæste efter en af
død søn. I nogle tilfælde nævnes, at yngre enker har giftet 
sig igen, og at den nye ægtemand må betale stedsmål. Det 
er tilfældet 1641 med tre enker i Harboøre, deres første 
ægtemænd var druknet i havet. En enkelt gang slipper en 
fæster for at svare stedsmål; det var også i Harboøre. Her 
havde Mads Josefsen i 1654 fæstet en bolig med lidt jord, 
hvoraf der årlig skulle svares 2^2 snese hvilling i land
gilde. I stedsmål skulle han ved overtagelsen yde 5 daler, 
men før pengene blev betalt, flyttede han ind og holdt 
bryllup. På bryllupsdagen skete det sørgelige uheld, at 
mens man var i kirke, brændte „hans hus og gård” ned 
til grunden. Blottet for hus og hjem slap den arme mand 
for at betale de 5 daler. Stedsmålets størrelse afhang både 
af en vurdering af landgilden og gårdens tilstand samt af 
tilbud og efterspørgsel. Man måtte derfor handle med 
slottets ridefoged om størrelsen af denne afgift. Et steds
mål på omkring 50 daler for en helgård var ikke ualmin
delig. Derimod må det siges at være usædvanligt, at 
Pugholm i Dybe 1636 kostede 200 daler og en gård i 
Fjaltring med noget jord og eng, som brugtes dertil, ko
stede 400 daler i stedsmål 1626, da den blev fæstet af 
herredsfogedsønnen Poul Nielsen af Volder; men det er 
også de største beløb, der betaltes for gårde. I almindelig
hed lå prisen for mindre og mellemstore gårde fra 20—40 
daler. I Harboøre betaltes landgilden næsten altid som 
fisk, og her ser det ud til, at en landgilde på en snes hvil
ling som regel kostede 2 daler i stedsmål.

Når fæsteren havde betalt stedsmålet, fik han sit fæste
brev, der gjaldt for hans og hustruens levetid, og kunne 
familien svare og yde, hvad de skulle i skatter, landgilde, 
hoveri, ægt og arbejde, samt holde gården i orden og ellers
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leve skikkeligt, som folk i almindelighed gør, så hører vi 
ikke meget til dem uden ved fæsteskifte, i skattelister og 
slottets jordebøger. Sidstnævnte sted kan en mand som 
bekendt endda stå skrevet for en gård længe efter sin død.

Men der skete jo unægtelig også en del uregelmæssig
heder, hvorved vi får et indblik i tidens forhold. En mand
1 Overby, Rom sogn, ved navn Niels Lauridsen, drak sig 
ihjel i Østerboel. Det var 1618, og som hos en, der selv 
havde voldt sin død, tilfaldt hans efterladte hovedlod 
kongen, efter at afdødes kone Else Klemensdotter havde 
fået sin halve lod i boet. Kongens andel blev 25 slette 
daler. Boet blev synet sidst i august måned, og vi vil se, 
hvad der var i gården og på marken.

Kornet var kun delvis høstet, og den forfaldne land
gilde udlagdes deraf. Som besætning fandtes 1 gammelt 
øg og et føl, 3 køer og 2 små grise; i gården var der en 
gammel vogn, og af redskaber var der 1 spade, 1 høle, 
segl, 1 lyngle, 1 sav og 1 naur. Endvidere fandtes 3 stand
tønder, 3 små kar, 3 fade og nogle trætallerkener, 1 ild
klove, 1 skæppe, 1 kurv, 1 økse, 1 trug, 1 sold, 1 kærne,
2 øltønder, 3 sække, 1 stål-lyshænge, 1 furkiste, 1 lille 
skrin, 1 gammel dyne, 1 sengeklæde og 1 hølsklæde. Af 
fødevarer fandtes 1 fjerding smør, IV2 tdr. rug, V2 td. byg, 
1 td. malt og 1 side flæsk. Desuden lå der i skrinet V/z 
daler 1 mark i penge. Boet er trods det yderst simple og 
enkle bohave dog ikke præget af fattigdom.

Om liget af den døde mand blev jordet under galgen, 
fortælles ikke. Dette skete derimod med en kvinde i Hol
stebro, da hun hængte sig selv. De, som skar hende ned 
og bragte hendes lig hen under galgen, fik for dette ar
bejde fire daler, og resten af kvindens formue, 207 daler, 
tilfaldt kongen.

Hos Niels Jensen i Smedshave i Vandborg tildømtes 
kongen i 1626, da Niels blev henrettet for drab, det halve 
af boet: 18 traver rug, 48 traver byg, 40 traver havre, 1 
stud til 7 sid., 1 ungnød, 4 køer, 3 heste, 6 får og lam, 1
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svin og 6 gæs. Det var hele gårdens avl og besætning. 
Enken beholdt IMî vogn, 1 plov, 1 sav, 1 høle, 1 segl, 1 
hårtøj, 1 fork, 1 stålgryde, 1 messingkedel, 3 øltønder, 2 
standtønder, 1 pibekande, 3 bollier, 2 fade, 1 træfad, 3 
trætallerkener, 1 kandeskab og 1 gi. dynevår. Denne gård 
var noget bedre besat, og boet havde langt større værdi 
end det, vi så i Rom.

I Volder, Ramme sogn, dømtes herredsfogeden Niels
Madsen 1632 fra sin fred på grund af drab; her blev kon
gens part i boet 130 rdl. Gården havde på den tid et hus
dyrhold på: 4 heste, 1 føl, 7 køer, 2 kvier, 1 stud, 4 kalve, 
8 får, 16 lam, 4 svin, 3 grise, 3 gamle og 5 unge gæs. Vog
ne, redskaber og lign. udgjorde: 2 gi. trævogne, 1 beslagen 
vogn med leirer, rebe, tømme og puder, 1 slæde, 1 plov, 2 
træharver, 1 hakkelseskiste, 2 grebe, 5 øltønder, 2 segl og 
1 hornlygte. Niels Volder har siddet lunt inden døre, men 
som herredsfoged var han også fri for landgilde.

Egentlige øde gårde har der vist ikke været mange af*) 
men undertiden ses det af stedsmålslisterne, at gårde og 
steder betegnes som øde. Det var en af lensmandens plig
ter at få disse gårde på fode igen ved at skaffe dem nye 
fæstere, som han kunne lette tiltrædelsen ved at sætte 
stedsmålet lavt og ved eventuelt at skaffe dem en nedsæt
telse af landgilde det første år. Især efter de krigerske be
sættelser af Jylland spiller de øde gårde en rolle.

Bøvling len ligger ved havsiden, og i lensregnskaberne 
træffer vi forskellige ting, der er præget af havet og ky
sten fra Harboøre til Nymindegab. I Harboøre og længere 
mod syd, hvor der var fæstere, som helt eller delvis levede 
af fiskeri, træffer vi landgildeydelser i form af fisk fra 
havet. Desuden opkrævede kronen sandtold på stranden 
af de skuder, som til visse tider lå der på fiskeri. Det kan

*) Helt ødelagte gårde træffes egentlig sjældent; men betegnelsenøde 
bruges, så snart gården er ved at være ubeboelig, mangler fæster, ikke 
er tilstrækkelig besat med husdyr, eller hvis jorden af en eller anden 
årsag ikke dyrkes eller blot dyrkes af en anden end gårdens fæster.
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ikke ses, at Harboøre-fiskerne har betalt denne afgift; 
men ved Torsminde, eller som det skrives Torskminde, 
Holmslands klit og ved Nyminde faldt disse indtægter 
hvert år. Fiskerne, der boede ved havet, var fri.

Sandtolden gik til kongen alene. I året 1610—11 sva
rede 14 både ved Torsminde, 11 ved Holmsland og 12 
ved Nyminde denne afgift. Det sidste sted var ydel
sen for hvert skib 50 hvilling, mens de andre fiskere ydede 
torsk. De største bådelag gav 26 torsk, og de mindre som 
regel det halve. Fiskene skulle leveres som tørre og blev 
sendt til København med en skude, der næsten hvert år 
fra Lemvig sejlede indkøbte tørfisk til hovedstaden. For
uden sandtolden kunne det hænde, at lenet opkrævede 
told af indført tømmer, ligesom Ringkøbing toldkasse 
hørte under lenet, og et enkelt år står der om en rejse med 
toldpengene. Også afgift af stude, der udførtes, træffes et 
enkelt år, idet en liste fortæller, at der i foråret 1627 fra 
Nyminde skulle udføres 1948 stude. Deraf tegnede 8 
handelsmand fra Holstebro sig for 533. Lemvig 6 han
delsmand for 234, Ringkøbing 17 handelsmand for 845 
stude. Resten kom fra Ribe, Varde og Viborg. Den stør
ste sending stude havde Las Christensen i Varde, han 
leverede 179, derefter kom Reinhold Reinicke og Albert 
Reinicke i Holstebro med 155 og 132. Dorthe Christof- 
fersdatter, Jens Olufsen, borgmester, og Hans Jensen 
Thomel af Ringkøbing udskibede henholdsvis 132, 120 
og 110 stude.

Om strandinger langs havkysten fortæller regnskaberne 
en hel del, idet kronen havde forret til at købe strandings
gods, der kom ind med levendes medfølge og ellers hæv
dede sin strandret. Det kan ikke siges, at strandingerne 
udgør nogen særlig stor indtægt. I året 1616—17 tjentes 
dog 125 daler på et strandet skib, der var fra Lybæk og 
kom ind ved Lyngvig; det var ladet med rug, der gik tabt, 
men af vraget, som købtes af skipper Hein Remmers, blev 
der dog en god fortjeneste.
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1619 i november blev en hollandsk fiskersmakke fra 
Usendelf påsejlet af et større skib om natten, da det lå for 
anker. Skipperen, Claus Simonsen, kom dog i land med 
vraget, en del salt og sild blev bjerget. Året efter stran
dede et andet hollandsk skib, hvorfra der bjergedes noget 
vådt hør og hamp, samt en skude med fjæl og tømmer, 
som ingen folk medfulgte. Den sidste stranding skete 
ved Nyminde.

1623—24 strandede Eggert Pisches fra Vestf risland 
med et lille skib ved Nyminde; lensmanden købte her en 
del tømmer.

1626—27 strandede et skib fra Stralsund på Harboøre, 
det var ført af Hans Gulidtz der junge, og næsten intet af 
skibet eller dets last af små savdeller fra Holland bjergedes.

1630— 31 indstrandede et hollandsk skib med rug. Det 
var blevet erobret af en sørøverkaptajn eller kaper fra 
Dünkirch. Om Diinkircher-kaptajnen skal vi senere høre; 
han blev nemlig fanget. Samme år strandede ved Lyngvig 
en anden hollænder. Seks af skibsfolkene druknede, men 
kaptajnen, Jacob Tonisen af Stavor, reddedes. Lidt senere 
strandede også ved Lyngvig en lille engelsk skude, hvis 
skipper selv bjergede og solgte, hvad der levnedes ved 
forliset. Endelig strandede i marts 1631 otte små hollæn
derskibe, der var fragtet til Ringkøbing. Et af disse skibe 
undgik dog ødelæggelsen, idet det gik ind gennem Tors
minde, hvorfra det dagen efter selv kunne sejle ud igen. 
Skibene gik med ballast og blev ødelagt så nær som dette 
ene. Samme år fortælles om et andet „lidet tom hering- 
byds” i Niels Jensens len på Sønderklit. Skipperen havde 
søgt af al sin flid at holde det ude, men stormen slog det 
ind og ødelagde det helt. Skipperen og hans folk kom 
dog i land. De slog selv alle „bolte og stål” af vraget og 
bjergede al skibsredskab, som skipperen lod føre bort.

1631— 32 kom en gammel krøjert fra Emden ind ved 
Årgab. Lensmanden købte vraget af skipper Eggebret 
Ubbens for 140 daler, og bønderne fik vragresterne for at
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bjerge lasten af småtømmer. En krøjert fra Harlingen i 
Vestfrisland, ført af Petter Madzen, havde rug inde. Beg
ge skibes ladninger blev købt for 482 daler og solgtes for 
613 daler, altså med en god fortjeneste.

1632— 33 kom et andet skib fra Harlingen ind ved Bov
bjerg, men det sloges helt itu. Omtrent et år senere stran
dede Jacob Hansen af Højer på samme sted. Ladningen 
var indtaget i Norge og skulle til Tønder. En stranding 
ved Husby var oplagt et år, uden at nogen ejer havde 
meldt sig; vraggodset tilfaldt derefter kongen. Et Kalmar- 
skib, lastet med tjære til Amsterdam, sloges i stykker ved 
Bovbjerg under en gruelig vestenstorm. Styrmanden og 
fire matroser reddede livet, men skipperen og kokken 
omkom.

1633— 34. Et lille hollandsk skib med sild gik på revlen 
lidt nord for Torsminde. Skibet blev forfulgt af en Dün- 
kircher, så skipperen måtte sætte skibet på grund og søge 
i land. Sørøverne bordede da skibet og plyndrede det for 
last og skibsredskab, hvorefter skibet blev slået itu af 
bølgerne. I august strandede Johan Nache med et skib 
tilhørende Petter Grotte i Stettin. Det blev sønderslaget 
ved Søndervig. Bønderne fik vragtømmeret for at bjerge 
noget af ladningen og redskaberne. Skibet havde blandt 
andet både peber og sæbe ombord. Hen på foråret 1634 
strandede et lybsk skib, som var lastet for borgmester 
Peder Nielsen i Nyborg med byg og malt. Det blev helt 
sønderslået.

1635—36. I november „indkom en skipper Jacob Did- 
riksen på et stykke vrag for Bovbjerg.” Skibet havde 
tømmer inde, og det frelste formodentlig skipperen. I 
april strandede Jacob Andersen af Enkhusien med en 
bojert, der var ballastet og sloges itu på stranden. Fol
kene reddedes.

Året efter kom 2 tdr. egernskind ind for Harboøre, og 
i 1637—38 strandede en kongelig galej her. Skipperen 
hed Daniel Nielsen.
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1638—39 indkom en skibsflage på Sønderklit, en hol
landsk bojert for Nissum, ladet med malt og ført af Vil
helm Adriansen; det meste af lasten gik i havet, men 
resten førte mandskabet til Ringkøbing; skibet lå helt 
oppe på stranden. En lille krøjert, som var hjemmehøren
de i Riberhus len, men sejlede med skibstjære for en 
englænder. Der bjergedes 12 læster, hvoraf de 29 tønder 
gik til bjergeløn. Ialt blev dette års indtægt af vrag 359 
daler.

Forsommeren 1646 var hård med strandinger: Sidst i 
maj strandede Petter Pettersen af Amsterdam under Bov
bjerg, og en måned senere strandede samtidig to skibe fra 
Lybæk og Danzig på Holmslands klit. Den 1. juli stran
dede en skipper fra Tønning ved Torsminde, og nogle 
dage efter drev en skibsflage ind i Haurvig len.

Dette får være nok; vi ser, hvor farlig sejladsen var 
langs kysten. Som en slags vraggods kan vi måske også 
nævne Jochum Trompeter af Holstebro. Han druknede 
for Harboøre land 1636, „og da ingen inden år og dag er 
kommen sig at befatte” med hans efterladenskaber, er alt 
hans gods tildømt kongen. Jochum efterlod sig en klæ
deskappe med guldsnore på kraven, 1 par sorte klædes
bukser stafferet med knapper op ad siderne og en sort 
strimmel taft på kantningen, 1 klædes klædning, han 
havde på sig, 1 messing trompet med små stykker sølv 
på, 1 liden fiol udi sit hus med nøgle til, 1 par messing
sporer, 1 værge, 1 gammel forsølvet degen, som fæstet var 
knust på. Desuden fandtes en bog med mange navne ind
skrevet; den tyktes at være en stambog.

Det hændte, at en fisker eller en bonde ved havsiden 
bjergede lidt til sin egen fordel. Hvor tit, det skete, er 
ikke godt at sige; men enkelte gange gik det galt, og så 
vankede der en bøde til kongens kasse. Det eneste alvor
lige tilfælde, der kendes, var, da der 1609 på stranden ved 
Harboøre blev fundet 25 gylden, som var guldmønter. 
Christen Blaxen og Christen Jensen på Harboøre måtte
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give tilsammen 1000 daler i bøde for det guld, de havde 
fundet og fordulgt. Jens og Christen Knudsen på Langøre 
kom af med 6 tønder saltet torsk for nogle guldstykker, 
de havde fundet og solgt. Også køberne måtte betale 
store bøder. Christen Jensen Brons og Niels Rønbo gav 
100 daler i bøde, og Anders Laursen ved kirken gav 40 
daler for det, de havde købt. Også en mand ved navn 
Anders Christensen på Sandholm måtte give en bøde på 
20 daler i den anledning.

Samme år blev Christen Jørgensen i Grem, Husby, be
skyldt for, at hans datter havde taget noget af en kiste, 
der blev fundet ved havsiden. Det kostede et halvt hund
rede daler. Iver Jensen i Husby havde været med og fået 
nogle af de tingester fra kisten; han måtte bøde 12 daler. 
Jens Adsersen på Sønderklit fandt også en kiste ved 
stranden og tog den; derfor måtte han gøre kgl. majestæt 
30 daler rigere. Længere mod syd på Holmslands klit, 
hører vi også om noget sådant. 1630 gav Niels Christen
sen i Lyngvig 50 daler i bøde for noget vraggods, han 
„strænede,” Las Christensen strænede noget rug og gav 
derfor 2 øksne eller 12 daler i bøde. I Klegod gav Jens 
Espersen året efter 10 daler for nogle vintønder, han 
havde taget til sig som sine egne, mens Niels Fægemand 
i Gammelsogn måtte af med 3 daler for en gammel vrags
båd. 1646 tog Niels Christensen i Lyngvig, Anders Jensen 
i Klegod samt Mogens Hansen og Jep Christensen noget 
af Frederik von Kaupens gods, som var strandet med et 
skib ved Klegod, hvorfor de måtte bøde 60 daler tilsam
men. Jens Bertelsen i Vejlstrup, Ulfborg, fader til den 
kendte Peder Jensen i Meldgård, samlede 1652 noget ka
bel op og tog det med sig hjem: 28 daler. Jens Stærk, der 
1633 blev sendt til Bremerholm for strandtyveri og anden 
ulovlighed, havde valgt en tønde vragtjære, han stjal fra 
skibsfolkene, der strandede under Bovbjerg. Køberen, 
Jacob Christensen i Vroue, måtte give 30 daler, og Mads 
Lauridsen, som havde „hyld og dyid” med dem, måtte
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derfor erlægge 10 daler i lenets rummelige kasse. — Jo, 
de uvisse indtægter ved havsiderne kunne godt ved lej
lighed svulme op og blive store. Der blev ikke taget med 
fløjlshandsker på folk, der strænede; det var jo så godt, 
som at stjæle penge af kgl. majestæts i forvejen lidt hul
lede lomme.

De svære stormfloder kunne på sine steder gå over 
klitterne og lave huller. I 1624 har der således været hul i 
klitten ved Harboøre, sandsynligvis på tangen mellem 
Agger og Harboøre. Da der gives indberetning om gen
nembruddet, pålægger kongen lensmanden Iver Jul „med 
det forderligste Eder til Harboøre begiver og nogle de 
nært bosiddende og interesserede af adelen til Eder tager 
og med dem flittigen forfarer, hvordan man bedst kan 
lukke det hul — om Gud vil — der ved havfloden er gen
nembrudt, hvortil de en person med forstand på sligt la
der hente fra landet Holsten eller de steder.”

Iver Jul fik da også fra statsholderen Gert Rantzau til
skikket to mænd, der havde kendskab til havdiger, nem
lig Broder Paysen og Lourendts Godbertsen. Den sidste 
kaldes digemester til Longenhorn. Disse to mænd beså 
sammen med lensmanden, Knud Axelsen Gyldenstjerne, 
Anders Friis og Oluf Parsberg hullet; men hvad de be
sluttede med hensyn til dets lukning, siger lensregnska
bet intet om. Sandsynligvis lukkede havet selv den dør, 
det havde åbnet.

Blandt lensmandens pligter hørte også et tilsyn med 
veje og broer, som bønderne fra gammel tid skulle holde 
i orden. Desuden hører vi, at kongen pålægger bønderne 
at plante pil, abild og humle. De jyske — og især de vest
jyske — bønder gjorde grumme lidt ud af havedyrkning. 
Det var i hovesagen kun kål, grønkål, de dyrkede, hvor
for de også til vore dage brugte at kalde haven for kål
gården. Nu skulle bønderne her i lenet under lensman
dens opsyn lægge humle og plante. Lidt mistrøstigt hed
der det i lensregnskabet 1621—22, at „anlangendes de
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homblekuler, abild og piller og andre gode træer at sætte 
og lægge efter kgl. majestæts nådigste forordning, da 
haver alle Bøvling slots tjenere dennom derefter på det 
underdanigste forholdet. Men efterdi de er boendes ved 
havsiden og udi slet jord, da er samme ymper meste par
ten udgået og ingen fremgang have kunnet bekomme.”

Med sådanne sagtmodige ord kunne kongen dog ikke 
lade sig nøje; derfor optoges i en årrække tingsvidner fra 
herrederne om de stakkels ymper; disse tingsvidner, som 
toges ved 24 mænd af hvert herred, siger, som skriverne 
skrev, at forholdene er så onde, at plantningen mislykke
des. Hør engang, hvad de 24 mænd siger på Skodborg 
herredsting i 1635:

„ — at både kronens og adelens tjenere her i herredet 
ofte efter resessen og kgl. maj. brev have haft humle
kuler, sat pil og andre træer, men formedelst denne slette 
egns strenge nordveststorm og uvejr, damp og rafsel,havet 
fra siger giver, kan det ikke have nogen vækst eller frem
gang, men er mesten udgået eller fordærvet, kan ejheller 
i denne egn ved nogen magt blive uden på de steder, ade
len haver huse og diger omkring deres urtehaver, så højt 
de træerne derimellem kan beskærme.”

Og så fremhæves det, at man aldrig har hørt, at nogen 
lensmand på Bøvling slot, ejheller adelen her, har bekom
met eller oppebåret noget sagefald på grund af plantnin
gens forsømmelse. Kongen må tro dem. Undertiden 
nævnes den onde skorpe, som findes her i jorden — al, 
eller den „store sandfog,” som hærger, eller de „svare 
stormfloder ved havsiden.”

På mildere egne i Jylland ser det ud til, at det lykkes 
med plantningen af humle og frugttræer. Se f. eks. Hans 
Fussing: Stjernholm len. Men den vestjyske natur var 
selvfølgelig ugunstig for al plantning, og løsgående hus
dyr skal jo nok have gjort deres bedste til, at planterne 
aldrig blev til noget.

Blandt kongens rettigheder over gejstligt gods var
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kongetienden den vigtigste. — Det var, som før nævnt, 
bispetienden, og den kaldes i almindelighed i lensregn
skabet for stiftets midler. Det var korntienden, og den blev 
som landbrugsejendomme fæstet bort. Af disse fæstemål 
betaltes stedsmål og tiendelandgilde, hvorfor lenet måtte 
have en fortegnelse eller jordebog over denne tiende. Fæ
sterne kunne være adelspersoner, præster, bønder, eller 
tienden kunne være lagt til en institution. Vi kan se dette 
af nedenstående liste, der er fra 1609.

Sognet: Fæstere eller nydere:
Trans: Fru Kirsten Krabbe til Herpinggård.
Ferring: Oluf Krabbe til Damsgård.
Dybe: Fru Anne Vind til Rammegård.
Vandborg: Mourids Jensen i Strande.
Engbjerg: Graves Nielsen, Peder, Jens demensen og

Chr. Nielsen (vistnok alle af Engbjerg).
Hygum: Peder Poulsen i Byskov.
Hove: Jens Laursen i Houvinkel.
Ramme: Fru Anne Vind til Rammegård.
Fjaltring: Funderet til skolen i Lemvig (latinskolen). 
Rom: Chr. Thomsen til Tranders.
Heldum: Laurids Christensen i Sønder Vinkel. 
Tørring: Fru Mergret Fris til Egelund.
Humlum: Frants Rantzau til Breitenburg.
Møborg: Sten Maltesen til Holmgård.
Nees: Christen Thomesen til Tanderup.
Nr. Nissum: Gudum kloster.
Gudum: Gudum kloster.
Fabjerg: Gudum kloster.
Lomborg: Skolen i Lemvig (latinskolen).
Lem: Skolen i Lemvig (latinskolen).
Bøvling: Bøvling slot.
Flynder: Bøvling slot.
Resen: Jørgen Christoffersen til St. Hedegård kvit og 

frit i hans og hustrus levetid.
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Harboøre: Haver af arilds tid fulgt kirken og præsten 
i tvende parter for landsens armods skyld. Følger 
Oluf Munks arvinger.

Hee: SI. hr. Peder Mortensens enke, Maren.
Torsted: Hr. Jens Jensen har 3 ørter rug og 3 ørter byg

fri og yder kun 1 ørte rug og 1 ørte byg.
N. Omme: Thyge Lange til Brejninggård.
Hover: Knud Munk i Hammelsvang. Sognepræsten er 

bevilget 4 ørter rug og 2 ørter byg. Kronen får 2 ørter 
rug og 1 ørte byg.

Velling: Peder Munk til Staby Kjærgård.
Husby: Peder Munk, men sognepræsten får 3x/2 ørte 

rug og 3V2 ørte byg.
Ulfborg: Predbjørn Gyldenstjerne til Vosborg.
Vind: Hr. Niels Pedersen i Vinding.
Timring: Palle Splid til Mundstrup.
Idom: Mikkel Vognsen til Stenumgård.
Vinding: Herman Skræder i Vognstrup.
Følgende oppebæres ikke af kongen:
Stadil: Knud Gyldenstjerne til Tim og Axel Jul til

Åberg.
Vedersø: Christen Jul.
Rindum: Til Ringkøbing skole.
Holmslands sogne: Domprovsten i Ribe. „Hardsyssels 

provst.”
Tim: Knud Gyldenstjerne med jus. patronatus.
S. Nissum: Knud Nielsen til Udstrup. Afgiften ydes til

hr. Clemen Nielsen, sognepræsten.
Råsted: Mikkel Vognsen, Stenumgård. Afgiften ydes 

til Chr. Adsersen i Hjarumbech.
Staby: Mariager kloster med jus. patronatus.
Madum: Knud Gyldenstjerne til Tim har jus. patro

natus.

Foruden denne forhen gejstlige indkomst havde kro
nen en indtægt af præsternes gæsteriydelser, og flere ste-
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der ejede kronen herlighedsretten til kirkernes gårde og 
præsternes anneksgårde.

Kirkernes indtægter skulle lensmanden efter lensbre
vene bære omsorg for; men denne omsorg kunne de vist 
tage sig let, da kirkeværgerne alene gjorde regnskab for 
Hardsyssels provst, der ved sin skriver hvert år gæstede 
Hardsyssels kirker og gjorde regnskaberne op*). Lens
manden skulle dog have indseende med, at det gik ret og 
ligeligt til, hedder det.

En slags arveafgift, førlovspenge, forlangte kronen, 
hvis der skulle udbetales arv efter lenets bønder til folk 
uden for lenet.

Skatterne af lenets bønder blev opkrævet og indbetalt 
af lensmanden og hans folk. Også i de tilfælde, da adelens 
tjenere svarede skat, sker indbetalingen gennem lenet; 
men som oftest var adelens tjenere fri for skat, hvilket var 
en af adelens strengt håndhævede rettigheder. Næsten 
hvert år krævedes skatter dels som penge, dels som korn- 
og madskatter, enkelte år kobberskatter eller bådmands
skatter. Motiveringen for skatten findes undertiden an
tegnet på mandtalslisten. I almindelighed skal skatteyder
ne lignes i lægd, der i fællesskab skal udrede de pålagte, 
så den rige hjælper den fattige. Selvejere svarer mest i 
skat. Vi kan tage et eksempel: Madskatten 1611. Det 
hedder i skattemandtallet, at hver 10 fæstebønder, som 
sidder for gårde, lægges i lægd og svarer:

For 6 tdr. øl 6 daler.
21/2 td. brød i kavringer.
D-fa lispund flæsk.
% fjerding af et nød.
5 gåsekroppe.
1 otting smør.
2^2 skippund gryn.

*) En række regnskabsbøger for Hardsyssels kirker ligger som meget 
værdifulde historiske kilder i Landsarkivet i Viborg.
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Af ugedagstjenere skulle tages 20 i et lægd, så de kan 
yde det samme, mens 10 selvejere skal yde det dobbelte i 
skat. I Harboøre, hvor der er 43 fæstere, regner man disse 
lig ugedagsbønder, så der blev kun 2 lægd. Der var ialt 
39 helgårds selvejere, 5 halvgårds, 574 helgårds fæstere og 
320 halvgårds; af ugedagstjenere fra Bøvling 23 og fra 
Gudum 23, ialt 960 skatteydere, så adelens fæstere har 
været med. De forskellige pengeskatter var ikke lige 
hårde. 1 1611 svares pengeskatter „til Mikkelsdag og følg- 
nede, mens fejden med svenskerne påstår”*) således:

Jordegne bønder 5 rdl., fæstebønder 21/£ rdl., indester 5 
rigsort, ugedagsbønder 5 rigsort, ugedagsindester 21/å 
rigsort, husmænd og gadehusmænd 3 rigsort, embeds- 
mænd og pebersvende med avl 2 rdl., uden avl 1 rdl., præ
ste- og bondedrenge (karle) 3 rigsort, og hvis de tjener for 
halv løn V/2 rigsort.

Skattemandtallene bruges som jordebøgerne meget af 
lokal- og personalhistorikere. Et godt skattemandtal er 
pengeskatten 1634, hvor adelens og kronens bønder er 
specificeret for hvert sogn; dog er adelens ugedagstjenere 
ikke i mandtallet. Efter besættelsestiderne blev en del 
bønder forskånet eller afkortet i skat som i landgilde, når 
det på tinge kunne godtgøres, at de var i en sådan situa
tion, at der intet var at svare af.

De fjendtlige besættelser voldte også vanskeligheder 
for lensmanden og skriveren på slottet. Under Torsten- 
sonkrigen plyndredes ladegården for 90 staldøksne og 
slottet for kobber, tin og messing samt linned og uldent, 
korn og andet. Tillige fængsledes skriveren og måtte ud
levere skattepenge og halvanden tusinde daler af lensman
dens penge, og han måtte flygte ved nattetider for at redde 
livet.

Skønt der i de fleste lensbreve står, at lensmanden selv 
betaler for sine og sine folks rejser i kongens ærinde, træf
fer vi dog under Iver Jul rejser optegnet. I 1624 går rejsen 
*) Det er Kalmarkrigen 1611—13.
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med regnskabet over Viborg, Århus og Kalundborg, og 
vognlejen samt overfarten udgør 20 daler. Samme år blev 
pengeskatten leveret i Vordingborg, og rejsen gik da over 
Vejle, Middelfart og Korsør. En rejse fra Viborg til Kø
benhavn med den skånske adels jordebøger, som lensman
den havde ladet beregne i hartkorn, findes specificeret
således:

Fra Viborg til A rhus.................. 3 daler
Fragt til Samsø.............................  1 daler
Vogn derigennem ...................... 3 mark
En båd til Kalundborg ..............  3x/2 daler
Vogn derfra til København ......  9M> daler
Vogn fra København til Korsør 9 Ms daler
Båd til Nyborg .......................... 2 daler
Vognleje over F y n ...................... IVz mark
Vogn fra Middelfart til Bøvling 7% mark

Fragter med indkøbte fisk og sandtold foretoges gerne 
af en skipper fra Lemvig. Således førtes det 1625—26 til 
hovedstaden af rådmand Svend Christensens skib for 24 
rdl. Samme år fragtede borgmester Jens Olufsen i Ring
købing 410 tdr. korn fra Bøvling len til kongens lejr, og 
året efter sendtes 686 tdr. mel og malt til Veseren. Bøn
derne betalte størstedelen af denne fragt for at blive fri at 
køre kornet de 17 mil til Randers, hvor det ellers skulle 
have været leveret. I 1645—46 efter krigen måtte skrive
ren rejse rundt i lenet med en mand til hjælp for at ind
drive skatter og afgifter, da bønderne var så forarmede, 
og så havde han haft en ekstra hjælper til at inddrive re
stancer. Denne hjælper hed Laurids Andersen, og han 
begik den skurkestreg at forsvinde med hele det indgåede 
beløb 521 daler. Ikke så sært, at slotsskriver Jacob Klau
sen klager sig og skriver til rentekammeret, at da der det 
år ingen lensmand var i lenet på grund af krigen, beder 
han — fattige karl — at det, som ikke kan indsendes, må 
eftergives ham, hvilket også skete.
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Retsvæsenet i lenet sorterede også under lensmanden. 
Han udnævnte herredsfogeder og tingskrivere i de fire 
herreder, og i de to birker under godset i Bøvling og 
Harboøre ansatte han dommere og skrivere. Det ser også 
ud til, at de udskrevne tingbøger blev opbevaret på slottet. 
I afleveringsregistrene*) 1631 står nævnt 104 tingbøger, i 
1634 er der 120, og i 1639, da Joachim Bech afleverede til 
Malte Jul, findes der ikke mindre end 140 tingbøger på 
slottet. De nævnes ikke senere. Hvor er de henne? Hvil
ken skat er ikke gået tabt i dem! Der findes nu ikke en 
eneste tingbog fra Bøvling len i den pågældende tid.

Som herreds- og birkefogeder kendes nogle navne. I 
Vandfuld herred sad Niels Madsen i Volder som herreds
foged, til han i 1630 kom for skade at såre Bertel Jensen i 
Lemvig dødeligt med en kniv; han blev da svoret fredløs 
og rømte. Hans hovedlod i boet tilfaldt herved kongen, 
hvorefter gården blev registreret og vurderet. Denne regi
strering har vi ovenfor set lidt af. Det halve bo sattes til 
130 daler; men imidlertid påtalte Niels Madsens søn dom
men, fordi der var kommet forlig istand med Bertel Jen
sen, inden han døde, og det ender med, at kongen bevil
ger, han må komme til sin fred igen. Niels Madsen kunne 
derefter vende tilbage til Volder, hvorefter han betalte en 
bøde på 100 rigsdaler til hospitalet i Lemvig. Herreds
foged blev han dog ikke; i 1653 afstod han noget af går
den til Mads Poulsen.

Niels Offersen i Houmåe blev Niels Madsens efterføl
ger og er herredsfoged endnu 1642, men i 1648 er han 
afløst af Jens Jensen i Kjelder, 1654 er Poul Nielsen i 
Æskisgård herredsfoged. Som skriver træffer vi 1634 
Christian Bjørnsen, der da også optræder som sådan i 
Bøvling birk.

Skodborg herreds fogeder var 1611 Jep Mikkelsen, Ous" 
gård, han afløstes af Christen Jensen, Bjerregård i Rom, 
men i 1631 træffes Michael Laursen, Suodborg som foged. 
*) Lenets kvitantiarumbilag, en særlig pakke i lenets arkiv.
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Ulfborg herred havde i en lang række år Christen Mad
sen i Bundgård i Madum som foged. Han afløses vistnok 
1642 af Niels Jepsen i Staby Kærgård; i 1649 er Poul 
Nielsen, Søgård i Husby, foged.

Hing herreds fogeder er Jens Christensen på Holms
land, i 1625 afløses han af Jep Nielsen fra samme sogn, og 
i 1642 hedder herredsfogeden Peder Olufsen.

Bøvling birk. Her var Peder Andersen, Brågård, birke
dommer 1609; seks år senere nævnes Niels Madsen, Vol
der, som indehaver af embedet; men fra 1624 og i en læn
gere årrække træffer vi Sven Pedersen i Skadhede som 
dommer. I 1654 havde Magnus Jensen i Kølhede pladsen.

Harboøre birk havde 1629 Las Jøsen til foged, og han er 
der endnu 1643. Han boede på gården Stausholm, hvis 
halve part han havde i fæste 1626—55. Las var slotsskri
verens tillidsmand ved opkøb af de mange tørre hvilling, 
der hvert år i lange tider sendtes til København; når 
fisken blev købt gennem ham, var de, som de skulle være, 
de Sandholms hvillinger. I 1654 er Peder Nielsen i Vrist 
birkedommer.

Foruden disse øvrigshedspersoner havde lensmanden 
nogle hjælpere i herrederne, delefogeder; de var lensman
dens og slotsskriverens medhjælpere ved indkrævning af 
bøndernes afgifter og restancer; de optrådte på tinge som 
lenets anklagere, hvis ikke lenets skriver eller ridefoged, 
der som regel var samme person, tog sig af sagerne. Det 
må være tingvirksomheden, der har givet delefogederne 
deres navn, idet man i den gældende retspraksis, hvor det 
f. eks. drejede sig om en bøde eller erstatning, ved dom
men gav den dømte en bestemt frist til at efterkomme 
denne, og var fristen udløbet, blev den dømte „fordelt,” 
anklageren optog „delsvidne” på den dømte, retten gav 
anklageren lov til at eksekvere dommen ved pant eller 
nam. Delsvinder eller delsvidner træffes meget ofte i 
gamle tingbøger og retssager, og vi kender jo endnu ud
trykket at dømme og dele, ligesom vi ikke holder af at
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blive forfordelt, hvilket er at lide uret, medens dette at 
blive fordelt var at lide sin ret. Delefogeden var altså en 
mellemting af en sognefoged, en sagfører, en skatteop
kræver og en pantefoged. Som regel var delefogederne 
fritaget for ægt og arbejde, men ikke for landgilde som 
herredsfogederne.

I Vandfuld herred var Chr. Jensen, Broxgård i Hygum 
delefoged omkring 1625, og på samme tid træffer vi i 
Skodborg herred Gregers Nielsen, Kjelder i Lomborg, i 
Ulfborg herred er det Jep Jensen af Staby og i Hing her
red Morten Nielsen i Nogård, hans efterfølger blev fra 
1639 Jens Christensen, Bondesgård i Torsted.

Ved hjælp af lenets ret til at udvælge herredsfogeder, 
birkefogeder, skrivere og delefogeder og ved den indfly
delse lenet havde på disse mænds optræden, fik lensman
den og hans fuldmægtig, ridefogeden og slotsskriveren, 
sikkert stor indflydelse på hele retshåndhævelsen i lenet. 
Det hed sig da også i lensbrevene, at lensmanden skal 
holde bønderne ved lougsel og ret.

Det kunne ikke undgås, at retsmaskineriet kostede en 
del penge ud af kongens kasse, men der kom også til tider 
ikke så få penge ind i form af bøder eller sagefald, som 
det kaldtes. Jeg kan ikke sige, om retsvæsenet kunne 
bære sig selv; men visse år gav sagefaldet ikke så få 
penge.

Vi har allerede set, at herredsfogederne sad frit på de
res gårde, og som skriverne og delefogederne var de fri for 
ægt og arbejde; denne ægtfrihed strakte sig også til 
sandemændene. I 1625 hedder det i jordebogen, at disse 
forskellige bestillingsmænd har været fri for ægt og arbej
de. Derfor er de i jordebogen afmærket, så man kan se, 
hvem der har disse hverv. Desuden er skrevet, hvem 
der er skursnævning, budfoged og strandfoged, uden at 
der oplyses noget om de fordele, som var forbundet her
med. Det kan måske have en vis interesse at nævne disse 
mænd, hvoraf budfogederne vel blot var slottets stik-
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irenddrenge. Sandemændene var en slags nævninge, der 
brugtes i sager om markskel og drab; i sidstnævnte til
fælde træffer vi dem ofte på landstinget, hvor de må be
kræfte deres ed. Både sandemænd og skursnævninge var 
vistnok valgt på livstid.

Vandfuld herred.
Sandemænd: Mads Jørgensen, Eskisgård i Fjaltring. 

Christen Madsen, Vrå i Fjaltring.

Skursnævninge:

Peder Hiuel, Borup i Trans.
Christen Gregersen, Knudsgård i 
Dybe.
Eski Nielsen, Dalgård i Vandborg. 
Anders ved kirken, Vandborg.
Mads Nielsen, Skidenvad i Vandborg. 
Laurids Madsen, Nør Dybe.
Søren Christensen, Kammersgård i

Budfogeder:
Hygom.

Jens Bertelsen, Vandborg.
Jøs Fris, Trans.

Strandfogeder:

Anders Pedersen, Dalsgård i Engbjerg. 
Jens Christensen, Dalgård i Hygum. 
Mads Jørgensen, Fjaltring.
Jep Knudsen, Ottedal i Fjaltring. 
Laurids Christensen, Mollerup i Trans. 
Jens Jensen, Kåsgård i Trans.

Sandemænd:
Skodborg herred.

Knud Pedersen, Skadkær i Bøvling. 
Peder Gregersen, Borup i Bøvling. 
Christen Jepsen, Svensensgård i 
Fabjerg.
Bertel Jensen, Underbjerg i Lomborg. 
Jens Gregersen, Bjerg i Lomborg. 
Christen Jensen, Roersgård i Rom.
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Skursnævninge : 

Budfogeder:

Sandemænd:

Skursnævninge:

Budfogeder:

Strandfogeder:

Sandemænd:

Skursnævninge:

Budfogeder:

Laurids Sørensen, Byskov i Nr. Nissum. 
Peder Bertelsen, Ousgård i Nr. 
Nissum.
Jens Jensen, Dalgård i Resen.
Ole Christensen, Vinkel i Heldum. 
Peder Jensen, Brunsgård i Lem.
Søren Lauridsen, Vestendal i Flynder. 
Christen Nielsen, Raunsbæk i 
Lomborg.
Christen Nielsen, Dub i Rom.
Jens Sørensen, Tved i Nr. Nissum.

Ulfborg herred.
Peder, Vejvad i Vinding.
Jens Jensen, Moeskær i Vinding.
Peder Nielsen, Blomoes i Vind.
Jacob Christensen, Kildal i Idom. 
Peder Jensen, Røding i Vildbjerg. 
Morten Jensen, Moesgård i Husby. 
Jens Pedersen, Tjagvad i Vinding. 
Chr. Jørgensen, Sørvad i Vinding. 
Gregers i Hvirgel, Vinding.
Anders Bertelsen, Grem i Husby. 
Søren Christensen, Fjand i S. Nissum. 
Ole Nielsen, Fjand i S. Nissum.

Hing herred.
Laurids Andersen, Rindom.
Christen Lauridsen, ved Siø i Nysogn. 
Thue Lauridsen, Gammelsogn.
Niels Nielsen, Lystbæk i Torsted. 
Peder Poulsen, Gammelby i Torsted. 
Christen Jensen, Stræde i Ny sogn. 
Laurids Nielsen, Nørgård i Hee.
Peder Christensen, Brøllund i Nysogn. 
Christen Jensen, Bondesgård i Torsted.
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Vi har set, at tingbøger i massevis opbevaredes på slot
tet i en vis periode, og tingskriverne har sikkert, når ting
bogen var udskrevet, — muligvis hvert år til nytår — på 
slottet fået sin nye bog autoriseret.

Hvilken indflydelse lensmanden har haft på rettens 
gang kan næppe ses af det nu foreliggende materiale ; men 
det er klart, at han og slotsfogeden eller skriveren har 
kunnet råde for, om der i visse tilfælde skulle rejses til
tale imod lenets egne bønder.

Til gengæld for de udgifter kongen havde til rettens 
betjente, til fangers ophold, forsendelse og straf samt i 
øvrigt til rettergang ved hjemting og landsting tilfaldt 
der kronen sagefald. Over disse indtægter førte lenet 
regnskab, da de skulle deles imellem kongen og lensman
den. Sagefaldslisterne i lenets regnskab er ikke kedelige 
at læse, idet der som regel er en kort redegørelse for de 
forseelser, der gaves bøde for. Af sagefaldslisterne fra 
1609—33 har jeg optalt følgende, som dog ikke gør krav 
på at være nogen fuldstændig liste, men alligevel giver et 
tydeligt fingerpeg om, hvilke forseelser, der forekom hyp
pigst, og som man var mest nidkære overfor:

Bårdage, vold, uførm, brud på kirkefred, gård
fred, tingfred, markfred o. 1., drab, blodvide 177 bøder

Lejermål, jomfrukrænkelse (9), skilsmisse (1) 248 —
Løgn, bedrageri, bestikkelse o. 1......................  15 —
Strandtyveri, aim. tyveri, ran, tørv, ulovlig

udførsel o. 1...................................................  23 —
Handel ............................................................  9 —
Sandemænd bøde for underkendelse..............  1 —

473 bøder

Første dobbeltlinie har alle voldsforbrydelser med hånd 
og mund, og deraf udgør bårdage eller slagsmål alene de 
92 tilfælde. Næste tal har bøder for overtrædelse imod det 
6. bud, idet lejermål er ureglementeret avl af børn især
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uden for ægteskabet; men i en række tilfælde måtte ægte
folk, hvis første barn tydeligvis var undfanget før vielsen, 
også give lejermålsbøde. Lejermålsbøderne udgør langt 
den største gruppe i sagefaldsregistrene, ialt 238; i mange 
tilfælde giver begge parter en bøde. Alle de andre grup
per af forseelser forekommer kun et ubetydeligt antal 
gange på det store gods, og det må fremhæves, at bøderne 
kun repræsenterede godsets part i de fire herreders'samt
lige bødemasse, idet de adelige godsejere havde sagefalds- 
retten til deres eget gods.

I det følgende skal vi i nogle småglimt kigge lidt på for
skellige grupper af overtrædelser. I bårdage eller slags
mål træffer vi tit damer indblandet. Nabokoner og kvin
der, der boede i gård sammen, gik ofte over til håndgribe
ligheder, når de skulle have deres mellemværende jævnet. 
Vi tager et par eksempler fra lenets ældste regnskab 
1609—10: Peder Laursen og Christen Nielsen i Strande’ 
betaler i fællesskab P/2 daler for bårdage med hinanden. 
Gunne Houl i Fjaltring og Karen i Kuldbjerg betaler 
samme pris for deres gensidige fornøjelse med bårdage, 
medens Christen Mikkelsen i Ferring er ene om at er
lægge de halvanden daler „for bårdage, han gjorde på hr. 
Jens i Ferring.” Hr. Jens må være stedets sognepræst. 
Undertiden kan vi blive vidne til hele fejder, som da brød
rene Poul og Christen Nielsen i Refshale med hustruer og 
børn „for bårdage og slagsmål imod hverandre havde udi 
været” og må bøde 6 daler (1620—21), eller når Christen 
Møller i Torsted gennem tyve år lå indviklet i slagsmål 
med gårdfolk og naboer. Lensmanden og hans fogeder har 
sikkert gennem de mange bøder prøvet på at lægge en 
dæmper på den megen anvendelse af slående argumenter. 
Det kunne være mindre hårdt end slagsmål, men måske 
lige så groft, når f. eks. soldaten Eskel Pedersen, der tjente 
Jens Gregersen på Bjerg i Lomborg, „for ubekvems skælds
ord imod sognepræsten på Lomborg kirkegård” måtte bøde 
5 daler, eller da Mads Jørgensen i Pinholt på sin hustru,
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Elle Nielsdatters vegne måtte bøde 5 daler, fordi hun på 
herredstinget ved Rom kirke rykkede borger Herman 
Jepsen, Lemvig, „udi hans skæg.”

Værre var det, når slagsmålet ligefrem havde karakter 
af overfald. 1622—23 aftinger Lemvigs to borgmestre, 
Jens Christensen og Jens Jørgensen, på nogle borgeres 
vegne en bøde på 100 daler, fordi de forleden sommer 
„Peder Hougaard i Ringkøbing hans heste og vogn på 
sin farende vej hannom havde fratogen, hans skrin op
brudt og til Lemvig hedenført.”

Det undrer ikke, at voldsomhederne tit og ofte med
førte drab. Mads Jepsen i Hygom blev svoren fredløs for 
drab på Oluf Sørensen på Dragisbol (1616—17), og sam
me år slog Christen Jøsen, født under Tørringbjerg, en 
spåkvinde ved navn Maren Hendriksdatter ihjel, hvor
efter han rømte og blev svoren fredløs. Hans frænder be
talte 9 daler for ham. Et vådedrab hos Jens Jensen i Vand
borg kostede 80 daler, da manden søgte at skjule det. Han 
havde to drenge hos sig, hans stedsønner, og da den ene 
uforvarende kastede en skærekniv til den anden, ramte 
kniven i broderens knæ, og efter nogen tid gik der kold
brand i benet, og barnet døde. Kristen Gregersen og hans 
hustru Bodil Christensdatter i Nygård, Vandfuld herred, 
måtte bøde hele deres boslod, fordi de havde været skyld 
i deres tjenestepige, Anne Nielsdatters, død. Tragiske 
livsskæbner. Og der var flere af dem. Fredlyste steder som 
kirken og tinget blev heller ikke altid respekteret. For 
ulyd på Nyminde birketing gav Morten Jensen, Jørgen 
Christensen i Lønne, Peder Sørensen, Haustrup, og Niels 
Pedersen i Varde en bøde på 3 daler. Det var i 1615—16, 
og vistnok den eneste gang, Nyminde birketing nævnes i 
regnskaberne. Damen fra Pinholt, der rykkede i skægget, 
var heller ikke noget enestående.

Nogle sager, hvor det næsten udelukkende var spinde
siden, som var repræsenteret, er sager om pladserne i kir
ken, stolestand, som det hedder. Her er et par sager fra
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Nees. Jep Nielsens hustru gjorde kirkefred imod Sidsel 
Christensdatter, 5 daler (1617—18). Næste år må han igen 
bøde 5 daler, fordi hans kone tog sig et stolestand, som 
hun ikke burde, fru Anne Vind til fortræd. Men den 
stolte kvinde var stadig en plage i kirken; året efter gør 
hun kirkefred imod Christens kvinde på Skadhede, som 
hun nu formodentlig har søgt at fortrænge; atter 5 daler. 
Jep Nielsen boede på Lykke. 1621—22 er det galt i Eng
bjerg kirke. Her er det dog en bonde, Peder Rosdal, der 
gør kirkefred imod Mads Mikkelsen i Skidenvad. Disse 
uroligheder i kirken er dog intet at regne imod, hvad der 
skete i Fjaltring kirke 1633.

Præsten, hr. Jens Olufsen, var gift med sin formands 
datter, Kirsten Sørensdatter. Hun har som hendes søster 
Mette, der også boede i Fjaltring, været en slet og letfær
dig kvinde. Sammen med nogle af sine døtre deltog præ
stekonen en eftermiddag eller aften i et drikke- og danse
gilde i Fjaltring kirke. Det øvrige selskab var pigerne 
Mette Nielsdatter, Valborg Jensdatter og Maren Jeps- 
datter samt af mandfolk: Mads Pedersen Vinter, Mads 
Jensen Vinter, Mikkel Jensen, Musholm, Peder Jensens 
søn Laurids, Jens Kristensen Kvist, Søren Nielsen og 
Jens Knudsen Stærk. I et reskript om sagen til lensman
den 1. juni 1633 påbød kongen, at alle de voksne kvinder 
skulle sendes til tugthuset, og de voksne mandfolk til 
Bremerholm, „og når de derfra forløves, ville vi, at I med 
dem efter deres yderste formue aftinger og siden lader 
dem stå åbenbar skrifte.”

Om Maren Jepsdatter hedder det, at hun var en ung 
halvvoksen pige, datter af Jep Knudsen i Ottedal; hun 
dansede dog ikke, „mens aleniste drak to bæger øl,” 
hvorefter hun forlod selskabet. Hun slap for turen til Kø
benhavn, og hendes fader betalte 40 daler i sagefald for 
hende. En af præstedøtrene var også for ung til at sendes 
over; men præstekonen, to af hendes døtre og to andre 
piger måtte i tugthuset et år eller to. Ligeledes to af kar-



60 Alfred Kaae

lene, nemlig Mads Pedersen Vinter i Sønderby og Mikkel 
Jensen i Musholm. Ved deres hjemkomst måtte de end
videre bøde hver 10 daler, medens Laurids Pedersen løb 
sin vej, men fik lov at komme hjem igen og stå offentlig 
skrifte, hvorefter han måtte give 25 daler i sagefald. Jens 
Stærk blev for sin deltagelse i drikkelaget og desuden for 
strandtyverier ligeledes sendt til Bremerholm.

Det siger sig selv, at lenet ved pågribelse og opbevaring 
samt forsendelse af dette selskab havde store udgifter. De 
sad i fangenskab omtrent en måned, inden de med Mads 
Stockendal fra Lemvig blev sejlet til København. Udgif
terne var 50 rigsdaler.

Det største antal sagefald ligger på gruppen om lejer
mål. Bøderne herfor er meget uensartede, idet de som 
forøvrigt alle sagefaldsbøder af praktiske grunde rettede 
sig efter de pågældendes økonomiske omstændigheder. 
Man aftingede, handlede, om størrelsen af sagefaldet, eller 
man lod efter lenets skøn manden eller kvinden betale 
efter evne, ja, efter yderste evne. Således svarede Thomas 
Nielsen og Laurids Andersen af Harboøre (1611—12) 
hver IV2 daler; Niels Nielsen i Stengård, Holmsland, for 
beliggelse med Kirsten Markusdatter betalte samme år for 
begges fald 3 daler, altså samme takst; men under skær
pede omstændigheder blev sagefaldet forhøjet. Niels Sø
rensen af Fjaltring gav 20 daler, fordi han blev beskyldt 
for at have beligget tre kvinder, endskønt det ikke blev 
bevist, og en ægtemand i Lille Humlum, Chr. Nielsen, 
gav 25 daler for sin utugtige omgængelse med Sidsel 
Sørensdatter. En husmand Peder Madsen i Harboøre gav 
60 daler, fordi han „var 5 gange voldsvoren, for han for
agtede sin egen hustru og lå i løsagtighed med en anden 
kvinde.” Han havde ganske vist også slået sin nabos vin
duer itu, og „for han udbrød af sin fængsel på Bøvling, 
eftersom han for slig hans forseelse var indsat.” Hans 
slægt måtte dog betale og „udborge” ham, da han ikke 
selv formåede. Selv om ægteskaberne i hin tid undertiden
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kunne være noget ulige: gammel kone, ung mand eller 
omvendt, så man ikke gennem fingrene med den slags 
overtrædelser, her er tale om. Peder Gregersen i Brørup, 
Bøvling, havde en „gammel bedaget kone til ægte” og 
gik uden for ægteskabet, idet han havde lejermål med 
Mette Jensdatter. Han måtte derfor give 90 daler og Mette 
6 daler. Peder har nok fået sine penge med den gamle 
kone. Særlig slemt var det, når det uægteskabelige sam
kvem fandt sted inden for de forbudte led i familien. Niels 
Offersen i Vandfuld herred gav 20 daler og dømtes fred
løs til Mikaely, hvis ikke „den høje øvrighed ham benå
de vil.” Endnu mere graverende var blodskamssagerne; en 
sådan skal vi senere vende tilbage til. Mange af de kvin
der, der her er tale om, var yderst fattige, som Mette Jens
datter i Madum, der „bor i en liden jordhytte.” Eller 
begge parter lige arme, som Jens og Margrete på Holms
land; de boede hver for sig „udi to små jordhuse,” men 
må alligevel af med hver halvanden daler. Efter krigene 
har de fremmede soldater bidraget til, at mange kvinder 
alene betalte; men det kunne også ske, at kvindfolkene 
blev ved soldaterne. Det hedder sig således efter kejser
krigen, at en del kvinder, som skulle bøde for lejermålet, 
„er med fjendernes soldater og andre bortrømt.”

Formentlig skete det af og til, at en pæn mand købte en 
fattig karl til at stå offentlig skrifte og bøde i sit sted, 
men gik det op i lyset, var det ikke så gunstigt, hverken 
for den ene eller den anden part.

Christen Jensen Jul, lenets budfoged i Torsted, havde 
mange børn, hvoraf Jens Christensen fik gården Bondes
gård efter faderens død. Han blev kirkeværge og lenets 
delefoged i 1639. Syv år før han fik dette hverv, måtte han 
betale 200 daler i sagefald, fordi han „underfundigen 
havde tilkøbt Knud Christensen i No at bekende sig at 
være barnefader til det barn, som Christen Jørgensen i 
Sørvad havde avlet med Maren Christensdatter,” der var 
hans søster. Manden i Sørvad måtte i samme anledning af
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med 100 daler og den købte barnefader med 12 daler; men 
den stakkels Maren sad fængslet i 17 uger på Bøvling, 
førend sagen kunne føres til ende. Hun havde ladet sig 
trolove med karlen fra No.

Lidt løgnagtighed, lidt bedrageri og bestikkelse findes 
imellem sagefaldene og lidt egentligt tyveri, når strand- 
tyveriet fraregnes. Nogle sager om ulovligheder med 
handel må vi se på, da de giver et billede af tidens meget 
snævre love og sædvaner på dette område, idet handelen 
var forbeholdt adelen og købmændene i byerne, og en 
bonde ikke måtte købe en stud af sin nabomand.

Rasmus i Resdal, Vinding, solgte 1611 to stude til Pe
der Jensen i Roding uden at drive dem til torvs. Det ko
stede 8 daler til sagefald. Jens Mølgaard „for ulovligt 
øksenkøb han havde brugt på landsbyerne imod kgl. 
majestæts brev, så og for han ikke haver holdt hus i Hol
stebro efter hans borgerlige forpligt.” 100 daler. Om ulov
lig udførsel af varer kan berettes, at borgmesteren Jens 
Olufsen i Ringkøbing og skriveren Peder Skriver i 1623 
og 24 udførte noget rug imod kongeligt forbud, skriveren 
16 tdr. og borgmesteren 36 tdr., og „endog de til erklæ
ring har gjort bevisligt samme korn at være udskibet nogle 
dage forinden kgl. majestæts forbud om rug at udføre, 
derudi byen er bleven forkyndt, da alligevel formedelst 
skibene straks derefter med samme korn er hensejlet, 
haver Iver Jul på kgl. majestæts vegne og på hs. majestæts 
nådigste behag med dennem aftinget for samme deres for
seelse at give 200 daler.”

Selvfølgelig har de to smarte herrer kendt forbudet, selv 
om det ikke var officielt kundgjort i byen.

I 1652 havde Jørgen Nielsen i Staby udskibet nogle 
stude imod toldordinansen. Det kostede 20 daler. En 
lignende sum betalte samme år Poul Skræder i Ringkø
bing for at have tilbragt sig en falsk øksenseddel. Året 
efter må de endda dertil for videre underfundigheder ved 
udførsel af stude give tilsammen 110 daler.
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Vi har hørt om et par præster, der blev forulempet, men 
de kunne også komme til at figurere i sagefaldslisten på 
anden måde, som når hr. Mads Klemensen i Hygom 1615 
uden billighed i „lang tid forholdt tvende hans sognefolk, 
Kristen Jensen i Grummesgård og Maren Jepsdatter deres 
ægteskab.” Hans eftermand, hr. Jens Madsen, måtte 1633 
bøde 100 daler, fordi han under altergangen i kirken havde 
uddelt vinen før brødet. Også overtrædelse af det 6. bud 
kunne indtræffe i de kredse. En ung præst, Morten Jen
sen, uden embede måtte bøde IV2 daler for lejermål, og i 
1632 måtte den Vinding-præst, hr. Christen Pedersen 
Stadil, give 200 daler „for nogle letfærdige fagter, han 
havde med en kvinde ved navn Maren Christensdatter.” 
Hr. Christen blev forøvrigt senere provst over Ulfborg 
herred, var gift og havde otte børn*).

Lad os slutte disse udtog af sagefaldslisterne med nogle 
enkelte eksempler på helligbrøde. Poul Poulsen i Vragård 
og Staf en Jensen i Ransbæk måtte i 1642 give hver 3 rigs
daler for at have arbejdet om søndagen.

Mange forskellige forhold fra lenets dagligdag møder 
os i disse sagefaldslister fra store tragedier til kævleri om, 
hvilken stol man vil sidde i under gudstjeensten. I anled
ning af alvorligere sager, undgår man da heller ikke i regn
skabsbilagene at stifte bekendtskab med retsvæsenets 
uærlige tjenestemænd, bøddelen, skarpretteren eller me
stermanden. Man brugte ham kun, når det var højst nød
vendigt; thi han gjorde ikke sit arbejde gratis.

Der var ingen fast ansat mestermand i vore herreder og 
birker; han blev altid hentet fra en købstad: Ålborg, 
Randers eller Nykøbing. En kvittering fra skarpretteren 
kunne være formet sådan:

„Kendes jeg mester Jacob skarpretter og gør for alle 
vitterligt, at jeg i dag som er den 6. maj haver af ærlig og 
velbyrdig mand Iver Jul til Villestrup, kgl. majestæts be
falingsmand på Bøvling annammet tre og tyve slette daler 
•) Esbern Jespersen: Kirker, Præster og Degne i Vinding-Vind, s. 49 f.
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for to misædere, jeg denne år ved Hing herreds ting for 
sine misgerninger haver henrettet; for hvilke 23 daler jeg 
lover og tilforpligter mig at holde velbyrdige hr. Iver Jul 
kvit og kravløs for at være udi sandhed er, underskriver 
jeg dette brev med min sædvanlige mærke.

Bøvling ut supra 1624.

Jacob Skarpretters mærke.

1626 den 25. september henrettes Niels Jensen i Smids- 
have, fordi han havde slået sin svoger Esper Kvingel ihjel. 
Denne gang er det mester Hans Hansen i Ålborg, der 
foretog det fornødne for en godtgørelse af 17 rigsdaler. 
Han undertegnede kvitteringen med et sværd og en galge.

I den første halvdel af trediverne brugtes altid mester
manden fra Nykøbing. I 1631 hedder det, at han skal have 
„fri føringskab tilbage, og han bliver lyst i fred,” så han 
ikke skal overfaldes. Det var vistnok i anledning af et 
mord i Brændgård i Torsted. Her var nogle „krabber” 
indviklet i sagen som de egentlige gerningsmænd. (Se 
min artikel i årbogen 1951 s. 120 ff). Det er muligvis disse 
krabber, som skarpretteren ønsker værn imod. Han var 
forøvrigt i lenet to gange i dette forår. Sidste gang henret
tede han Kristen Kieldbjerg og hug to fingre af Tamis 
Kjeldbjerg for 17^ daler. I 1632—33 er det en barne- 
morderske, som skarpretteren „slog hovedet fra” for 
samme pris. Senere, i halvtredserne, hed skarpretteren fra 
Nykøbing mester Jens. 1651 strøg han en kvinde til kagen 
for 6V2 daler, samme år skulle han hugge fingeren af An
ders Nordenkær, men to nætter før mestermanden kom,
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brød Anders ud og bortrømte. Jens skarpretter fik så kun 
4 daler i rejseløn. Sivert Bessel, mestermanden fra Ran
ders, havde andereles god fortjeneste juli samme år, 42 
daler, ved at henrette og partere morderen Christen Knud
sen samt for at kagstryge „trende horer, som under- 
schendtlige gange over resessens formelling havde avlet 
børn.” Desuden fik mester Bessel 6 daler til kost og vognleje.

Til tider kunne mestermandens gerning støde på van
skeligheder, idet han til hjælpere måtte have andre uærlige 
folk. En sommerdag i året 1633 var Vandfuld herreds folk 
samlet til tinge; i nærheden var retterstedet med galgen, 
hvor der netop den dag skulle hænges en tyv, over hvem 
ridefogeden på Bøvling, Hans Thomesen, havde forhver
vet dom. Fra tinget gik ridefogeden med de menige ting- 
mænd, og det vil her sige alle tilstedeværende: Dommer, 
skriver, ottemænd og andre. Tyven havde vistnok været 
fremstillet for sidste gang. Ved retterstedet stod skarp
retteren alene og så sig om; den store stige til galgen lå 
på jorden, og da han ingen hjælper havde, kunne han ikke 
få den rejst. Tingfolkene og andre nysgerrige stod i en 
kreds om stedet, nogle var ridende og andre til fods. 
Misdæderen var berettet og overgivet i mestermandens 
hænder; denne så sig om og bad en bonde tage ved stigen, 
så de kunne få den rejst. Bonden hummede sig, og der 
blev lidt mere afstand mellem mestermanden og almuefol
kene. Ingen bonde skulle lade sig finde som hjælper for 
uærlige folk og selv derved blive en uærlig rakkerpukkel.

Da så mestermanden hen på monsør Hans Thomesen, 
kgl. majestæts lensmands ridefoged på Bøvling slot, og 
gjorde ham forståelig, at han ikke selv var mægtig at rejse 
den lange stige, det var over een mands løft, og dersom de 
ikke hjalp ham at få den op til galgen, da ville han ikke 
befatte sig mere dermed, men pakke sig den vej, han kom. 
Thomesen oplod da sin røst og bød på kongens og lens
mandens vegne herredsfogeden og kronens bønder tage 
fat og hjælpe, at stigen kunne blive sat til retterstedet,

Hardsyssels Aarbog LV 5
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så den fattige fange ikke længere skulle blive opholdt, 
efterdi han der på stedet var udledt og given i skarprette
rens hænder til at udstå sin ret, som han var tildømt. Da 
begyndte det at murre i forsamlingen. Christen Jensen fra 
Bommerhede råbte højst. Han var til hest og sad på sit øg 
bandede over, hvad ridefogeden forlangte, og sagde, at 
djævelen i hans sted måtte hjælpe til. Da vendte ridefoge
den sig til de andre og spurgte, hvad det var for en stald
broder, som rumsterede så meget og udøste så mange 
skældsord og tilmed søgte at forhindre kongens ret. De 
svarede, at han altid havde været en mundkåd fælle, som 
ikke skøttede meget om, hvad han sagde, og da spurgte 
monsør Hans Thomesen til Christen Jensen, hvad for en 
letfærdig kumpan han var, at han særdeles mere end andre 
godtfolk ville sætte sig op imod hans befaling, som han 
på kongelig majestæts og lensmandens vegne i så måde 
havde at byde. Da svarede Christen Bommerhede meget 
trodsig af vrede med sammenknyttede næver i vejret og 
med purk og trudsel, at han ville lade djævelen rejse den i 
hans sted, og at han ville give den skælm en djævel.

Ridefogeden bad de nærmeste drage sig Christens ord 
til minde, og så tog herredsfogeden, Niels Offersen i Hou- 
måe, sammen med nogle bønder fat på stigen og fik den 
rejst, så tyven kunne ske sin ret; men Christen Bommer
hede blev stævnet for retten mange gange, og til sidst 
dømt for sine ord og opførsel at være i kongens nåde og 
unåde, og det hjalp ham ikke, at han søgte til Viborg 
snapsting med sagen. Det stadfæstede i et og alt hjemtin
gets dom*).

En del af de tingsager, hvis enderesultat vi kan finde i 
sagefaldslister og andre steder i regnskabet, blev appelle
ret til landstinget i Viborg og kan findes der, men søger 
man efter dem, kan man også finde andre sager, der ikke 
forekommer i sagefaldslisterne, frifindelsessager.

En sådan træffer vi 1619, da Mette Hjort fra Rom, en 
*) Viborg landstings dombøger C 1634 fol. 233—36 a.
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fattig spindekælling, blev anklaget for trolddom og af 12 
kirkenævninge af Rom sogn blev svoret troldom over. Da 
slottets ridefoged, Gregers Henriksen, på lensmandens 
vegne står på landsting og fordrer kirkenævnets afgørelse 
godkendt, så Mette kan komme i ilden, redder lands
dommerne Niels Krag, Gunde Lange og landstingshører 
Peder Bertelsen hende, idet de finder vidnesbyrdene imod 
hende for svage, og vil ikke tage kirkenævnets ed til følge, 
inden „anderledes bevises kan.”

En sag om blodskam mellem et søskendepar på Holms
land refereres kort i sagefaldslisterne 1623—24. Christen 
Christensen og Anne C hr istensdatter i Stengård var børn 
af Christen Pedersen og Johanne Christensdatter. Deres 
far døde, og i februar 1607 blev der oprettet en skiftekon
trakt mellem de to børn og den mand, der nu var kommen 
til gården og havde giftet sig med deres moder. Stedfade
ren hed Jørgen Christensen og var født i Husby. Børnene 
skulle blive i gården, mens deres farbroder Therkel Pe
dersen fik deres arv i værge. Med disse to børn gik det så 
sørgeligt. Måske har de forandrede forhold i gården knyt
tet dem særlig stærkt sammen, vi ved intet om deres for
hold iøvrigt; men inden de blev fuldmyndige, havde for
holdet imellem dem artet sig sådan, at de fik et barn sam
men. De blev dømt til døden og henrettet ved Hing 
herreds ting, vist nok i foråret 1624. Skarpretterens kvitte
ring for arbejdet med de to ulykkelige søskende har vi 
allerede læst. Deres barn kom i huset til opfostring hos 
deres moder og stedfader, de fik 20 daler til dets kost og 
klæder; men de to søskendes boslod og arv tilfaldt kongen.

I august måned 1630 blev Christen Vilsen, Brænd- 
gård i Torsted, myrdet i sin seng ved nattetider (se min 
artikel om et rovmord i Torsted 1630 her i årbogen 1951). 
Denne mand hørte, så vidt man ved, ikke under lenets 
gods. Jeg har i hvert fald ikke kunnet finde gården i jor- 
debøgerne. Alligevel tog lensmanden sig af sagen, måske 
fordi nogle krabber var indblandet i den og fortalte, at de
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havde myrdet Christen Vilsen for penge. Krabberne fik 
vor lensmand ikke fat på, men et par brødre fra Nymølle i 
Råsted bekendte at have været i ledtog med dem. De var 
fængslet på Bøvling slot, hvor de blev forhørt af lensman
den selv; i hvert fald den ene af dem blev henrettet. Det 
ser ellers ikke ud til, at lenet har taget sig af forbrydelser 
uden for lensgodset; det tilkom vel de private godsejere.

En sag mod præsten hr. Eske Gregersen i Lomborg 
kaster et grelt lys ind over forholdene under og efter be
sættelsen under kejserkrigen. Vi vil ikke rode alt for me
get op i skidtet og med det samme sige, at præsten fri- 
kendtes for den beskyldning, der var rettet imod ham. En 
præstedatter fra Fjaltring ved navn Mette Sørensdatter 
var gift og boede i Fjaltring, hun var søster til præsteko
nen Maren Sørensdatter, som måtte i tugthuset for sin 
uanstændige opførsel i Fjaltring kirke, og man undres 
ligefrem over, at Mette ikke var med ved den lejlighed. 
Under besættelsen opholdt Mette sig — skønt hun var 
gift — hos de kejserlige soldater dels på sin hjemegn og 
siden i Lemvig, hvorhen hendes soldater flyttede. I den 
tid pådrog hun sig syfilis, som hun overførte til sin ægte
mand. I 1636 rettede hun af en eller anden ukendt årsag 
den beskyldning imod hr. Eske i Lomborg, at hun havde 
sin sygdom fra ham. Præsten lod sig da frivilligt syne på 
sin krop, hvor ingen sygdomstegn var at se, og desuden 
skaffede han så mange vidnesbyrd om Mettes handel og 
vandel med de tyske soldater, at landstinget frikendte 
ham for den grimme beskyldning. Det bedste bevis for 
Mettes omgang med soldaterne afgives af hendes mand, 
der med sin sygdom kommer til Oluf Ottesen badskær i 
Lemvig. Da badskæreren så, hvilken sygdom han var stil
let overfor, hentede han to borgere, og i deres nærværelse 
måtte den syge mand forklare, hvor han havde fået syg
dommen fra. Han sagde, at han havde den fra hans hustru 
Mette Sørensdatter, og han vidste ikke, hvorfra hun havde 
den, hvis det ikke var fra de kejserlige ryttere.
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I Nees myrdede Christen Knudsen, Harpøt, på bestialsk 
måde en pige, han havde beligget. Han prøvede at skjule 
sig, men blev ret hurtigt bragt til Bøvling slots fangetårn, 
hvor han sad i forvaring, til sagen var behandlet ved både 
landsting og hjemting. Ikke mindre end to gange måtte 
forbryderen fremstilles i Viborg. Den første gang for at 
sandemændene kunne sværge ham mord over og fra sin 
fred. Dengang blev han fremstillet af delefogeden Chri
sten Michelsen. Næste gang var slottets ridefoged Jacob 
Sørensen selv i Viborg med fangen for at få alle vidnes- 
byrderne, sandemandseden, hjemtings- og landstings
dommene konfirmeret og alting kendt ved magt at stande. 
Nu blev skarpretteren hentet fra Randers. Hos borgme
steren i Lemvig lod man tilhugge justitien med hvad der
til hørte af hjul, træ og spiger. Morderen blev halshugget, 
parteret og lagt på stejle og hjul. Hele processen og ret
tergangen kostede lenet 64 rigsdaler.

Til slut historien om den dündchirker-kaptajn, der 1630 
strandede med et erobret skib ved Klegod på Holmslands 
klit. Under Norge var et hollandsk skib blevet erobret af 
en sørøver eller kaper. En dündchirker kaldes han, vel
sagtens efter den franske kanalby Diinkirch. På hjem
vejen gik skibet ind på Jyllands vestkyst. Alt, hvad der 
kunne bjerges af ladning og skib, fik den hollandske skip
per lov at bjerge og sælge eller forsende til Holland, og 
kun hvad der tilhørte sørøverkaptajnen blev beslaglagt. 
Det var en hel del klæde af forskellig slags, bl. a. 103 alen 
rødt klæde, selvfølgelig røvergods.

Kaptajnen blev sat i slottets fængsel, indtil han blev 
sendt til København. Rejsen til hovedstaden med denne 
fange er udførligt beskrevet i en dagbog, der ligger som 
bilag til regnskabet (1630—31). Vi vil følge forsendelsen 
på hele turen.

„Anno 1630 den 26. november rejste Jens Madsen i By
skov, Gregers Lang i Lemvig og Thue Persøn i Holstebro 
fra Bøvling slot med den kaptajn og sørøver og til Køben-
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havn. Og dette er en antegnelse på de pending, som er for
tæret på rejsen hen og hjem som efterfølger:

Kom vi fornævnte dag til Nørby i Asp sogn og blev 
der om natten. Betalte for øl og mad aften og morgen og 
for lys og varme natten over 3 mark.

27. novembere. Kom til Holstebro. Udgivet der for øl 
og mad og for Vz pot vin til fangen 3 mark.

27. november. Kom vi om aftenen til Aulum præste
gård, given for øl og mad, lys og varme 5Vz mark 3 skil
ling.

28. november. Kom vi om aftenen til Snee (Nørre Sne
de), givet der for øl og mad, lys og varme natten over 5 
mark.

29. november. Kom vi til Veill om aftenen. Betalte der 
for øl og mad, for lys og varme natten over 6 mark 6 ski.

30. november. Kom over til Melfaer, betalte vi der for 
øl og mad, lys og varme natten over 6 mark 7 ski. Bad
skæreren for fangens næse at stille 2Vz ski. Nok for Vz pot 
vin til fangen 7 ski.

1. december. Kom vi til Vogens (må være Odense) ved 
aften, betalte for alt natten over og for V2 pot vin til fan
gen 7 mark 6 ski.

2. december. Til Nyborg, blev vi der i to nætter, førend 
vi kunne komme over for vindens skyld. Betalte vi der for 
øl og mad, lys og varme og Vz pot vin til fangen 10 mark 
6 ski.

4. december. Kom vi over til Korsør og blev der om nat
ten. Betalte for mad og nattely og Vz pot øl til fangen 8 
mark 4 ski.

5. december. Kom vi til Ringsted og betalte for natten 
2 rdl. 6 ski.

6. december. Til Roskilde og blev der natten over, og vi 
betalte 2 dl. 7 ski.

7. december. Kom vi til Valby og blev i kroen og fortæ
rede der for øl og mad aften og morgen og for lys og 
varme 2 dl.
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8. december. Kom vi til København og der straks leveret 
fangen fra os på slottet og måtte forblive i København på 
tredje dag efter besked tilbage igen. Givet der for øl og 
mad og anden nødvendighed 4 rdl.

11. december. Rejste vi fra København og kom til Ros
kilde om natten, betalte for øl og mad og anden nødven
dighed 6 mark.

12. december. Kom vi til Ringsted. SVï  mark.
13. december. Kom vi til Slagelse ved aften. 6 mark.
14. december. Kom vi til Korsør, er vi bleven der to 

nætter for vindens arrestering, forbrugt 10 mark.
16. december. Kom vi over til Nyborg, gav vi der for øl 

og mad og anden nødvendighed natten over 1 dl. 8 ski.
17. december. Kom vi til Vogens. 1 dl. 10 ski.
18. december. Kom vi til Mellfar ad aften, gav vi der for 

øl og mad og andet fornødent 1 dl. 12 ski.
19. december. Til Vedel. 1 dl.
20. december. Kom vi til Brande. Fortæret vi der aften 

og morgen for 3 mark, og gav vi der fra Brande og til 
Snejbjerg af en vogn 2V2 mark.

21. december. Og blev vi i Snejbjerg om natten og gav 
der for øl og mad og andet nødvendigt 3 mark.

22. december. Kom vi til Holstebro og fortæret aften og 
morgen og for andet nødvendigt 2V2 mark og 4 ski. slette 
pending.

Ialt kostede rejsen 35 daler. Vore egne folk nåede at 
komme hjem til lillejuleaften. Dündchirkeren blev sat i det 
blå tårn. Senere brød han ud sammen med nogle andre 
men blev fanget og hængt.

En ren politiforanstaltning må det være, når kongen 
indskærper, at lenet skal påse, at hestemarkederne i Hol
stebro overholdes, så der ikke handles udenfor markedet 
og før markedsdagen. Lensmanden påbød da sin ridefo
ged at tage til Holstebro som politi, og det blev gjort gan
ske eftertrykkeligt.
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Den 1. juli 1652 indfandt ridefoged og slotskriver Jacob 
Sørensen sig med otte væbnede karle til hest i byfoged 
Niels Christensens gård. Den 13. skulle Holstebro som
mermarked eller Set. Margrethe-markedet holdes, og i 14 
dage så borgerne i Holstebro, velsagtens med nogen stolt
hed, lensmandens ryttere rykke ud for at sætte skræk i 
livet på alle forprangere og hestesmuglere. Om rytterne 
gjorde nogen fangst, fortælles der ikke; men et halvt år 
efter ved Kyndelmisse marked gentog det samme sig. Ri
defogeden med 8 dragne karle kommer den 21. januar og 
blev til markedet var overstået den 3. februar. Denne gang 
skete indkvarteringen af lensmandens knægte hos borg
mester Iver Jensen, og det har sikkert været en herlig tid 
for ridefogeden og hans svende.

Desværre gør de høje herrer i København vrøvl over 
den beskedne udgift til dette vagthold, som havde kostet 
86 rdl. Det var sandelig alt for meget; der skulle spares! 
Det blev vist nok det eneste år, man gjorde et virkelig 
kongeligt forsøg på at skaffe orden til veje på markederne. 
Regnskaberne ved kun at berette om dette tilfælde.

Dette vagthold må ses i belysning af den almindelige 
anstrengelse for at holde orden i handelen på Holstebro 
markeder efter kgl. åbent brev af 22. okt. 1641, og vel i 
særdeleshed efter åbent brev til Jyllands lensmænd den 6. 
okt. 1651, der påbyder, at handelen skal ske på den be
stemte dag og kun på markedet. (Se Aldal: Holstebros 
Historie s. 126 ff og Johan Hvidtfeldt: Holstebro Marke
der i ældre tid i årbogen 1936 s. 4 ff). Udgiften til vagt
holdet lå imidlertid langt over de indtægter, som kongens 
kasse havde af markedet i form af told, og det var nok 
ikke meningen med det åbne brev.

Til lensmandens militære pligter hørte, at han i følge 
lensbrevet skulle tjene kongen med seks fuldt rustede 
heste i tilfælde af krig; denne rostjeneste var i og for sig 
en ret stor byrde, da man vel så nogenlunde måtte have
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både heste og øvede ryttere i beredskab. Hvornår lens
manden var indkaldt med sine roskarle, meddeler regn
skaberne ikke noget om.

Derimod fortæller de os, at der i 1611 er udlagt otte 
gårde i lenet til underhold af nogle officerer under Riber 
compagni, og dette var tilfældet i en række år. Efter kej
serkrigens besættelse 1627—29 blev kompagniet atter 
udskrevet, og det er de samme gårde, der er udlagt til 
officerer fra 1611—46, nemlig:

I Vandborg: Mourits Jensen i Lille Strande. Er i nogle 
lister slået sammen med Store Strande. Christen Niel
sen, Peder Lauridsen m. fl. i Store Strande.

I Hove: Peder Madsen, Niels Jespersen og medbrødre 
i Refskov.

I Vinding: Peder Mikkelsen, Jørgen Nielsen og Anders 
i Refning.

I Husby: Bertel Madsen i Pradsgård.
I Nysogn: Laurits og Niels i Proustgård. Jens i

Gadgård.
I Gammelsogn: Anna Jørgenskone, Mogens Madsen, 

Jens Nielsen og Mogens Laursen i een gård.

Disse gårde fik deres landgilde omsat i penge og har 
nok ikke haft synderlig ulempe ved at blive udlagt.

Dette kan derimod ikke siges om de bønder, der straks 
efter Kalmarkrigens afslutning fik pålæg om at holde sol
dater. 3500 jordegne bønder og 500 fæstere fra kronens 
godser forpligtedes imod fritagelse for andre udgifter til 
at holde hver een soldat*). Lenets tilskud til denne natio
nale hær var, såvidt det ses, 55 mand, idet 38 selvejer- og 
17 fæstegårde fritages for landgilde i anledning af ud
skrivningen. Soldaterne fik ikke nogen særlig god uddan
nelse, idet kongen ikke interesserede sig for disse bonde
soldater; han ville have lejetropper. Militsen blev da også 
snart omdannet, så gårdene blev lagt i lægd, der hver 
*) Det danske Folks Historie IV s. 220.
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skulle underholde en soldat, men heller ikke denne nye 
form kom til at spille nogen rolle. Egentlig uddannede 
bondesoldater, som dem svenskerne brugte i krigene ude i 
Europa, kom der ikke ud af de danske forsøg i 1600-tallet.

Nogen særlig oplysning om soldaternes udskrivning 
og uddannelse giver lensregnskaberne ikke, når vi undta
ger meddelelsen om, at lensmanden i 1618 har ladet Chri
sten snedker i Lemvig af 2 tylt tørre savdeler lave et skab, 
hvori man skulle opbevare „de udskrevne bondesoldaters 
musketter og gevær.” Skabet blev indsat i Ulfborg kirke, 
og der i sognet må et af centrerne for soldaternes uddan
nelse have været, skønt det ikke selv skulle afgive sol
dater.

Det skete, at bondesoldaterne glemte at møde til deres 
mønstringer. Det gjorde Mads Lauritsen, Rettrup, og 
Christen Skarrisen; men de blev dømt til Bremerholms 
jern og sendt med borgmester Simon Christensens skib 
fra Lemvig til København, da det 1620 sejlede med sand
tolden. Jens bådsmand fik 1% rdl. 16 ski. for at forvare 
dem på overfarten.

Også opkrævning af de såkaldte bådsmandsskatter 
samt udskrivning af arbejdere til arbejde på fæstningen 
ved Frederiksodde, senere Fredericia, har lensmanden 
med at gøre.

Vi har set, at under Christian IV’s deltagelse i Tredive- 
årskrigen i Tyskland blev der sendt varer med skib til 
kongens lejr. I 1626 skriver lensmanden på Riberhus, 
Albret Skeel til vor lensmand Iver Jul et langt brev, som 
vi vil læse i uddrag:

„Min ganske venlig hilsen nu og alle tid forsendt med 
vor herre, kære Iver Jul og kære broder, takker jeg dig 
ganske venligen for bevist ære og gode, hvilke igen at 
forskylde, jeg altid vil findes villiggen.

Giver dig venligen til kende, at jeg har bekommet din 
skrivelse om, hvor meget kom og smør du af dit len kan 
bringe til veje til kgl. majestæts lejr i foråret at henskikke,
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og det at falde dig mest belejligt fra Ringkøbing at lade 
udskibe. Desligeste at du med hr. Ulrik Sandberg, lens
mand på Lundenæs, agter at fragte skib til begges kom 
derfra til foråret. Hvad anlanger din begæring noget korn 
og fetalje du skulle lade indkøbe — såvelsom hvad værd 
derfor må udloves, og hos hvem du betaling skulle fordre, 
så tørst du intet indkøbe før på videre besked, thi Vulf 
von Buchwald har ikke vidst lenets lejlighed anderledes, 
end proviant havde været hos lenene at bekomme. Dog 
dersom der skal noget indkøbes, haver du betaling af 
Bøvling len at fordre. I lige måde som du skriver om rug
mel og bygmel skal pakkes i tønder tilhobe eller hvert 
slags udi sær, så retter du dig vel efter min forrige brev, 
nemlig at du lader male det meste rug i mel, du kan be
komme tønder til, og hvis videre det at lade tørre i ovnen 
og så fremskikke. Hvad bygget anbelanger, så gøres det 
ikke fornødent at lade det male i mel; men at det gøres i 
malt.

De to hundrede tdr. havre, som jeg på hans majestæts 
vegne dig afkøbte i Viborg, dermed skal blive efter vor 
afskeden, nemlig hver tønde 3 slette mark danske, og sen
der jeg dig derhos en seddel til Thomas Friis, at han sam
me havre på mine vegne vil lade annamme. Du erfarer vel 
selv, når kornet fra Ålborg bliver udskibet, at det da kan 
komme med. Og skal denne bevis være dig nok for kø
bet. — Og gør ellers gerne hvad dig til vilje og velbefald 
ske kan.

Vil og nu Herrens tro have dig Gud allernådigst befa
let. Med mange gode nætter jeg og Berthe ønsker dig og 
din kære hustru.”

Kongen var draget i krig i det fremmede, men havde 
ladet lensmændene og deres rosheste blive hjemme. Det 
var lejede landsknægte, han havde brug for nu. De ade
lige rosknægte blev brugt sidste gang i Kalmarkrigens år. 
Lensmændene kunne sidde hjemme i ro og forberede ud
skibning af mel og malt og havre, måske tjene lidt ekstra
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på grund af stigende priser og ellers dyrke privatlivets 
fred, mens det forcerede arbejde blev lagt på ridefogeden 
og slotsskriveren.

Ridefogeden og slotsskriveren var lensmandens private 
tjenere. Deres bestillinger var i visse perioder slået sam
men, og meget tyder på, at det har været det almindeligste. 
Hvis lensmanden på en af sine gårde havde en dygtig ride
foged, tog han ham med til slottet og lod ham forvalte det 
noget vidtløftige len. Det var således tilfældet med Jens 
Jul, der brugte Claus Nielsen fra Nør Tang i Ulfborg som 
ridefoged på lenet. Claus var både før og efter den tid i 
40 år ridefoged på Nørre Vosborg, der ejedes af Jens Jul 
og senere af hans enke Ide Lange. Hans ligsten kan endnu 
ses i Ulfborg kirke. Af dette kan vi skønne, at Claus har 
været både en dygtig og højtbetroet mand. Om andre 
af lensmandenes ridefogeder og slotsskrivere ved vi ikke 
stort udover nogle navne, og hvad der i det foregående er 
nævnt; men de var som lenets godsforvaltere dem, der 
førte lenets regnskaber og forestod hele lenets daglige for
valtning. Derfor måtte de bo på slottet eller i dets nærhed, 
mens lensmændene ofte opholdt sig på deres private gårde 
og kun kom til Bøvling engang imellem, når deres nærvæ
relse var nødvendig.

Som før nævnt ophævedes lenene i 1660; både Bøvling 
og Lundenæs len blev da amter, der i 1671 lagdes sam
men under eet embede som Bøvling og Lundenæs amt. 
I 1794 fik amtet navneforandring til Ringkøbing amt, idet 
dog noget af Lundenæs amt blev skilt fra og gik til Ribe 
amt. Til gengæld fik Ringkøbing amt tillagt Vrads her
red, som i 1822 henlagdes under Skanderborg amt.

Utrykte kilder: Lenets almindelige regnskaber, skattemandtal og 
kvitantiarumbilag i Rigsarkivet. Viborg landstings dombøger.



LERGRAV I AVLUM 
EN HERREGÅRDSHISTORIE 

Af Esbern Jespersen

Vi ved jo nok, at Lergrav i Avlum har været en betyde
lig herregård. Men dens ældste historie fortaber sig i 
middelalderligt mørke, og dens nyere, som begynder 
1501, lader sig kun vanskeligt rekonstruere ved hjælp af 
hengemte skrifter og falmede arkivalier.

Det ses, at den præst, som i året 1638 stavede herregår
dens navn Liergraff, har rettet sig efter egnens udtale. 
Han hed hr. Mads Christensen Gødstrup og har forstået 
at jamre således over sit præstekalds ringhed, at han fik 
gården Sørvad i Vinding sogn lagt til embedet som men
salgård.

Han fortæller, at Avlum sogn kun regnes for 10 gårde 
formedelst plyndringer i ufredstider. Blandt højnavne 
nævner han Bavnhøje sydvest for Lergrav og „Østen i 
Grønkiær it bierg Hingibierg,” altså et sted, hvor man 
hængte tyve i gamle dage. Interessant er, hvad han for
tæller om en forsvunden by ved navn „Gammel Aullum” 
sønden for Vargård. Denne by er lagt øde under Ler
grav, og efter denne by har sognet fået sit navn! Om dette 
betyder andet, end at herregården har slugt en gård eller 
to, kan vi intet vide om, og om emnet er fortalt i årbogen 
for 1954. Hvad der skal forstås ved 10 gårde, er også gan
ske usikkert. Det er ikke 10 gårdbebyggelser; af sådanne 
var der, som det fremgår af beretningen, mange flere.

Hvad sognenavnet betyder, er usikkert; thi forskerne 
er helt uenige derom. Dets ældste form, i Ribe Oldemoder,
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er Aflum, hvor forleddet i fl. Storgård Pedersen kan være 
et oldnordisk ord for smelteovn og således referere til 
jernudvinding, som jo nok har fundet sted i den tid, ste
det har fået navn. Kyndigere folk, som Svend Aakjær og 
Kr. Hald har hver sin tolkning. Svend Aakjær har flere 
steder udtalt, at forleddet kan være et navn på fort eller 
fæstning. Et sådant findes ikke, men kan have været der 
engang, forløber for Lergrav. Professor Hald mener, at 
forleddet kan betyde jord, som er udtaget til dyrkning 
eller bare „udbytte af jorden.”

Når man i vore dage søger at få historisk klarhed over 
en så omfattende bebyggelse som Avlum, ser det for uind
viede ret håbløst ud. For hvor skal man ende, og hvor skal 
man begynde? Det hele går dog til uden hekseri. Man 
skal begynde med matriklen 1688. Eller nærmere bestemt: 
Man tager Henrik Pedersens „De danske Landbrug” ned 
fra hylden og slår op under Avlum. Man finder da, at der 
i sognet på den tid var 46 gårde og 4 huse med jord, at det 
samlede hartkorn var 288 tdr., og at deraf godt og vel 40 
tdr. lå til Lergrav.

Det er en let sag at konstatere, at Avlum var et af eg
nens allerstørste sogne; i Herning var der på den tid 27 
gårde, i Sinding 18; Vinding, som også var et stort sogn, 
havde kun 152 tdr. htk., Nørre Felding kun 92 og en snes 
gårde.

Sammenligninger i mængder og meget andet kan man 
læse ud af Henrik Pedersens bog. Men dens kildemate
riale skal man rigtignok til rigsarkivet efter.

De gamle gårdnavne kunne man søge i præsteindberet- 
ningen til Ole Worm. Men vi kan også tage dem her. Hver 
ejendom er besigtiget og vurderet på stedet. Her er intet at 
tage fejl af. Og der var da følgende bebyggelser i Avlum 
under den store matrikulering: Byerne Skjærbæk og 
Varhede med hver 5 gårde, dobbeltgårdene Var, Ljørring, 
Solgård, Tved og Jersild; så var der Lund med 4 gårde, 
medens resten var enestegårdene Præstegård, Kjærgård,
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Oby, Langbo, Lille Kilde, Store Kilde, Lille Stovbæk, 
Store Stovbæk, Vrå, Sandager, Vester Troelstrup, Øster 
Troelstrup, Asbæk Hede, Holte, Spegebjerg, Gabsjord, 
Lundgård, Dalgård, Rottervig, Grønkjær, Høgild, Skjær- 
bæk Mølle og Lergrav ikke at forglemme. Dyrket areal til 
disse gårde varierede noget, men ikke meget; der var vel

Hovedbygningen på Lergrav,

en tredive tønder land til hver gård, 1747 tdr. i alt eller af 
sognets samlede areal 16 procent. Der var god plads til 
ulve. Og de forekom i mængde, blev skudt og betalt på 
tinge med 4 rigsdaler pr. stk. Af byfællesskab i østdansk 
forstand må der have været en del, men sognefællesskabet 
har nok været mere udtalt. Et sogn kunne i Vestjylland 
lige ind til den allernyeste tid betragte sig som et lille rige 
for sig selv; indensogns folk og udensogns folk taler man 
om i Vinding endnu. Og forpligtelser over for sognefæller 
har man følt under ildsvåde og anden våde ; dette er kendt 
nok og behøver ikke nærmere at bevidnes.

Hvorledes det iøvrigt så ud i Avlum sogn, kan vi nok 
skønne lidt om, når vi betænker, hvor lidt de spredte ler
klinede hjem fyldte i den store lyngørken, hvor spor af 
fordums skove kun var at finde som purl. Fra matrikule-
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ringen 1688 kan man med gode forudsætninger efter be
hag gå frem eller tilbage.

Og vi går da tilbage til år 1501, da vi på Lergrav træffer 
herremanden Erik Eskildsen Høg, som jeg intet har at 
fortælle om. Hans broder nævnes til Lergrav 1525, og han 
havde en datter, ?lnne, som blev gift med adelsmanden 
Hans Rostrup. Nogle af de herremænd, vi stifter bekendt
skab med, havde flere herregårde og kunne jo kun bebo 
een ad gangen. — Hans Rostrup holdt vist mest til på 
Ristrup i Sabro sogn. Sønnen hed Jacob, og det er ham, 
der bliver interessant.

Han var en charmerende svindler, hvilket være sagt med 
det samme, men visse andre forudsætninger vil være nyt
tige. Sin hovedrolle spillede han i tiden fra 1574 til 1594, 
og et vue over tiden er hurtigt gjort. Kongemagten var 
endnu i den glade Frederik den Andens hånd. Det var 
ham, der efter Anders Sørensen Vedels udsagn kunne 
være blevet ældre, end han blev, hvis ikke han havde 
drukket sig ihjel. Hvem husker ikke fra danmarkshisto
rien fortællingen om kong Frederik og hans mænd. Han 
drak, men interesserede sig også for kunst og videnskab. 
Vi er i Thyge Brahes tidsalder. Der var gode tider, og 
grevefejden „glemt,” og der var livslyst og fremgang, efter 
at verden var blevet større med Amerikas opdagelse, re
formationen og renæssancens gennembrud. Kongen var 
blandt adelsmændene den første hos ligemænd. Man gik 
på jagt og — drak.

For resten rejste man faste borge i stedet for de gamle. 
Tiderne var jo til det — og det med grevefejden — jo, det 
huskede man alligevel. Man mageskiftede strøgods for at 
samle sig godsriger omkring hovedgårdene, man anlagde 
volde og grave for at kunne modstå et eventuelt bonde- 
angreb. Det sidste var dog ufornødent; bønderne angreb 
ikke mere. Grevefejden blev bøndernes sidste; men det 
kunne herremændene ikke vide, og volde og grave pyn
tede i alle tilfælde, og de vidnede om velstand. Jacob
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Rostrup flyttede sin gård hen i et morads, hvilket skal 
have gjort ham fattig. — I udlandet — ja, derom skal vi 
snart høre.

1574 var Jacob i retstrætte med mester Mads Hvid i 
Holstebro. Jacob hævdede, at hr. Mads skyldte ham 3000 
rdl., hvorfor han stævnede ham til Hammerum herreds 
ting. Men mester Mads Hvid havde modkrav og stævnede 
Jacob for nogle træer, noget hø, en kirkestand, en kirke
sti og 30 rdl. De to herrer havde tidligere været sammen 
på Ginding herreds ting, og der havde Jacob revet et brev 
itu. Gode venner var de ikke. Mads Hvid var vidt berejst, 
præst i Holstebro, magister og godsherre i stor stil, rets
lærd var han som få, en slem modstander for vor herre
mand på Lergrav. Vil man vide mere om magister Mads, 
kan man slå efter hos Aldal.

Foreløbig var Jacob Rostrup gode venner med kongen. 
De handlede om jordegods. Hvad Jacob ønskede sig, var 
kronens rettigheder i nogle selvejergårde i nærheden af 
Lergrav.

Men her må man erindre sig, at kronens rettigheder i 
selvejergårde indskrænkede sig til en første prioritet, kal
det herligheden. Kun den kunne kongen sælge, og bøn
derne i de pågældende gårde forbliver efter handelen 
fremdeles selvejere, hvilket betyder, at de uden herre
mandens mellemkomst kan lade gården gå i arv. Først 
når de afhænder bondeskylden, er de fæstere.

Imidlertid ønskede Jacob kongens samtykke til også at 
erhverve bondeskylden, hvis han bare kunne. Og det lod 
til at gå let nok for Jacob Rostrup. Fæstebønder betalte 
kun halv skat mod selvejerne. Hvorfor egentlig holde på 
den selvejerværdighed! Om de kommende tiders hovbyr
de har der nok ikke været tænkt meget, mens hovedgår
dene endnu var forholdsvis små. Herremand og bonde 
mødtes i fælles trang til at snyde staten, eller som det 
dengang hed: kongen.

Jo, vist fik kongen og Jacob Rostrup handlet. — Men
Hardsyssels Aarbog LV 6
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før handelen kunne komme i stand, måtte godset besigti- 
ges og vurderes. Dertil beordredes trende adelsmænd, for
nemt indtog i Avlum. Det var lensmændene Biørn Ander
sen, Jens Kaas og Jørgen Skram, henholdsvis til Aarhus- 
gård, Silkeborg og Drotningborg. Og de bøndergårde, 
hvorom det drejede sig, var to i Skirk, Tørring, Hallind- 
bæk, Solgård, Nørre Stovbæk, Dalgård og to bol, mindre 
gårde, i Verne, det må nok være Var. Disse gårde kender 
vi den dag i dag. Som erstatning skulle kongen have Jacob 
Rostrups arvegods i Stolsbjerg, Framlev herred. Skødet er 
af 24. maj 1576. Han fik efter ønske ret til at gøre bøn
derne til fæstere, hvis de kunne lade sig overtale, og det 
kunne de.

Men til herligheden hørte jagtretten, og den ville kon
gen ikke af med, hvilket også udtrykkeligt blev præciseret 
for Simelkjærs vedkommende, hvor jagtretten imidlertid 
var tilskødet Erik Lange.

Hvad andet var at gøre end procedere. Jacob kunne da 
ikke huske, hvad der stod i det gamle skøde. Han rekvi
rerede derfor en dynge papirer fra lensmanden på Lunde
næs. Der tales om forskellige former for ejendomshjem
mel: låsebrev, ridebrev, sandemandsbrev, hvoraf det i 
hvert fald kan skønnes, at sagen ikke sluttede på en efter
middag. Men den gik goden Jacob imod. Den 16. decbr. 
1587 fik Erik Lange kongeligt skøde på jagten med ret til 
at skyde og skyde lade, så som kongens ret havde strakt 
sig.

Jacob havde også andet at bestille end skyde harer, og 
pengesagerne kunne han ikke klare. Kjeld Juel til Stub- 
bergård havde været så letsindig at gå i kaution for ham 
for en betydelig sum i anledning af mageskiftet, og 1581 
måtte Kjeld rykke ud med 1500 dl., hvilket var mange 
penge dengang, selv for en herremand. Han stævnede 
Jacob Rostrup for rigens ret, men fik ingen erstatning, 
fordi man jo heller ikke i gamle dage kunne plukke hår af 
en skaldet — og tilmed var herren til Lergrav en kæltring.



Lergrav i Avium 85

Det var ved at skride sammen for ham. Han havde und
ladt at efterkomme en stævning til landstinget med den 
begrundelse, at stævningen ikke var kundgjort på det 
tingsted, til hvilket hans gods lå.

Ja, hvor boede han nu? Det sagdes, at han holdt hus på 
Abildholt i Borbjerg — og 1587, at han havde solgt Ler
grav.

Og hvad skal man tro om den sag, han havde med 
Aredt Guldsmed i Holstebro? Regeringen troede i dette 
stykke på Rostrups udsagn, at han som værge for Avlum 
kirke havde afleveret kirkens kalk til guldsmeden for at 
få den repareret. Det var en værdifuld kalk, og nu var 
guldsmeden rømt med den og sagtens også med andre 
værdigenstande. Det kunne Rostrup da ikke hænges op 
for og blev det heller ikke. Men guldsmeden skulle fin
des, og til den ende mobiliseredes: kongens fogeder, em- 
bedsmænd, borgmestre, dommere, rådmænd, herredsfo
geder, kirkefogeder og andre. De skulle være domprov
sten behjælpelig med at finde smeden, at han kunne blive 
hængt. Derom oplyser et kancellibrev af 7. august 1590. 
Men da var også Jacob forduftet. Ingen vidste hvorhen.

Der er ingen tilsammen viet 
uden munken og hans kappe.
Hovmand rider og hovmand kommer, 
ihvor han tager til takke

Sådan står der i en gammel riddervise, og den giver i en 
nøddeskal den gamle adels opfattelse af sine forpligtelser 
over for konge og fædreland.

Det var så sæd i Dannemark, 
har været af gamle dage:
Ihvilken svend som ikke vil tjene, 
han må vel orlov have.

Rigtignok var middelalderen forbi, men det var ikke 
forbi med den nedarvede opfattelse, hvilket bl. a. Korfits 
Ulfeldts adfærd viser os. Kunne man ikke med forholdene 
herhjemme, tog man tjeneste andensteds. Thyge Brahe
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sagde Danmark farvel, Peder Okse gjorde ligeså efter 
henstilling fra kongen. Nu var for resten kongen død, og 
kansleren Niels Kaas med flere dygtige mænd regerede 
for den umyndige Kristian den Fjerde. Der blev ved at 
være gode tider, indtil de ødelagdes af Kristian den Fjer
des krige.

Europas mægtigste hersker var Philip den Anden, om 
hvem vi blandt andet ved, at han ikke vil skrives om af 
Thit Jensen, hvilket han udtrykkeligt har åbenbaret hen
de! Han holdt mest til i Spanien, ville underkue Neder
landene, men tabte spillet, og staten Holland kom til ver
den. Her boede et par millioner mennesker, i England vel 
det tredobbelte antal. Også England ville Philip underkue 
og gøre katolsk, hvorfor han sendte det sin „uovervinde
lige Armada,” som imidlertid blev overvundet 1588 dels 
af englænderne og især af en skrækkelig storm. Og her
efter kunne England under dronning Elisabeth tage fat på 
at opbygge sit verdensrige.

Herhjemme var der fred siden syvårskrigen, sport for 
hvem der syntes om den slags. Nu var her bestemt ikke 
andet at gøre end at passe sin bedrift og dyrke selskabe
lighed og processer sammen med standsfæller.

Men med Rostrups bedrift var det skidt. Han rejste 
udenlands.

Måske var det i året 1587, han kom til England og for
talte, at han var dansk gesandt; for dette år skulle Francis 
Drake til Spanien for at undertvinge landet og gøre det af 
med dets store flåde. Jacob Rostrup overbragte den engel
ske regering den tidende, atT)anmark ville sende skibe til 
hjælp i dette arbejde. Dronning Elisabeth skrev til den 
danske regering og takkede hjerteligst for den kærkomne 
gestus, og flere gange nævner hun Jacob Rostrup som den 
mand, der havde bragt hende den glædelige nyhed. Ud 
fra dette må man have lov at slutte, at vor herremand har 
haft charme. Og Francis Drake må have været Jacob 
Rostrups attråværdige forbillede. Drake var søhelt og
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jordomsejler, havde foretaget vældige plyndringstogter på 
Spanien, hærget Sydamerika, som jo i denne tid blev kolo
niseret fra Spanien, han kom over Stillehavet til Ostindien 
og nåede syd om Afrika hjem til England med et umåde

Francis Drake.
Efter Det kgi. Biblioteks billedsamling.

ligt bytte af røvet gods og tyvekoster, som deltes hæder
ligt mellem indskyderne samt Drake selv og dronningen. 
Elisabeth lod ham adle og sendte ham af sted med 25 
skibe for at hærge og plyndre de spanske besiddelser i 
Vestindien. Og nu ved Jacobs ankomst skulle han altså 
til at gøre kål på Spaniens uovervindelige flåde. Flåden, 
130 store skibe, kom imidlertid godvillig frem til de engel
ske farvande og blev som før nævnt — også med Drakes 
bistand — ødelagt. Om Jacob var med, melder sagen intet 
om.
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Som hersker over Nederlandene havde Philip naturlig
vis gjort Brüssel til Englands fjende. Men det forhindrede 
ikke Jacob i snart efter at melde sig til tjeneste her. Hans 
sædvane var at gå til hoveddøren fremfor til bagdøren, 
når han kom på fremmede steder. Altså opsøgte han her
tugen af Parma, som han dog ikke traf hjemme, hvorfor 
han søgte foretræde hos rådet. Han kunne oplyse — se
nere også for hertugen — at han kom i et hemmeligt 
ærinde, som ikke turde betros papiret. Jo, han var skam 
sendt fra det danske regeringsråd, Niels Kaas m. fl., for at 
tilbyde en flåde mod England. Ja, han var så heldig at 
kunne meddele, at ikke alene Danmark, men også Norge 
og Skotland ville deltage i flådens tilvejebringelse for at 
få gjort en nyttig ende på englændernes herredømme på 
søen.

Som rimeligt kunne være, ville hertugen se hans fuld
magt; men en sådan havde han jo ikke, og hertugen ville 
ikke rigtig fæste lid til hans løfte.

Imidlertid rejste han til Antwerpen og lånte 800 dl., og 
med dem i lommen drog han til Amsterdam, hvor han for
talte, at han var på gennemrejse til Danmark og var dansk 
gesandt i England. Her fik han audiens hos grev Mortis 
og fik magistraten til at låne sig 300 mark lybsk. For de 
nævnte summer indløb der, som vi kan vide, regning til 
den danske regering, som ikke ville betale. Men vor Jacob 
havde dog reddet udkommet og oplevet grumme meget, 
siden han forlod de små forhold hjemme i Avlum.

Gesandtskabet i England var næsten det ringeste. Men 
han var en kæmpemæssig løgnhals, og det gik fremad for 
manden.

Han opnåede af hertugen af Parma og den spanske 
admiral Renthi at blive udstyret med kaperbreve og kunne 
således begynde for sig selv. Men han måtte alene angribe 
Spaniens fjender, og han skulle iagttage „al billighed og 
kristelighed” mod sine fanger. Og så måtte han selvfølge
lig ikke plyndre hos Spaniens forbundsfæller.
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Disse instrukser overholdt han dog ikke. Han udruste
de sine kapere og gik på jagt efter hvad som helst, han 
mødte på havet, fredelige handelsskibe iberegnet uden 
hensyn til nationalitet.

Sine operationsbaser udvidede han også til at omfatte 
„de danske strømme,” og her snuppede han nogle hollæn
derskibe, som han plyndrede, og hvis mandskab han lod 
kaste over bord. Det havde man fået at vide af nogle af 
„hans medfølgere,” som var blevet pågrebet i Aarhus, 
København og Middelfart.

Der blev nu udstedt et kongeligt brev af 19. august 
1593 med oplysninger om de her nævnte forhold. Dette 
brev gik til lensmændene på Skanderborg slot og Aarhus- 
gård, og det beordrede dem til at begive sig til Jacob Ro
strups broder Laurids på Ristrup og forlange ham udle
veret og „tage hånd og skriftlig forpligt” af ham, at han 
straks ville begive sig til Aarhus i et ærligt herberge og 
ikke undvige eller „udskeie” enten ved dag eller nat.

Om han så gjorde det eller ikke, vides ikke. Men resul
tatet blev i hvert fald, at han en skøn sommerdag, 1. juni 
1594, fik sin dom, og derefter faldt hans hoved for skarp
retterens sværd. Hans 27 medskyldige gjorde ham følge
skab, blandt disse tre adelsmænd, som dog ikke var dan
ske. Nej, Drakes karriere kunne han ikke gøre efter.

Dr. O. Nielsens kildestof, beroende i stednavneudval
get, som her er benyttet, bygger på Kollerup-Rocenvinge, 
der også er benyttet af H. P. Hansen i „Fra gamle Dage,” 
hvor man også kan fordybe sig i emnet.

Efter den forstyrrede Jacob Rostrup kom Lergrav i de 
Skeelers besiddelse, Christen til Fussingø og hans sønner 
Jørgen og Albert Skeel. Sidstnævnte havde gården 1634 
og døde 1639. Han var en meget fornem mand, ridder, med
lem af Danmarks riges råd, befalingsmand på Rtberhus, 
1620 rigsadmiral. Nævnte år købte han det såkaldte Beth
lehems Kapel i Ribe domkirke til gravplads. Kapellet
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Efter Det kgl. Biblioteks billedsamling.

havde efter reformationen været benyttet til bibliotek; 
efter at Albert Skeel havde erhvervet det, blev det 1627 
forsynet med en smuk jemgitterdør, og indenfor vil man 
i vore dage se et af billedhugger Malthe restaureret mar
mor- og alabastepitafium over Albert Skeel og hustru 
Birthe Friis.

Efter Skeels død må fru Birthe en tid have ejet Ler
grav, og det er hende, der 1641 oprettede et legat på 200
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Fru Birthe Friis.
Efter Det kgl. Biblioteks billedsamling.

rdl. for en „siddende degn,” d.v.s. en sædedegn, idet man 
her som andensteds var misfornøjet med de skoledrenge, 
såkaldte løbedegne, som kom fra Holstebro latinskole for 
at undervise børnene og besørge degnetjenesten.

Avlumboernes skolegang skulle således synes velfun
deret, men blev det nok ikke alligevel, siden der 50 år 
efter klages over, at der ingen er i sognet, som kan lære 
børnene at læse og skrive. På Hammerum herreds ting 
den 12. decbr. 1691 refereres der til dette legat og til jord,
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som 1575 er henlagt til et degneembede, men som præsten 
havde i brug. Det var ligeså i Vinding sogn, hvor et gam
melt degneembede var lagt øde. Det er næppe tænkeligt, 
at Skeel og fru Birthe har opholdt sig ret meget i Avl um. 
Men helt uden tanker og ansvar for deres godsområde og 
de på godset boende bønders velfærd har i hvert fald fru 
Birthe ikke været. Hun døde 1652. "Og Trap har hende 
ikke som ejer af Lergrav*).

Deres datter Margrethe fik gården udlagt som arv og 
giftede sig 18 år gammel med Erik Rosenkrantz til Rosen
holm. Men hun døde før moderen, 1647 kun 21 år gam
mel af børnekopper, hvorefter Lergrav altså tilhørte Erik 
Rosenkrantz.

Denne mand levede, mens enevælden indførtes, og 
denne fratog, som vi ved, den gamle adel adskillige privi
legier. Man gik i gang med at udarbejde et nyt skatte
grundlag, som førte til matriklen af 1664. Jordebøgeme 
blev indkaldt, og vi ser deraf, at der nu til Lergrav hørte 
555 tdr. htk. bondegods, svarende til et hundrede gode 
bøndergårde. Lergrav havde 50 tdr. htk. Jo, den havde 
nok lagt gamle Avlum øde.

I året 1681 døde Erik Rosenkrantz, og hans datter 
Mette, der var født på Lergrav den 10. november 1667, 
blev gift med Ove Ramel til Bækkeskov. Dette par havde 
så gården indtil 1681, da Ove mageskiftede med sin søster 
Anne Ramel til Hundslund. Hun var enke efter kansler 
Peder Reedtz.

Fra denne periode har vi kvægtællingslisten af 1678, 
der viser os, at der på Lergrav var både ridefoged og lade
foged; der holdtes en 40—60 stude, men kun 3—4 køer.

Der synes iøvrigt i denne periode at være foregået nogle 
transaktioner, som det er vanskeligt at give plads i denne 
oversigt. Men faktum er, at Anne Ramel pantsatte gården
*) I et eksemplar af H. Smids lægebog 1599, som findes i Herning 

museum, er skrevet: 1644. Den første svenske Krig laae Major 
Koch paa Liergraff i Quartier. H. P. H.
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til overrentemester Peder Brandt, som overdrog pantet, 
4000 rdl., til en mand med det borgerlige navn Peder 
Andersen fra Trøstrup. Dette skete 1684; han blev for
pagter på gården, og 1690 overtog han selv pantet.

Der var i den anledning et vidtløftigt syn over gården, 
interessant fordi vi først nu får noget virkeligt at vide om, 
hvorledes bygningerne var.

Borggården nævnes og deri fruerstuen med en liden 
kvist og et udskud ved den østre ende; så nævnes det 
vestre hus, som var på to etager, og deri var køkken, 
fadebur, gæstekammer, svalegang og vægtergang; der var 
to trapper ved samme hus for fruerstuen op til vægtergan
gen og derfra vindeltrappe ned til forstuen. Der nævnes 
også en bro mellem borggården og ladegården og en 
brønd vesten borggården. Det er vel ikke noget klart bil
lede, vi får af disse oplysninger, men vi ser da, at her er 
tale om noget ganske andet end lave lerklinede bønder
gårde.

Anne Ramel har boet på Lergrav efter, at Peder Ander
sen overtog pantet, og godt forligtes de ikke, så de måtte 
mødes i retten for at få afgjort, hvem adskillige vedlige
holdelsespligter påhvilede. Han teede sig som herremand 
og krævede pligtkørsel af Morten Simonsen i Hygum. 
Men denne ville ikke køre for Peder. Han var mand for 
at betale sin landgilde til Lergrav i rette tid og dermed 
punktum. Peder Andersen ville siden have ham til at køre 
tømmer til Trøstrup, vist i Timring. Morten Simonsen 
svarede, at han havde fået sin gård „fri for ægt og arbej
de” og kunne ikke køre alene af den grund, at hans bæster 
ikke var dygtige dertil.

Når skidt kommer til ære, tænkte vel Morten i Hygum.
Peder Andersen havde mere modgang. Han skulle en 

tur til Kolding for der at træffe kongelig majestæt, og det 
var det allerdejligste sommervejr hin 17. juli 1690. Men så 
samme dag, „ungefær henad 4 eftermiddag er ved et for
skrækkeligt Guds vejrligt torden og lynild nedslagen i
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Lergrav ladegård og i aske lagt samme kornlade og hos
stående hølade med en stor del af forleden års tilovers
blevne halmforing og nogle års sammensanket langhalm og 
tre gulv hø for dette år —!” Og videre fortæller han på 
herredstinget, at ilden opkom i vestre hus i ladegården og 
var „bleven slukket med nymalket komælk.”

Ja, således har dr. O. Nielsen skrevet og fremhævet, at 
der ikke er tale om nogen skrivefejl. Og følgelig må 
man formode, at de 3—4 køer, som holdtes på Lergrav, 
har været superkøer.

Peder Andersen, som var konsumtionsforpagter af fa
milie- og folkeskatten i Lundenæs og Bøvling amter, har 
nok været en betydelig opkom pling, og Trap har ham 
ikke blandt Lergravs besiddere. Han døde 1694 lige 
hundrede år efter, at Jacob Rostrup havde lagt sit hoved 
på blokken. Hvorledes hans enke Johanne Lauridsdatter 
fik likvideret, er ikke oplyst.

Allerede 1695 tilhørte Lergrav assessor Anders Simon
sen i Kristania, hvis enke Inger Eriksdatter 1699 skødede 
den til Benf Møller, som døde 1716.

Fra Møllers tid har vi atter gode eller snarere dårlige 
oplysninger. Det fremgår af skattelisterne 1712: Denne 
gård er i forarmet og øde tilstand, og panthaverne har 
den under deres disposition. Den forrige ejer Bent Møller 
er en ruineret mand, hvilket han er på tredie år, og bor til 
leje i København, hvilket allerunderdanigst er tilkende
givet hans majestæt og kammerkollegiet. Lergrav er øde 
på både bygninger og mark, så at dette år er hverken sået 
eller høstet. Snart efter døde, som meddelt, den forarmede 
mand. Og enken, velbårne fru Birgitte Blom, salig Bent 
Møllers, om hende hedder det, at når hun kommer til Ler
grav, har hun aleneste husly i armelig og sørgelig måde ; 
hun har ingen børn eller folk, men behjælper sig med 
sognefolkene for betaling til sin og anden nødtørftighed.

Det var lige så galt på Krogsdal. Der var krise overalt. 
Vi var midt i den store nordiske krig, hvori Tordenskjold
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udmærkede sig. Ham kender vi og er orienteret. Det 
stundede mod stavnsbåndets indførelse for at holde bon
den ved jorden. Gårde i hobetal lå øde, og herremændene 
skulle indestå for skatterne. Det var strengt at være bonde 
og værre at være herremand uden penge.

I denne tid opererede en storkøbmand i Holstebro med 
mægtige pengebeløb. Han købte herregården Lundegård 
på Fur for 6494 rdl. Forinden havde han købt herregården 
Tvis Kloster. 1720 ejede han Lergrav, som nogle år forin
den var sat til auktion; han ejede også Romvig. Men 1727 
gik han fallit, gjorde opbud, som det hed. Året efter døde 
han. Om en auktion i den anledning på Tvis Kloster er 
der fortalt i vor årbog 1948. Her får man besked om, hvad 
der kunne være hobet op af gods og herligheder midt i de 
sølle tider, uendeligt mere indbo end i andre hjem, langt 
værdifuldere end alt, hvad der måtte kunne findes af ind
bo i samtlige de bondehjem, der lå under godset.

Inden sin fallit fik Niels Ibsen, som købmanden hed, 
dog Lergrav afhændet for 6098 rdl. Hovedgården var på 
41 tdr. htk. og bondegodset på 221. Til en komplet og 
priviligeret hovedgård hørte 200 tønder hartkorn. Ler
grav var altså priviligeret midt i fornedrelsen.

Den nye ejer hed Andreas Fr. Optiz, og han havde haft 
en sælsom løbebane, som findes beskrevet i en indberet
ning fra præsten i Velling til biskop Block.

Slægten stammede fra Schlesien, men allerede vor ho
vedpersons oldefædre havde været i den danske konges 
tjeneste, et par af dem som kommandanter på Akershus 
og Frederikshald. Også faderen var officer. Præsten næv
ner i sin beretning navne, som vi ikke kender noget videre 
til, men det gør jo ikke noget:

Andreas Fr. Optiz var først skriverkarl i kancelliet un
der justitsråd Rasmussen. Derefter blev han forvalter på 
Jungshoved i Sjælland, som var prins Georgs livgeding, 
hvilket vil sige livseje. Derefter kom han til Jylland og
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blev forvalter på baroniet Rysensten, medens Jens Jørgen
sen Seerup samme steds var inspektør.

Naturligvis giver den Velling præst sig ikke til at for
klare, hvem Seerup var eller blev. Men han blev da etats
råd, amtmand og ejer af fem herregårde eller godsriger, 
hvor iblandt Hald ved Viborg. Nå, men Optiz kom 1709 
i ægteskab med Magdalene, salig hr. Vejrums, forhen 
præst i Vandfuld herred. Derefter forpagtede han en 
liden sædegård, Damsgård, ikke langt fra Lemvig; senere 
købte han Lydumgård af regimentsskriver Rasch og boe
de så der nogle år. Derefter kom han til Skibstedgård i 
Ydby, og 1727 købte han Lergrav af Niels Ibsen. Manden 
med den fine karriere døde 1745.

Arvingerne overdrog Lergrav til Mads Optiz, der skrev 
sig, i hvert fald senere, til Kjærgårdsholm. Lergravs gods
område var nu på 340 tdr. htk. 1758 solgtes hele herlig
heden på auktion til forpagteren Knud Lundsgård, som 
efterfulgtes af sønnen Christen Lundsgård. Og hermed er 
vi fremme ved den store reformtid.

Det siges undertiden, at det var den store franske revo
lution, som satte reformarbejdet i gang, men hertil er jo at 
sige, at denne blodige revolution udbrød 1789, medens vi 
herhjemme løste bondens lænker 1788, uden at ofre en 
blodsdråbe derved. Struenses regering beordrede 1769 
hoveriet fastsat til bestemte dagetal, hvilket nær havde 
taget pippet fra herremændene, bestemmelsen motificere- 
des, og først mod århundredets slutning kom hoverifor
eninger i stand. Men for udskiftning var der især banet 
vej gennem forordningen af 1781, og overgang til selveje 
fandt sted i et forrygende tempo. Der var opgangstider, 
allerede begyndt under stavnsbåndet, selv om ingen ville 
give dette skylden. Opgangsårene fortsatte. Alting steg i 
pris — indtil statsbankerotten 1813 og den snart efter føl
gende store landbrugskrise, alle tiders værste. Sådan siger 
man hver gang.
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De nuværende bygninger er opført 1819. Omkring 1800 
fandt forskellige transaktioner sted, under hvilke Chr. 
Lundsgård afhændede gården og købte hovedparcellen 
igen; den var da på 20 tdr. htk., altså endnu en rigtig 
herregård, men kun med en enkelt bondegård og Skær
bæk Mølle samt Avlum kirke. Siden er der foretaget be
tydelige frasalg, så Lergrav har forlængst givet Gammel 
Avlum og mere endnu tilbage til bønderne.
Den sidste ejer af Lundsgaard-slægten, Jens Peder Dam- 

gaard, som overtog gården 1866, er omtalt af Chr. Grøn
bæk i årbogen for 1954 som en fremragende og fremsynet 
landmand. Han døde 1907 kun 65 år gammel. Gården 
blev solgt til et konsortium, som foretog mere udstykning 
og solgte hovedparcellen til Carl Sørensen, som 1912 
overdrog den reducerede gård til Poul Andersen, efter 
hvis død den ejes af sønnen Th. Andersen. Købesum
merne i 1908 og 1912 var henholdsvis 80.000 og 65.000 kr.

Om gårdens historie under det folkelige gennembrud 
kan man altså læse i årbog 1954, og om reformtiden, bon
destandens frigørelse, som man plejer at sige, kan man få 
noget at vide i afhandlingen om Hoveri i Vestjylland,
årbog 1944.

Det stof, som er til rådighed for dette formål, er uhyre 
omfattende og kan let findes på rigsarkivet.

Hovedbegivenheden indtraf nok hin 18. juli 1796, da 
hoverikommissionen var i Avlum. Her var fornemme 
herrer, og samtlige bønder mødte frem efter tilsigelse.

Godsejeren, proprietær Lundsgaard havde en plan fiks 
og færdig, et kaligraferet mesterværk, som han håbede, 
amtmand Hansen ville hjælpe ham i havn.

Men det gik ikke så let. Lundsgaard var for gammeldags 
i sin tankegang, og sagtens også i sin terminologi, når han 
omtalte sine 30 stykker hovbønder, som var inddelt i 8 
hold, der hver skulle passe sit. De 30 bønder skulle drive 
Lergrav, og det kunne efter proprietærens beregning gøres 
i 518 spanddage og 679 gangdage, eller bare 20 spanddage
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og 27 gangdage til hver bonde. Ikke så slemt heller, syntes 
herremanden.

Og ligefrem fastsætte et nøjagtigt antal dage syntes han 
ville være upraktisk og stridende mod sund fornuft, idet 
„meget ville bero på indfaldende ond eller godt vejr
lig;” et år ville dagene kunne slå til, et andet ikke.

Man blev ikke færdig den dag. Landinspektør Arentz 
måtte ud i marken efter autentiske oplysninger. Og han 
kom igen med resultaterne. Det stod skidt til i Avlum, 
ringe besætning, usle huse, store restancer. Langt om 
længe kom hoveriforeningen i stand, men den fik ikke 
nogen lang levetid, fordi bønderne blev selvejere i Avlum 
som andre steder i Vestjylland.

Mere tør ikke repeteres om dette emne. Nutiden for
står knap nok, hvad de mange hovbønder fik tiden til at 
gå med. Men man skal betænke tidens dårlige redskaber. 
En ny tid begyndte nu. Men nogen større ændring i de 
tilvante livsvaner indtrådte ikke før langt senere, da man 
fik svingplov, maskiner af mange slags, lys i stuerne, 
mejeri, jernbane — men nu har vi fået traktorer — og 
Aakjærs „Lul, lul, rokken går” er så forældet, at dens 
gloser omhyggeligt må forklares skolebørnene — og ingen 
ved, om vi skal anlægge nye livsvaner i dag — eller om 
vi kan. —

Men hvad nu Avlum angår, så er der jo sket det, som 
bare kan tages til efterretning: Byen er vandret ind i det 
gamle bondesogn, og det kan vel knap nok kaldes en flugt 
til byen, selv om resultatet er det samme. Johannes V. 
Jensen har sagt det bedst: Byen har nået os allel

Lundenes slots jordebog ved Oluf Nielsen i Hardsyssels Diploma- 
tarim 1498.

Thette ær then renttæ i Hamrumherret, som liggher tiil Lundenes. 
Primo Sinding soghen.
Romeeg, som Erick Cristiernsen paa boer.
Aulom soghen.



Lergrav i Avium 97

Item Per Seuerensen i Skirk 1/2 tønne smør, thet skyller oc 6 grot 
tiil ledingh, et skoffswin, 1/a skoffwogen.

Item Stoffuebeck Nis Seuerensen 1/o tønne smør, oc 4 sk. tiil le
dingh, et skoffswin, V2 skoffvoghen.

Item thoo gardæ som kalies Twed ifa tønne smør.
Item Swend i Løffringh en halff øræ byg, 1/s øre rwg oc 6 grot

tiil ledingh et skoffswin, skoffwoghen.
Item Per Tygessen i Hallingbeck 1/a tønne smør, 6 grot tiil ledingh,

et skoffswin, 1/2 skoffvoghen.

Så meget om Avium. Der fortsættes med Øret.

Hardsyssels Aarbog LV 7



CHRISTEN CHRISTENSEN
I OLLIN G, A S S IN G  SO G N

Af Jens Abildtrup

Ude i det sydvestlige Hjørne i Hammerum Herred, i 
Assing Sogn, et Par Mil fra Herning, ligger en lille Lands
by ved Navn Oiling. Oprindelig har der kun været to 
Gaarde, hver paa 6 Tdr. Hartkorn. I den ene boede to 
Brødre, Søren og Christen Christensen, sidstnævnte blev 
oftest kaldt Christen Oiling. De tilhørte en gammel og 
anset Fæstebondeslægt, som havde boet der paa Gaar
den siden 1626. Først boede deres Bedstefader, Poul Sø
rensen, her, og senere efterfulgtes han af deres Fader, 
Christen Povlsen.

Det var estimerede Bønder, som i deres Tid tog Del i 
Sognets og Egnens Liv. De omtales ret ofte i de gamle 
Tingbøger som Vidner, Synsmænd o.s.v., hjemme i deres 
Sogn var de Kirkeværger, og de nævnes blandt Sognets 
højstbeskattede Mænd. Det var altsaa Folk, man regnede 
med, og Sønnen og Sønnesønnen, Christen Christensen, 
fulgte med Dygtighed Fædrenes Spor.

De to Brødre maa have overtaget deres Fødegaa'rd i 
Oiling omkring 1688. I den første Tid havde de været 
noget efterladende med at betale deres Afgifter til Her
skabet. Det samme var ogsaa Tilfældet med Mændene i 
Mosegaard. De havde fælles Husbonde, nemlig Jomfru 
Dorte Thot, Fussingø. Hun lod da ogsaa snart høre fra 
sig, idet hun 1690 indstævnede forannævnte Mænd for 
Hammerum Herredsting, fordi de i tre Aar havde undladt 
at betale deres Afgifter. Da det er Hr. Mogens Skeel til 
Fussingø, der ved sin Fuldmægtig stævner Bønderne paa
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Jomfruens Vegne, maa han vel være en Slægtning af hen
de, eller maaske er hun en af hans Arvinger. Det kunde se 
ud til, at hun boede paa den gamle Herregaard.

De til Tinget indkaldte Mænd var mødte, og Fuldmæg
tigen traadte frem paa sin Herres Vegne og fremlagde en 
Specialjordebog underskrevet af Hr. Mogens Skeel, date
ret Viborg den 12. Maj 1690, som meldte saaledes: „Chri
sten Christensen og Søren Christensen i Oiling skylder 
aarlig 4 ^ 0 rte  Rug, IV2 Pund Smør, 1% Svin, 1 Mark, 1 
Skilling og 2 Alb. Mads Mouritsen, Niels Ibsen, Niels 
Pedersen og Jens Andersen i Mosegaard i Assing skylder 
aarlig: 4 Pund Smør, 1 Skovsvin, 1 Skovvogn, 1 Dir., 2 
Hestes Gæsteri, hvilke indførte resterer for Aarene 1688, 
1689 og 1690.”

Fuldmægtigen mente, at de var pligtig til inden 14 Dage 
at betale til deres Husbonde samtlige Restancer og de 
Omkostninger, Sagen havde givet Anledning til; i modsat 
Fald vilde der blive gjort Vurdering (Udpantning) i 
deres Bo.

Da Søren Christensen havde antaget den halve Gaard 
i Oiling uden nogen Adkomst, mente Fuldmægtigen, at 
han derpaa bør tage Fæstebrev, hvortil Søren Christensen 
svarede, at han først antog nævnte Gaard Voldborgdag 
sidst forleden, og fra den Tid tilbyder han at betale de 
forfaldne Afgifter til sin Husbonde, men det øvrige, han 
kræves for, mener han at være fritaget for. Deri fik han 
ogsaa Medhold af Retten.

Forøvrigt vedgik Bønderne deres Restancer, som ogsaa 
skulde betales inden 14 Dage. Da nævnte Jordebog er 
underskrevet af Hr. Mogens Skeel, maa paagældende 
Gaarde have ligget under Fussingø og været ejet af Jom
fru Thot.

Selvejer.
Nogen Tid efter, at Bønderne havde betalt deres Skyld 

og Landgilde, sker der noget højst overraskende, som
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ikke alene i Oiling, men i hele Omegnen vækker den 
største Opmærksomhed, idet Christen Christensen, kal
det Christen Oiling, køber ovennævnte Gaarde samt 
Gaarden Lervadkjær i Snejbjerg, med et samlet Hartkorn 
af ca. 10 Tdr.

Ifølge det gamle Skøde har den store Handel fundet 
Sted 28. Marts 1699. Denne sjældne Begivenhed gjorde 
den Dag til en stor Mindedag for Slægten. Men hvor har 
Manden faaet de mange Penge fra? Noget har han arvet 
fra Faderen, Christen Povlsen, og sandsynligvis har han 
faaet endnu mere med sin Hustru, Johanne Boesdatter, 
Datter af Bo Jacobsen i Hedegaard i Assing, der ligesom 
hans dygtige Sønner var velstaaende Handelsfolk (Hose
kræmmere). Lidt Penge havde han vel ogsaa selv tjent; 
men vi har ikke kunnet finde noget, heller ikke i Skiftet 
efter hans afdøde Hustru, der tyder paa, at han ved Siden 
af sit Landbrug har drevet nogen Handelsvirksomhed, 
dog derfor kunde han jo godt have gjort det.

Det var almindeligt blandt Selvejere, at deres Kvinder 
inden Giftermaalet, hvis deres Arv eller Medgift ikke i 
Forvejen var sikret, satte den i Mandens Gods. Dette 
ser vi et Eksempel paa her. Christen Oiling havde, som 
nævnt, trolovet sig med en Datter af den rige Hosekræm
mer Bo Jacobsen i Hedegaard. Hun maa have faaet en stor 
Medgift, thi inden deres Giftermaal køber hun en Del af 
sin tilkommende Mands Jordegods. Da Skødet er sjæl
dent, medtages det her i sin Helhed. Det lyder saaledes:

„Jeg, Christen Christensen, boende i Oiling, kender og 
hermed vitterliggjør at have skødet, solgt og afhændet, 
saasom jeg hermed skøder, sælger og afhænder til ærlige 
og gudfrygtige Pige Johanne Boesdatter efterfølgende 
Parter i mine Bøndergaarde, beliggende i Hammerum 
Herred i Assing Sogn, nemlig Oiling, den halve Del udi 
den Gaard, som Anders Jacobsen tilforn haver iboet, og 
jeg, Christen Christensen, nu iboer og besidder, og er be
meldte halve Del af Gaarden anslagen i Hartkorn for
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IV2 Tdr. 2 Skpr., nok udi Mosegaard, den Del, som En
ken, Kirsten sal. Mads Mouridsens, nu iboer, hvilken Del 
er anslagen for 1 Tdr. Hartkorn, 1 Skp., V2 Alb., og Ler
vads Kjær i Snejbjerg Sogn, (Hartkorn: 2 Tdr. 4 Skpr., 0 
Fdk., 2 Alb.), den halve Del, som Enken Edel, sal. Anders 
Christensens, nu iboer, hvilke forskrevne Jordegods med 
al sin rette Tilliggende, være sig udi Ager og Eng, Skov, 
Mark, Fægang, Fiskevand, vaadt og tørt samt Tørveskær, 
Lyngslet med al des Tilliggende, som nu tilligger og af 
Arildstid tilligget have, skal hun nyde, bruge og beholde 
til evindelig Ejendom for sig og sine Arvinger og det at 
gøre sig saa nyttig, som hun bedst ved og kan, som af mig 
og mine Arvinger i alle Maader skal være upaaanket. Saa 
som Johannes Boesdatter mig derfor fuldkommelig have 
fornøjet og givet Vederlag for, og skulde dette, som ikke 
formodes ved min vanhjemmels Brøst Skyld ved Lov og 
Dom hende fravindes, da forpligter jeg mig, mine Arvin
ger en for alle og alle for en inden seks Ugers Forløb at 
betale hende eller hendes Arvinger hver Tønde Hartkorn 
med 30 Rdlr., ligesom hun mig givet haver, hvorefter jeg 
venligen haver ombedet ærlig og velagte Mand, Frederich 
Brock, boendes i Felding Overby, og Jacob Boesen, boen
des i Hedegaard i Assing Sogn, som er Johanne Boesdat- 
ters Formynder, med mig til Vitterlighed at underskrive 
og forsegle.

Datum Oiling, den 4. August Anno 1702.
Til Vitterlighed: Frederich Jensen Brock (L. S.)
Til Vitterlighed: Jacob Boesen (L. S.)

Christen Christensen.”

Kirkeværge.
Paa den Tid kendte man ikke meget til Tillidshverv; 

der var dog enkelte; et af de mest betroede var Stillingen 
som Kirkeværge. Her kunde kun bruges solide og regn
skabskyndige Folk med lidt Penge paa Kistebunden, da
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der kunde være knyttet et ret stort økonomisk Ansvar 
dertil, de skulde nemlig føre Regnskab med Kirkens Ud
gifter og Indtægter.

Det er ikke saa sjældent, man ser, at en afgaaet Kirke
værge er kommen i Gæld til Kirken. Ligesom Faderen og 
Bedstefaderen besad Christen Oiling ogsaa en Tid dette 
Hverv. Som saadan nævnes han 1706, og ved samme Lej
lighed nævnes ogsaa den anden Kirkeværge (der var altid 
to): Det er hans Svoger, Jacob Boesen paa Hedegaarden. 
Men seks Aar før, den 24. Marts 1700, var han blevet ud
nævnt til sammen med tre andre uvildige Dannemænd, 
nemlig Christen Michelsen i Kibæk, Christen Lauridsen 
i Neder Kirkegaard og Laurs Christensen i Over Kirke- 
gaard, at syne og besigtige Assing Kirke, som var i en saa 
elendig og skrøbelig Forfatning, at der kunde være Fare 
for, at den naar som helst kunde styrte sammen.

Da Synet er stort og omfattende, kan vi kun gøre et lille 
Uddrag deraf. Kirkens Tilstand befandtes saaledes:

Muren rundt om paa alle Sider og Ender findes brøst- 
fældig. Der findes ingen Jernankere uden 2 paa østre 
Ende, og der behøves flere, om den ellers skal blive staa- 
ende, saasom Kirken er revnet adskillige Steder, særlig i 
begge Ender, „som både ude og inde kan fornemmes.” 
Paa Taget mangler nogle Blytavler, og andre, som er gam
le og har ligget længe, trænger til nye.

Muren mellem Blyet paa Koret og Højkirken er ganske 
aaben paa begge Sider. Loftet over Kirken og Koret er 
overlagt med gamle, raadne, løse Fjæle, som ingen kan 
gaa paa. Stolene paa begge Sider, 25 ialt, er meget brøst- 
fældige, og der er intet Gulv lagt under Stolene. Skrifte
stolen er ubrugelig, den bestaar kun af to løse Skamler. 
Prædikestolen er gammel og farlig at staa paa. Døbefon
ten er af Kampesten uden Bækken med et slet Trælaag 
over.”

Det har været trist og bedrøveligt for Christen Oiling 
at se sin Slægtskirke og Sognekirke i saa stort Forfald.
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Det maa have krævet et stort og besværligt Arbejde af 
de to Kirkeværger at faa det vaklende Gudshus bragt i 
brugelig Stand igen.

Strid med Broderen.
Den, der i Retsprotokollerne har søgt Oplysninger om 

Selvejerbøndeme i 1600 og 1700, har Gang paa Gang lagt 
Mærke til, at der ofte herskede et køligt og stridbart For
hold mellem Søskende og Svogre indbyrdes, skønt de 
hørte til agtede og velansete Slægter, og det gav sig tit 
Udslag i Processer, selv i Tilfælde, hvor det kun drejede 
sig om ubetydelige Ting. Her følger et enkelt Eksempel.

Christen Oiling beboede kun den ene Halvdel af sin 
Gaard, idet han havde solgt den anden Halvdel til sin 
Broder, Søren Christensen. Det gav Anledning til en 
alvorlig Strid imellem dem, idet det viste sig, at Christen 
Oilings udstedte Skøde ikke var lovmæssigt og ført i den 
almindelige Skødestil. Naturligvis var Søren Christensen 
meget utilfreds med dette Forhold og beklagede sig her
over til Broderen; men da denne paastod, at det var, som 
det skulde være, besluttede han at gaa til Retten. Han lod 
Broderen stævne paa Herredstinget, hvor han skulde 
møde Lørdag den 15. Juli 1702. Her fremlagde Søren det 
omstridte Skøde og erklærede, at han ikke syntes, han 
kunde være fornøjet med bemeldte Skødestil og formente, 
at Broderen, Christen Oiling, burde efter Loven udstede 
ham et andet, som var korrekt.

Da Christen Oiling blev spurgt af Retten, om han ved
kendte sig det fremlagte Dokument, og om han havde 
faaet fuld Betaling af Broderen, svarede han ja. Han blev 
endnu spurgt om forskellige Ting, men han vilde ikke af
give flere Svar og bad om, at Sagen maatte blive udsat.

Men Søren Christensen ønskede at faa Dommen straks. 
Det skete ogsaa. Kendelsen lød saaledes: Søren Christen
sen i Oiling har købt den Gaard, han paabor, af sin Bro
der Christen Christensen, samme Sted, og med Fornøjelse
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betalt hver Tønde Hartkorn med 32 Rdl., saa bør hans 
Køb i alle Maader at staa ved Magt, men da meddelte 
Skøde ikke findes at være i ret Skødestil angaaende en 
usædvanlig Forskrivning, som er i Modstrid med ud
givne Papirforordninger, da bør Christen Christensen i 
Oiling give sin Broder, Søren Christensen, et fuldkom
ment og nøjagtigt Skøde efter brugelig og ordentlig Skø
des Stil paa stemplet Papir, som det bør være, og det paa 
sin egen Bekostning uden Ophold og Forhaling, saa og 
betaler han denne Doms Omkostninger inden 15 Dage 
med 2 Rdl.”

Denne Dom maatte Christen Oiling bøje sig for, og 
han udstedte derfor den 27. Novbr. 1702 et nyt Skøde til 
Broderen. Det var korrekt og lovmæssigt i alle Maader. 
Første Halvdel af det omtvistede Skøde var holdt i almin
delig Skødestil og er derfor ikke medtaget her, derimod 
følger det ulovlige Afsnit, hvori Christen Oiling stiller 
urimelige og uantagelige Krav til Broderen.

Det har følgende Ordlyd: „Jeg, Christen Christensen, 
eller nogen af mine Arvinger skal ingen Del eller Lod 
have i bemeldte Søren Christensens Gaard, som han nu 
ibor, saalænge han eller hans Hustru eller tilkommende 
er i Live, om Gud saa ved Dødsfald skulde behage. Ilige- 
maade om min Broder, Søren Christensen, ved Døden af
gik, og hans Hustru sig igen forandrede til en anden 
Mand, da dette Skøde at staa ved Magt, saa længe min 
Broders Hustru eller tilkommende lever, og om han døde 
uden Børn, da mig forbeholden min og mine Arvingers 
Rettighed udi Gaarden, som da straks mod rede Penge 
a 32 Rdlr. Td. Hartkorn skal betales.

Iligemaade om Gud skulde give min Broder, Søren 
Christensen, Børn og hans Livsfrugt, som efter Billighed 
skulde arve, bliver og dette Skøde og Kjøb med Gaarden, 
fra mig og mine Arvinger uden al Prætention, men ifald 
min Broder, Søren Christensen, uden Børn og hans Livs
frugt skulde afgaa, da jeg og mine Arvinger at være de
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næste til Gaarden at bekomme og haver Ret og Adgang 
uden nogen Modsigelse den med rede Penge at indløse 
efter ovenbemeldte Kjøb og Takst, som min Broder nu for 
den givet haver a 32 Rdlr. Td. Hartkorn. Og skal Søren 
Christensen ingen Magt eller Rettighed have at pantsætte 
eller Skøde eller ved nogen Maade at afhænde bemeldte 
Gaard til nogen anden, men mig, Christen Christensen, 
og mine Arvinger den først at tilbyde enten til Pant eller 
Kjøb frem for alle efter ovenskreven Takst, hvilke Poster 
ubrydelig skal holdes paa begge Sider, saafremt Skødet 
skal staa ved Magt, til hvilken Ende bemeldte min Bro
der, Søren Christensen, haver paa slet Copie af dette. 
Originalskøde paa stemplet Papir, under sin og de agt- 
bare Mænds Frederick Brocks og Niels Holtums Hæn
der, som saaledes skal holdes i alle Maader.

Til Vitterlighed under min Haand og Zignete. Ombedes 
ovenbemeldte agtbare Frederik Broch og Niels Holtum 
med mig til Vitterlighed at underskrive.

Oiling, den 18. Februar Anno 1702.
Christen Christensen Eg. Hd.”

Ry Marked.
Bonden vilde gerne til Marked. Det vilde ogsaa Chri

sten Oiling. Der var altid noget at sælge og købe, og 
Vestjyden elskede at slaa en Handel af, enten den var 
stor eller lille. Og paa Markedet kunde man altid træffe 
Slægtninge og Bekendte, og der fik man Oplysninger og 
Nyt fra andre Landsdele og maaske ogsaa fra den store 
Verden, og man oplevede altid et eller andet, naar man 
kom sammen med mange fremmede Mennesker. Det kun
de være en behagelig Afveksling fra den ensomme graa 
Hverdag derhjemme paa Gaarden.

For Christen Oiling var det nemmere at komme til Mar
ked i Ringkøbing og i Holstebro. Det var jo Egnens nær
meste Byer. Men til Tider foretrak han Markedet i Ry 
mellem Silkeborg og Skanderborg, selv om det laa betyde-
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ligt længere borte. Det var det store Marked, som altid 
blev holdt Valborgdag, den 1. Maj, der trak ham. 1704 
aftalte han med flere Assingboere, at de skulde gøre Følge 
med ham til Valborg Marked. Han havde en Del Ærin
der, han skulde have forrettet og ordnet, og havde derfor 
besluttet selv at køre, og Peder Christensen i Paarup, som 
havde boet i Oiling og været hans Nabo, vilde ogsaa køre 
og skulde have to andre Mænd med sig fra Assing, nemlig 
Jacob Pedersen fra Agersig og Christen Jacobsen fra 
Bukkjær.

For at de kunde være paa Bestemmelsesstedet i nogen
lunde rimelig Tid, maatte man køre hjemmefra flere 
Timer før Dag;thi Hedevejene var mange Steder saa elen
dige, at de næsten ikke var til at komme frem paa. Ofte 
var Vejsporene dybe og opfyldt med løst Sand eller saa 
ujævne og i Regntiden saa opblødte, at Heste og Vogne 
let kunde køre fast eller vælte. Det sidste skete ofte. Og 
helt fortvivlet kunde det være, hvis man skulde passere 
Mosedrag med gyngende Moradser eller dybe Vadeste
der. Helt ufarligt var det ikke, saa der var noget for Bon
den at betænke, før han begav sig ud paa en længere 
Rejse.

Det var altsaa Valborgdag den 1. Maj 1704, Christen 
Oiling og de øvrige Mænd drog ud paa deres lange Færd. 
Udrejsen maa være forløbet godt; thi senere paa Dagen 
træffer vi dem samlet i en Krambod i Ry, hvor de bød paa 
forskellige Lærredsvarer og vel ogsaa paa andre Ting. 
Peder Christensen købte 16 Alen Hørgarnslærred, som 
han maatte betale 7 Mark 8 Skilling for, og Jacob Peder
sen fra Agersig og Christen Jacobsen fra Bukkjær forsy
nede sig ogsaa med Lærred, og det hele blev puttet i en 
Sæk, Jacob Pedersen havde med, hvorefter det blev bragt 
ud i Peder Christensens Vogn.

Der kunde naturligvis ikke være Tale om at begynde 
Hjemrejsen samme Dag, og de havde derfor bestemt sig 
til at overnatte i en Landsby, Ulstrup, lidt uden for Byen
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hos en Mand ved Navn Thomas Andersen. Der blev ført 
skarpt Tilsyn med det kostbare Lærred, at det ikke skulde 
forkomme.

Da Bønderne var færdige med deres Forretninger, kørte 
de altsaa ud til Ulstrup. Her blev Lærredet taget af Vog
nen og baaret ind i det Værelse, hvor Jacob Pedersen og 
Christen Jacobsen skulde sove.

Morgenen efter, da de havde spist lidt Mad, begyndte 
den egentlige Hjemrejse, men forinden var Sækken med 
Lærredet bragt ud i Peder Christensens Vogn, saa kørte 
man og kom omsider til en større Landsby ved Navn Vin
ding. Her blev Lærredet bragt over i Christen Oilings 
Vogn, og man kørte videre, vel sagtens over Nørre Snede, 
Ejstrup, Fasterholdt til Arnborg, hvor der blev gjort 
Holdt, og efter Christen Jacobsens senere Udtalelser 
bragte Peder Christensen her sin Part af Lærredet over i 
sin egen Vogn. Nu var de snart paa hjemlig Grund. Da 
de naaede Assing Kirke, tog Christensen Jacobsen Lærre
det og bar det ind til Christen Jensen, som boede ved 
Kirken, hvorefter Christen Oiling skiltes fra dem. Da han 
kørte ind i sin Gaard i Oiling, var baade han og Hestene 
trætte og trængte til Hvile.

Men denne Markedsrejse fik et alvorligt Efterspil.
Om anden Dagen, efter at Gudstjenesten var forbi, 

kom Kirkefolkene ind til Christen Jensen, og blandt dem 
var Jacob Pedersen, Agersig, og hans Broder, Niels Pe
dersen. Saa løste Christen Jacobsen op for Sækken og 
udtog først sit eget Lærred og fortalte, hvad vi allerede 
har hørt, at Peder Christensen havde taget sin Del af Lær
redet ved Arnborg Kirke. Derefter tog Niels Pedersen 
Sækken med det øvrige Lærred i og tog det med hjem til 
Agersig.

Da Peder Christensen senere forlangte at faa sin Part af 
Lærredet udleveret, oplyste Jacob Agersig, at da han fik 
Sækken, var der kun hans eget Lærred deri. Dette vilde 
Peder Christensen ikke tro, og han havde straks Jacob
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Agersig mistænkt for, at han selv havde beholdt det, men 
da denne bestemt hævdede, at han intet vidste om, hvor 
Hørlærredet var blevet af, besluttede Peder Christensen 
at stævne ham.

Den 7. Juni 1704 maatte Jacob Agersig saa møde for 
Retten og gav her Oplysninger om de fire Mænds Mar
kedsrejse til Ry og vidnede, at han intet kendte til, hvor 
Peder Christensens Lærred var blevet af, og han var villig 
til, hvis det var nødvendigt, at aflægge Ed derpaa. Der
efter blev Sagen udsat til den 12. Juli, ved hvilken Lejlig
hed han da aflagde sin Ed og blev pure frifunden, og Pe
der Christensen blev idømt en Bøde for sin løgnagtige 
Anklage.

Den Markedstur gav Assingboerne noget at snakke 
om, og den blev sent glemt.

Uro i Kibæk Mølle.
I gamle Dage var Assing et udpræget Hedesogn, hvor 

store Lyngstrækninger og betydelige Mosedrag lagde sin 
triste Stemning over Landskabet. Vondaa og nogle Bæk
ke med deres grønne Enge livede dog svært op. Næsten 
helt idyllisk var der' ved Kibæk Vandmølle med den 
smukke Mølledam og den forbiilende Aa. En af Møllens 
nærmeste Naboer var Oiling Vestergaard, og det var i 
den Gaard, Christen Oiling og hans Slægt havde boet 
siden 1626 og maaske længe før. Den gamle Slægt har alt- 
saa gennem et Par Hundrede Aar boet Side om Side med 
de skiftende Møllerfolk, saa der var gammel Tradition 
for, at Beboerne de to Steder har haft meget med hinan
den at gøre og nøje har kendt hinandens Forhold, men lige 
godt har det nære Naboskab naturligvis ikke altid været, 
hvad vi snart skal faa at se.

Der fortælles, at der gennem Tiderne er foregaaet man
ge slemme Ting i det gamle Møllehus. Saaledes oplyses 
det, at Mølleren, Hans Nielsen, der drev Mølleriet i Slut
ningen af 1600’erne, blev halshugget for en eller anden
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grov Forbrydelse. Og paa samme Tid boede Christen 
Oilings Fader, Christen Povlsen, i Oiling. Han har altsaa 
kendt den uhyggelige Forbryder og vel ogsaa haft en Del 
med ham at gøre. Det kunde ikke undgaaes.

Ikke saa længe efter skete der igen en Forbrydelse i 
Møllegaarden, men dog af en uskyldigere Art. Det var en 
Hest, som blev stjaalet fra Stalden. Det skete i Januar 
1705. Mølleren, Povl, var død, men Enken, Karen Chri- 
stensdatter, og hendes Søn, Christen Povlsen, fortsatte 
Mølleriet. Det var dog ingen af hendes Heste, der var 
var stjaalet, og da Christen Oiling Dagen efter hørte om 
Tyveriet, følte han sig glad over, at det ikke var gaaet ud 
over nogen af hans Heste. Den bortstjaalne Hest tilhørte 
Christen Dørehen i Tovstrup i Snejbjerg. Tyveriet blev 
selvfølgelig meldt til Øvrigheden, og en Del Vidnesper
soner blev stævnet for at oplyse om alt, hvad de vidste 
angaaende Hesten, „som i Dag tre Uger blev taget i 
Kibæk Mølle sildig om Aftenen.”

Det første Vidne, som fremkom for Retten, var Anne 
Sivertsdatter, der tjente i Tovstrup. Hun oplyste, at hun i 
Dag for 3 Uger siden var i Kibæk Mølle med Christen 
Dørchens Vogn af Tovstrup, som var forspændt med en 
blaa og en rød Hest, og paa hendes Vej til Møllen mødte 
Peder Jensen i Hjøllund hende imellem Amtrup Vaad og 
den Høj, som ligger sønden for, og da spurgte Peder Jen
sen hende ad, om Christen Dørehen var hjemme, hvortil 
hun svarede, at han var hjemme, da hun kørte af Gaarden. 
Videre spurgte Peder Jensen hende, om hun ikke var 
Christen Dørchens Kone, hvortil hun svarede nej. Da 
sagde han til hende og pegede paa den røde Hest: Den 
Hest har Christen Dørehen faaet af mig. Saa kørte hun 
fra ham lige til Kibæk Mølle, hvor hun om Aftenen van
dede begge fornævnte Bæster med Møllerenkens Børn til 
Hjælp. Saa satte hun dem i Møllestalden og bandt den 
blaa, mens den røde blev staaende løs, gik saa ud og luk
kede Døren efter sig, som ingen anden Lukke var for end
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et Stykke Træ, som hun støttede Døren med. Lidet der
efter, samme Aften, tog Jens Christensens Tjenestekarl, 
Peder Michelsen i Øster Høgild, som og samme Tid var 
til Mølle, sin Husbondes Bæster af Stalden og kørte der
fra med sit Møllelæs, men om Stalddøren da blev staaende 
aaben eller ikke, vidste han ikke. Noget derefter, vel to 
Timer ud paa Aftenen, gik hun ud og vilde se til sine 
Heste, og da fandt hun Døren lukket, men intet Træ der
for, og Døren var hængt inden..........

Dernæst fremkom Enken i Møllen, Karen Christens- 
datter, og vidnede, at fornævnte Lørdag kom Anne Si
vertsdatter kørende med Christen Dørchens Møllelæs til 
Kibæk Mølle, og da kom hendes Børn ind og sagde, at 
Anne Sivertsdatter var kommet med et Møllelæs og havde 
forskrevne røde Hest for, som de kaldte Anders Mose- 
gaards Hest, men ellers berettede hun, at nogle Dage der
efter var Peder i Sdr. Vejen i Kikæk Mølle, og da sagde 
han til hende, at Peder Jensen i Hjøllund havde spurgt 
ham ad, om han ikke vidste, hvad Mølle hun var kørt til, 
hvortil Peder Vejen skulde have svaret, at han kunde gaa 
op til Vejen, der kunde han faa at se, hvilken Vej hun var 
kørt.

Endvidere vandt Møllerenken, at da Jens Christensens 
Karl, Peder Mikkelsen, drog fra Møllen samme Lørdag 
Aften, da hjalp hun ham Møllekornet paa Vognen og saa 
samme Tid, at Stalddøren var lukket, men om Hesten da 
var i Stalden, vidste hun ikke, ej heller saa hun Peder 
Hjøllund der om Aftenen eller nogen af Møllerfolkene.

Derefter vidnede Christen Oilings Tjenestekarl, Niels 
Andersen, at forskrevne Lørdag Aften, da han var hjem
me hos Ib i Hvedde, saa han lidt ud paa Aftenen, at der 
kom en ridende igennem Hvedde By, men hvem det var, 
og hvilken Farve Hesten havde, kunde han ikke se. Der- 
paa blev han tilspurgt, om det ikke var den rette Vej fra 
Mosegaard til Hjøllund, hvortil han svarede jo.
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Til sidst oplyste Jep Thomsen i Hvedde, at paagæl
dende Lørdag Aften saa han en ridende Øst for Hvedde, 
og Hundene forfulgte Rytteren, men hvem denne var, og 
om Hesten var rød eller ikke, kunde han ikke se. Da 
Christen Oilings Tjenestekarl kom hjem fra Retsmødet, 
kunde han fortælle om alt, hvad der angik Tyveriet hos 
Naboens. Desværre ved vi ikke, om Tyven blev fanget. 
Derom melder Retsprotokollen intet.

Ikke længe efter kom det til en ret alvorlig Batalje i 
Kibæk Mølle, hvori Christen Oiling og hans Broder og 
flere andre deltog, og det gik haardt til, men desværre 
fortæller Retsprotokollen os ikke, hvad det er, der har 
bragt de gode Ollingmænd i saa voldsomt Krigshumør, at 
de kom ganske ud af Ligevægt. Det har vel været den 
fangne Karl, de har villet beskytte, men vi vil nu lade den 
gamle Protokol selv fortælle om den triste Sag.

En Dag i 1710 blev det fortalt Christen Oiling, at Lade
fogden paa Herregaarden Tanderup i Snejbjerg Sogn, 
Jens Pedersen, var kommen til Kibæk Mølle med en Karl, 
som var bortrømt, vel fordi han skulde være Soldat, eller 
maaske fordi Herremanden vilde tvinge ham til at over
tage en af sine Fæstegaarde. De unge Karle vilde nemlig 
hellere til Byen eller til Sønderjylland, hvor de kunde 
tjene mere og i det hele faa gunstigere Forhold at leve un
der, end risikere at blive fattige Fæstebønder paa en sim
pel Gaard, der — paa Grund af de daarlige Landbrugs
priser — snarest vilde give Underskud, og maaske komme 
til at leve under et urimeligt Herskab.

Nu var Karlen blevet fanget, og Ladefogden havde 
faaet Manden i Møllegaarden til at tage ham i Forvaring 
og holde ham under Opsyn indtil videre.

Da Christen Oiling havde faaet Besked om, hvorledes 
Karlen var blevet behandlet, fik han sin Broder, Søren 
Christensen, samt Peder Christensen, som da ogsaa boede 
der i Byen, med sig hen til Møllegaarden, hvor de traf 
sammen med en Soldat, Niels Christensen, fra Felding.
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De talte med Mølleren, Christen Povlsen, og anmodede 
ham om at lade dem komme ind til den fangne Karl, hvad 
han ikke vilde tillade, da han frygtede, at de vilde befri 
ham. Da greb Christen Povlsen en Bøsse og raabte, at 
hvis de vilde øve Gevalt, vilde han skyde dem ned. Men 
de brød sig ikke om hans Trusler. Imidlertid fik Christen 
Oiling og Peder Christensen sig dog klemt gennem Døren 
og fik Karlen med sig ud i Gaarden. I det samme kom 
Jens Ladefoged, og de to Mænd greb straks fat paa ham 
og fik ham under sig i Møddingpussen. Da Ladefogden 
igen kom op, tog de to Mænd atter fat paa ham, og Chri
sten Oiling slog ham ned ved Døren, tog hans Bøsse og 
slog den i Stykker.

Naturligvis kom Sagen for Retten. Det var jo Herre
mandens Ladefoged, det var gaaet ud over. Paa Herreds
tinget var der et Vidne, som oplyste, at der var otte Mænd 
i Møllegaarden, og alle havde de Kæppe i Hænderne, og 
der var et andet Vidne, der havde set, at Peder Christen
sen og Christen Oiling stod ovenpaa Ladefogden i Mød
dingvandet, og da han ikke vilde have Fogden druknet 
der, gik han ud og gav Christen Oiling et Slag oven i 
Hovedet med en Vognkæp. Peder Christensen fik da fat 
paa en Fork og slog Vidnet dermed over Armen, og Chri
sten Oiling fik fat paa en anden Fork og gav samme Vidne 
et Slag i Hovedet og sagde, at det skulde han have for 
sidst.

Jens Ladefoged og hans Medhjælpere var naturligvis 
dybt krænkede over den ret umilde Medfart, som de dog 
næppe selv var helt uskyldige i. Det brutale Slagsmaal 
vakte selvfølgelig megen Opmærksomhed, dog ikke til 
Ære for Ollingmændene. Ladefogden mente nok, de for
tjente en streng Straf og bad sit Herskab, Hr. Linde til 
Tanderup, om at tage sig af Sagen, hvad han da ogsaa 
gjorde. Han lod sin Fuldmægtig, Niels Thomsen, ind
stævne de skyldige.

Da Vidnerne havde fortalt, hvad de havde set og ople-
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vet under Bataljen, tilspurgte Niels Thomsen dem, om de 
vedgik de Gerninger, som man beskyldte dem for, hvor- 
paa de svarede, „at de vel alle havde forset sig og ikke 
kunde nægte, at de jo var Straf skyldig, men de vilde for
mode, at den velbaarne, gode Herre, Niels Linde, vilde 
deres Forseelse og Formastelse ikke i strengeste Maade 
anse, men at han af egen Godhed og Fromhed selv maatte 
afgøre Sagen efter eget Tykke.”

Der faldt dog ikke Dom i Sagen, den blev bilagt i Min
delighed. Niels Thomsen havde hævdet, at det drejede sig 
om en Drabs- og Voldssag, medens Herredsfogden paa
stod, at da der ingen blev dræbt i Kibæk Møllegaard, 
maatte Sagen betragtes som almindeligt Slagsmaal.

Selv om Christen Oiling og de øvrige slap fri for Straf, 
maa Affæren alligevel have været en flov Historie og en 
slem Ydmygelse for dem, da de hørte til de mest ansete 
Folk i Sognet.

Men dermed var det ogsaa ovre med det gode Forhold 
til Møllerfolkene i Kibæk.

Kirkens Reparation.
Christen Oiling og de øvrige Sognemænd havde altid 

været villige til for en rimelig Betaling at køre Materiale 
til Kirken, naar den trængte til Reparation; men nu var 
Kirkeejeren, Hr. Christen Lund i Skarrild, kommen paa 
den Tanke, at Assingmændene egentlig burde foretage 
disse Kørsler uden noget Vederlag.

Men da han lod den ny Bestemmelse bekendtgøre ved 
Kirkestævne, vakte det ikke alene Harme, men nærmest 
Bestyrtelse hos Sognemændene, og da Ordningen skulde 
føres ud i Livet, var der ikke een, der gav Møde.

Saa blev der naturligvis prøvet paa Forlig; men Assing- 
boerne lod sig ikke rokke, ingen vilde bøje sig eller give 
efter.

Da lod Præsten de genstridige indkalde for Retten. 
Det var den 14. Juni 1721, altsaa en travl Sommerdag. Ved

Hardsyssels Aarbog LV 8
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Rettens Begyndelse fremlagde Bønderne følgende Skri
velse:

„Saasom vi underskrevne samtlige Assing Sognemænd 
er her i Dag for Retten indstævnet af ærværdige, hæder
lige og vellærde Hr. Christen Lund til Skarrild og Arn- 
borg Sogne, angaaende hans Mening, at han vilde, at vi 
Sognemænd skulde hente Kalk og andet Materiale til 
Kirken, saa falder vores ydmyge Svar dertil, at vi formo
der, at den velvise Dommer os for saadanne Kjørsler eller 
Kjøren til Kirken forskaaner, saasom vi tilforn have derfor 
været fri og ikke gjort enten Kjørsel eller Rejser efter no
gen Materialer til Kirken uden Betaling.

Da vi havde Kirketienden i Fæste i Sognet, og vi da 
ikke gav Halvdelen saa meget til Kirken, som vi nu giver, 
og ej heller nyder nogen aarlig Akkord hos bemeldte Hr. 
Christen Lund paa Kirketienden — uden der kan være 
nogle faa — at vi derfor kunde gjøre nogen Kjørsel til 
Kirken.

Disse faa Linier begærede vi ydmygst i Retten, at de 
maa læses og paaskrives og i Akten indføres.

Assing Sogn, 14. Juni Anno 1721.”

Herunder finder vi altsaa Christen Oilings og alle de 
øvrige Sognemænds Navne; men desværre ved vi ikke, 
hvorledes Sagen senere udviklede sig.

Syge Kreaturer.
I gamle Dage forlangte Bønderne, at deres Markskel 

skulde respekteres, og hvis det ikke skete, kunde Over
træderen være nogenlunde sikker paa, at han fik med 
Øvrigheden at gøre.

Det fik Christen Oiling og to andre Ollingmænd at 
føle. De havde været ligegyldige med deres Nabo, Niels 
Pedersens Markskel i Agersig, idet de havde ladet deres 
Kreaturer, som var angrebet af en eller anden smitsom 
Sygdom, løbe ind paa hans Marker og derved udsætte
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hans Kvæg for at blive smittet. Naboen havde været paa 
Vagt og faaet de syge Dyr jaget tilbage, men da det gen
tog sig, tabte Niels Pedersen Taalmodigheden og meldte 
det til Øvrigheden, som sendte to Forbudsmænd, Chri
sten Jensen ved Assing Kirke og Niels Rasmussen i Ne
der Kirkegaard, til Oiling, hvor de talte med Christen 
Oiling og de to andre Mænd og forbød dem paa Rettens 
Vegne at lade deres Fæhøveder komme paa Niels Ager- 
sigs Mark, eftersom de var syge og svage.

Derefter sendte Retten Anders Povlsen af Kibæk Mølle 
og Christen Madsen i Paarup til de tre Mænd i Oiling: 
Christen Oiling, Peder Christensen og Niels Madsen, for 
at stævne dem til at møde paa Hammerum Herredsting 
den 11. Septebr. 1723 for at høre Forbudsvidne og Dom 
angaaende deres svage Fæhøveder, som de bør holde af 
Niels Pedersens Mark, saa længe der er Smitte ved det.”

Stævningsmændene traf dog kun Niels Madsen hjem
me, men forrettede saa deres Ærinde til Christen Oilings 
Datter og Peder Christensens Hustru.

Da Retten var sat den 11. Septbr. 1723, paaberaabte den 
tre Gange, om nogen af de indstævnede Ollingmænd var 
kommen til Stede eller nogen paa deres Vegne, som havde 
noget imod Niels Agersig at svare, men ingen havde ind
fundet sig.

Derefter blev der paa Begæring af Niels Agersig ud
stedt Forbudstingsvidne og afsagt Dom i Sagen. Den lød 
saaledes:

„Saasom det er bevist, at de tre Beboere i Oiling i As
sing Sogn er lovlig her for Ret og Ting indstævnet for et 
Forbudsvidne at anhøre, angaaende deres svage Kvæg og 
Fæmon ikke maatte komme paa Niels Pedersens Mark, 
Grund og Ejendom, saa længe Svagheden imellem dem
grasserede og kan bevisliggøres......Saa bør samme gjorte
Forbud staa ved fuld Kraft — og hvis det mod Forhaab- 
ning skulde eller kunde bevisliggøres, at merbemeldte 
Mænd ved dem selv, deres Folk eller Tyende skulde
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komme paa forberørte Niels Agersigs Mark eller Grund 
med deres Kvæg eller lade det løsdrive og gaa derpaa, bør 
det ligeledes derfor som Volddrift at anses og straffes, saa 
længe der kan findes Svaghed imellem dem, og hvis Niels 
Pedersen Agersig formedelst slige Aarsagers Skyld skul
de tage nogen Skade paa sit Fæmon, bør de og efter gode 
Mænds Sigelse derfor at være ansvarlig og betale.”

Saa vidt vi kan skønne, opstod der ikke senere Skel
strid mellem de to Parter.

Et Skifte.
1725 blev et Sorgens Aar for Christen Oiling; thi i Juli 

Maaned, i Højsommerens Tid, døde hans Hustru, Johan
ne Boesdatter. I deres Ægteskab var der to Døtre, Else 
Christensdatter, 22 Aar, og Anne Christensdatter, 18

Da Christen Oiling var rigtig Selvejer, det vil sige, at 
han ikke alene ejede Bondeskylden paa sine Gaarde, 
men ogsaa Herlighedsretten, og da han havde Fæstere 
paa de tre Gaarde, var han i bogstavelig Forstand Pro
prietær, om end i det smaa, og ikke længe efter købte 
han endog to Gaarde beliggende i Sdr. Felding Sogn, men 
derom skal vi senere høre.

Da Enkemanden var Selvejer, var det ikke Godsejeren, 
der skulde foretage Skiftet efter den afdøde, men Amt
manden eller en paa hans Vegne, og denne skulde kun 
være til Stede for at paase, om Skiftereglerne blev over
holdt. Det var et stort Gode; thi Godsejeren skulde altid 
nok vide at mele sin egen Kage ved saadanne Lejligheder 
og derved gøre den fattige Fæstebonde endnu fattigere. 
Det skete ofte ved, at Godsejeren vurderede Bygnings
skaderne og den manglende Besætning til alt for høje 
Summer. Man har grelle Eksempler paa, at en nogenlunde 
velhavende Fæstebonde ved slig Svindel kunde faa Un
derskud ved Skiftet.

Vi skal her foretage et Uddrag af Skiftet efter Christen 
Oilings Hustru.
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I Stuen fandtes: 1 gi. Egebord, Blad med et Skab under. 
1 Egekiste med Laas og Nøgle. 1 halv Egekiste med Laas 
og Nøgle. 1 stort Skrin. 1 jernbeslaget Pengeskrin. 1 gi. 
Kandbækskab. 2 Sengsteder.

Sengeklæder: 1 stribet Linneddyne. 1 gi. plettet Lin
neddyne. 3 stribede Vadmelsdyner. 2 hvide Vadmels 
Hovedpuder. 1 gi. hvid Vadmels Hovedpude. 1 hvid 
Vadmels Hovedpude. 2 brogede Sengklæder. 3 andre 
Sengklæder. 3 ny graa Hølsklæder. 4 gi. uldne Lagner. 1 
bedre uldent Lagen. 2 Hynder.

Linklæder: 1 Hørgarns Lagen. 1 Hørgarns Pudevaar. 
1 Hørgarns Drejelsdug 8 Al. 1 Stk. Lærreds Dug.

Særke: 2 gi. Linnedsærke. 3 uldne Særke.
Den si. Kones Gangklæder: 1 sort Kjortel. 1 vendt 

Klædeskjortel. 1 rød bunden Nattrøje. 1 grøn Klædesliv 
med 14 Sølvmønter paa. 1 gi. grøn Fløjelsliv med 14 Sølv
mønter paa. 1 grøn Klædestrøje med bundne Ærmer udi. 
1 gi. rød Kirsej Trøje. 1 violblaa Vadmels Skjørt. 1 rød 
Vadmels Skjørt. 1 sort toselled Skjørt. 1 sort Klædes 
Skjørt. 1 gi. sort Hue. 1 Taftes Halsbol med sorte Knip
linger om. 1 gi. Klosterlærreds Forklæde. 1 Muffe. 1 Klo
sterlærreds Halsklæde med Knipling om. 1 Par Sko.

Sølv: 2 Sølvskeer. Københavns Sølv, Vægt 6 Lod a 3 
Mark 12 Skilling.

Kobber: 1 Brændevinskedel med Hat og Dæk. Vægt 2 
Lispund 1 Pund a 28 Skilling er 9 Rdlr. 3 Mark 12 Sk. 1 
gi. Kedel, Vægt 9 Pund a 24 Sk. 2 Rdlr. 1 Mark 1 Skilling 
1 Par Piber, 1 Rdlr. 2 Mark.

Metal: 1 Par Lysestager.
Tin: 1 lidet Fad af Mangut. 1 Suppefad. 2 Fiskefade. 5 

Tintallerkener pantsat af Peder Christensen i Oiling til
lige med 1 Sølvske for 3 Rdlr. 1 Mark 4 Skilling.

Stude : 1 Par ravnsorte Stude, 4 Aar. 1 sort hjelmet Stud 
og 1 ravnsort Stud. 1 sorthjelmet Stud, 3 Aar. 1 sorthjel
met Stud, 3 Aar.
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Køer: 1 graa Ko. 1 ravnsort Ko. 1 sorthaaret Ko. 1 sort- 
hjelmet Ko. 1 sortgraa Ko med Kalv.

Bæster: 1 sort Hest, 4 Aar. 1 gi. brun Hest, 4 Aar.
Faar: 21 gi. Faar. 3 Gjelvejere (Beder). 12 aarings 

Faar. 10 Lam.
Svin : 1 gi. hvid Galt.

I Slutningen af Skiftet nævnes de Gaarde, Christen 
Oiling var i Besiddelse af.

Foruden disse havde han, som vi har hørt, ejet endnu to 
Gaarde, nemlig Halvdelen af Vestergaard i Oiling, som 
han for mange Aar tilbage solgte til sin Broder, Søren 
Christensen, den var paa ca. 3 Tdr. Hartkorn, og Lervads- 
kjær i Snejbjerg paa ca. 2 Tdr. Hartkorn, som han ogsaa 
maa have afhændet, da den ikke nævnes her. Da Skiftet 
giver gode Oplysninger om hans Ejendomme, følger her 
et Uddrag:

Jordegods: Oiling.
Christen Christensen ejer selv sit paaboende Sted (Ve

stergaard), som efter Skøde af Dato 28. Marts 1699 skyl
der aarlig Rug 2 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdk., 24 Mark Smør, % 
Svin, SV2 Skilling Gæsteri, Hartkorn 3 Tdr. 1 Skp. 2 Fdk. 
IV2 Alb. Haver svaret alle kgl. Skatter til Dato. Bygnin
gerne mangler ej nogen synderlig stor Brøstfældighed, 
derfor efter den kgl. allernaadigste Forordning takseres 
a) Tønden 40 Rdlr. e r ........................................128 Rdlr.

Ligeledes udi den anden halve Part i Ostergaard i be
meldte Oiling, som Niels Larsen paaboer. Matriculeret og 
skylder efter Christensens Andel efter Skøde og Lodsed
ler i alt Hartkorn: 1 Td. 2 Fdk. IV2 Alb., deraf betalte 
Skatter og Landgilde til Dato. Har fornøden Bygning for 
sig og sine og ej heller mangler stor Brøstfældighed paa 
denne. Marken i fuld Drift, giver til Christen Christensen 
for Landgilde og Arbejde 2 Rdlr. 4 Mark aarlig af samme 
Hartkorn, altsaa takseres det i lige Maade a) Td. 40 
Rdlr. e r ...................................................43 Rdlr. 0 Mark.
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Moe sgaard.
Niels Pedersen. Hartkorn 1 Td. 1 Fdk. % Alb., giver 

aarlig for Landgilde og Arbejde 2 Rdlr. 4 Mark, deraf 
betalt Skatter og Landgilde til Dato. Marken i fuld Drift. 
Maadelig Bygning, dog trænges nu ej til nogen særdeles 
stor Bygningshjælp, a) Tønden eragtet for 40 Rdlr. 
e r ....................................... 41 Rdlr. 2 Mark 12 Skilling.

Christen Jensen. Hartkorn 1 Td. 1 Fdk. Vz Alb. giver 
aarlig for Landgilde og Arbejde 2 Rdlr. 4 Mark. Skatter 
og Landgilde betalt til Dato. Marken i fuld Drift. Har 
fornøden Bygning til sig og sine, som ej behøver nogen
synderlig Reparation, a) Td. 40 Rdlr. e r ..........41 Rdlr.
2 Mark 12 Skilling.

Det er jo ganske paa Herregaards Maner, selv om det er 
i det meget smaa. Christen Christensen Oiling er Gods
ejeren. De tre Mænd, der nævnes her, er hans Fæstere, 
som til deres Herre betaler Landgilde og Arbejdspenge. 
Den sidste Ydelse er en Godtgørelse for Hoveri. Og i 
Tilfælde af Dødsfald i Fæsternes Hjem skal Christen 
Oiling foretage det eventuelle Skifte, ligesom han har Ret 
til at føre Tilsyn med Gaardene og har Brugsret til Jagt 
og Fiskeri derpaa. Ligesaa var han forpligtet til at føre 
Skatteprotokol og holde Bog over Bøndernes Afgifter.

Da Egnens Folk var Fæstebønder, har disse her nævnte 
meget sjældne Forhold vel nok kastet en vis Anseelse og 
Glans over Selvejerslægten i Oiling. Vi kender dog lig
nende Forhold fra andre Egne.

En bortrømt Bondekarl.
1727 blev Christen Oiling indviklet i en Proces an- 

gaaende en Karl, som var bortrømt for ikke at komme i 
Soldatertrøjen, hvad han ellers havde al Grund til at tro 
vilde ske.

Ifølge Landmilitsen, som var oprettet af Frederik den
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Fjerde til Landets Forsvar, var alt Bondegods blevet ind
delt i saakaldte Lægd med 20 Tdr. Hartkorn i hvert, og et 
Lægd skulde stille en Soldat, og da Tjenesten spændte 
over 6 Aar, forstaar man de unge Karles Skræk for at 
komme i Trøjen.

Den Karl, der her er Tale om, hed Niels Mortensen 
Busk og var fra Vejlgaard i Assing Sogn. I samme Lægd, 
hvor han hørte hjemme, var der to andre Karle, som kunde 
blive brugelige Soldater, men han var klar over, at han 
stod først for Tur og besluttede derfor at forsvinde fra 
Egnen.

Da Kaptajn Linderoth, der havde Eksercerplads ved 
Snejbjerg Kirke, fik Nys om Rømningen, lod han Ser
gent Knud Gants paa sine Vegne indkalde Folk for Ret
ten, som han formodede kunde give Oplysninger om den 
bortløbne Karl. I første Omgang blev Niels Andersen og 
Mads Christensen, begge fra Bukkjær, og Mette Lasdat
ter fra Vejlgaard med Laugværge indstævne til at møde 
paa Herredstinget Lørdag den 15. Marts for at give Med
delelse om den unge Karl.

Da fremstod Mette Lasdater og vidnede, at hun vel for
nam, at Niels Mortensen Busk, som tjente hende, bar 
Frygt for, at han skulde komme til at gaa Soldat for 
Lægdet, men han havde sagt til hende, at han skulde møde 
hos Kaptajnen sammen med de andre Karle, som var i 
Lægdet, og føjede desforuden til, at han vilde gaa til Hr. 
Christen Lund i Ølgod, for om han kunde give ham nogle 
gode Raad, og siden havde hun ikke set ham; men, for
klarede Mette Lasdatter videre ; en Dags Tid før han for
svandt, var han i Tjørring hos sin Farbroder, Niels Oster
gaard, for at raadføre sig med ham, men om han fik noget 
Raad, vidste hun ikke, dog havde hun, siden han var 
bortrømt, hørt sige, at han var i København, men hun vid
ste ikke, hvem han var hos.

Endvidere forklarede hun, at nogen Tid før den bort- 
rømte Karl forlod sin Tjeneste hos hende, havde hun hørt,
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at hans Søskendebarn, Jens Christensen fra Arnborg, var 
rejst bort og vilde til København med Strømper, men om 
den undvigte fik noget Følgeskab eller Assistance af ham, 
vidste hun ikke. Heller ikke vidste hun, om hendes Hus
bonde eller en anden havde givet ham Pas. Ud over dette 
kunde hun intet yderligere forklare.

Derefter traadte Niels Andersen og Mads Christensen, 
der var Lægdsmand, frem og vidnede, at de nogen Tid før 
Niels Mortensen Busk skulde møde hos Kapt. Linderoth, 
var ved Enkens Gaard,hvor de talte med Niels Mortensen 
og tilvarede ham, at han skulde ‘følge med til Kaptajnen; 
så mødte han derpaa i Agersig i Assing, hvor de to 
mænd meddelte ham, at han efter Kaptajnens Brev og 
Ordre den og den Dag og Tid sammen med andre Karle 
skulde møde hos Kaptajnen, hvad han da ogsaa lovede.

Men da Dagen kom, og Lægdsmændene og de tre Karle 
skulde følges ad til Kaptajnen, mødte de alle med Undta
gelse af Niels Mortensen Busk.

Frivillig mødte den ene af de unge Karle, Peder Nielsen, 
som tjente i Holtum i Arnborg Sogn, og vidnede, at ved 
Set. Hans Dags Tider, da han tillige med Lægdsmændene 
og Karlene i Lægdet samt den bortrømte Niels Mortensen 
skulde samles i Agersig, kom denne til ham paa Vejen til 
Oiling og spurgte ham, hvad Ende det fik, hvorpaa Vid
net svarede, at det vilde ej faa anden Ende, end alle tre 
Karle, som var i Lægdet, skulde møde hos Kaptajnen, og 
en af dem vilde saa blive udtaget til Soldat.

Derpaa svarede Niels Mortensen Busk, at det var han 
fornøjet med og gik saa fra Vidnet og hjem til Vejlgaard, 
hvor han tjente, og Vidnet forklarede videre, at han sam
me Aften rømte bort, og der var blevet sagt, at han vilde 
over til Hr. Christen Lund i Ølgod.

Da hverken Niels Mortensen Busk eller nogen paa hans 
Vegne var mødt, blev Sagen udsat til 22. Marts.

Derefter blev den bortrømte tre Gange efterlyst fra 
Prædikestolen i Skarrild, men paa Grund af Kaptajnens
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Bortrejse blev Sagen endnu udsat en Uge, til den 29. 
Marts, derefter igen i fire Uger og yderligere til den 10. 
Maj.

Men hvem stod bag ved Rømningsmanden? Hvem 
havde hjulpet ham? Var det Hr. Christen Lund i Ølgod 
eller hans Farbroder, Niels Østergaard i Tjørring? Næp
pe! Hvem kunde det da være? Der blev snakket og hvi
sket i Krogene, at det maaske var Christen Oiling, som 
havde skaffet ham et Pas og hjulpet ham af Sted, og denne 
ret udbredte Mistanke kom naturligvis ogsaa Kaptajnen 
for Øre.

Den 10. Maj blev Retten sat igen. Blandt Vidnerne var 
Mette Lasdatter fra Vejlgaard og den mistænkte Christen 
Oiling. Paa Spørgsmaalet, om Enken, Mette Lasdatter, 
ikke med sin Mand, sal. Morten Christensen Busk, havde 
været bosiddende paa Ryebjerggaards Gods den Tid, sal. 
Hr. Amtmand, velbyrdige Jørgen Grubbe Kaas, endnu 
levede, og hvorledes de derfra var entlediget, svarede hun 
med at fremlægge sin sal. Mands Pas, dateret Dejbjerg- 
lund den 28. Juni 1707.

Dernæst blev hun tilspurgt, om Christen Christensen af 
Oiling i Assing Sogn ikke var kommet til hende nogle 
Dage, førend hendes Stedsøn, Niels Mortensen Busk, 
bortrømte, og havde laant førnævnte Pas af hende, hvortil 
hun svarede jo.

Blev derefter spurgt om, hvorfor Christen Christensen 
af Oiling laante Passet, om det ikke var for at fly hendes 
Stedsøn det at rejse med eller derefter gøre et andet Pas 
færdigt til hendes Stedsøn, og hvad Ord og Tale, de da 
derom havde haft tilsammen. Hertil svarede Mette Las
datter, at Christen Oiling havde vel laant Passet af hende, 
men hvortil han samme Pas vilde bruge, vidste hun ikke. 
Saa blev hun spurgt om, hvor længe Christen Oiling 
havde samme Pas hos sig, førend han leverede hende det 
igen. Hun svarede, at hun ikke kunde erindre, enten han 
havde det hos sig i 8, 14 Dage eller 3 Uger, 1 Maaned eller
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længere, men hun vidste, at han leverede Passet igen 
inden Michelsdag.

Til sidst blev der spurgt hende om, hvad Christen 
Christensen havde givet hende, da han leverede hende 
Passet tilbage igen, om han ikke da havde tilstaaet, at han 
med samme Pas havde forskaffet hendes Stedsøn bort. 
Hertil svarede hun, at hun selv hentede Passet fra Chri
sten Oiling igen, men spurgte ikke, hvad han samme Pas 
havde brugt til og ikke forklarede eller talte mere derom.

Under Forhøret erklærede Christen Oiling, at han 
laante Passet for at se i det og ikke af nogen anden Aar- 
sag og tilbød for Retten at give sin Salighedsed paa, at 
han ikke laante Passet i nogen Maade til at hjælpe Niels 
Mortensen Busk til nogen Bortrømning.

Da vi ikke senere har truffet hans Navn, har han næppe 
haft mere med den Sag at gøre.

En stor Dag.
1729, den 6. December, blev en stor Dag for Christen 

Oiling, ja, i det hele taget for den lille Landsby Oiling, 
hvis Hverdag var meget ensformig; den ene Dag var som 
den anden i Aarenes Løb. Men nævnte Dag skulde der 
være Auktion i Byen over en Del Jordegods, som Jomfru 
Inger Quitzow ved sin Død havde efterladt. Hun stam
mede uden Tvivl fra Slægten Quitzow, som gennem et 
Par Generationer i første Halvdel af 1600’erne havde ejet 
Herregaarden Tanderup i Snejbjerg. Hun havde i adskil
lige Aar haft til Huse paa en af Gaardene i Oiling, men 
1728 flyttede hun til Sundgaard i Nees Sogn. Hun havde 
flere kvindelige Slægtninge, som ejede lidt jordegods i 
Assing Sogn og i nærmeste Omegn. De var alle fattige 
Adelsdamer, der boede under meget smaa Forhold som 
en Slags Indsiddere paa almindelige Bøndergaarde. Jom
fru Inger havde en Søster, Mette Quitzow, som 1714 blev 
ejer af Vejlgaard i Assing Sogn.

Jomfru Inger Quitzow efterlod sig nogle kvindelige
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Arvinger, nemlig hendes afdøde Søsterdatters Døtre: 
Jomfru Louise Zirlin og Jomfru Lydia Zirlin; men da 
disse ønskede at afhænde deres arvede Jordegods, blev 
det altsaa, som nævnt, bestemt, at det skulde sælges paa 
Auktion den ovennævnte Dag.

Før Auktionen blev der sendt Plakater ud til de om
kringliggende Hjemting, som bl. a. gav Oplysninger om 
Tid og Sted for Auktionens Afholdelse, en Fortegnelse 
over Jordegodset med angivne Betingelser for dets Salg 
m. m.

Sandsynligvis havde Auktionen samlet mange Menne
sker fra fjern og nær og vel flest Folk uden for Bonde
standen.

Ved denne Lejlighed købte Christen Oiling et Par min
dre Gaarde, beliggende i Nederby i Sdr. Felding, med et 
samlet Hartkorn paa 3 Tdr. 1 Alb. til en Pris af 21 Rdlr. 
3 Mark pr. Td., ialt for 64 Rdlr. 4 Mark 6 Skilling, som 
han kontant betalte til Hr. Justitsraad og Amtmand Teil- 
mans Fuldmægtig, Mons. Søren Sterm, efter Auktions
diktionerne.

Ved dette Ejendomskøb får vi tillige at vide, at Chri
sten Oiling har giftet sig igen, og at hans anden Hustru 
hed Maren Pedersdatter.

Proces med Svogeren.
Rede Penge var en meget sjælden Vare blandt Bønderne 

i gamle Dage, nogle Mark og Skilling kunde vel nok fin
des enkelte Steder; men større Pengesummer var den rene 
Undtagelse, og var man først kommen i Besiddelse af lidt 
Mønt, skulde det holde haardt, om man gav Slip paa den 
igen. Man har adskillige Eksempler paa, at en Skyldner, 
selv om det kun drejede sig om et Par Rigsdaler eller saa, 
hellere vilde lade sig trække for Retten end betale sin 
Gæld.

Det maa vist have været noget af det samme, der gjorde 
sig gældende, da Christen Oiling ikke med det gode vilde
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betale en lille Restgæld, som han var blevet skyldig til 
Svogeren, Niels Boesen i Paarup; man har nærmest Ind
tryk af, at han simpelthen ikke vilde betale, skønt han var 
kendt som Sognets rigeste Mand.

Christen Oiling havde for 4 a 5 Aar siden laant af Niels 
Boesen 2 Sietdaler i rede Penge for ærligt „Løfte og Til
sagn” om at betale dem tilbage, naar det forlangtes. Da 
han kom for Retten og blev spurgt, om det forholdt sig 
saaledes, svarede han, at den Sag var han ganske uvidende 
om; men hvis Niels Boesen kunde bevise skriftligt eller 
mundtligt, at saaledes var passeret, „og han vilde gøre sin 
Ed derpaa,” var han villig til at betale Pengene i Retten.

Til denne Udtalelse svarede Niels Boesens Forsvarer, 
Knud Gantz: „Det er jo de rene Udflugter, Christen Oi
ling kommer med, da han hverken vedstaar Gælden eller 
mindre fragaar den, men kun under et Skin formener sin 
Sag at besmykke og saa godt som i Tanker mener at fore
lægge Niels Boesen at gøre Ed for sine Penge og Betaling 
at tilkomme, hvilket ganske er stridigt imod Loven og 
Retten.”

Derefter vendte Knud Gantz sig direkte til Christen 
Oiling og spurgte, om han med en frelst Samvittighed 
kunde nægte, at han var Niels Boesen de 2 Sietdaler skyl
dig.

Hertil svarede Christen Oiling, at han ikke vidste af 
den Gjæld at sige, ikke heller vilde han aflægge sin Ed. 
Knud Gantz maatte formode af Christen Oilings Ord, at 
denne ikke ved sin Ed turde benægte samme 2 Sietdaler; 
man kan da skønsomst slutte, at han bemeldte 2 Sletdaler 
rigtig var Niels Boesen skyldig, hvorefter Gantz erklæ
rede, at Christen Oiling var pligtig til at betale sin Svoger 
de 2 Sletdaler tillige med Renten af denne Sum i 5 Aar. 
Desuden skulde han ogsaa betale Processens Omkostnin
ger, saasom Rettens Salarium 3 Mark, 4 Skilling, Stæv
ningsmandene i to Dage at kalde og afhjemle 4 Mark, 
stemplet Papir til Dommen 3 Mark, for Dommen at af-
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hente 1 Mark, Salarium til Fuldmægtig 4 Mark, ialt med 
Omkostninger og Gjælden 6 Sietdaler 2 Mark 4 Skilling, 
alt inden femten Dage at betale eller at lide Udlæg i sit 
Boes Midler og Gode, hvor det findes.”

Og derpaa forlangte Knud Gantz paa Niels Boesens 
Vegne en endelig Dom i Dag. Da spurgte Retten Christen 
Oiling, om han ikke vidste, at han var Niels Boesen de 2 
Daler skyldig, hvortil han svarede nej, det var ham ikke 
vitterligt. Nok tilspurgte Retten Niels Boesen, om det var 
ham fuldt vitterligt, at Christen Oiling var ham de omtalte 
2 Daler skyldig, og om han havde noget Bevis derfor, 
hvortil han svarede, at det var ganske vist, at Christen 
Oiling var ham de nævnte Penge skyldig, men han havde 
intet Bevis derfor, det var en Rest, der blev, da de for en 
fjorten Dage siden gjorde deres Regning op.

Sagen blev dog i alle Maader forligt — takket være 
gode Venners Tilskyndelse — og Christen Oiling betalte 
de ofte nævnte 2 Sletdaler, saa de intet hinanden for den 
Sag er skyldig, men gode Venner i alle Henseender.

Skatten.
Der har altid hvilet en tung Skattebyrde paa Bønderne, 

som særligt skyldtes Kongers Ødselhed, Misvækst og 
Krige m. m., og der var mange Slags. Der var Kvæg- og 
Kopskatter, Familie- og Folkeskatter, Kvæg- og Ildsted
skatter, Kornskatter og endelig Rentepengeskatter, Krigs
styrsskatter og Fortificationsskatter med flere ; de tre sid
ste Slags var de almindelige Bønder fri for at betale, men 
da Christen Oiling var Selvejer, maatte han ogsaa udrede 
disse.

Som Eksempler kan vi nævne, at 1711 svarede han Kop
skatter og 1711, 1714 og 1717 Krigsstyrsskatter.

Mange Bønder ømmer sig i Dag ved at selvangive deres 
Indtægt og Formue, men allerede for et Par Hundrede 
Aar siden var det Selvejerbøndernes Pligt at gøre dette.
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Vi er saa heldige at have en Afskrift af den Ekstraskat, 
som Christen Oiling 1743 skulde svare og selvangive.

Den ser saaledes ud:
„I Anledning af Hans Kongl. Mayests. Allernaadigste 

udgangen Forordning anlangende Formues og Kop Skat
ter datteret Fredericksborg d. 20. Augusti 1743 kan jeg 
underskrevne med Sandhed vidne, at ieg alleneste er 
Ejer af min paaboende Stæd beliggende i Londenis Amt 
Hamerum Herred i Assing Sogn og i Ny Landmaaelin- 
gens Matrickul anslagen i Hartkorn for 3 Tdr. 1 Skp. 2 
Fdk. P/2 Alb. Hver af Tønden anføres for 20 Rixdr. som 
giør i alt 64 Rdr. 2 Mark 4 Skilling.

Og mit lidet Sølv 15 Rdr. Er til Hobe 79 Rdr. 2 Mark 
4 Skilling. Hvorfra for modes afgaar min Bortskyldige 
Gieid 20 Rdlr. Bliver saa igen 59 Rdlr. 2 Mark 4 Skilling.

Min Kop Skat 2 Rdlr. En Karl 3 Mark. En Pige 3 Mark.

Oiling d. 7. October. Christen Christensen,
1743. Oiling.”

Af Selvangivelsen fremgaar det, at Christen Oiling ikke 
længere er i Besiddelse af sine Fæstegaarde (seks i alt), 
men da han nu er en gammel Mand, har han nok afstaaet 
dem til sine Børn.

Christen Oiling og Kongetienden.
Tiende er en ældgammel Ydelse, som oprindelig var en 

frivillig Gave*) til Kirken, men allerede i Begyndelsen af 
Middelalderen blev den en pligtig Afgift, som Bonden 
skulde svare til Bisperne, Kirken og Præsterne; ved Re-
*) Man kender intet til Indførelsen af Tienden til Kirke og Præst; 

men den er sandsynligvis indført over hele Landet paa omtrent 
samme Tidspunkt, og man maa formode, at de fleste Bønder har 
været tvunget til at gaa frivilligt med til denne Kirkeskat, der bl. a. 
skulde fri dem for at betale Præsten for Udførelse af kirkelige 
Handlinger.Tienden trængte igennem under Kong Niels den Gamle 
og nævntes første Gang 1155 (Hall Koch: Danmarks Kirke i den 
begyndende Højmiddelalder I S. 67 og 73).
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formationen 1536 blev meget af Bispetienden overdraget 
til Kongen og blev fra den Tid kaldt Kongetiende.

Af Bondens mangeartede Afgifter har ingen været saa 
forhadt og ilde anset som Tienden, og den er derfor i Al
mindelighed ydet med Uvilje. Der findes næppe et Sogn, 
hvor der ikke gennem Tiderne har staaet bitre Kampe 
om den.

Ogsaa Assing Sogn har oplevet mange Stridigheder og 
Processer vedrørende de forskellige Slags Tiender. Vi 
skal her nærmere omtale et Par Eksempler. Det drejer sig 
om Sognets Kongetiende. Den var omkring 1720 blevet 
bortfæstet til Niels Bygom paa Viumgaard i Sdr. Vium.

Men en Tid efter udbrød der Proces angaaende den 
vedtagne Akkord, idet Niels Bygom beskyldte Bønderne 
for, at de ikke havde overholdt Kontrakten, og derfor 
havde han indstævnet dem for Retten. I denne Sag var 
Christen Oiling en meget virksom Mand og en af de fø
rende, som vi senere skal se.

Til den fastsatte Tid mødte Assingmændene for Retten, 
hvor de i skarpe Ord protesterede mod Niels Bygoms Be
skyldninger om, at de ikke i rette Tid havde betalt deres 
Tiende. Efter Kontrakten var de ikke forpligtet til at be
tale før til næste Fastelavn, og til den Tid skulde de nok 
svare enten med Korn eller Penge, og de gik ud fra, at den 
paagældende Akkord stadig skulde staa ved sin fulde 
Kraft, og at den honette Mand vedstaar og holder, hvad 
han har lovet, saa at der ikke hvert Aar skal gøres nye 
Akkorder.

Sagen blev udsat til den 9. December 1724.
Paa Niels Bygoms Vegne var mødt dennes Fuldmæg

tig, Peder Biørnsen paa Viumgaard. Bøndernes Ordfører 
og Talsmand, Christen Oiling, og de øvrige Assingmænd 
var ogsaa til Stede.

Peder Biørnsen begærede, at den udsatte Sag imellem 
ham paa den ene og Assing Sogns Beboere paa den anden 
Side maatte blive læst, hvad ogsaa skete. Derefter oplæste
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han en Fortegnelse over alle Tiendeydere med Angivelse 
af, hvor meget hver enkelt skyldte Niels Bygom i Konge- 
korntiende.

De største Tiendegivere var Niels Pedersen Agersig, 
der var ansat til 14 Skpr. Rug, Peder Paarup til 12 Skpr. 
Rug, Niels Boesen til 13 Skpr. Rug, Christen Oiling til 7 
Skpr. Rug og Jacob Michelsen i Velhusted til 7^2 Skp. 
Rug. Saa fortsatte Afgiften nedad til 2% Skpr.

Derefter krævede Peder Biørnsen, at da Beboerne i 
Assing ikke i Mindelighed har villet betale den resterende 
Tienderug, burde de fordet første dømmes til straks at yde 
paa Viumgaard for indførte Afgift in natura med et Fjer
dingkar efter kongelig Forordning af Dato 30. August 
1687 paa to Tønder fuldt Udmaal, og for det andet kræ
vede han dem dømt til at betale alle Procesomkostninger
ne, som var følgende:

To Stævningsmænd, der red en hel Dag at indstævne i 
det ringeste 4 Mark fra Fruergaard og til Tinget, en Fuld
mægtig for at lade Kald og Varsel indføre samt begæret 
Sagen i Dag opsat tilsammen med Vognleje og Fortæring 
2 Rdlr., Vognleje i Dag fra Viumgaard og til Tinget, som 
er 7 Mil, hver Mil efter kongelig Forordning 2 Mark 4 
Skilling er 2 Rdlr. 3 Mark 12 Skilling, hans Umage og 
Fortæring i 4 Dage er til 2 Rdlr., stemplet Papir til Dom
men 4 Mark 8 Skilling, for den at skrive 4 Mark, for den 
at forsegle 1 Mark 4 Skilling. Er saa tilsammen den alle
rede foraarsaget Omkostning 8 Rdlr. 5 Mark 8 Skilling.

For det tredie. Og som det kan være ventelig at nogle 
af de indstævnede Bønder af Vrangvillighed, andre af 
Aarsag, at de kan have udtorsken og derfor ikke kan yde 
Rugen in natura, og man skal være foraarsaget til at gøre 
Udlæg hos dem.”

Derefter beviste Peder Biørnsen ved et Dokument fra 
hans Husbondes Faktor, Hans Jensen i Hamborg, at det 
var et stort Tab for Niels Bygom, at Bønderne i Assing 
ikke i Tide havde betalt deres Kongetiende; thi i Skrivel-

Hardsyssels Aarbog LV 9
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sen fra Hamborg oplyste Hans Jensen blandt andet, at 
Rugen i Øjeblikket stod i en Pris af 70 Rdlr. pr. Tønde, 
og havde de indstævnede ydet deres Rug i rette Tid, kun
de det alt have været i Hamborg og solgt for ovennævnte 
Pris, hvorfor Peder Biørnsen forlanger, at de skyldige skal 
dømmes til at betale Rugen efter den Pris, som hans Hus
bonde, Niels Bygom, faar for sin Rug i Hamborg i denne 
Efterhøst.

Derefter begærede Peder Biørnsen de velvise Domme
res Kendelse og Dom uden videre Opsættelse.

Dette vilde Retten dog ikke gaa ind paa, idet den 
mente, at Niels Bygoms Krav og Beskyldninger var gan
ske uholdbare, krævede derfor, at først maatte Peder 
Biørnsen paa sin Principals, Sr. Niels Bygoms Vegne 
fremlægge her for Retten et Dokument paa stemplet Pa
pir, som giver Oplysninger om, hvad Taksten er i Ham
borg paa Tiendekorn, og dernæst for det andet bevise, 
hvad enhver Bonde i Assing Sogn er ansat og akkorderet 
til efter lovlig Kontrakt aarligt at skulle yde og betale — 
enten efter Kapiteltakst eller Landkøb — og hvad de i saa 
Maade skulde levere og betale deres Tiende.

Dernæst fremkom Christen Oiling og fremlagde i Ret
ten paa samtlige Assing Sognemænds Vegne en Attest 
paa slet Papir og bad om, at den maatte blive overført paa 
stemplet Papir, hvad ogsaa skete.

Derpaa fremtraadte foruden Christen Oiling fire andre 
af hans Sognefolk, nemlig Niels Boesen i Paarup, Chri
sten Jensen i Kærgaard, Niels Pedersen i Agersig og Niels 
Jensen i Paarup og tilbød at aflægge Ed paa, at samtlige 
Sognemænd havde gjort mundtlig Akkord med Niels 
Bygom, at de aarligt vilde og skulde betale til ham deres 
Tiende, enhver efter sin Andel og Kapitelskøb, saa snart 
den var sat, med rede Penge at svare og betale førstkom
mende Fastelavn, som ogsaa ske skal. Dette Tilbud gjorde 
Niels Bygom dem i Fruergaard 1722.

Derefter blev Sagen udsat, og ved næste Retsmøde blev
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der sluttet Forlig mellem Niels Bygom og Sognemændene, 
idet disse her for Retten frivllig og enstemmig lovede og 
forsikrede at betale for dem selv og dem, som de har ladet 
sig indføre for, alt efter den i Protokollen indførte og spe
cificerede Korntiende alt efter hvert Aars Kapitelstakst 
med rede Penge, gangbare Mønt med 1 Mark paa hver 
Td. Rug over Kapitelstaksten, og samme Penge aarlig at 
betale i en samlet Sum paa Viumgaard hver Fastelavn, og 
til Gengæld lovede Niels Bygom ved første Aars Beta
ling, som er til næstkommende Fastelavn, at slutte en rig
tig specificeret Kontrakt paa stemplet Papir, som Sogne
mændene selv forskaffer, hvorefter vedkommende var 
Tingsvidne begærende.

Beboerne i Assing har vist ofte haft Vrøvl med deres 
Korntiende, og uden Grund var det næppe, at de var mis
tænksomme over for hver ny Tiendeejer, som nok skulde 
prøve paa at mele sin egen Kage, hvis ikke Modparten 
var paa Vagt. Da Tiendeejeren ofte skiftede, og der hver 
Gang skulde laves nye Kontrakter, kunde det være til be
tydeligt Besvær for Bønderne. Men ved saadanne Lejlig
heder var Christen Oiling, der nok var en Slags Sogne
konge, en god Hjælper.

En Tid var Hr. Koch paa Lundenæs Ejer af Tienden 
(Kongetienden), og efter hans Død 1746 blev den solgt 
paa Auktion ved Skjern Bro til Forvalter Rasch, Lunde
næs, for en aarlig Sum af 47 Rdlr., men han afhændede 
den straks efter til Forvalter Vogelius, ogsaa paa Lunde
næs.

Auktionen blev bekendtgjort ved Assing Kirke, for at 
Sognefolkene kunde faa Besked derom. Nu skulde der 
altsaa laves en ny Kontrakt igen, og Christen Oiling og 
hans Søstersøn, Søren Paarup, blev paa Sognets Vegne 
sendt til Skjern Bro, vel nok for at faa en Forhandling 
med den ny Ejer vedrørende Kontrakten. Desværre ved 
vi ikke, hvad de fik ud af deres Rejse. Christen Oiling var 
ved den Tid vist højt oppe i 70’erne.
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Først Aaret efter, 1747, blev der vedtaget en Akkord 
med den nyTiendeejer, ForvalterVogelius paa Lundenæs, 
og den kom til at gælde for tre Aar. Akkorden gik ud paa, 
at Tiendegiveme skulde svare deres Afgifter i rent Korn. 
Det hedder saaledes: „Rugen, der skal svares og leveres 
paa Lundenæs til hvert Aars Michelistider og derefter, 
naar forlanges, skal være god, forsvarlig, ren og sund.” I 
samme Kontrakt staar naturligvis anført, hvor meget den 
enkelte skal svare i Afgift. Saaledes skal de fire Mænd i 
Oiling, deriblandt Christen Oiling, hver betale 1 Tønde 
Rug og det første Aar tillige 1 Fjerdingkar Boghvedegryn.

Den ny Tiendeordning bragte ikke Ro. Ondskabsfulde 
Rygter fortalte, at Tiendeejeren ved Kontraktens Opret
telse havde underkøbt nogle af Yderne, og det gav Stødet 
til en ny og alvorlig Proces, som bl. a. viste, at Beskyld
ningen var usand.

Christen Oiling oplever en bitter Strid angaaende 
Indførelsen af en ny Lærebog.

Omkring 1736 begyndte en ny kirkelig Lære, Pietismen, 
at vinde frem, og mange Steder sejrede den over den 
gamle Læreform, den saakaldte Ortodoksi, der særlig 
understregede den rene Læres store Betydning i Modsæt
ning til Pietismen, som hævder, at det kommer mere an 
paa at leve et fromt og kristeligt Menneskeliv end blot at 
have et ydre Kendskab til den rene og sande Lære.

Nu bankede Pietismen paa Assing og Felding Sogns 
Døre; men der var ingen Adgang. — Hofpræsten, Erik 
Pontoppidan, havde efter Kongens Befaling skrevet en ny 
Forklaring til Luthers lille Katekismus, som blev kaldt 
„Sandhed til Gudfrygtighed.” Den skulde afløse alle de 
hidtil brugte Forklaringer, der anvendtes i Kirker og Sko
ler og var præget af den ortodokse Kristendomsform, men 
saa forskelllige var de, at „naar et Menneske kom uden 
for sit eget Sogn, var det med Hensyn til Læreformen saa 
godt som uden for sin Tro.”
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Den ny Lærebog, som naturligvis helt var præget af 
Pietismen, havde den Fordel, at Stoffet og Sproget var 
bedre afpasset efter Barnets Behov. Som Skolebog var 
den dog alt for mægtig.

Da Brorson 1741 blev Biskop i Ribe, var det ham meget 
magtpaaliggende at faa Pontoppidans Forklaringer ind
ført i alle Skoler og Kirker. Det lykkedes ham dog først 
efterhaanden under megen Modstand, da mange af Kir
kens Mænd ikke ønskede det. Hans værste Modstandere 
i Stiftet var de to Brødre, Præsterne Niels og Manasse 
Tøxen. Den første var Præst i Verst og Bække Sogne, og 
Manasse Præst i Sdr. Felding og Assing Sogne i Hamme
rum Herred. De fik begge strenge Paalæg om at indføre 
Bogen i deres Skoler og Kirker, men dette modsatte de sig 
bestemt.

Manasse Tøxen vilde ikke have den, fordi den ikke var 
gennemset af det theologiske Fakultet, og fordi den heller 
ikke indeholdt den rene Lære, han efter sin Ed var for
pligtet til at lære.

Dermed var Lærebogsstriden begyndt i Assing og Sdr. 
Felding Sogne, og da heller ikke Sognebeboeme vilde vide 
af den ny Lærebog, da de var godt tilfredse med den 
gamle, som de havde brugt i lange Tider og ikke vilde 
undvære, sluttede de sig i deres Modstand til deres af
holdte Sognepræst og stod ham bi i hans Kamp mod 
Pietismen og dens Lære. Det saa ud til, at alle Beboerne i 
de to Sogne afgjort stod paa Præstens Side. Det gjorde 
ham stærk; men han oplevede dog kun Begyndelsen af 
den alvorlige Strid, der opstod; thi han døde 1744.

Christen Oiling har sikkert været en af de ivrigste i 
Striden. Da hans Indflydelse og Anseelse var betydelig i 
de to Sogne, har hans faste Mening om Sagerne maaske 
hjulpet til at holde Beboerne sammen i deres Mod
stand.

Men en Forhandlingens Mand har han næppe været, da 
han af Naturen var haard og stejl, og man kan godt tænke
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sig — efter hvad vi har hørt om ham — at han har været 
en fanatisk Modstander, som intet skyede, og maaske der
for har været Aarsag til, at Kampen blev voldsommere, 
end det havde været nødvendigt.

I Maj 1744 blev den ny Præst indsat i Sdr. Felding og 
Assing Kirker. Han havde ikke noget imod Pontoppi- 
dans Forklaring, men da han straks mødte kraftig Mod
stand fra de to Sognes Beboere, lod han Sagen falde, da 
han nødig vilde have Strid og Spektakler.

Modstanden mod Pontoppidans Forklaring bredte sig 
ud til flere af de omkringliggende Sogne, blandt andet 
ogsaa til Skarrild, hvor Præsten, Arent Bisted, allerede 
1744 havde klaget over, at Folk fra Sdr.Felding og Assing 
Sogne sneg sig ind i hans og andre Menigheder for at 
mistænkeliggøre den ny Lærebog og derved vanskelig
gjorde Præsternes Undervisning efter den.

Medens Biskop Brorson holdt sin Visitats i Gjellerup, 
skrev han den 15. Maj 1747 et Brev til den ny Sognepræst, 
Hr. Bering, i Sdr. Felding og Assing, hvori han udtaler sin 
dybeste Misbilligelse over, at Bønderne i de to Sogne ikke 
er villige til at antage og indføre den ny Lærebog: „Sand
hed til Gudfrygtighed,” og han havde dog haabet ved sin 
Sagtmodighed og Taalmodighed at kunne overtale Bøn
derne dertil; men da det ikke var lykkedes, vilde han før 
sin Bortrejse her fra Herredet prøve, om Gemytterne ikke 
ved hans hjertelige og kærlige Formaning kunde overtales 
til efter Kongens Befaling at indføre den i Kirke og Skole, 
da den er grundet paa intet andet end Skriftens Sandhed 
og sigter alene til deres evige Velfærd og Salighed.”

Derefter henvender Biskoppen sig til Sognepræsten og 
beder ham om paa sine Vegne alvorligt og kærligt at til
spørge Sognefolkene, „hvad der i al Verden dog har kun
net bevæge dem til formastelig at modsætte sig at antage 
en saadan Bog, som mange Provster og Præster i alle Stif
ter i begge Kongens Riger med saadan Glæde har ind
ført.”
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Og naar Bøndernes Svar forelaa, ønskede Biskoppen at 
faa dem tilsendt. Bøndernes Skrivelse gengives her i lidt 
ændret Form:

„Højædle og Velærværdige Hr. Biskopi
Det gør os menige Mænd i Felding og Assing Sogne 

meget ondt, at vore Forfølgeres uforskyldt hadefulde 
Sind ikke efter Forhaabning kan omvendes til christelig 
Kjærlighed; dog naar eftertænkes, at De end ikke undser 
Dem for paa Deres Rejse i Deres høje, magtpaaliggende 
Forretninger at tilføje Ulejlighed, maaske for i Deres høje 
Navn at se os undertrykte, følger det ene af det andet. 
Hvorover vi som fattige og enfoldige Bønder ved eller 
forstaar ikke andet at svare paa Deres Skrivelse til vores 
kjære Sjælesørger end at indskyde os under Deres eget 
høje Forsvar. Der er ventelig mange Steder, hvor den ny 
Forklaring ikke bruges, og hvor den bruges, forklares de 
uforstaaelige Talemaader, som der findes udi, et Steds 
paa en og et Steds paa en anden Maade; og hvordan, om 
vi maa sige det, kan den da være for enfoldige Bønder en 
ret Forklaring, naar den behøver en anden Forklaring, saa 
at fattige og ulærde Folk over saa stor Vidtløftighed kan 
mere forvirres end opbygges. Gud forbyde at lade os leve 
den Dag, at vi paa nogen forsætlig Maade skulde blive 
vores all. Konges Mandaters Overtrædere: Nej, vi ved 
ikke, der er udgaaet nogen Befaling om, at den ny Bog 
alene skulde bruges og ingen bedre. Men, saa vidt vi ved, 
skal der siden efter kongl. allemaadigst Befaling al Sam
vittigheds Tvang være forbudt, samt at herefter som hid
indtil skal Lovens 2. Bogs 1. Cap. være en uafvigelig Re
gel for alle Kongens Undersaatter, hvilket Hr. Biskop 
ved bedre end vi. Foruden dette har Provsten ved sin sid
ste Visitats i Assing Kirke for 5 Aar siden, snart fra So
lens Opgang til dens Nedgang med Trusler og mange 
blodige Eder og Bander i Guds Hus gjort sig selv og 
Bogen mere mistænkelig. Thi da vi for kort Tid siden har
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haft den Lykke, at De paa Deres Visitats ogsaa var hos 
os og overhørte begge Menigheder udi deres Christendom 
og Trosbekjendelse, fandt De sig vel fornøjet, og paa De
res gjorte Spørgsmaal til vores Sjælesørger, Hr. Christian 
Bering, havde han heller ikke noget paa os at klage ; og vi 
heller ikke har noget paa ham at klage, særlig da han ikke 
fremfører Ordet for os udi høje og dybe Talemaader, 
hvilke Meninger eller Bøger vi som enfoldige Bønder ikke 
kan begribe, mindre have Nytte af, men paa en enfoldig 
og grundig Maade efter den hellige Skrift og Luthers 
Lærdom, hvorved vi og tilforladelig tror at frelse vore 
Sjæle paa hin Dag, saasom vi ved, at vi skal blive salige 
ved vor egen Tro, men ikke paa en andens, og i disse Hen
seender gav De os iblandt mange andre Deres opbygge
lige og trøsterige Formaninger og Befalinger ogsaa denne, 
at vi skulde blive ved Luthers lille Katekismus og den 
Hellig Aand, som skulde lede os i al Sandhed, samt og 
det Ny Test. Det vi og af Hjertet villigst som skyldigst 
skal og vil efterleve saaledes, at naar De, hvis Dage vi 
ønsker maatte blive til Aar udi al selvbehagelig Glæde 
og Fornøjelse, behager her igjen at visitere, skal ved Guds 
Naades Bistand hans hellige Ord ikke være frugtesløst 
iblandt os. Og at den gode Hellig Aand maa fremdeles 
regere og styrke Dem i Deres høje, anbetroede Embede 
at forrette Gud til Ære, Dem selv og mange til Salighed 
ønskes af Hr. Biskoppens ydmygste som skyldigste Tje
nere.

Paa samtlige begge Menigheders Vegne 
(35 Underskrifter).

Felding og Assing d. 28. Juni Anno 1747.”

Under Bøndernes Svarskrivelse til Biskoppen havde 
Provst Vitus Bering i Rind og Herning bl. a. skrevet føl
gende: at han ikke uden største Forundring og Hjertens 
Bedrøvelse havde gennemlæst de beklagelige og forvil
dede Felding og Assing Sognemænds ugrundede og me-
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get dumdristige, om ikke genstridige Besvarelse af Bi
skoppens kærlige og kraftige Brev af 13. Maj 1747.

Derefter fortæller han, at han med stor Flid har forma
net Menighederne rundt om i Herredet til at indføre den 
ny Forklaring, og da han mærkede, at man ikke vilde ind
føre Bogen i Felding og Assing Sogne, besluttede han at 
holde Visitats der og benyttede denne Lejlighed til at 
overtale Præsten og de to Menigheder til at indføre Bo
gen, men de vilde intet høre derom, og da han havde ind
sat Christen Bering i hans Embede, havde han ligeledes 
formanet Sognefolkene til Underdanighed mod Kongens 
Bud og Lydighed mod deres Sjælesørger, saa de lod deres 
Børn oplære efter den almindelige paabudte Forklaring, 
og midt under hans Indsættelsestale havde nogle af Sog
nefolkene afbrudt ham, idet de raabte og skreg imod ham 
med mange haarde Talemaader, hvorved de foraarsagede 
stor Forvirring.------

I samme Sag skriver Sognepræsten Christen Bering i 
Sdr. Felding og Assing om Stridens Gang i hans Sogne: 
Han fortæller bl. a., at da Sognemændene ikke vilde købe 
den ny Forklaring til deres Børn, lod han paa egen Be
kostning Lærebøgerne uddele til sine Konfirmander, men 
de blev „med stor Dumdristighed tilbageleverede.”

Heller ikke i Skolerne maatte den bruges. Folk siger 
rent ud, at de før skal lade deres Liv, inden de skal tage 
imod den Bog, som deres forrige Lærer havde forbudt og 
stod imod sin Livstid.

Da Brorson erfarede, at der intet var at stille op med de 
genstridige, fulgte han en Vej, som syntes uværdig for en 
Biskop: Han foreslog Regeringen, at den gennem den 
verdslige Øvrighed skulde udstede et kongeligt Paabud til 
de opsætsige Bønder om at falde til Føje; men hvis de 
ikke vilde det, skulde de „uden videre Proces paagribes 
og til nærmeste Fæstning henføres for der at arbejde i 
Jern enten deres Livstid eller saa længe, det kgl. Maje
stæt behager.”
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Denne af Biskoppen foreslaaede Straf synes selv hans 
overordnede at være for haard. Derimod blev der fore- 
slaaet, at Kongen skulde sende en direkte Skrivelse til 
Bønderne med Ånmodning om at falde til Føje og ind
føre Pontoppidans Forklaring: „Sandhed til Gudfrygtig
hed” i Kirke og Skole.

Det gik, som man havde ventet. Den kongelige Skri
velse vilde de kongetro Bønder ikke sætte sig imod. De 
bøjede sig for Kongens Vilje, og den ny Lærebog blev 
indført, og efterhaanden blev der Ro i Sindene. Striden 
var endt.

I ovenstaaende Skildring er der en Uoverensstemmelse 
med Bogen om Assing Sogn af Sulkjær og Kjærsig, idet 
den anførte Skifteforretning er ansat til at være foretaget 
1723 og til at gælde Chr. Christensen, hvorimod der i Ar
tiklen staar Aarstallet 1725, og at Skiftet angaar Chr. 
Christensens Hustru, Johannes Boesdatter. De i Forteg
nelsen anførte Genstande er de samme, ligesom Besæt
ningen er den samme. Ved Eftersyn i Lundenæs Amts 
Skifteprotokol er det imidlertid konstateret, at Skiftet er 
fra 1725 og gælder Chr. Christensens Hustru.

Sidste Gang vi i Skildringen har Chr. Oiling omtalt, er 
1747. Da han overtog Gaarden 1688, maa han jo i 1747 
være en meget gammel Mand, men da Assing Kirkebog 
først begynder nogle Aar senere, har Tidspunktet for 
hans Død ikke kunnet fastslaas. J. S. J.



BOGANMELDELSER
Esbern Jespersen: Hedens Børn. En virkelighedsskil- 

dring fra Salling og Hardsyssel. Forlaget Fremad.
Historisk sans, livsforståelse og personlige oplevelser 

parret med evnen til at danne og fastholde skikkelser, 
så de vokser for vore øjne ud af bogens blade. Det er 
grundlaget for fremkomsten af Hedens Børn. En af vore 
fineste skribenter, Martin A. Hansen, har sagt, at vi ældre 
af det nulevende slægtled er de sidste, der kender blot 
en lille smule til det gamle almuesliv og fremhæver, hvor 
vigtigt det er, at vi ikke lader vor viden gå i graven med 
os. Esbern Jespersen giver sit bidrag til at fæstne denne 
kundskab om almuesfolket, de slægtled, som levede før 
1900 på heden. Bogens hovedpersoner gror ganske vist 
ud af det gamle og hører mere den nye tid til. Derfor 
hedder romanen hedens børn og ikke hedens folk. Men 
hele baggrunden er livet på de fattige hedelodder, hvor 
der ud af de mange sære menneskeskæbner skyder fri
ske skud, der nemmer den nye tid, skønt deres rødder 
suger kraft af den gamle almues sæder og livsvisdom, 
mens tredje generation med hud og hår hører vor tid til 
og har gennemlevet verdenskrigene. Bogen er altså en 
historisk roman, der skildrer, hvorledes overgangen fra 
det gamle til det nye formede sig for de lidt afsides 
boende folk på heden.

Ole Fjald og hans kone, mor Dorthe, begyndte i en 
trekantet lejestue hos Kremanden; en åben skorsten op
tog hele det ene hjørne af stuen. Bohavet var en seng, 
et skrøbeligt bord, Oles skab, Dorthes kommode og to 
stole. Huset var bygget af sojtørv. Ole tærskede om vin
teren for 35 øre om dagen, eller han gravede grøfter på 
akkord. Han sled. Det var hans agt at blive ejer af et 
stykke hede; målet syntes fjernt; men det reflekterede 
han ikke over. Både han og Dorthe var unge. Hun havde 
været på højskole. De var, skønt begge hedens børn, 
meget forskellige. Og nu fortæller Esbern Jespersen os,
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hvorledes disse to nåede frem, så de begge gennem slid 
og lidelse vokser med hinanden. Sværest var det nok for 
hende, der ikke kunne slå af på idealerne. Igennem hele 
skildringen af deres liv ser vi nu, hvorledes hele det 
moderne samfundsliv kommer til dem og optager disse 
to hver for sig helstøbte personligheder. Det er en histo
risk proces, der foregår, og den er af ikke ringe interesse 
for os, der ynder historisk læsning, skrevet som den er 
med digterisk glød. Og de tos mere private affære. Jeg 
tænker f. eks. på det sted, hvor mor Dorthe står en krise 
igennem, hvor hun har været ved at give op og rende 
fra det hele i fortvivlelse, men ved sin oprindelighed og 
sit sinds ægthed vinder sin Jacobskamp, så hun kan se 
det som en livsopgave at hjælpe sin hårde, hidsige sli
der af en mand. »Gå ud at hjælp far«, siger hun til 
drengene, når han i sin hidsighed er ved at tærske plej- 
len i stumper og stykker eller splitte hakkelsesmaskinen. 
En dag kommer han hjem sort i ansigtet som en torden
sky, fordi verden var gået ham imod, og han havde 
mistet sin mælketur. Han vil straks melde sig til sognet. 
Ja, gør du det, siger Dorthe, jeg skal lave kaffe til dig, 
når du vender tilbage. Men da han så har rumsteret i 
stalden en tid, og Dorthe efter en lille tur i marken ligeud, 
som om der ingen fortrædeligheder var i verden, spør
ger ham: Kunne du ikke få præmie? Ja, så har hun 
hjulpet ham over det nederlag både ved sin ironi og sin 
ligefremme anerkendelse.

Jo, det tror jeg nok, svarede Ole Fjald, og han fik den.
I bogens sidste del er det familiens børn vi hører om, 

og her kan man ikke lade være med at lægge særlig 
mærke til en af bifigurerne, Jersild, den gamle degn. 
Men midt i al ungdommens optagethed af dens eget 
spændende liv, toner stadig mor Dorthe frem som en 
monumental skikkelse, for hvis skyld man gerne læser 
bogen. Både som tidsbillede og i sin personskildring er 
Hedens Børn en god bog. Og da billedet af tiden spil
ler så stor en rolle, kan Hardsyssels Aarbog nok give 
plads for disse linier om Jespersens vellykkede roman.

Alfred Kaae.

H. P. Hansen: Bondens brød. (Danmarks folkeminder 
nr. 64) Ejnar Andersens forlag, København.

» S y s l e r  m a n  m e d  v o r  g a m l e  f o l k e k u l t u r ,  o g  d e t  g æ l d e r
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såvel den materielle som den åndelige, så vil man gang 
på gang støde på træk, der peger tilbage til en meget 
fjærn fortid, og ofte bliver oldtidsforhold, hvorom vi 
ingen efterretninger har, forbavsende godt belyst gennem 
sådanne træk. Det er grunden til, at studiet af det pri
mitive bondeliv er så tillokkende, når man først får øje 
på nævnte kendsgerning, og man aner sammenhængen 
mellem den fjærne fortid og vor egen tid. — « Sådan 
skriver Hansen i sit lille forord til bogen. Klarhed og 
sammenhæng! Al historisk forsknings mål, ja vel målet 
for al forskning i det hele taget. Klarhed i de forhold, 
Hansen undersøger, får han i hovedsagen ved det kæm
pemæssige indsamlingsarbejde han i over et halvt år
hundrede har foretaget på sin hjemegn omkring hedens 
hovedstad, Herning; thi Midt- og Vestjylland er i særlig 
grad hans indsamlingsområde. Det må da også siges, at 
han med sine mange bøger rejser den gamle bondekultur 
i disse egne et monument af en sådan storhed, at det 
ses vidt over det flade land, og af en sådan lødighed, at 
dets værd vil vokse fra det ene årti til det andet.

Sammenhængen i sit forskningsemne tilvejebringer Han
sen ved sammenlignende studier og ved sit overordent
lige kendskab til vort lands oldtidshistorie, og til dansk 
og udenlandsk kulturhistorisk litteratur og til de danske 
museers samlinger. I denne bog er det nu brødets saga, 
der fortælles; det er ikke om brød og brødbagning i 
Hammerum herred alene, bogen fortæller; det er danske 
bønders brødbagning med sammenlignende eksempler 
fra vore nabolande, ja for hele Europa, idet Hansen hen
ter sig kendskab om emnet fra Hellas til Lapmarken, 
fra Irland til Volga. Og ud af al den lærdom og viden 
om brødet fortæller Hansen veloplagt med masser af ci
tater taget lige af munden på hans mange jyske med
delere om alle arter af brød fra rugkagen til æbleskiven 
og »kaffe med brød«, om kornet og dets vej til bage- 
truget, om ovne og mærkelige bagemetoder, som han 
følger helt tilbage til den yngre stenalder. For mennesker, 
der giver sig af med at læse kulturhistorie, er her megen 
ny viden at hente, og mange dybe perspektiver åbnes, 
så vi mærker forfatterens glæde over at vise den sam
menhæng i kulturen han selv er så dybt grebet af. Der 
fremsættes også helt nye tolkninger, som f. eks. arkæolo
gerne sikkert vil komme til at indrømme rigtigheden af.
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Jeg tænker på de såkaldte lerskeer med skafthul fra jætte
stuekulturen. Det er utvivlsomt rigtigt, når Hansen i sin 
bog opfatter dem som lerpander til at bage »pandekager« 
på. De vil sikkert snart få deres rigtige navn kagepander 
anerkendt og brugt i den arkæologiske litteratur. »Bon
dens Brød« er en god bog at læse for alle, der gerne vil 
følge dagliglivet gennem tiderne, ikke blot i Hammerum 
herred, men i en så vidt mulig sammenfattende fortælling, 
og alligevel taler bogen stærkest til en læser fra disse 
egne, idet hovedparten af optegnelserne om hele emnet 
er fra Midt- og Vestjylland. Bogen afsluttes med en ud
tømmende ordliste, så den er let at bruge, hvis man søger 
oplysning om enkelte ting indenfor det ret omfattende 
emne. Den er et vægtigt led i den lange række kultur
historiske skrifter, som i tidens løb er udgivet af for
eningen »Danmarks folkeminder«. Alfred Kaae.

H. K. Kristensen: En slægt fra Kjelst.
I Ribe amt er H. K. Kristensen, førstelærer i Lunde,

et kendt navn inden for den historisk interesserede lærer
kreds. Hans arbejde med Ribe amts historie har efter
hånden fået et storslået resultat. Få lokalhistoriske forfattere 
har overhovedet præsteret et arbejde som han i mængde 
og kvalitet. Han er i øjeblikket historikeren blandt lan
dets mere eller mindre uvidende lokalhistorikere. Hans 
seneste bog, som her skal kort omtales, har også interesse 
for mange af denne årbogs læsere især i amtets sydlige 
del. Bogen er en slægtsbog, der begynder med sagnet 
om tre strandede norske søfolk, der giftede sig med tre 
enker i byen Kjelst ved Hobugten. Fra en af nordmæn- 
dene skal slægten stamme. En fuldstændig navnefortegnelse 
slutter det store værk og gør det brugbart som håndbog 
og pesonalhistorisk leksikon for den store vidtudbredte 
slægt. Alfred Kaae.

De omtalte bøger kan fås ved henvendelse til forfat
terne.



FORENINGSMEDDELELSER 1955
Årsmødet afholdtes på Struer gymnasium den 27. februar med ca. 

100 deltagere og foredrag af museumsdirektør Jørgen Paulsen om 
»Historie og billedkunst« og af lektor G. Sandfeld om »Sundheds
forhold og hygiejne i Struer i slutningen af forrige århundrede«. 
Forud for foredragene holdtes ordinær generalforsamling med bog
trykker P. Christensen som dirigent. Formanden udtalte mindeord 
om afdøde konsulent Overgaard. Som medlemmer af styrelsen gen
valgtes kammerherre Karberg, lærer Kaae og museumsforstander H. 
P. Hansen. Som revisor valgtes fhv. stationsforstander Jørgensen, 
Holstebro.

Sommermødet den 26. juni blev stort og begunstiget af fint vejr. 
Professor P. Skautrup talte for ca. 300 mennesker på Tvis klosters 
gamle kirkeplads, og lærer E. Jespersen og folketingsmand Kr. Oster
gaard talte på Krogsdal. Professorens emne var »Kulturtræk fra Val- 
demarstiden«, Jespersens »Hvorledes lærer man den gamle gård at 
kende«, medens Ostergaard talte om »Den moderne gård Krogsdal«.

Oplysninger om Samfundets økonomiske forhold og medlemstal 
bedes medlemmerne hente fra omstående regnskab.

Bemærk, at vore følgende to møder afholdes til andre tider end 
de sædvanlige, idet årsmødet i Ejsing afholdes sidste søndag i maj, 
og sommermødet, som bliver et jubilæumsmøde, i Ringkøbing den 
25. september, som regnes for stiftelsesdagen.

Styrelsen har konstitueret sig som hidtil.
Gamle årgange kan købes à 4 kr. Om de udgåede årgange se med

delelser 1953.
Fra fru Marie Abildtrup, Nørre Nissum, har vi følgende tilbud:
Da der endnu er et oplag af min afdøde mand, pens. lærer Jens 

Abildtrups sidste bøger, vil jeg gerne herved meddele, at de kan 
købes her med en prisnedsættelse på 25 pct.

Slægten Abildtrup I I .............................  før 8,00 kr. nu 6,00 kr.
Søren Kierkegaards Tipoldefader........ før 7,00 kr. nu 5,25 kr.
Vestjydsk Bondeliv i 1600erne............ før 6,00 kr. nu 4,50 kr.

Endvidere er der en del eksemplarer af Abildtrupgaard og dens 
Beboere 1498—1925. Sælges for 3,50 kr.
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Bøvling len.

Afkortning i landgilde 31 f.

Beck, Joachim, til Gladsaxe, 8, 19. 
Blodskam 67.
Bremerholm 28, 59.
Budfoged 53 ff.
Bygningshistorie 6 ff.
Bøndergods 23, 29 f.
Bøvling amt 76.

— birk 52 ff.
— lens oprindelse 5 ff. 

Bårdage 57 f.

Dagligdagen i lenet 22 ff. 
Delefogeder 52 ff.
Delsvidner 52 f.
Drab 37 f.
Druknet 42.

Falsk beskyldning 68.
Fangetårn 14 f. 28.
Fisk 50.
Fjaltring kirke 59.
Forleningsbrev 19 ff. 
Førlovspenge 23, 48.
Fåre mølle 34.

Gyldenstjerne, Predbjørn, 17 f.

Handel, ulovlig, 62.
Harboøre birk 52 ff.
Herreds- og birkefogeder 51 f. 
Hing herred 6, 52 f.
Holstebro marked 71 f. 
Hovedgården 23 ff.
Hoveri 24 ff, 27, 33 f.
Humle, abild og pil 23, 44 f. 
Håndværkere 9 f, 12, 14.

Jul, Iver til Villestrup, 18, 27.
— Jens til Kjeldgåra 18 f, 76.
— Malte til Gissinggård 21.

Kejserkrigen 8, 31.
Kirkeligt gods 23.
Kirkernes indtægter 48.
Kong Hans’ brev 26.
Krabber 67 f.
Krag, Otto, til Voldberg, 21 f. 
Køb af barnefader 61 f. 

Landgilde 30 f.
Lange, Ide Hansdatter, Jens Juls 

hustru, 19.
Leding 29 f.
Lejermålsbøder 60 f.
Lensafgift 17 ff.
Lensmændene 17ff.
Letfærdighed 63.
Lomborg mølle 34.

Nedlagte gårde 23 f.

Officersgårde 73.
Overfald 58.

Registrering 37 f.
Rejser 49 f, 69 ff.
Retsvæsen 51 ff.
Ridefogeden 76.
Rostjeneste 23, 72 f.
Rud, Johan, 6.
Rüse, Henrich, 16.
Rysensten 16.

Sagefald 56 ff.
Sandemænd 53 f.
Sandtold 23, 38 f.
Sehested, Mogens, til Holmgård, 

12, 16, 21, 28.
Selvejere 29 f.
Selvmord 37.
Skat 23, 48.
Skattemandtal 48 f.
Skarpretter 28, 63 ff.
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Skeel, Otto, til Hammelmose, 18. 
Skod borg herred 6, 51 ff. 
Skursnævninge 53 ff. 
Slotsskriveren 76.
Spindepenge 33 f.
Stedsmål 35.
Stejle og hjul 69.
Stiftets midler, kongetiende, 23, 

45 ff.
Stolestand 58 f.
Stormflod (se vandfloder) 44. 
Strandinger 39 ff.
Strandfogeder 53 ff.
Strandtyveri 42 f.
Studeudførsel 39.
Svenskekrigen 16.
Sørøvere, dündkircker, 40 f, 69 ff.

Tang, Claus, 76.
Told 23, 39.

Tingbøger 51, 56.
Torstensonskrigen 12. 
Troldomssag 66 f.
Trolle, KorHts 22.
Tugthuset 59.

Udskrivning af soldater 23, 73 f. 
Ugedagsbønder 24 f.
Ulfborg herred 6, 52 ff. 
Undvigelse 28.

Vandfloder (se også stormflod) 
6f, 24 ff.

Vandfuld herred 6, 51 ff.
Vester Ramme mølle 34. 
Vognstrup mølle 34.
Vrag 23.

Øde gårde 38.

Det øvrige stof.
Andersen, Peder fraTrøstrup,91 f. 

Poul, 95.
Th., 95.

Aredt, guldsmed i Holstebro, 83. 
Avlum 77 ff.

Bebyggelsesnavne i Avlum 77. 
Bering, Christen, sognepræst, Sd.

Felding, Assing, 134 ff.
Bering, Vitus, provst, Rind, Her

ning, 136.
Bisted, Arent, sognepræst, Skar- 

rild, 134.
Biømsen, Peder, fuldmægtig, 

Viumgaard, 128 ff.
Blom, Birgitte, 92.
Boesen, Jacob, Assing, 101 ff. 
Boesen, Niels, Paarup i Assing,

125 ff, 129, 130.
Boesdatter, Johanne, Assing,

100 ff, 116, 138.
Bondens Brød 140.
Brorson, H. A. biskop, Ribe, 133 ff. 
Busk, Niels Mortensen, Vejlgaard

i Assing, 120 ff.
Bygom, Niels, Viumgaard, Sd. 

Vium, 128 ff.

Christensdatter, Karen, møller
enke, Kibæk, 109.

Christensen, Christen, gårdejer, 
Oiling, 98 ff.

Christensen, Niels, soldat, Sd. 
Felding, 111.

Christensen, Peder, Paarup i 
Assing, 106.

Christensen, Søren, gdr., Oiling, 
98 ff., 103 ff., 111.

Damgård, J. P., 95.
Drake, Francis, 84 ff.
Dørehen, Christen, Tovstrup i

Snej bjerg, 109 ff.

Friis, fru Birthe, 89.

Gødstrup, hr. Mads Christensen, 
præst i Avlum, 77.

Hedens Børn 139.
Hvid, Mads, præst i Holstebro, 81. 
Høg, Erik Eskildsen, 80.

Ibsen, Niels, købmand i Holste
bro, 93.

Jacobsen, Bo, Hedegaard, Assing, 
100.

Jacobsen, Christen, Bukkjær i 
Assing, 106 ff.
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Jensen, Hans, Hamborg, 129 ff. 
Jensen, Peder, Hjøllund, 109 ff. 
Juul, Kjeld, til Stubbergård, 82.

Kaas, Jørgen Grubbe, amtmand,
122.

Kibæk Mølle, Assing, 108 ff. 
Kjelst, en slægt fra, 142.
Koch, Lundenæs, 131.

Lasdatter, Mette, Vejlgaard i
Assing, 120 ff.

Lergrav, Avlum, 77 ff. 
Lervadkjær, Snejbjerg, 100 ff. 
Linde, Niels, Tanderup, 112 ff. 
Linderoth, kaptajn, 120 ff.
Lund, Christen, sognepræst,

Skarrild, 113 ff.
Lundenes' jordebog 96 f. 
Lundsgård, Christen, 94 ff. 
Lundsgård, Knud, 94.

Michelsen, Peder, tjenestekarl,
0  Høgild, 110.

Møller, Bent, 92.

Nielsen, Hans, møller, Kibæk,
108 ff.

Optiz, A. Fr., 93.
Optiz, Mads, 94.

Pedersen, Jacob, Agersig i Assing,
106 ff.

Pedersen, Jens, ladefoged, Tande
rup, 111 ff.

Pedersen, Niels, Agersig i Assing,
114 ff., 129, 130.

Pontoppidan, Erik, hofpræst,
132 ff.

Povisen, Chresten, gdr., Oiling, 
98, 100, 109.

Povlsen, Christen, møller i Kibæk, 
109 ff., 112.

Philip d. Anden 84.

Quitzow, Inger, Sundgaard, Nees, 
123 ff.

Quitzow, Mette, 123.

Ramel, Anne, 90 ff.
Ramel, Ove, 90.
Rasch, forvalter, Lundenæs, 131. 
Rostrup, Hans, 80.
Rostrup, Jacob, 80 ff. 
Rosenkrantz, Erik, 90.
Ry Marked 105 ff.

Simonsen, Morten, Hygum, 91. 
Sivertsdatter, Anne, Tovstrup,

109 ff.
Skeel, Albert, 87, 88.
Skeel, Mogens, Fussingø, 98 ff. 
Sørensen, Carl, 95.
Sørensen, Povl, gdr., Oiling, 98. 
Sørvad, Vinding sogn, 77.

Thot, Dorte, Fussingø, 98. 
Tøxen, Manasse, sognepræst, Sd.

Felding, Assing, 134 ff.
Tøxen, Niels, sognepræst, Verst,

Bække, 133.

Vogelius, forvalter, Lundenæs, 
131 ff.
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Kontingent af 916 medlemmer...............
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Godtgjort portoudgifter.............................
Statstilskud..................................................
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P o r to ...........................................................
Sekretæren..................................................
Kassebeholdning ved årets slutning........

Balance.

Kr.

3685
77

720
95

459
90
20

5
197
510
750

1904

8516

Øre

8

O
\a

^Q
Q

Q
00

00
Q

V
O

Q
U

lO
O

O
O

O
O

s
O

'-
h

O

71

57Balance. . .

Af kassebeholdningen, 1904,71 kr., er 1491,33 kr. indsat i sparekassen, medens 413,38 kr. forefandtes kon
tant. Sparekassens indestående er 13.461,44 kr.

E. Jespersen.

Regnskabet d. d. gennemgået og fundet i orden, bilagene gennemgået, kassebeholdning og sparekasse
bøger forevist.

Holstebro, den 25. februar 1955.
A. Kr. Kjeldahl. V. Nedergaard Pedersen.


