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BØVLING VALGMENIGHED
Optegnelser fra dens oprettelse og tiden indtil aar, 1930,
samlet af friskolelærer J. Jørgensen Borup, Bøvlingbjerg.
(Ved Johs. Lumholt)
Om ovenstaaende emne foreligger fra samme forfatter en
artikel i »De grundtvigske Fri- og Valgmenigheder*
(Odense 1944), »Mindeskrift for Valgmenighedspræst N.
P. Chr. Nielsen* (Lemvig 1940). Desuden findes en fy l
dig omtale i sognepræst Paul Nedergaards værk »En dansk
præste- og sognehistorie*, og endelig maa nævnes Knud
Thøgersens mindeskrift »Bøvling Valgmenighed gennem 50
aar*. Det sidste skrift er det fyldigste, men siden dets
fremkomst er en del breve fra omegnens præster angaaende valgmenigheden og en række officielle skrivelser
kommet for dagens lys. Jørgensen Borup har samlet en
meget stor mængde stof baade om valgmenigheden og
forholdene i Bøvling i det hele taget. Det har været min
opgave at sortere og føje sammen de ting, som angaar
ovenstaaende emne.
Johs. Lumholt.

Vestjyden har faaet det ord paa sig, at han er tung og
sindig, ordknap og alvorlig. I nogen grad svarer han vel
til denne karakteristik, alvorlig er han, sindig med, han er
heller ikke slem til at skvaldre op, men han er tillige vaagen,
beslutsom og interesseret, ikke mindst i aandelige spørgsmaal, og saadan har han været i aarhundreder.
Man kan finde et vidnesbyrd herom i biskop Brorsons
visitatsindberetninger fra denne egn. Om sin visitats i Dybe,
8. maj 1743, skriver han:
»Pastor, Adjunktus C. Brask, en meget retsindig og vindskibelig Siælesørger viste af Joh. 14, v. 6 meget gunstig og
opbyggelig: Jesum dend eneste Wej til himmelen. I dend
menighed følde jeg en særdeles glæde af ungdommen, som
svarede af egen aandelig forfarenhed med ugeneret munter-
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hed. Ja, jeg kan vel sige, at jeg aldrig kunde ønske mig en
større glæde. Da endelig Tiden og præsterne mindede mig
om at slutte, maatte jeg dog effter disse kiære unge Menne
skers indstændige begæring continuere med Examine, saa
længe mueligt var«.
I 1749 besøgte Brorson Bøvling og skriver herom:
»Den 30. mai visiterede jeg i Beufling. Sognepræsten Hr.
Janus Schouboe holdt en skikkelig Catéchisation over de
to første parter i Catechismo. Af de gamle i denne store
menighed var ikkun faae til stæde, dog uden deres skyld
og Brøst, da de, som jeg fornam, vare anbefalede til hov
arbejde. Ungdommen gjorde skikkelig rede for sig og ligesaa en deel af de faae nærværende gamle. Præsten og Me
nigheden hafde intet at klage paa hinanden, ligesom og
præsten forsikrede, at baade Degnen og Skoleholderen vare
flittige og ulastelige«.
Om besøget i 1757 skriver biskoppen:
»Den 7. Aug. Dom. 9. post Trinit. i Beufling Kirke. Sog
nepræsten Hr. Janus Schouboe forstillede af Evangelio
smuct: Menneskets Husholdning i Verden. Ungdommen sva
rede til fornøjelse. Degnen, Peder Munck, Studiosus, beret
tedes at være skikkelig i sit Forhold og holde Skole for hele
Hoved-Sognet, som han med Fliid og Nytte forestaar. I
Annexet Flynder en Skoleholder, som Præsten intet haver
at klage paa. Forældrene i almindelighed holde deres børn
flittig til Skole«.
Det er værd at mærke sig, at Brorson nævner: i denne
store menigbed, som tyder paa, at der ogsaa i Bøvling lige
som i nabosognene har været en stærk pietistisk bevægelse.
Det ejendommelige grundlag i vestjydernes væsen: sejg
vedhængen ved det fra fædrene nedarvede, gør sig ogsaa
gældende paa det aandelige omraade. Derfor kunde den
lette og flade betragtning af Kristus som det store dyds
mønster (Rationalismens forkyndelse) ikke ret vinde raaderum i vestjydernes sind.
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Længselen efter at faa Kristus forkyndt som frelseren fra
synd og død laa trods al rationalisme paa bunden af sjæ
lene, og vi ved, at man derfor paa flere egne i Jylland søgte
tilslutning til den herrnhuttiske bevægelse. De »vakte« eller
»de hellige«, som de kaldtes, samledes gerne i løndom i et
eller andet hjem, som stod i god forstaaelse med dem. Deres
formaal var at »opbygge« hverandre, omend det stundom
skete paa en noget ejendommelig maade. Efter vor tids be
greb var der noget sygeligt over en saadan lille forsamling,
ligesom deres opbyggelsesarbejde var stærkt præget af de
herrnhuttiske grundsætninger. Deres sammenkomster var
kun for opvakte sjæle, og de vilde nødig vække opsigt med
deres gudsfrygt. Skete det, at en uvedkommende kom ind
i deres forsamling, gemte de undselig prædikenbogen og
salmebogen, indtil de fremmede var gaaet.
Man mærkede ogsaa andre strømninger udefra gennem
lægprædikanter. Saaledes var Peter Larsen Skræppenborg
for første gang i vinteren 1828-29 i besøg hos de vakte i
Hardsyssel, og siden kom han regelmæssigt en gang om aaret
til denne egn. Han var i førstningen en del berørt af hermhuttismen, og maaske gav netop dette ham lettere adgang
ind i de alvorlige vaktes lag. Han forstod gennem sit for
underligt glødende vidnesbyrd at tolke for disse, at Vor
herre elsker menneskene. Af andre lægprædikanter, der i
begyndelsen stod Peter Larsen nær, og som ofte gæstede
egnen, skal nævnes to vestjyske bønder, som ogsaa har haft
deres aandelige betydning for de smaa gudelige forsamlin
ger, nemlig Iver Viftrup og Jens Maabjerg, der tidt var i
følge med Peter Larsen. Peter Larsen blev en ivrig tilhænger
af Grundtvigs frie og lyse livssyn, medens de to bønder
sluttede sig til den strenge og mørke pietisme. I 1840erne kom der mere forbindelse med kirken, idet en
og anden præst mere eller mindre vovede at bryde med de
gamle, døde former og forordninger, der hidtil havde lænke
bundet al kristelig udvikling. Der kom mere liv over for
kyndelsen, ligesom trangen - særlig hos de vakte - samtidig
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gik i retning af at slutte sig nærmere til kirken. Ingen
ulejlighed blev nu for stor og ingen kirkevej for lang for
den, der higede efter en levende forkyndelse. Saaledes for
tæller en af Bøvling Valgmenigheds ældste - nu forlængst
afdøde - Eskild Højland, der hørte til den vakte, at han
og hans kone søndag efter søndag vandrede den lange vej
frem og tilbage (ca. 45 km) fra Bøvling til Ølby for at høre
pastor Bluhme.
I Bøvling var Andreas Peter Johan Teilmann præst fra
1822 til 1847. Han skildres som en streng, alvorlig mand,
der fik et fast tag i befolkningen, saa kirkegangen i hans
tid var ret god.
Mærkeligt nok blev der i de to sogne: Bøvling og Ormslev,
hvor A. P. Teilmann ogsaa havde været præst senere dannet
valgmenigheder, saa det er sikkert rigtigt, hvad sønnen,
valgmenighedspræst Jørgen Teilmann, Bering, udtalte ved
faderens grav, at hans alvorlige forkyndelse har været med
til at forberede valgmenighedsdannelsen i de nævnte sogne.
Teilmanns eftermand, Christian Ernst Dreyer, formaaede
ikke at puste til den ulmende glød, endskønt han var en
meget venlig og elskværdig mand.
Paa kirkevejen blev der atter stille indtil aaret 1860. Da
kom der en ny præst til Fjaltring, pastor Mejnert. Han har
aabenbart evnet at føre et sandt kristeligt vidnesbyrd, saa
kirken fyldtes af folk, ikke alene fra sognet, men navnlig
ogsaa af folk fra Bøvling.
En følge heraf blev, at man i Bøvling rejste krav om at
faa Dreyer til at holde kapellan for at faa hans slappe for
kyndelse afløst af en mere levende. Men dette var ikke efter
præstens hoved, og der maatte arbejdes med stor ihærdighed,
inden det lykkedes de folkekirkelige myndigheder at formaa præsten til at holde kapellan. Folk af menigheden havde
indsendt et andragende til biskoppen i Ribe angaaende dette,
men Dreyers venner, der særlig var bange for unge præster,
indsendte samtidig et modandragende, der gav anledning til,
at biskoppen foreløbig søgte at mægle imellem parterne.
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Straks efter blev der indsendt et nyt andragende fra de mis
fornøjede, og kort efter viste Dreyer sig villig til at efter
komme deres ønske.
Den første kapellan var Jens Bertelsen (fra 1862-66),
senere præst i Sønderholm og derefter i Jetsmark. Han for
stod den kunst at begynde fra neden af. Hans forkyndelse
var ligesom hele hans personlighed præget af mildhed og
kærlighed. Navnlig staar han i levende minde hos dem, der
dengang gik i skole. I skolen var forholdene i høj grad mis
lige. Børnene var ikke saa sjældent overladt til sig selv paa
grund af Degnens drikfældighed. Degnen, Clausen, der hav
de læst til præst, var saa forfalden, at han ofte gik hen i en
krog af skolestuen og tog sig en slurk. Naar den unge kapellan gik forbi skolen, og han der inde
fra hørte børnenes støj, gik han ind, satte sig stille imellem
dem og fortalte eller sang for dem saa levende og skønt,
saa gamle folk, der dengang var elever og oplevede disse
timer, siger som gamle biskop P. Kjølhede i Amerika, at:
lille pastor Bertelsen var en af de mænd, han skyldte mest
fra sin ungdom i Vestjylland, fordi han sang ham ind i
Grundtvigs rige skat af salmer og bibelske sange.
Da Bertelsen efter fire aars forløb blev ansat som præst
paa Manø, kom Karl Nielsen hertil som kapellan. Han ejede
mere samlende og vækkende kraft i sin forkyndelse end
Bertelsen, siger Knud Thøgersen. Den store sognekirke fyld
tes ved hans prædiken til sidste plads.
Det fremgaar af et brev, han efter sin bortrejse har sendt
som hilsen til kristne venner i Bøvling, at hans grundsyn
har været mindre præget af den grundtvigske »kirkelige
anskuelse«, men hans dybe kristelige alvor har fundet sær
lig tilfredsstillelse ved at vide, at hans gerning satte frugt,
saa der kunde samles smaa kredse af vakte kristne i hjem
mene om Guds ord og salmesang.
Den sidste af Dreyers kapellaner var Jes Anton Jessen.
Han var født d. 24. august 1838 i Ødis præstegaard, hvor
faderen var præst.
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I 1855 kom han til Haderslev latinskole, hvorfra han i
1860 udgik som student. I 1866 blev han teologisk kandidat,
var derefter huslærer hos pastor Brandt i Ollerup, indtil
han, 32 aar gammel, begyndte sin præstegerning som kapel
lan i Bøvling.
Som saadan virkede han her i fire aar og blev i den tid
kendt og elsket af mange, og det var særlig ham, der igen
nem sin forkyndelse blev aarsag til valgmeninghedens dan
nelse.
Om Jessens forkyndelse skrev Mads Agger, Kjølhede (i
Højskolebladet 1893): Om hans forkyndelse samledes mange
tilhørere baade i kirken og ved hans bibellæsninger. Hans
bestemte henpegen på, at hele Jesu frelsergerning er os
skænket i daaben, vandt aabne øren. Man begyndte at forstaa, at det, det.kommer an paa for os syndige mennesker,
er, at vi tilegner os vor daabs naade i dyb og ærlig tro og
bekender det pagtens ord med hjerte og mund. Det var,
som om øjet og hjertet ved Jessens forkyndelse klarere saa
og følte, at den vej, Grundtvig peger paa, som den rette,
naar han siger:
»At tro og bekende
til dagenes ende
det er saliggørelsens v e j...« ,
virkelig var den eneste rette.
Den stive skriftfortolkning var Jessen ingen tilhænger af,
men han ønskede at bruge skriften efter Paulli anvisning,
naar han siger:
»Skriften er nyttig til lærdom, at det guds-menneske maa
vorde fuldkomment dygtiggjort til al god gerning«.
Dette, at Jessen ikke vilde anerkende skriften som Guds
livsskabende ord, gjorde da, at en del begyndte at tale
haardt om ham og søgte til andre kirker. Dette var vel
haardt nok for Jessen, men ved siden heraf var der mange,
der alvorligt lyttede til hans forkyndelse og følte sig grebet
af den. -
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Det grundtvigske menighedssyn, »den kirkelige anskuel
se«, blev i disse aar baaret frem her paa egnen af en række
unge præster. Efter Knud Thøgersen citerer vi: Man tager
vist ikke helt fejl i den historiske bedømmelse af den grundt
vigske bevægelse ved at hævde, at paa den tid, da Bøvling

Valgmenighed oprettedes, var bevægelsen i sin mest tillids
fulde udfoldelse og kraft, og dette gælder ikke mindst den
egn, i hvilken Bøvling Valgmenighed i det almene omdømme
blev bevægelsens samlende livsytring. I Fjaltring sad paa den tid den evnerige og ihærdige M.
A. S. Lund som sognepræst. Han var i sin forkyndelse en
ivrig talsmand for den særlige grundtvigske »kirkelige an
skuelse«, og som taler havde han en ejendommelig evne til
paa en gang at virke indtrængende og overbevisende paa
sine tilhørere. Han satte sagen og læren saa grundigt og
forstaaeligt frem, at hans tilhørere ikke kunde komme uden
om, men maatte blive enten for eller imod ham. Lund havde,
i modsætning til pastor Jessen, sin styrke - ligesom mis-
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sionens ordførere - i at fremkalde og pleje smaa kredse af
venner. Saadanne kredse fandtes i Lemvig, - hvor Lund
havde kateketembedet, før han blev kaldet til Fjaltring, i Nørre Nissum, Hygum, Vandborg, Nees og Møborg. Des
uden havde Lund en større kreds i sine sogne og nærmeste
nabolag, som sluttede sig hjerteligt til hans forkyndelse. Til Lomborg var umiddelbart før Valgmenighedens dan
nelse kommet den livlige og veltalende præst, Bertelsen. Han
var ikke som Lund i Fjaltring den udprægede og vedhol
dende talsmand for den grundtvigske »kirkelige anskuelse«.
Hans forkyndelse havde et mere almenkristeligt, luthersk
præg, hvorunder han søgte at røre kristenlivets dybere stren
ge ved rigelig anførelse af salmevers og bibelord. Vel havde
man indtryk af, at pastor Berthelsen, støttet af en god hu
kommelse, kom noget let til sin prædiken, men den var til
gængelig for alle og havde sin betydning i retning af at
skabe en fordragelig stemning mellem sognemenighedernes
folk og valgmenighedens, thi pastor Bertelsen lagde aldrig
skjul paa, at han var den grundtvigske livsbevægelse hen
given, og han udtalte ofte: Min kirkelige opgave her paa
egnen er at vise hen til valgmenigheden. I Heldum sad den unge elskelige og beskedne Tranberg
som kapellan for den gamle, stridbare pastor Fogh, TørringHeldum.
Tranberg var ikke overbevist grundtvigianer, langt min
dre venstremand, men han var en ven af livet i menigheden,
og han blev i følge sin kristelige alvor og mildhed om ikke
just banebryder, saa dog indleder til dannelse af en grundt
vigsk menighedskreds i Tørring-Heldum, den, der senere
ved kapellan Karl Povlsen (senere valgmenighedspræst i
Ryslinge), hvis forkyndelse var afgjort grundtvigsk og i
form og indhold menneskeligt og kristeligt tiltalende, blev
til en sluttet kreds, som umiddelbart derefter var i væsentlig
grad medvirkende ved oprettelsen af Lemvig valgmenighed.
Glemmes maa det heller ikke, at der i 1875 var en ung
kapellan i Dybe, Peder Møller, medhjælper i embedet for
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den gamle præst, pastor Broager. Hans indflydelse paa
grundtvigsk folkeligt og kristeligt livs fremme paa egnen
var tillige knyttet til Vandborg-Ferring, hvor han også hav
de været kapellan for den gamle præst. Han var utrættelig
til at holde møder, baade af folkelig og af kristelig art, efter
opfordring fra de smaa grundtvigske kredse rundt om i
sognene. Hans folkelige tale var præget af let lune og livlig
fremstilling, medens han i det kristelige foredrag spillede lige
saa let paa alvorlige følelsesfulde strenge. »Bitte Møller«,
som han hed til daglig i folkesproget, arbejdede endelig
stemmen til hæshed, og hans yngre broder, Søren Anker
Møller, den senere landskendte frimenighedspræst, ydede
den ældre, men mindre broder hjælp i embedet, hvorfor
Peder paa sin sædvanlige, muntre maade fremstillede Søren
som den sjældenhed, han var: kapellanens kapellan. Det var omkring 1870 at Indre Mission vandt betydeligt
fodfæste paa Lemvigegnen. Lægprædikanter, f. eks. Niels
Eriksen, Christoffer Hansen, Dalstrøm og flere virkede om
kring i sognene og selvfølgelig ogsaa i Bøvling. I MøborgNees var paa den tid pastor Deichmann præst, han stod
som en forkæmper for missionsbevægelsen paa Lemvigeg
nen, og den snildtbegavede missionær Anders Stubkjær var
ofte paa besøg der.
Der har næppe været nogen brydning mellem missionen
og de grundtvigske, førend M. A. S. Lund blev præst i Fjal
tring og Jessen kapellan i Bøvling, og brydningen var i
begyndelsen ikke større, end at der kunde holdes fælles
møder, hvor Jessen og Deichmann sammen med Anders
Stubkjær talte baade i Møborg og f. eks. i Storbjerg eller
Kjølhede lade.
Førend skilsmissen blev endelig, og bestemmelsen om op
rettelse af valgmenigheden blev taget, søgte den grundtvig
ske del af menigheden mestendels til Fjaltring, og venner af
Indre Mission søgte til Møborg eller Nees. Niels Storbjerg
fortæller:
Mellem Bøvling og Nees er der en fjord. Vi købte saa en
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baad og roede over fjorden, og saa var der ikke mere end
en fjerdingvej til Nees Kirke.
Provst Deichmann var en trofast ven af Indre Mission
og var glad ved at se os bøvlingboere i kirken. Men det var
ikke alle beboere i Nees, der saa saadan paa det. De klagede
over, at de ikke kunde komme til at sidde ned paa grund af,
at vi optog pladserne. Desuden klagede de over, at vi gav saa
sparsomt i tavlen til de fattige.
Saadan blev der ikke blot sagt, men der blev skrevet i
avisen derom.
En søndag, da vi gik ud af kirken, ønskede provst Deich
mann at tale med den mand, der havde sat stykket i avisen.
Han traf ham uden for kirken og sagde til ham: »Det er
vist Dem, der har faaet det stykke sat i avisen om bøvlingboerne?« »Ja, jeg synes, det er uheldigt, at bøvlingboeme
tager de bedste pladser i kirken, og vi selv skal staa op«,
svarede manden.
Provsten bemærkede hertil: »Jeg husker, at jeg en gang var
hos Dem til et barselgilde, og jeg saa, at De var saa omhyg
gelig for at faa enhver til at sidde, selv om De ogsaa skulde
staa op. Burde De ikke være meget mere omhyggelig for at
faa gæsterne til at sidde i Guds hus, end De var for at faa
dem til at sidde i Deres eget hjem?« Manden slog øjnene
ned og havde intet at sige til sit forsvar. Denne oversigt kan give os et billede af egnens aandelige
liv. Der var stærke kristelige og folkelige rørelser i befolk
ningen, der var hørelyst, og der var trang til at leve med.
Endnu er der ikke noget skel mellem grundtvigianere og
dem, der slutter sig til Indre Mission, men man aner bryd
ningerner, som kommer.
De aandelige betingelser for dannelse af valgmenighed
er til stede, men alligevel er spørgsmaalet endnu ikke aktuelt.
Godt 72 aar gammel entlediges pastor Dreyer fra embe
det som sognepræst i Bøvling-Flynder d. 10. januar 1874.
Det var et almindeligt ønske, at kapellanen, pastor Jessen,
der havde vundet sig mange venner, kom til at afløse Drey-
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er. Hans mange venner besluttede at gøre, hvad der stod
i deres magt for at beholde ham.
En ansøgning herom blev underskrevet af næsten alle be
boere i Bøvling og Flynder, og selv om det ikke var alle,
der fuldt ud forstod Jessen eller følte sig grebne af hans
forkyndelse, saa var de dog alle venligt stemte over for
den mand, hvis jævne færd og stille gang iblandt dem havde
vundet deres hjerter.
Man valgte to mænd, som skulde frembære menighedens
ønske for Kongen og kultusministeren. De to mænd var
gaardejer Mads Agger, Kjølhede, og proprietær P. H. Pe
tersen, Vester Rysensten.
Om denne rejse fortæller nu afdøde Poul Poulsen, der en
tid var formand for valgmenigheden, som følger:
De var først hos kultusministeren, C. C. Hall. Denne gav
dem godt haab for sagens gennemførelse, da saa stort et
antal ønskede Jessen til præst. Dagen efter skulde de saa
til audiens hos kongen, Christian d. 9. Kongen mødte i audi
enssalen i generalsuniform med sabelen slæbende ved siden.
Mads Agger, som var ordfører, oplæste adressen og bad om
kongens svar herpaa. »Er denne mand venstremand?« spurg
te kongen. »Ja, det tror jeg, han er,« svarede Mads Agger.
»Hører han til de saakaldte grundvigianere?« fortsatte kon
gen. »Ja, det er derfor, vi ønsker ham som præst,« var Mads
Aggers svar.
Kongen gav sig nu til at omtale grundtvigianere og
Grundtvigs person paa en maade, som tydelig viste, at hans
kendskab til det, der var paa tale, var meget ringe. Da
kongen tav, tog Mads Agger ordet: »Maa jeg spørge Deres
Majestæt, ved Deres Majestæt i grunden, hvem Grundtvig
var, eller hvad det var, han vilde udrette i det danske folk?
Deres Majestæts ord vidner ikke derom.«
Saa sprang bomben, kongen reagerede straks over for den
ne djærve vestjyske bondes ord; han vinkede med haanden,
audiensen var forbi, de kunde henvende sig til hans mini-
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ster, var kongens afskedsord; men da de kom til ministeren,
var svaret paa deres henvendelse et nej.
De kom hjem med denne besked, og kort efter blev Hans
Jakob Julius Mygind udnævnt til sognepræst for BøvlingFlynder (27. marts 1874). En medvirkende grund til, at
Jessen ikke fik embedet var det ogsaa, at et andragende, un
dertegnet af 16 missionsfolk, hvoriblandt en broder til fol
ketingsmand Aaberg, paa samme tid blev indsendt med an
modning om, at man maatte blive fri for den tidligere kapel
lan, fordi han var grundtvigianer, og samtidig bad man om
at maatte faa en præst, der helt ud stod paa evangelisk-lu
thersk grund, uden særmeninger.
Pastor Mygind stod den grundtvigske retning temmelig
fjernt, men var vist alligevel næppe de strenge missionsfolk
tilpas. Heraf skal man dog ikke slutte, at hans gerning var
uden betydning her. Han fik mange gode sager fremmet,
som folk var glade for.
Efter at have hørt paa Mygind i nogen tid, begyndte de
grundtvigske folk at tale om, hvad de skulde gøre, enten
løse sognebaand til M. A. S. Lund i Fjaltring, eller maaske
prøve at danne en valgmenighed med Jessen som præst. Der
blev holdt flere møder, hvor man forhandlede denne sag.
Ved disse møder var pastor Lund dem til stor hjælp.
For faa aar siden kom ved et lykkeligt tilfælde adskillige
dokumenter angaaende Bøvling Valgmenigheds oprettelse og
kirkens indvielse frem for dagens lys, de blev tilsendt pastor
Lumholt af pastor Jessens familie. Herimellem laa nogle
breve, bl. a. to fra pastor Lund i Fjaltring. Da de i høj grad
angaar vort emne, vil vi bringe nogle uddrag af dem. I det
første, dateret d. 20. juli 1874, skriver pastor Lund til Jes
sen angaaende oprettelse af valgmenighed.
Først fortæller han om en rejse, han har været ude paa.
Selv om det falder lidt uden for emnet, anfører vi ogsaa
dette, da det siger en del om en præsts virke paa den tid.
»Da jeg fik Deres brev, var jeg i Østjylland, hvor jeg
havde en fornøjelig rejse. Vi havde kirkeligt møde i Halling
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skov hos Bek, saa gamle venner, var til stort møde i Støvringgaards skov ved Randers d. 6. juli (1500 mennesker,
160 gamle krigere som æresgæster), prædikede i Sønderholm
hos Bertelsen, var til møde paa højskolen, saa os for resten
om, og De kan tænke, at oplivede turen mig, saa fornøjede
den mine to drenge, som var med.
Men ogsaa jeg kom jo hjem med den følelse, at træerne
her er smaa, men menneskelivet friskere og alvorligere end
østpaa, friskere navnlig, dog er der i Randers-egnen sket stor
fremgang i de ti aar, jeg ikke har haft bo der. Her hjemme
har vi det godt. Jeg læser for tredje gang Grundtvigs Ver
denshistorie - navnlig Oldtiden - og hvad der ellers kan
falde for . . .
Jeg skal paa fredag til Hygum at glæde min broder Mül
lers hjerte med at prædike i hans kirke; og jeg har været
ubesindig nok til at love, at jeg i mangel af andre talere vil
holde et folkeligt foredrag et steds paa egnen inden høst.
Det bliver sagtens i Lemvig, hvor man bedst kan samle folk
i denne travle tid. -«
Derefter fortsætter pastor Lund: I gaar var jeg ifølge of
fentlig indbydelse til »sagens venner« fra femmandsudvalget i Bøvling til møde i Kjølhede. Denne gang ved jeg be
stemt, at jeg ikke skyndede paa, blev vistnok ogsaa af nogle
anset for at holde for meget tilbage og gøre sagen for alvor
lig, idet jeg lagde dem paa hjerte, at for at tilfredsstille de
enkelte bevidst kirkeliges trang behøvedes ingen hast med
denne sag; men sagen var, om de følte kald og trang til at
grunde et fristed for kirkens salighedsmidler med en til dem
svarende forkyndelse, der efterhaanden kunde samle folk fra
Verden, eftersom menighedslivet paa den ene side og Ver
dens modstand paa den anden voksede. P. Brask lod mig i
det mindste høre, at jeg saa fremtiden mørk, og mente, at
jeg havde uret i, at grundtvigianismen maatte belave sig paa
trange tider i folkekirken og paa engang at blive vist ud,
hvad jeg nu mener, vi maa belave os paa, om vi end for
2
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folkets skyld og vor egen skrøbeligheds skyld maa ønske:
Det ske sent.
Resultatet af mødet, for saa vidt det er udtrykt paa de
fremlagte lister, vil De snart faa at se, naar det lille sam
funds begæring kommer til Dem. Jeg tør hverken raade til
eller fra.
Jeg vilde jo være meget glad ved atter at faa Dem til nabo
og have en menighedssamling ved siden af mig, hvor ordet
forkyndtes i samme aand som her, men jeg vilde ogsaa baade
for Deres og menighedens skyld nødig se Dem i et uklart
og usikkert forhold, saa jeg kan kun sige: Vorherre skyde
Dem gode raad i sinde!«
Her paa egnen var overalt smaa kaar i timelig henseende,
men desuagtet var der dog en del, der mente, at det nok
skulde gaa med at danne valgmenighed, da de havde stærkt
haab om, at flere nok vilde slutte sig til, naar først der blev
begyndt.
Kredsen opfordrede altsaa pastor Jessen til at blive præst
for den paatænkte valgmenighed, og han svarede ja paa op
fordringen.
Dette maatte naturligvis i høj grad berøre pastor Lund i
Fjaltring, han maatte nu overtænke sin stilling ud fra et
nyt synspunkt. Vi finder dette udtrykt i det andet brev,
som kom frem i lyset. Det er dateret Fjaltring præstegaard
d. 7. marts 1875:
Kjære Jessen!
»Hurtigere end De maaske har tænkt det, faar De atter
brev fra mig, og det er blot fordi, jeg har lyst til at skrive
til Dem og særlig foranlediget ved Deres ytringer om, hvad
jeg havde skrevet om, at jeg ligesom begyndte at føle grun
den løsne sig under mig her. Thi jeg vilde jo nødig misforstaas, som om jeg paa nogen maade havde villet sige, at
jeg for min egen virksomheds skyld saa mindre glad til valg
menigheden i Bøvling. Det kan jo ikke være andet, end at
det vil føles som et savn, naar jeg i Fjaltring kirke mister
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dem, jeg nu er bleven vant til jævnlig at se her, baade Bøvlinger og Neeser, af hvilke især de sidste i denne vinter er
mageløst ihærdige til at søge herover, og som utvivlsomt
har hjulpet paa sangen og paa oplevelsen af fællesskabsbe
vidstheden i det hele.
Men paa den anden side medfører ogsaa den nuværen
de stilling saa megen besvær for mig og deler min kraft og
tid og tanker saa meget, at jeg maa være glad den dag,
Valgmenigheden - og allerede Deres faste nærværelse her paa
egnen - gør mig det muligt at føle mig mere som præst ene
for Fjaltring og Trans. Og det saa meget mere, som jeg ikke
kan lade være at synes, at jeg ved personlig omgang, be
søg hos folk, ved at se de gamle og syge osv. har en ger
ning, der ej maa forsømmes.
De ved jo nok, jeg løber ikke om og prædiker, men sligt
kommer mig for, hører med til at være alt for alle, som vi
dog skal, saavidt vi kan, og vi sognepræster maa ikke for
sømme det, netop fordi det er ting, som vor egen nærmeste
kreds mindre behøver end de, som vi først gerne vilde vinde.
Saa føler jeg ogsaa i regelen glæde derved uden hensyn
til at jeg er præst; man faar efterhaanden folks fortrolig
hed og noget af hjerterne at se i mange forhold, hvor det er
skjønt.
Derfor bør en sognepræst ikke have mange sognebaandsløsere og ikke saa megen udensogns virksomhed, som jeg har
haft i vinter. I saa henseende glæder jeg mig altsaa —omend
med lidt overvindelse, naar jeg tænker paa den oplivelse,
de fremmede unægtelig tilfører gudstjenesterne i Fjaltring til valgmenigheden, foruden at jeg for dens medlemmers
skyld glæder mig til den. Og det er heller ingenlunde min
mening, at der ikke, som De skriver, skulde paa egnen være
plads til to ligesindede.
Men det kan ikke være skjult for Deres øjne, at den be
tragtning mere og mere trænger sig frem - og det ogsaa hos
mig - at valgmenighederne ikke blot er en nødhjælp i en
enkelt præsteløs bestedelse men under det danske kirkelivs
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udvikling den i øjeblikket naturlige og gavnligste form
for kirkelige kristnes samfundsliv.
Og naar den betragtning gør sig gældende, saa vil De forstaa, at jeg ej kan være fri for de tanker: den tid er nær, da
dine venner i Fjaltring drages til valgmenigheden, og da du
ikke tør lukke øjnene for, at det tjener deres livsudvik
ling bedst; og saa ved jeg ikke, om jeg kan staa og kalde paa
resterne her ovre uden at trættes, ikke heller, om mine ven
ner ikke for min skyld kunde holdes længere tid borte fra at
gaa til valgmenigheden, end det er dem tjenligt, og De tror
jo da nok, at jeg nødig vil staa her og være Aanden imod. Dog dette er jo fremtidstanker, som ikke bør volde be
kymring. Den volder de mig ej heller. Jeg kunde jo ogsaa
godt have sparet venner for disse tanker, særlig Dem, men
naar jeg er kommet til at skrive om dem, er det fordi de fyl
der mig ikke saa lidt, og fordi den opfordring, jeg skrev om
sidst, bragte mig til alvorlig at tænke over, at jeg maaske
snart skulde hen et andet sted, hvor der er en samlergerning
at gøre.
Imidlertid er det jo godt muligt, at jeg ved siden af valg
menigheden i Bøvling skal blive ved at være her, hvor jeg
sandelig er meget glad ved at være, og hvor jeg da bestemt
tror, at jeg har en lille folkelig-vækkende gerning, som i vore
dage er et sundt menighedslivs nødvendige grundlag. Jeg
vil jo gerne kende og have kraft til at følge aandens vink. Efter nogle rent private bemærkninger slutter brevet saaledes:
Nu kan De saamænd komme, naar De vil. Ordningen maa
jo være midlertidig til menigheden er anerkendt, hvadenten
De eller jeg betjener den. Dog gør, som De kan og vil
Guds Fred!
M. A. S. Lund.
Den tanke, der kommer til orde i Lunds brev, om valg
menigheden som den i øjeblikket naturlige og gavnligste
form for kirkelige kristnes samfundsliv, kan betegnes som

BØVL1NG VALGMENIGHED

21

karakteristisk for det syn, der raadede inden for grundtvig
ske kredse, at menighedslivet kun kunde udfolde sig efter
sin bestemmelse i frihed og under ansvar. Men der er noget
tragisk i at virke i en sognemenighed som den, der stadig
maa pege hen paa valgmenigheden og tilskynde sine sogne
børn at melde sig til den for at faa del i et rigere menigheds
liv. Man forstaar godt Lunds tanker om at flytte; men han
holdt dog ud i Fjaltring endnu i seks aar. Den mand, som i kraft af sin indstilling og hele person
lighed blev føreren for den kreds af mennesker, der danne
de valgmenigheden, var gaardejer Mads Agger, Kjølhede.
Han var født 11. 12. 1831 i Dybe. Hans fader døde, da
Mads var syv aar, og faa var de minder, han havde om ham,
men des bedre huskede han sin gode moder. Om hende har
han sagt: Hvad jeg har faaet af lykke til at virke, skylder
jeg af alle mennesker mest min moder. Som ung mand købte
han i 1855 gaarden Kjølhede, hvor han boede til sin død
- i alt 57 aar. Gaarden var ved overtagelsen meget forsømt,
men med stor dygtighed fik han den snart i god drift, og
hans virksomhed som landmand blev for mange til et godt
eksempel til efterfølgelse, især for de mange tjenestefolk, han
igennem aarene havde i sit brød. Som den begavede og op
lyste bonde, han var, kom han i hele sin ungdomstid til at
staa som fører paa forskellige omraader i sit sogn. Han var
gift to gange, først med Johanne Kastbjerg (f. 11. 4. 1833,
død 8. 12. 1886), anden gang med Kristine, f. Back Sørensen
(f. 5. 12. 1866, død 29. 4. 1934).
I Kjølhede var der et usædvanlig godt hjem, hvor alle
befandt sig vel, men hvor der blev bestilt noget med god
vilje og godt humør. Knud Thøgersen skriver om hjemlivet
paa gaarden:
Det gæstfri hjem, som blev røgtet og plejet til bedriftens
yderste forgreninger, var for ældre og unge, som delte livs
interesse med husfaderen, et fristed for gode tankers klaring,
ledning og bevægelse ind mod evigheden. Hans ligevægtige
stilling til samtidens forskellige bevægelser, og da navnlig de
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politiske, lagde en dæmper paa al ufordragelighed, idet han
særlig over for ungdommen forstod at lægge vægten paa det
varige og væsentlige i modsætning til det foreløbige og
uvæsentlige.
Han havde en kritisk evne af egen art, men han sondrede
med takt og omhu mellem kerner og avner for at bevare alt

Mads Agger

det, som ejede livsværdi, og det var ham en alvorssag, at
spørgsmaal af anden art ikke skulde trænge forstyrrende
ind og hindre væksten af det Aandens og evighedslivets
sædekorn i hjerterne, for hvis læ og fredning valgmenigheden
i Bøvling blev dannet.
At sætte en sag i gang er een ting, at frede om den stille
vækst, saadan som det netop kræves i en menighedskreds,
er noget andet; men det stemte paa en egen maade sammen
men Mads Aggers sindelag at frede om den plantning, han
var med til at indføje i dansk menighedsliv. Endskønt han, som nævnt, fik stor indflydelse paa meget
i sognets fremskridtsbestræbelse, saa var det dog paa det
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aandelige omraade, han kom til at sætte sit dybeste spor.
Hans arv fra sin gode, fromme moder havde fra barnsben
af opladt hans hjerte for livets evige værdier, og det havde
lært ham, hvilken grundfast betydning det har for børn og
unge mennesker saa tidligt som muligt at møde Aandens
bærekraft i hjem og menighed. Derfor gav han selv i travle
sommerdage sine folk fri, naar der var møder, for at de
kunde deltage deri.
Her et betegnende træk: En søndag efter kirketid fulgte
en ung lærer med Mads Agger hjem fra kirken. Det var om
efterhøsten, og de fleste havde deres korn i hus, og netop den
dag var det regnvejr, og der laa paa gammel bondevis paa
bunden af sjælene en stille, frydefuld tak for den gode, vel
bjergede høst. I forbindelse hermed fortalte Mads Agger,
at han natten forud havde rejst sig ved tretiden og da hørt
havets buldren i sydvest og set begyndende skyoptrækning
over fjorden. Høsten havde han faaet i hus saa nær som
to læs rivning, der laa samlet i bunke, men som mørket for
rige aften havde hindret dem i at faa kørt hjem.
Han gik da ud og kaldte paa karlene, der villigt stod op
og fik rivningen i hus. - Dette træk er betegnende for ham
ikke alene i hans stilling som bonde i en stor bedrift, men
ogsaa som vaagen tilskynder til deltagelse i løsningen af
aandelige opgaver. Hans hele væsen og evne var indstillet
paa samtidig at favne vidt og at bringe værdierne rettidig
i hus, og det baade timelige og aandelige.
Det var det ejendommelige for Mads Aggers medvirken
til fremme af valgmenighedsdannelsen og de opgaver, der
senere laa for i forbindelse dermed: Friskolen, Forsamlings
huset o. s. v. , at han saa historisk paa tingene, altsaa agtede
nøje på sammenhængen og de givne vilkaar for varighe
den. Det er ubetinget frem for nogen anden hans fortjeneste,
at der fra begyndelsen og op gennem aarene har fundet en
støt og jævn udvikling sted inden for den kreds, der slut
tede sig til valgmenigheden. Ved Mads Aggers side stod andre ejendommelige person-
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ligheder af udpræget vestjysk type, som vidste, hvad de
vilde, naar de ikke kunde faa deres vilje ad den officielle
præstekaldelses vej, mænd, som vilde arbejde for, at det
menighedsliv, der var begyndt at gro frem ved pastor Jes
sens forkyndelse, ikke skulde blive husvildt, mænd, som blev
midtpunkt for den styrke, der skal til, naar en opgave af

Eskild Højland

aandelig art skal gennemføres, en opgave, som samtidig
kræver betydelig materiel støtte og praktisk ydre ordning.
En af disse mænd var Eskild Højland, der var i frem
rykket alder, da valgmenigheden dannedes. Han var ifølge
sin følsomme natur let at stemme til alvor og modtagelig
for aandelig paavirkning.
Han havde tidligere været paavirket i herrnhuttisk eller
mild pietistisk retning. I hans hjem holdtes ofte gudelige
møder, og det var ham og hans hustru, Maren, der ofte om
sommeren tog strømper og træsko af og vandrede barfodede
til Ølby for at høre pastor Bluhme. Eskild Højlands aandelige indstilling blev dog ikke nogen hindring for, at han
fuldt og inderligt fandt hvile og glæde i det kirkelige syn,
som pastor Jessens kristelige forkyndelse var præget af, og
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hans hele aandelige fortid som alvorlig kristen og hjerte
varm deltager i et kristent vennelag gjorde ham fortrinligt
skikket til i stilhed at bane vejen og berede sindene for det
nye forehavende, der nu laa ham paa hjerte.
Eskild Højland var, som mange andre af dem, der slut
tede sig til valgmenigheden, smaamand. I hans boelssted
ud mod fjorden ejede han ikke rigdom, men hans tillid til,
at i en sag som den foreliggende maatte en stærkere kraft
end den timelige kunne løfte byrder, virkede opmuntrende
paa hans ligestillede, saa de gik med til at ofre for sagen
efter evne. Det var selvfølgelig saaledes, at der i de en
kelte hjem kunde være mere varme for sagen hos den ene
af ægtefællerne end hos den anden, og navnlig blandt hus
mødrene havde Eskild Højlands varme for sagen den over
bevisende vægt.
Endnu skal nævnes Kresten Gadekær. Han var ikke
økonomisk bedre stillet end gamle Eskild Højland, men hans
personlighed var af en anden støbning. Kresten Gadekær
var og blev kritikeren med særligt anlæg for det tilspidsede i
fordringen om samstemmen med hans personlige opfattelse.
Sligt kan virke stødende over for en blødere natur som
Eskild Højland, og under saadanne forhold kunde han være
ret streng i sin dom.
Kresten Gadekærs ydre fremtræden og skikkelse var i en
sjælden grad udtryk for hans væsen. Hans vadmelsdragt var
af groft stof uden snit, en art protest mod det frembrydende moderne i bondens klædedragt. Den tunge hue var
presset ned over den snevre pande og det uavede, tjavsede
haar. Man havde umiddelbart indtryk af, at denne mand,
for saa vidt han var noget, var overbevisning med tilsva
rende vilje fra top til taa.
Pastor Bertelsen, Lomborg, sagde, da han i 1879 var
stiller for Kresten Gadekær ved folketingsvalget, at han var
en usleben perle, og der var noget betegnende deri; men ud
talelsen rummede dog ikke alt, thi sagen var, at han var
baade for gammel og for stenhaard til at lade sig slibe. Der
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er dog ikke tvivl om, at hans indsats for menigheden frem
kaldtes af en inderlig kristelig overbevisning, men hans stej
le natur har vel ogsaa i nogen grad været tilskyndende i
retning af, at nu maatte man vise her i Bøvling at man ikke
lod det være afhængigt af de statskirkelige autoriteter, hvor
ledes og af hvem menighedstrangen skulde røgtes.
En halv snes aar efter valgmenighedens oprettelse gik Kre
sten Gadekær ud af den og løste sognebaand til Frimenig
heden i Holstebro. Da man nu havde besluttet at danne valgmenighed og at
bygge kirke, som det dengang var nødvendigt at gøre, idet
den tanke, at en valgmenighed skulde kunde finde husly i
sognekirken, slet ikke faldt nogen ind, gik man i gang med
at sikre sig det økonomiske grundlag. Alle midler saavel til
bygning af kirke, køb af præstegård og til lønninger maatte
fremskaffes ved frivillige bidrag. I Bøvling tegnedes bidrag
til et beløb af 2211 kr. 83 øre. Naar man hører, at Mads
Agger havde ydet 1000 kr., forstaar man, at det mest var
smaafolk i økonomisk henseende, der rejste kirke her paa
»Bjerget«, ogsaa selv om man tager hensyn til pengenes langt
større værdi dengang. Fra nabosognene kom der ogsaa bi
drag, og da det jo hurtigt blev kendt, at man havde dannet
valgmenighed i Bøvling, strømmede bidrag ind fra grundt
vigske kredse landet over.
For at vise baade omfanget af interessen og den gode vilje
i vide kredse, men ogsaa hvor smaa penge, man dengang reg
nede med, anfører vi, med udeladelse af bidrag fra enkelt
personer, bidragslisten:
Kr.

Sønderholm, fra venner, v. pastor Fr. N y g a a rd .........................
Ubberup, fra venner, pastor H o f f ................................................
Thorning, fra venner, pastor Splejs ............................................
Lundby, fra venner, højskoleforstander L aursen.........................
Dover, fra venner, Isrer Andreasen ............................................
Ferritslev, fra venner, Thyge H ansen............................................
Sejling, fra venner, pastor M ø ller................................................
Randers, fra venner, Emma H o f f ................................................

30,00
78,00
73,00
16,00
6,00
50,00
52,33
72,66
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Møen, fra venner, pastor Bojsen ................................................
Støvring, fra venner, L. Nygaard ................................................
Støvring (igen), fra venner, v. Slangenberg................................
Mors, fra venner, v. Rasmus L u n d ................................................
Mors (Bjergby), fra venner, v. Rasmus Lund .............................
Vejleegnen, fra venner, v. redaktør Jensen ................................
Sdr. Næraa, fra venner, pastor Fr. Nygaard .............................
Kolding og omegn, fra venner, v. redaktør Konrad Jørgensen ..
Laasby, fra venner..........................................................................
Sdr. Omme, fra venner, v. pastor N issen....................................
Askov, fra venner, Ludvig Schrøder............................................
Gjelsted, fra venner, pastor Karstensen........................................
Saksild, fra venner, pastor Matthiasen ........................................
Hejis, fra venner, gaardejer Fink ................................................
Vonge, fra venner, lærer Nielsen ................................................
Jebjerg, fra venner, pastor Glud ................................................
Odense, fra venner, Morten Eskesen ............................................
Vig, fra venner, pastor P r y tz .......................................................
Ryslinge, fra venner, lærer Appel ................................................
Øls og omegn, fra venner, pastor Nielsen ................................
Rønnebæk, fra venner, pastor R ørdam ........................................
Kindstrup Børnehjem, fra venner ................................................
Ribe, fra venner ..........................................................................
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176,67
6,00
64,00
75,26
11,55
56,00
63,00
216,00
14,00
23,00
52,00
50,00
26,00
120,00
4,00
76,00
70,00
53,66
131,00
53,25
46,00
1,79
10,00

I alt indkom der ved gaver udefra kr. 2060,17. Med de
bidrag, som tegnedes i Bøvling og sognene rundt omkring
rådede man over kr. 5192,78.
Og saa gik man i gang med at bygge kirke. Arkitekten
for Maria-Kirken, som den kom til at hedde, var bygmester
Jens Rasmussen, Sdr. Næraa, og forbilledet var Sdr. Næraa
valgmenighedskirke, som han ogsaa havde bygget.
Grundstenen blev nedlagt d. 24. april 1875. Arbejdet ved
opførelsen udførtes af stedlige haandværkere og arbejdsmænd. Regningen paa murerarbejdet saa saaledes ud:
Hans H u sted ...................... 66V4 dage
Kristen Brændgaard, Nees. . 10
dage
Jens Kristian Laugesen . . . . 391A dage
Peder Laj .......................... 7x/4 dage
Daniel Nielsen, Bøvling . . 1 dag (og nogle dage frit)
Niels Madsen Hummer . . 4 dage
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Kr. Øre

Betaling for murerarbejdet ..................................
Mur-haandlangerarbejde ......................................

262 99
112 33

Tilsammen ..........

375 32

Tømrerarbejdet udførtes af:
Jens Rasmussen, Sdr. Næraa 79
Anders Pedersen, Nees . . . . 2
Mads Henriksen, Bøvling .. 59
Henrik Andersen, Pugpøt.. 4072

dage
dage
dage
dage
Kr. Øre

Betaling herfor ......................................................
Skiferoplægning og haandlangerarbejde.............

341 66
134 32

Tilsammen ..........

475 98
Kr. Øre

Malerarb. udførte Niels Henningsen, Bøvling, for
Smedearb. udførtes af Jens Knak, Bøvling, for ..
Andre udgifter beløb sig t i l ..................................
Tilsammen ..........
For arbejdet i alt 1196 kr. 06 øre.

99
232
12
344

79
34
63
76

Udgifterne til materiale var følgende:
Træ og tømmer:
Kr. Øre

Købt paa auktion af Mads Agger ....................... 249 60
Købt paa auktion af PederGade ...........................
25 67
Fra M. Bechgard i Lemvig
.............................. 1055 70
Andet køb ..............................................................
20 00
Tilsammen .......... 1350 97
Kr. Øre

Skifer ...................................................................... 1197 00
Sten .......................................................................... 1502 51
+ bropenge til Povl S t i e ......................................
12 94
Kalk og cem ent...................................................... 457 12
Søm m. m.................................................................. 100 46
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Vinduer o. a.............................................................
Forskelligt ..............................................................
Fragt ......................................................................
Rejsepenge ..............................................................
Kostpenge .............................................................

29

259
84
85
75
85

10
74
31
00
95

Tilsammen .......... 3860 13
Inventar m. m.
Søjler til knæfaldet (frag t)......................................
Alterbilledet (gave) f r a g t ......................................
2 store søjler
........................................................
Frimærker ..............................................................
Kirkebøger ..............................................................
2 trillebøre oglys ved indvielsen...........................

Kr.ø r e

7
1
4
14
9

40
35
50
65
50
83

Tilsammen ..........
38 23
Den samlede udgift til kirken var saaledes i alt 6445 kr.
94 øre. Dertil kom, at meget arbejde ydedes gratis, ligesom
al kørsel med materialer var gratis.
Kirkens arkitektur og udstyr.
Kirken blev bygget i korsform, oprindeligt uden spir, men
kun med et tarveligt ottekantet bindingsværks taarn ved
langskibets vestgavl.
Kirkens mure var lave og graa og uden anden pryd end
et lille indsænket, hvidkalket kors i syd- og nordgavlen.
De nuværende jernvinduer er de oprindelige, man kaldte
dem spottende staldvinduer, og kirkelige er de absolut hel
ler ikke.
Udstyret indvendigt svarede godt til kirkens ydre. Der
var cementgulv, undtagen inden for alterskranken, hvor der
var fjællegulv. Der var gipsloft uden bræddeloft over og
nøgne, hvidkalkede vægge, som hvert aar i lyngblomstrings
tiden blev prydet med Lyngguirlander. Altertavlen (den
oprindelige) er malet af fru Lucie Ingemann, digteren Ingemanns hustru, og skænket til valgmenigheden. Den har in
gen kunstværdi og blev da ogsaa i 1907 afløst af en sjælden
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Gl. kirke

smuk altertavle, malet af kunstneren Niels Skovgaard, mo
tivet er: Den gode hyrde. Altertavlen er skænket af Mads
Agger og hustru. Den gamle altertavle opbevares af pie
tetshensyn og hænger nu i kirkens nordre korsarm.
Alterkalken, disken og æsken til oblater - alt af sølv —
menes at være skænket til menigheden af handskemager
Larsen i København. Daabsfadet - ligeledes af sølv —har
følgende indskrift indgraveret paa forsiden: »Herrens røst
er over vandet, Herrens røst med aand og liv«, »Til Guds
ære og frimenigheden i Bøvling til gavn og g.æde«.
Paa bagsiden staar »Fra J. Henriksen i København 1875«.
Alterstagerne af messing og en messinglysekrone er sik
kert ogsaa skænket til kirken, men givernes navne er gaaet
af glemme.
Siden er en større lysekrone skænket af fhv. proprietær
paa Vester Ryssensten P. H. Petersen og hustru. En mindre
lysekrone, svarende til den førstnævnte er bekostet af me
nigheden.
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En syvarmet lysestage, der staar paa alteret, er en gave
fra tømrer Niels Sudermark og hustru Mathilde.
Døbefonten var oprindeligt en primitivt tilhugget granit
kumme, hvilende paa en muret fod. Den var fremstillet af
fhv. gaardejer Hans Nikolaj Henningsen i Bøvling.
Den bærer i de fire felter, rundingen er delt i, aarstallet
1875 og med majuskler denne indskrift: BØVL - SOGN —
FRIM. (Man lægge mærke til baade af indskriften her og
ligeledes paa daabsfadet, at man dengang ikke gjorde noget
skel mellem valg- og frimenigheder, de var begge frie me
nigheder).
Man har ikke dengang haft øje for døbefontens enkle
skønhed, og da der blev lagt bræddegulv i kirken, blev den
lagt ud i kirkehaven, hvor den efterhaanden var ved at
forsvinde i jorden, mens tømrer Peder Christensen (kaldet
Pæ’Krænsen) fik til opgave at lave en døbefont af træ. Det
er rimeligvis ogsaa Peder Christensen, der har lavet præ
dikestolen.
Den oprindelige døbefont kom dog til ære og værdighed
igen. For nogle aar siden blev den fundet frem, og billed
hugger Vestergaard i Lemvig forsynede den med en fod,
der svarer til det primitive og smukke, der er over fonten.
Denne fod bekostedes af Nikolaj Henningsen, Bøvling, som
er i slægt med og opkaldt efter ham, der huggede fonten.
Paa den nordre korvæg hænger et kors omslynget af en
vedbendranke med blade; det er af træ og er udskaaret og
skænket til kirken af gaardmand Peder Løkke, Trøjborg
i Bøvling.
Tarvelig var kirken baade i dens ydre og i dens indre.
Kirkerummet var om vinteren saa koldt som muligt, da kak
kelovnsvarme paa den tid betragtedes som en urimelig overdaadighed i en kirke.
Til bolig for præsten købte man gaarden »Lillebjerg«, be
liggende umiddelbart vest for kirken. Den havde et tillig
gende paa 16 tdr. land - IV2 td. hartkorn -. Den blev om
bygget, saa den blev egnet til præstebolig og blev forsynet
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med ny lade. Gaardens købspris var 15000 kr., med istand
sættelserne kom den til at staa i 20.000 kr. Der blev truffet
den aftale, at pastor Jessen skulde have præstegaarden til
frit brug og i fast løn 800 kr. aarlig foruden offer.
Da arbejdet med kirken var godt i gang, begyndte man
at tænke paa, hvordan man skulde forholde sig for at faa
valgmenigheden anerkendt som led i folkekirken. I den an
ledning forespurgte man valgmenighedspræst Rasmus Lund
paa Mors, hvorledes man der havde baaret sig ad, da de fem
aar før oprettede valgmenigheden.
Rasmus Lund blev da bøvlingkredsens raadgiver, og der
foreligger et brev, hvori han fortæller om fremgangsmaaden, da man søgte paa Mors. Det hedder heri bl. a.:
Jeg glæder mig, at dannelsen af det lille vennelag i Bøvling og bygningen af eders kirkehus er saaledes fremmet, at
I nu kan tænke paa at søge den kongelige anerkendelse, som
jo skal til. Vorherre give fremdeles lykke, at den gode sag
maa trives til gavn og glæde.
Den omtalte ansøgning gik ind herfra, da kirkebygnin
gen var saavidt fremrykket, at der kunde angives en be
stemt tid, inden hvilken den kunde ventes færdig. Ansøg
ningen var efter at være underskrevet af menighedskredsens
medlemmer ledsaget af
1. en kort bevidnelse af mig, at jeg havde lovet at være
menighedens præst.
2. et vidnesbyrd af provsten her paa Morsø, at byggear
bejdet var drevet med saadan alvor og kraft, at han ej
tvivlede paa, at bygningen vilde være færdig i rette
tid.
3. en attest fra herredsfogden, der gjorde det utvivlsomt,
at over 20 af de ansøgende husfædre eller enker boede
inden for en mil fra kirken.
Ansøgningen, der jo var forsynet med provstens attest,
gik ind gennem biskoppen.
Der blev intet syn foretaget før anerkendelsen. Derimod
lod provsten, der skulde udføre indvielsen for biskoppen, os
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vide, at han først skulde overtydes om, at der var det nød
vendige til stede. Han lod sig i den henseende nøje med en
forklaring af, hvad vi havde tilvejebragt, og var saa skik
kelig, at han nøjedes med en midlertidig hidbragt skibs
klokke, da kirkeklokken laa indefrosset i Stettin.
Man søgte saa anerkendelse for Bøvling Valgmenighed og
stadfæstelse af pastor Jessen som dens præst, og d. 23. 10.
1875 foreligger denne ved en skrivelse fra Ministeriet for
Kirke- og undervisningsvæsenet. Den anføres her i sin hel
hed:
I Anledning af det fra en Del Beboere af Bøvling Sogn
i Forening med forhenværende personel Kapellan for Bøv
ling og Flynder Menigheder, Jessen, indkomne allerunder
danigste Andragende angaaende Oprettelse af en Valgme
nighed i Bøvling har det under 18de d. M. behaget Hans
Majestæt paa Ministeriets derom vedlagte allerunderdanig
ste Forestilling Allernaadigst at bifalde, at den af Ansøgerne
oprettede Valgmenighed anerkjendes som Led af Folkekirken
samt lige allernaadigst at stadfæste Valget af ovennævnte
Kapellan Jes Anton Jessen til at være Præst for bemeldte
Valgmenighed, Alt i Henhold til de i Lov om Valgmenig
heder af 15de Maj 1868 sammenholdt med Lov 7de Juni
1873 indeholdte Bestemmelser.
Ved tjenstligt at meddele Deres Højærværdighed denne
allerhøjeste Resolution til behagelig Efterretning skulde Mi
nisteriet lige tjenstlig anmode Dem om behageligen at ville
foranstalte, at den gjennem Provsten meddeles saaavel Jes
sen som Andragerne, hvilke det derfor maatte tilkjendegives,
at de overensstemmende med Loven af 7de Juni 1873 par.
1. n. 4 maa løse Sognebaand til Jessen.
I Forbindelse hermed skulde Ministeriet tjenstligt tilføje,
at der i Lighed med, hvad der er iagttaget ved andre lig
nende Ledigheder maa meddeles Jessen Kollats, samt at det
overlades til Deres Højærværdighed, paa hvilken Maade De
maatte finde det passende, at den til Valgmenighed-kirke
3
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opførte Bygning indvies til fremtidig Benyttelse til gudstje
nestelige Handlinger, idet man forventer, at De vil paase,
at Alt vedrørende Bygningens Indretning forinden er i Or
den.
P. M. V.
J. de Jonquieres
Til Biskoppen over Ribe Stift
Til Bekræftelse
G. G. W. Berggreen
Provst
Og nu forløber tingene hurtigt. Allerede 29. 10. beder prov
sten pastor Jessen foreslaa en søn- eller helligdag for kirkens
indvielse. Det bliver bestemt, at denne skal finde sted søndag
d. 14. november. Om dens forløb kan vi danne os et billede
ud fra den sidste skrivelse, pastor Jessen modtager fra prov
sten inden indvielsen:
Med Hensyn til Indvielsen af Valgmenighedskirken, har
Stiftets Biskop tilskrevet mig saaledes:
Paa Alteret maa findes Kalk og Disk, Bibel og Alterbog.
Den Mand, der er antaget til Kirkesanger, fremsiger den
sædvanlige Indgangsbøn i Kordøren, og, naar derefter er
sunget en Salme, træder De frem for Alteret eller Kor
døren og holder en Tale over en Tekst, De selv vælger. Naar
Talen er til Ende, sige De »Saa indvier jeg paa mit Embeds
Vegne denne Kirke i Navnet Gud Faders, Søns og Helligaands og tilføjer en Bøn om Guds Velsignelse over Huset
og de hellige Handlinger, som der skulde fortages, at Alt
maa ske Gud til Ære og Menigheden til Velsignelse.
Naar saaledes Kirkens Indvielse er foregaaet, maa De ind
sætte Pastor Jessen som Præst for Menigheden ved at oplæse
Ministeriets Skrivelse af 23. Oktober og min Kollats og
knytte dertil en kort Tale til Præsten og Menigheden. Igjen
synges en Salme, og Præsten holder derefter sin Tiltrædelsesprædiken, og Gudstjenesten slutter som sædvanligt med Sal
mesang og Messe og Slutningsbøn af Kirkesangeren i Kor
døren.
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Saa indviedes da kirken under bøn og sang d. 14. november
1875. Som kirken laa der paa Bøvlingbjerg, siger Knud
Thøgersen, var den et ret fremtrædende vidnesbyrd om
noget nyt, et fribaarent udslag af aandelig trang, hvortil den
sindige og betænksomme vestjyde ikke havde kendt mage.
Den fremmede, der besøgte kirken og deltog i menighedens
gudstjeneste, havde følelsen af, at mange af de vadmelsklæd
te mænd og lige saa beskedent i dragten udstyrede kvinder
sad der rundt i de tætfyldte stole med glæde i sindet og tak
til Gud, fordi det vidunderlige var fuldbyrdet, at de sad i
deres eget kirkehus og kunde betjenes med kirkens goder af
en præst, som de selv havde valgt, i forvisningen om, at
Aandens fylde i Guds menighed rigeligt maatte kunne blive
deres menighedskreds til del gennem hans forkyndelse og ved
den inderlige samstemmen i kristeligt livssyn mellem menig
heden og dens præst.
Naar den skralre skibsklokke kaldte til kirke, kom ud
fra gaarde og huse søndagsklædte kvinder og mænd, og in
den de naaede kirken var der flok og følge paa kirkevej,
samt fuldtlæssede vogne fra nabosognene - særlig fra Nees
-. Gudstjensten kunde begynde for fuldt hus. Livets modsæt
ninger har mange former, men aandens liv i den lille kirke
var ikke blot en modsætning til alt det mørke og tunge
udenfor, men et sjælebad, der frigjorde sind og tanker fra
de verdslige modsætningers urovækkende indtryk, saa freden
og glæden i Guds frelserværk til den syndige jord uhindret
kunde naa hjertets dyb. Ja, der var sandhedens og inderlig
hedens fulde harmoni mellem indledningssalmen
»Hyggelig, rolig
Gud er din bolig
inderlig skøn ...«
og den følgende gudstjeneste i den lille valgmenighedskirke,
skønt præsten hverken kunde synge eller messe, men der
var en dyb naturlig sangbund i hans forkyndelse.
Første gang man hørte pastor Jessen fra hans prædikestol,
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kunne man faa det indtryk, at han var anstrengt med at faa
sætningerne frem og af mangel paa ord maatte fuldføre en
tankegang med en afkortet staaende vending. Men hørte man
ham gang paa gang, blev indtrykket et andet, thi da blev
det kendeligt, at hans forkyndelse var udtryk for et livs
indhold, der ikke alene stammede fra kristenlivets evige og
uforanderlige livskilder, men tillige var i slægt med den
mandige overbevisnings styrke, som var hans personlige
særpræg.
Ogsaa uden for hans egentlige præstegerning satte hans
personlige selvstændighed sit præg, idet han tog afgjort og
sikker stilling til de folkelige spørgsmaal, som paa den tid
var fremme inden for de grundtvigske kredse. Han var fri
hedens talsmand paa skolens omraade som paa folkestyrets,
og hans meningstilkendegivelse faldt altid i et udtryksfuldt
og djærvt sprog uden hensyn til andet end selve den om
handlede sag. Jessens person og fremtræden havde sit ejen
dommelige folkelige præg, der umiddelbart smeltede sam
men med hans stilling og standpunkt.
Jessen havde en lykkelig evne til at leve sammen med
egnens folk og kom derved til at blive samlingsmærke for
den frie menighedsdannelse paa Lemvigegnen. Fra Lemvig
havde en del mennesker fundet vej til Bøvling Valgmenig
hedskirke og til de aarlige Vennemøder i Bøvling, og efter
hånden blev flokken saa stor, at den fik mod og kræfter til
at bygge Lemvig Valgmenighedskirke (1883) og danne en
søstermenighed til Bøvling med Jessen som præst ogsaa der.
I Holstebro fik han et andet »Anneks«, der forberedte
dannelsen af en selvstændig valgmenighed, hvor Morten
Larsen blev præst.
I 16 aar øvede Jessen sin travle gerning i Bøvling Valgme
nighed, hvorefter han i 1891 blev kaldet til sognepræst i sin
fødeby Ødis, men forholdet mellem ham og hans gamle
venner i Bøvling-Lemvigegnen blev ikke brudt. Det var ham
kært en gr-g aarligt at besøge sin gamle menighed og tale
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til den, ligesom det altid var en festlig højtid - især for de
gamle - naar han kom.
Der var den ejendommelighed, at læreren ved kommune
skolen Kr. Sørensen, der var kirkesanger i sognekirken, til
lige fra valgmenighedens oprettelse overtog embedet som
kirkesanger der. Han sluttede sig varmt og ubetinget til
den nye bevægelse med den følge, at han fra sine overord
nede fik tilhold om at frasige sig kirkesangergerningen i
valgmenighedskirken.
Lærer Sørensen maatte derfor til sin egen og valgmenig
hedens beklagelse trække sig tilbage. - Da friskolen et par
aar efter oprettedes, havde man gerne set, at han var blevet
dens første lærer, men da han ikke under de givne forhold
turde slaa sig løs fra den offentlige skole, sagde han nej
dertil, og kort efter søgte han bort fra sognet, fordi han
indsaa, at hans stilling til valgmenighedsfolkene efter fri
skolens oprettelse vilde blive en anden end før.
En kort tid var murer Hans Husted kirkesanger med god
bistand af fru Jessen.
Det blev nu de skiftende friskolelæreres opgave at lede
kirkesangen. Blandt disse skal nævnes J. Jørgensen Borup,
som var menighedens forsanger fra 1896 til 1933. Om hans
gerning der siger Knud Thøgersen:
Pastor Nielsen og Jørgensen-Borup staar med hinanden
i et vist patriarkalsk forhold over for Bøvling Valgmenig
hed, skønt den sidste er aar yngre men væsentlig lige saa
hvidhaaret som præsten. Den stille, betænksomme friskolelæ
rer og hans kvikke hustru er nu paa en smuk maade vokset
sammen med menigheden og dens præst og danner der for ikke at stile for højt - et nødvendigt tilbehør for et
sandt historisk billede af Bøvling Valgmenighed.
Ejendommeligt er det, at der de to første aar ikke fandtes
nogen klokke ved kirken. Det fremgaar af provstens indbe
retning til biskoppen og dennes svar, der er dateret d. 11.
septbr. 1877.
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Det hedder heri: » ... det forudsættes, at der ved hver
kirke er en eller flere klokker, med hvilken der ringes til
gudstjeneste, og det bør derfor kræves, at valgmenighedskir
ken, der skulde være forsynet med alt fornødent til den al
mindelige gudstjeneste, har klokker, der maa godkendes af
synet i henhold til kirkesynslovens par. 16.«
Provsten paalægger saa menigheden at anskaffe en kirke
klokke af passende størrelse inden næste aars kirkesyn.
Det fortælles, at valgmenigheden havde faaet anvist en
dejlig malmklokke fra et af de i 1811 strandede engelske
krigsskibe, men at man ikke turde hænge den op i det
skrøbelige taarn. Man fik saa fat i en anden skibsklokke af
staal; den havde en »skralre« lyd, men gjorde dog tjeneste
til 1917, da den blev afløst af en dejlig malmklokke. Den
gamle blev lagt paa loftet og laa der, til redningsstationen
i Thorsminde blev omdannet til kirke, da blev den udlaant
dertil og blev senere skænket til kirken. Heller ikke der fik
den i længden lov til at lyde, idet en anden klokke med
en bedre klang blev hængt op i et klokketaarn, og det er nu
den, man bruger, mens den gamle skibsklokke blot hænger
til pynt. Men den har gjort sin gavn.
Man havde nok i ældre tid mere øre for klokkens kald end
for klokkens lyd. Det irriterede menigheden - og maaske de frie menig
heder i det hele - at der skulde afholdes aarligt provstesyn
over kirken. Man vilde raade sig selv; naar man havde
bygget kirke, maatte det da staa klart, at man ogsaa vilde
sørge for, at den blev holdt vel vedlige. Igen spørger man
sig til raads hos Rasmus Lund i Øster Jølby, som havde
været inde paa det samme paa sin menigheds vegne.
Man havde søgt ministeriet om fritagelse for det alminde
lige provstesyn, men havde ikke noget imod et »solidaritets
syn«, en gang for alle, hvorved myndighederne kunde for
visse sig om, at kirkebygningen var i anstændig og brugbar
stand. Provst Boethe, der var menigheden venligsindet, hav
de indstillet, at det aarlige syn forsvandt og gjorde fore-
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stilling om det til ministeriet. Der blev lovet menigheden en
nærmere »resolution« fra ministeriet om sagen, men tiden
gik, og man hørte ikke mere om det.
Efter denne redegørelse fortsætter Rasmus Lund:
Kan De nu benytte disse oplysninger som grundlag for en
vægring, da skal det saa meget hellere være Dem undt, som
vor nye provst Cederfeld de Simonsen i Nykjøbing har
meldt provstesyn i aar og vi altsaa skal have sagen op til
fornyet behandling og fornyet vægring. - Vi gjorde, hvad
vi kunde, baade skriftligt og mundtligt for at vise provst
Boethe, at vor vægring ej var uvilje mod ham, der har
optraadt venligt over for os og endog havde undladt at
modtage protokolhonorar for de foretagne syn -.
Der kom dog ikke mere ud af protesten mod provstesynet,
man matte finde sig i det. Smaagnidninger mellem valgmenighedspræsten og hans fo
resatte kunde ogsaa finde sted. Pastor Jessen var taget ud
paa en rejse, og han havde meddelt det til provsten, som han
var pligtig til, og provsten havde videresendt meddelelsen
til biskoppen. Dette er anledning til en skrivelse fra bis
koppen, der trods det kancelliagtige »behagelige« er en næse
til pastor Jessen. Skrivelsen fra provsten til pastor Jessen
lyder saaledes:
Ved Modtagelsen af Anmeldelse om Deres Bortreise saa jeg
vel, at den ellers fornødne Oplysning om Embedets midlerti
dige Bestyrelse manglede, men, da jeg ikke var vis paa, om
saadan ogsaa var at afgive fra Præsterne ved en Valgmenig
hed, undlod jeg at indhente den, forinden jeg afsendte den
Provstiet paahvilende sædvanlige Indberetning til Biskop
pen.
Under 18. d. M. har Stiftets Biskop tilskrevet mig saa
ledes: »Med behagelig Skrivelse af 15. d. M. har Deres
Højærværdighed tilstillet mig et Brev fra Valgmenigheds
præst Jessen i Bøvling, hvori han melder, at han i indevæ
rende Uge vil være fraværende paa en Reise. I Anledning
heraf meddeles tjenstligt til behagelig Efterretning, at Valg-
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menighedspræst Jessen maa ansees undergivet de samme Reg
ler med Hensyn til Præsters Reiser som andre Sognepræ
ster i Folkekirken, og at han altsaa er uberettiget til at reise
bort fra sit Embede uden dertil forud erhvervet Tilladelse
fra sine foresatte.
I Henhold hertil maatte jeg anmode Deres Højærværdig
hed om behageligen at vilde paalægge Pastor Jessen hertil
at indberette, hvorledes han har truffet Foranstaltning til
Embedets Besørgelse i sin Fraværelse, og forventes denne
Beretning ledsaget af de Ytringer, hvortil De maatte finde
Dem foranlediget«.
Ved tjenstligt at meddele foranstaaende, maatte jeg altsaa
anmode Dem om behageligen hertil at indsende de i den
Anledning fornødne Oplysninger, idet jeg tilføier til frem
tidig Iagttagelse, at ogsaa en Reises Hovedmaal maa an
føres, da dette jo er medbestemmende m. H. t., fra hvem
Reisetilladelsen skal meddeles.
Ringkøbing Amts nordre Provsti d. 20. Juli 1878
G. G. W. Berggreen.
Den unge valgmenighed prøvede paa, som saa mange an
dre samfund har gjort det, at holde »de uværdige« ude. Der
blev valgt et menighedsraad paa tre medlemmer, som sam
men med præsten skulde afgøre, hvad der kirkeligt kunde
være at varetage, f. eks. om optagelse af nye medlemmer,
som melder sig til optagelse i menigheden, om forhold inden
for menigheden af aandelig art, der angaar dens stilling som
led af »den hele menighed« og om kirketugt.
Det skete ogsaa, at en eller anden blev »udvist« af menig
heden, der foreligger en skrivelse fra provsten, hvori han
udbeder sig oplysninger om en, der saaledes er blevet udvist.
Dette syn paa valgmenigheden som en »ren« og eksklu
siv forsamling af kristne har gennem aarene langsomt æn
dret sig. Valgmenigheden er nu aaben for alle, som vil være
med, og hele flokken er syndere tilhobe.
Aarene gik, og her i egnen meldte sig mange opgaver, som
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blev taget op og løst. Friskolen blev oprettet, forsamlings
huset blev bygget, men ogsaa i det praktiske, økonomiske
liv gik valgmenighedsfolkene i spidsen f. eks. ved oprettelse
af mejeri og brugsforening.
Men søndagen var festdagen. Aaret rundt samledes folk.
og fyldte den lille kirke indtil trængsel, en lyttende, lovsyn
gende menighed, der gennem prædikenen blev hjulpet til at
finde den levende, nærværende Herre ved daaben og ved
nadverbordet.
I 1891 blev sognepræsteembedet i Ødis ledigt, og pastor
Jessen søgte da dette. Grundene hertil var flere, dels var
Ødis hans fødesogn, som han følte sig stærkt knyttet til,
dels var det økonomiske grunde, der fik ham til det, han
kunde vanskeligt med den voksende børneflok klare sig med
den lille løn, han fik i valgmenigheden, og endelig mente
han, at efter at han havde været præst her paa egnen i 22
aar, vilde det være gavnligt, at en anden røst kom til at lyde.
Da hans udnævnelse til sognepræst stod at læse i avisen,
kom den for menigheden som lyn fra klar himmel, idet man
ikke vidste, at han vilde søge bort. Der blev gjort forsøg
paa at faa ham til at blive, men uden held, og der opstod
nu en stor spænding i Bøvling-Lemvig valgmenigheder om,
hvem der skulde være hans afløser.
Men ikke alene i Bøvling og Lemvig vakte Jessens afsked
røre. I en lang artikel i »Nationaltidende«s tillæg fra 13.
september 1891 tages spørgsmaalet valgmenighedspræst og
sognepræst op. Vi citerer et afsnit af den:
Iblandt de i den senere tid stedfundne præsteudnævnelser er der en, som har vakt ikke ringe opmærksomhed. Det
er kaldelsen af valgmenighedspræst Jessen i Bøvling til at
være sognepræst i Ødis ved Kolding. Hvad der ved denne
forflyttelse har sat sindene i bevægelse og givet stof til
adskillig samtale i de kirkelige kredse, er det hidtil enestaaende særsyn, at en valgmenighedspræst ombytter stillingen
i den menighed, der ved frit valg har samlet sig om ham,
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med embedet i et sognekald. Det fejler næppe, at et saadant
skridt af mange udpræget grundtvigske folk vil blive be
tegnet som utroskab, et tilbageskridt, en svigten af »Fa
nen«, thi de, der i valgmenighedsdannelsen ser et skridt henimod frimenighed og frikirke og som anser sidstnævnte for
det eneste rette maal for udviklingen, maa nødvendigvis
betragte en præsts ombytning af valgmenighed med sogne
menighed som et meget bedrøveligt og beklageligt tilbagetog.
Vi derimod kan ikke fragaa, at dette skridt glæder os.
Det er dermed vist, hvad der trængte til at vises, at sogne
menighed og valgmenighed ikke er noget saa diametralt
modsat, som visse folk har villet gøre det til, men kun to for
skellige former af menighedsdannelse inden for den samme
folkekirke, to former, som hver for sig har deres lyssider,
men ogsaa deres skyggesider.
Forhaabentlig vil der ved en begivenhed som den nævnte
være givet et godt bidrag til at slaa bro mellem valgmenig
hed og sognemenighed, saaledes at det f. eks. nu ikke længer
skal betragtes som en utænkelig ting for et medlem af først
nævnte at sætte sine fødder i en sognekirke, og saaledes at i
det hele taget den i flere valgmenigheder tilstedeværende
midtpunktjlyende tendens over for folkekirken maa blive
ombyttet med en mere midtpunktsøgende, hvorved sikkert
baade valgmenigheder og folkekirke vil staa sig bedst.
Efter at have afvist at det skulde være bedre økonomiske
forhold inden for sognemenigheden, der skulde være det af
gørende for at søge ind i den, fortsætter skribenten:
Vi antager derimod, at det tiltrækkende, som kan ligge i
sognepræstens stilling frem for valgmenighedspræstens, sna
rere beror på den større grad af personlig frihed, som unæg
telig er forbunden med førstnævnte stilling. Hvor tilfreds
stillende det nemlig end kan være at staa i en kreds, der vel
har valgt en til præst af hjertets frie drift og ikke er knyt
tet ved noget sognebaand eller nogen anden verdslig tvang,
saa kan det dog sikkert ogsaa have sine vanskeligheder at
bevare det rette forhold mellem en saadan kreds og sig
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selv som præst og navnlig at holde sig fri for at komme ind
under et flertalsherredømme, der ikke er af det gode.
Noget sådant er man langt mindre udsat for som sogne
præst, saa at, omend stillingen som saadan har sine skyg
gesider, særlig i retning af de mange døde og uværdige me
nighedsmedlemmer, som man der er forpligtet til at be
tjene med kirkens goder, har den dog ogsaa sine lyssider i
den personlige ubundethed og uafhængighed, som følger
med den. Thi hvad tilsynet »ovenfra« angaar, da maa det
siges, at det gennemgaaende er saa humant og mildt over
for præsterne, at der heller ikke fra denne side som regel kan
tales om noget tr y k .---Man ser af denne artikel, hvorledes sindene blev sat i be
vægelse ud over landet, og man møder allerede her den
vurdering af præstens stilling i de frie kredse, at han kan
komme ud for, at et flertal af meningheden vil herske ikke
alene i menighedens forhold, men ogsaa over præsten. Det
er en opfattelse, som deles af nogle endnu i vore dage. Som
de frie menigheders forhold er og har været siden da, maa
man vist sige, at faren ikke laa paa dette punkt, men sna
rere deri, at den frie menigheds præst, »vor præst«, kom til
at staa vel højt for de enkelte menighedsmedlemmer.
Men tilbage til præsteskiftet. Pastor Jessen havde bedt om
at faa lov til at udpege de mænd, som skulde finde en ny
præst, og det fik han lov til.
Man henvendte sig til pastor A. Helveg i Velling - sene
re valgmenighedspræst i Askov, - og til Mygind i Hodde en broder til sognepræsten i Bøvling -. Begge prædikede og
holdt foredrag baade i Bøvling og Lemvig, men ingen af
disse vilde sige ja til opfordringen om at overtage præste
gerningen her.
Derefter var Pastor Johansen, Lomborg, paa tale, men
ogsaa dette blev uden resultat. Der blev ogsaa arbejdet paa
at faa Jessen til at vende tilbage til Bøvling, og det ser af
breve ud til, at han stærkt har syslet med tanken. Saa sent
som i februar 92 skriver Morten Larsen i Holstebro til
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ham, at nu bliver det nødvendigt, at han giver et klart svar
paa, om han vil vende tilbage eller ikke, og Morten Larsen
peger paa, at hvis han vender tilbage, saa bryder han
dermed broen af bag sig, og vil sikkert aldrig nogen sinde
opnaa at blive kaldet til et sognepræsteembede.
Endelig henvendte man sig til pastor N. P. Chr. Nielsen,
Dybe, som var en dygtig prædikant og velkendt i valgme
nigheden i Bøvling, hvor han ofte i Jessens tid havde været i
besøg.
Det holdt imidlertid haardt at faa ham til at sige ja.
Egentlig sagde han ved den første henvendelse et afgjort
nej, og der var - efter hvad Mads Agger har fortalt ikke enighed i udvalget om ham, førend gamle Eskild Høj
land med overbevisende kraft og inderlighed udtalte det
forløsende ord: Det er Nielsen, vi skal have!
Efter megen overvejelse sagde Nielsen alligevel ja, og
ingen er vel nu i tvivl om, at det var en »Guds tilskikkelse«,
at han blev vor præst.
31. maj skriver Nielsen til Jessen:
Ja, saaledes endte det altsaa, at jeg kom til at sige ja;
jeg er ikke kommet til Bøvling endnu, men alt synes at pege
paa, at det bliver virkeligt. Imidlertid vil jeg holde sommer
i Dybe præstegård; aldrig har dette sted været skønnere end
i disse dage; saadan gaar det vel som regel alle tider, blom
sterne er skønnest, naar vi slipper dem. Det kneb for mig at komme til afgørelse, og endnu efter at
jeg har sagt ja, stiger den tanke op - jeg haaber, den kommer
fra den trold, vi har at slæbe paa -: Mon det nu var det
rigtige, og jeg maa atter sige: Herre lad det nu endelig være
din vilje . . .
Om Nielsen er der i 1940 trykt et mindeskrift (udgivet af
Jørg. Jørgensen, Borup), hvorfor der her kun skal medde
les lidt af Holger Begtrups omtale af ham:
I Nielsen fik menigheden en præst af samme tro og livs
syn som Jessen. Men ellers var han af en anden støbning end
sin forgænger.
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Han var i modsætning til Jessen en usædvanlig veltalende
mand og havde flere strenge at slaa paa. - Man har med
rette sagt om ham, at han egnede sig særlig godt til at føre
udviklingen af menighedslivet videre. Han byggede vel paa
det grundlag, der var lagt, og vidnede som Jessen om daab
og nadver som livets kilder. Men naar Jessen næsten stadig

dvælede ved dette udspring for kristendommen, laa det me
re for Nielsen at fremhæve den personlige tilegnelse af
Guds naadegaver. - Skønt han i det hele havde et lyst
syn paa livet, syslede han dog meget i sine tanker og taler
med den beredelse, som maa foregaa i den enkeltes indre,
og den daglige kamp, der maa føres, for ret at kunne give
Guds aand raaderum i vort af naturen syndige menneske
bryst. Han var en flittig bibelgransker og holdt ofte fore
drag om Israels historie med særlig vægt paa de førende
mænds personlige liv og kamp. - Han blev en yndet taler
i mange kredse og som ældre en paaskønnet lærer ved me
nighedsskolen paa Liselund.
I aarene indtil 1907 var Nielsen præst baade for Bøvling
og Lemvig valgmenighed, men da arbejdet efterhaanden
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oversteg en enkelt mands kræfter blev der tale om en deling.
Man skød dog spørgsmaalet ud i nogle aar ved at antage
pastor Viggo Balslev Clausen - senere præst i Ollerup som kapellan for Nielsen.
Allerede i 1902 ønskede Lemvigmenigheden kredsene ad
skilt og rettede henvendelse til pastor Nielsen om at flytte
til Lemvig alene som præst for menigheden der. Først i
aaret 1907 blev det afgjort, at Nielsen vilde blive i Bøvling,
og Lemvig Valgmenighed fik, da menighederne blev delt,
som sin præst Birger Kjølseth, der indtil da var lærer paa
Hadsten højskole. —
Kirkebygningen var, som det fremgaar af det foregaaende, lille og primitiv. Den var desværre heller ikke bygget
særlig solidt. Allerede 1882 maattte skifertaget lægges om,
det sved haardt til den i forvejen slunkne kasse. Meget ar
bejde ved kirken blev gjort omtrent gratis, saaledes kan
det som en kuriositet nævnes, at der paa regnskabet fra 1887
findes en udgiftspost paa 1 kr. 50 øre til farver Berg for
rengøring af kirken i det navnte aar.
I 1890 maatte det oprindelige ottekantede taarn nedbry
des paa grund af brøstfældighed, og ved den lejlighed blev
kirkeskibet forlænget nogle alen i vest, ligesom der paa
tagets vestende blev opsat et lille beskedent trætaarn med
spir, hvori kirkeklokken blev ophængt.
I 1917 blev det nuværende taarn bygget. Det var under
verdenskrigen, da dennes malstrømme og kampenes hvir
velstorme havde oppustet værdierne, at valgmenighedens
medlemmer fik den tanke, at nu skulde der raades bod paa,
hvad fædrene ikke havde magtet. Nu skulde deres kirkebyg
ning sættes i stil.
Kirkens arkitekt ved ombygningen var professor Ivar
Bentsen, svigersøn af Grundtvigkirkens arkitekt Jensen-Klint
og søn af bygmester Andreas Bentsen, Vallekilde, som bl. a.
har bygget Lemvig menighedskirke.
En taarnbygning blev opført, som gav plads til et rum
meligt vaabenhus med venteværelse, og i stokværket oven
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over blev der plads til orgelet og til ca. 50 kirkegængere.
I kælderen blev der plads for varmeapparat og brændsel.
Fra det kompakte, stilfulde taarn maatte der lyde en
fyldigere klokkeklang end den, der havde lydt fra det
gamle. Ungdommen indsamlede da 3000 kr. til en malm
klokke, støbt i det Schmidtske klokkestøberi i Aalborg.
Klokken bærer følgende inskription:
»Kalder paa gammel og paa ung, højest paa sjælen træt
og tung«.
Den 21. oktober 1917 lød den ny kirkeklokke første gang
for at kalde menigheden sammen til indvielse af den ud
videde kirke.
Henved 600 mennesker fyldte ganske kirken. Pastor
Nielsen og biskop Koch prædikede, og gudstjenesten sluttede
med bamedaab og altergang. Efter gudstjenesten samledes
man til fællesspisning i forsamlingshuset, hvor der holdtes
taler af pastor Nielsen, biskop Koch, Morten Larsen m. fl.
Efter middagen samledes man igen i kirken, hvor pastor
Nielsen og Morten Larsen talte. Først ved mørkets frembrud
sluttede højtideligheden, og folk drog hver til sit, de fleste
med den bevidsthed, at de havde været med til at fejre en
højtidsdag, og med haabet om i fremtiden at opleve mange
gode stunder i den gamle kirke, der nu var opstaaet i for
nyet skikkelse. —
Efter at pastor Nielsen i marts 1929 havde udtalt ønsket
om at søge sin afsked, blev der nedsat et udvalg paa 5
mand til at finde en afløser for ham. Udvalget rejste rundt
og hørte flere præster, rettede ogsaa opfordring til et par
stykker men uden resultat. Endelig blev sognepræsten i
Egtved, pastor Sigurd Laursen Vig, anbefalet, og efter at
udvalget havde hørt ham og faaet at vide, at han ikke var
uvillig til at blive valgmenighedspræst i Bøvling, blev der
sammenkaldt til et menighedsmøde d. 20. oktober efter guds
tjenesten ved hvilken pastor Laursen, Vig, havde lovet at
prædike. Ved menighedsmødet fik han en enstemmig op
fordring til at blive menighedens præst.
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Den 14. november forlaa der svar. Det blev et ja med
løfte om at tiltræde embedet her den 1. januar 1930.
I seks aar var han menighedens gode præst, og det skal
stadfæstes, at han hurtigt vandt sig en god indgang i menig
heden ved sin hjertelige og dybe forkyndelse, og især for de
gamle blev han til stor velsignelse baade i kirken og ved
jævnlige husbesøg hos disse. Et sjældent smukt og inderligt
forhold blev der mellem den gamle pastor Nielsen og den
nye præst. Vi vil slutte denne artikel med at fremføre, hvad
pastor Laursen Vig skrev om den gamle præst i »Bavnens«
julenummer 1940, det giver et smukt billede baade af den,
•der blev skrevet om, og den, der skrev.
»Naar jeg skal fortælle om pastor Nielsen, maa jeg for
tælle om ham fra den tid, jeg kendte ham d. v. s. fra hans
sidste aar. Og jeg maa begynde med at skildre ham, som jeg
saa ham første gang. Jeg kendte ham i forvejen af omtale,
og han var kommet til at staa for mig som en mand uden
plet og lyde, som en mand, der vilde føre mennesker fra
indre kamp til fred, og derfor som en mild mand. - Jeg saa
ham første gang en hverdags formiddag, da nogle mænd
fra valgmenigheden vilde vise min kone og mig kirken. Da
vi kom ind i kirken, kom der en gammel, men ikke ældet
mand gaaende ned ad midtergangen, oppe fra koret. Han
havde frakke paa og havde paraply med - det havde pastor
Nielsen altid - og han gik og svingede let med en blød,
sort hat hvis puld aldrig havde faaet noget slag med kan
ten af en flad haand; maaske svingede han lidt i sin gang,
men ellers gik han let og rask. Det var pastor Nielsen,
stedets mangeaarige præst. Det var i øvrigt let at se og
skønne. Hans skikkelse forkyndte det ved hele sit præg. Det blev sagt ham, at det var mig, der muligt skulde være
hans afløser. Saa hilste han paa os, men smilede frem for
sig - stillede sig med ryggen op mod et af stolestaderne og
lagde sine udstrakte arme op paa et par stolestader. Jeg
saa straks, at der fra hans side var noget morsomt og for
nøjet i hans bukken og hilsen. Man kunde ikke andet end
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blive indtaget i ham ved første øjekast og møde! Og vi blev
det.
Han var en mand med et langt liv bag sig i alvor og strid,
som en tro Herrens discipel, der havde raad til at lege og
tage mildt paa livet og dets mennesker og forhold. Her stod
han saa skøn og mild og - om mennesker kan have det med noget af evighedens skær over sig. Han tog - uden
nogen slags fraternisering - saa venlig mod den, der skulde
afløse ham, skønt det var ham en sorg, at han maatte træde
tilbage som præst. Har de tænkt over det, de, som kendte
pastor Nielsen, han smilede ofte, men han lo aldrig. Men
han smilede altid med et smil, der var bestemt indefra, fra
hans hjerte. Derfor var det altid det samme gode smil,
det bar aldrig præg af overlegenhed, haan, overbærenhed
eller noget lignende. Gælder det om noget menneske, at »af
Guds naade er jeg det, jeg er«, saa gjaldt det om ham.
Han elskede gamle Simeon i templet, han elskede ham efter
bibelens ord om ham og efter Grundtvigs sang: Der ganger
sagn saa vide om land - og han var selv gamle Simeon,
hvis liv var gjort lyst, og hvis ventetid var forskønnet,
forsødet eller forherliget ved Jesus Kristus. Hans gamle præstegaard var en lille bondegaard, som man
havde købt til hans formand, pastor Jessen, og bygget et
nyt stuehus til, der i stil faldt sammen med den øvrige
gaard.
Naar man ad nordgavlens indgangsdør var kommen ind i
den lange forstue, havde man hans studereværelse paa ven
stre haand. Traadte man ind, stod man i en temmelig lang,
temmelig smal stue med tre fag vinduer i østsiden. Stuen var
grønmålet i olie. Op til dens nordgavl stod en chaiselong
med bord foran, ved sydgavlen stod hans boghylder, der
var ikke mange, og henne foran dem ved det tredie vindue
stod hans arbejdsbord med en højrygget, rød stol bagved
mellem bordet og reolerne. Det var hans læseplads. Det var altid skønt at komme herind! Her var han næsten
altid at træffe. De lange piber —der hang seks paa pibebræt4
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tet - var nu ikke ofte i brug mere; de havde været det. Han
røg endnu altid, men kun cigar. Der sad han, læsende enten
i sin avis, i et af de kirkelige blade, Højskolebladet eller om eftermiddagen og aftenen - i det ny Testamente.
Naar man kom ind, sprang han op, kom hen imod en og
rakte en en varm og blød haand, man syntes altid, den var saa
ren og kærlig. Saa sagde han: »Næh, er det Dem, velkom
men! Jeg synes næsten, det er hundrede aar siden, jeg har
set Dem.« - Saa vidste man, at man ikke kom ubelejligt,
men at han gerne vilde passiare lidt.
Pastor Nielsen var sjællænder - fra Snesere - man kunde
lige spore det i hans tonefald og tale, heller ikke mere. Det
klædte ham og gav hans tale karakter. Forstander Jakob
Appel sagde engang med et lunt smil om pastor Nielsen
(som han i øvrigt saa paa med meget milde øjne): »Det er
ham, der siger Valgmenighed. Det gjorde han ogsaa. Det
varede selvsagt ikke længe, før ordet gled over hans læber,
naar han havde faaet sig anbragt i den kurvestol, der var
hans modtagelsesstol, og man morede sig, fordi man nu
forventede sig den ejendommelige udtalelse af ordet, fordi
det fik en meget morsommere klang, end naar andre gen
gav det. For der var altid noget fornøjet i det, naar pastor
Nielsen sagde Valkmenighed - saavel som naar han hurtigt
afsnuppende lod to andre ord glide over sine læber, som
han havde sagt saa tit, nemlig »Skodborg-Vandfuld«, der
var de to herreder, hvori han havde færdedes i henved 50
aar - i alle sognene - som en slags grundtvigsk ypperste
præst.
Som levn af sin sjællandske fortid havde han en anden
morsomhed i udtalen: Det henførende stedord »som« eller
»der« erstattede han ofte med et »og«. »Der er ingen og
ved, hvem der har gjort det.« Var det af mangel paa bedre
viden og kultur? - i sandhed, nej.
Han var en overmaade begavet mand, og han var klog,
ikke mindst paa mennesker - og han ejede en aandens dan-
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nelse som faa; han havde vundet over sig selv og føltes større
end den, der havde indtaget en stad. Sjællænderen stak godt i ham paa en anden maade, ja vel
paa mange maader. Som prædikant talte han endnu paa sine
gamle dage meget hurtigt; men folk sagde, at han i de unge
aar havde talt meget hurtigere.
Han kunde selv ironisere over sjællændernes hurtighed i
tale. Han fortalte engang om den vognmand, som i mange
aar havde kørt for ham i Bøvling: Han er kulsvier, og han
ved saa meget, og vi sjællændere har saa let ved at give
vort hjertes tanker udtryk.«
Det kunde til tider knibe, at pastor Nielsen kunde faa
den ro i bilen til eftertanke, som han kunde ønske sig. Pastor Nielsen sagde »Mit hjertes tanke« - et bibelsk udtryk
bl. a. fra de første kapitler i Lukas Ev., som han elskede
meget. Han brugte ofte i sin tale overlæssede udtryk, men
det mærkelige ved det var, at ordene ikke tabte deres ind
hold.
I alt, hvad han sagde, var der liv - hvor ofte han end
havde gentaget det. Og saa den morsomme maade, han
havde at tale paa med overdrevne udtryk. En aften var der
i et selskab en lille dreng, som snart vilde op paa pastor
Nielsens knæ og snart ned igen. Pastor Nielsen fandt sig
længe deri, men til sidst satte han drengen ned med ordene
»Du gør mig livet besværligt« og saa smilede han.
Eller vi kørte engang ud sammen, jeg var chauffør, han
sad ved siden af mig og vilde vise vej, jeg kendte imidlertid
vejen, og han sagde: »Jeg kan ikke begribe, at De allerede ken
der geografien.« Det var bl.a. vejene i Skodborg-Vandfuld,
dem, som han havde kendt ud og ind fra sine mange køre
ture i gamle dage med »Frands« og »Spillemand«. Det var
et par nordbagger, der var saa fortrolige med pastor Niel
sen. Da Frands engang var ved at løbe løbsk med ham,
fordi dens hovedlag var gledet ned over halsen, sagde
pastor Nielsen til den: »Hvor kan du dog nænne det,
Frands?« Og Frands følte sig beskæmmet og beroliget —og
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før de naaede det farlige sving ved missionshuset var
Frands blevet sig selv igen. Engang kørte vi sammen forbi et hus, ud fra hvilket der
kom springende en stor, glubsk hund, der i lange, kraftige
spring fulgte bilen, indtil jeg traadte lidt kraftigere paa
speederen. Pastor Nielsen havde siddet og set fornøjet ud
paa hunden; da den sakkede bagud, sagde han med sin lidt
hæse eller sprøde stemme, fuld af lune: »Jeg har saa ondt
af hundene nu om dage, for det er blevet saa svært at være
hund, efter at der er kommet biler.«
Morsomme, overlæssede udtryk brugte han, men altid
kaldte de smilet frem inde i en, naar han brugte dem. De
varmede og morede. Naar man saa sad i hans stue, faldt
der mange ord, som man maatte høre og huske. Han havde
alle dage læst »Hejmdal«, han interesserede sig levende for
Sønderjylland, og sønderjydernes kamp og deres gode mænd,
og derom stod at læse i »Hejmdal«. Men der var en ting
mere, han søgte spor af i bladet - . Jeg venter altid paa, at
Luthers og Goethes aand skal vise sig igen i det tyske folk«.
- Han stolede paa aanden, han levede selv i haab og for
ventning. Han levede aandelig talt selv i et grænseland.
»Hejmdal« bar bud fra grænselandet, det var et budskab fra
mennesker, der stod i strid og havde noget at kæmpe for,
et hjertets anliggende. Mod saadanne søgte hans tanke, til
dem stod hans hu.
Eller man kom ind til ham en aftenstund, hvor han sad
i sin røde stol i sin stue. Da han omkring 1920, 70 aar gam
mel, blev plaget af gigt og maatte paa kur i Silkeborg, skete
der den forandring i hans tilværelse, at han ikke kunde skri
ve mere. »Naar jeg nu skal skrive, saa tager jeg fat med
hænder baade,« sagde han. Det var ham en sorg ikke mere
at kunne skrive sine prædikener ned. Og han gruede for, at
han saa ikke skulde kunne prædike. »Men jo,« sagde han,
»jeg kunde alligevel huske, hvad jeg havde tænkt at sige.«
Han følte det som en godhed af Gud. Men nu paa hans
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gamle dage rystede hænderne saa stærkt, at det kneb ham at
holde bogen stille foran ansigtet.
Saa var det, han havde faaet sig et nyt Testamente »med
grova ord«, som svenskerne siger. Og de store bogstaver
kunde han fange. Der sad han saa og læste.
»Men er det ikke underligt, jeg kan komme til ord og ud
tryk hos Paulus, jeg har jo nok læst dem mange gange, men
de kan være mig saa nye og indholdsrige, som jeg aldrig
havde læst dem før.«
Ja, undertiden kunde han synes, at han virkelig aldrig
havde truffet paa dette eller hint ord før. - Han fandt
ukendte dybder bag ved ordene. De bar bud om en herlig
hed, der venter os. Om denne herlighed kunde han tale saa
skønt, at jeg bag hans skikkelse øjnede de store kirkens
skikkelser. Det blev baade saa let og saa rigt at tro i hans
nærhed.
Pastor Nielsen græd aldrig, han havde ikke det gamle
menneskes svaghed i saa henseende. Men han talte tit om,
at vi vilde komme til at græde af glæde, naar vi skulde se
den herlighed, der ventede os. Jeg har grædt af glæde over
ham. Da blev han saa stille, sagde slet ingenting. Om han
vidste, hvad jeg græd over, ved jeg ikke.
Han greb aldrig ind i menneskers liv uden ved ordet.
»Jeg kan ikke raade Dem eller hjælpe Dem, men jeg kan
lægge det frem for Gud i bøn,« sagde han. Han kunde el
lers nok selv trænge til hjælp.
Man har fortalt, at han kunde sige til menigheden fra
prædikestolen under sin prædiken: »Aa, giv mig noget, hjælp
mig dog.« Saa kunde han ogsaa selv standse midt i prædi
kenen og give sig til at bede til Gud. —
Naar han talte om at komme til at græde ved den kom
mende herlighed, havde han altid baggrunden for glædesgraaden med, at vi var udfriede af synden og syndens magt
og følgen, at vi var vaagnede op som af en ond drøm til en
lys dag; det onde var kun skygge, min synd var ikke vir
kelighed, ikke evig virkelighed.
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En saadan aften gjorde han mig underlig til mode ved
efter at have sagt saa meget skønt at bøje sig forover og
lægge ansigtet i sin haand og sige: »Og hvad tror vi saa?«
Lidt efter rettede han sig op, strøg trætheden til side og var
igen sig selv.
»De skal ikke holde den samme tale for ofte,« sagde han.
»Det har jeg gjort,« var hans mening. Det kan komme til at
hindre tanken i at bryde sig nye veje og hjertet i at være
frisk. Men samtidig var han selv det smukkeste bevis paa,
hvilken værdi, det har for tanken at have sig et hjemsted.
Hver gang han kom til samme søndagstekst, maatte han
have visse tanker med igen i sin prædiken. Jesu ord og de
bibelske skikkelser førte ham og nødte ham dertil.
Han var et gemytmenneske. Et gemytmenneske, siger V.
Vedel, det er et menneske, der har samlet sig et fond af
varme, varige forestillinger, der knytter sig til hus, hjem,
familie o. m. a. Pastor Nielsen havde samlet sig et saadant
fond af varme, varige forestillinger, der knyttede sig til
Jesu livs historie - i øvrigt ogsaa til historiske skikkelsers
liv. Hvem har ikke hørt ham tale om Ansgar eller Edvard
Storm eller mange andre, som mennesker, hvis liv og ord
havde givet ham fasthed og indhold.
Ved et menighedsmøde sagde engang en mand fra Nees:
»Naar pastor Nielsen begyndte sin prædiken med at sige:
Dengang Vor Herre Jesus Kristus vandrede her paa jorden
sammen med sine apostle, saa var det, som vi blev nær
værende, samtidige med dem.«
Saa nøje levede pastor N. sig ind i de bibelske skikkel
sers liv og tanke - og hvad han der engang havde set, det
stod fast. Jesus siger til Peter ved deres første møde: Du
er Simon, Jonas’ søn, du skal hedde Kefas. Saa maatte pa
stor Nielsen standse ved, hvad det var at være Jonas’ søn,
hvad Peter var som saadan, efter sit naturlige anlæg, men det
vidste han ingenting om ud fra det ord, for saa maatte vi
have kendt Jonas, hans fader, og det gør vi ikke.
Saadan var der bund i det for pastor Nielsen alle vegne
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i »Guds ord«. Guds ord, Jesus Kristus, kendte Peter som
Jonas* søn, saadan kender han ogsaa hver af os, de enkelte
mennesker. Hvem andre end pastor Nielsen vilde ænse or
det Jonas* søn og faa noget ud af det i den forstand, at det
peger paa de dybe anlæg i og fra slægten? Jeg ikke. Lad mig have lov at sige: Jeg har ofte kendt et drag af
misundelse i mit indre, naar jeg har hørt eller læst, at men
nesker har kunnet sige, at den eller den betragter de som
deres aandelige vejleder - el. lign. Jeg har syntes, der var
ingen saadan givet mig paa min vej. Saa mødte jeg - for mit
vedkommende i en alder, da man skulde synes, det var for
sent - i pastor Nielsen en saadan. Og her var mere end
vejvisning, her var et levende menneske, her var en kærlig
hed. - Hvor Gud er god! Derfor greb det mig og mange andre, da stiftsprovst
Hjortkjær sluttede sin tale om pastor Nielsen ved en fest
for ham med at sige: Aah du Guds præst, aah du velsig
nede Guds præst. Blot et enkelt ord: Han lærte mig, at Gud regner ikke et
menneske for at være, hvad det er, men for at være, hvad
det langes efter at blive; derfor salige er de fattige i aan
den, thi Himmeriges rige er deres. - Og naar der staar for
talt, at alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at
høre ham, saa gjorde de det, fordi naar de hørte farisæerne
og de skriftkloges tale, folkets aandelige vejledere, saa lød
det for deres øren, som om der ingen frelse var mulig for
dem, men naar de hørte Jesus Kristus tale, da lød det, som
om der ogsaa for dem var frelse.
Der var et, som pastor Nielsen altid holdt fast ved un
der sin gerning som præst: Jeg gaar ud fra, at der altid sid
der nogen i kirken, der har livskampe, det er dem, jeg taler
til. Med den indstilling, han dermed havde, blev det paa en
maade hans egen livskamp, der blev forkyndt fra prædike
stolen. Det var en af grundene til, at der altid var liv i hans
tale, og at alle maatte høre ham. Det fortælles, at biskop Ga
briel Koch engang skal have sagt om pastor Nielsen, at der-
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som man ragede skægget af ham (gjorde ham ukendelig),
saa vilde man kunde sætte ham paa en hvilken som helst
prædikestol her i landet - grundtvigsk eller missionsk —og
alle skulde høre ham. Det var fordi han var en »Hjertekristen«. Han klagede
somme tider over, at han paa grund af travlhed havde
faaet læst alt for lidt i sine manddomsaar, og han havde
tænkt, at det skulde indhentes, naar travlheden var forbi.
Det blev den imidlertid ikke, før han var for svækket til
megen læsning. Men saa har han til gengæld levet som faa,
levet det kristelige liv, som kun den faar det levet, der
strider troens gode strid og lever i bøn.
Han bad altid om den Helligaand. Og hans liv var et
lutret liv. Han bad daglig om, at han ingen maatte skade,
og her kommer det karakteristiske for ham, at han ingen
maatte skade ved sit ord til vedkommende. —
Hans spisestue var ikke komfortabel. Selv sad han for
bordenden paa en puf. Saa bad han bordbøn; det var hans
egen. Den lød saaledes: Gud, giv du os dagligt brød i dag
og alt det øvrige, som vi trænger til, for at vi maa blive
glade, og det gode i os maa vokse. Deri - i denne bordbøns slutning - ligger der en af »Hans
hjertes tanker«, at det gode vokser i os, idet vi bliver glade.
Det var muntert at sidde til bords med ham: »Jeg an
bringer aldrig mand og kone ved siden af hinanden ved bor
det. De skal sidde over for hinanden, for saa kan de telefo
nere til hinanden med øjnene.«
Han yndede den tanke, at naar man i Jødeland skulde
tænke sig noget skønt og festligt, saa afbildede man det i
form af et gæstebud. Jesus ligesaa. Det var skønt at sidde ved hans bord, hvor hans mangeaarige husbestyrerinde Johanne Sidelmann sørgede smukt
for ham. »Jeg maa hellere,« sagde hun, naar det kneb med
at skære i stykker, og med et lille suk gav pastor Nielsen
kniven fra sig, for han vilde gerne »være pæn. »Derfor
gaar jeg aldrig ud til gilde mere,« sagde han spøgende. Al-
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lergladest var han, naar han havde de fremmede talere ved.
sit bord. Han kaldte dem profeterne. Han kunde komme og.
sige. »De er ved at faa malet, De kan vist ikke saa godt have
profeterne, maa jeg tage dem-«
Og Anders Nørgaard, Vejstrup, tog endda baade sin kone
og sine to sønner med. »Jo, for jeg vilde, at mine drenge
skulde se en rigtig gammeldags grundtvigsk prsest, før det
er for sent.« Han havde valgt den rigtige!
Efter bordet samledes man i hjørnestuen med de gamle
møbler og den afdøde fru Nielsens billede i sølvramme og.
sortrammet kasse. Det var ikke kunstværker, der hang paa pastor Nielsens
vægge, men hvert billede »forkyndte« noget. »Hvad synes
De om den graa farve, vores døre har faaet?« spurgte jeg
ham engang. »Jeg kan ikke lide graat, for den graa farveforkynder ingenting,« sagde han.
Alting skulde forkynde noget.
I stuen hang et billede af den hellige Kristoffer, der bæ
rer Jesusbarnet over strømmen mellem høje klipper; der
hang et billede af Søren Kierkegard, vandrende hen ad ga
den med et trekvart bukseben - altsammen forkyndte denoget, og de bar bud om, hvad pastor Nielsen havde for
kyndt. Hvor glædede han sig, naar han - som ved et barnedaabsgilde i Fjaltring - læste højt af Brandts legende om
den hellige Augustin: »Du lille daare,« siger Augustin til
barnet (Jesus) ved havets bred, »hvor kan du tro, du ver
denshavet kan tømm e---- «.
Hvor glædede pastor Nielsen sig til at fortsætte: Du gamle
daare, hvor kan du tro, du o. s. v.
Men ved nævnte besøg af Anders Nørgaard fik pastor
Nielsen ikke lejlighed til at læse legender, for Anders Nør
gaard fortalte, og pastor Nielsen kunde høre. Gammel var
han, men han maatte holde ud til det sidste. »Han livede
op,« sagde Anders Nørgaard bagefter, »ligesom en gammel
dragonhest, der hører hornmusik igen.« Det gjorde han ogsaa, men dagen efter at »profeterne« var rejst, var haa
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træt. Saa kunde han være lidt uklar af træthed en dags tid.
Ved saadan lejlighed kunde han kalde præsten Emil Koch
i Odense, der var den præst, han helst vilde ligne og følte
sig mest aandelig beslægtet med - uanset hans nære ven
skab og forhold til Morten Larsen - for en højskolemand,
der boede i Vendsyssel. Saa træt kunde han blive den gamle
»gudvelsignede præst«.
Saa maatte man tage kærligt paa ham, for han gav sig
ikke gerne ved en saadan lejlighed. Han vidste jo, at han
tænkte det rette, men ikke, at han sagde det forkerte.
Hans menighed holdt af ham. Han ogsaa af den. Der
var ingen personsanseelse hos ham. Hos alle var han vel
kommen. Mest holdt han af dem, der selv stred, og som
modtog hans ord. Han meddelte sig ikke til mennesker om
sine private forhold. Han talte meget lidt om sin afdøde
kone, skønt de havde levet i et lykkeligt, men barnløst æg
teskab. Folk fortæller, at naar han kom ind et sted, hvor
hans kone sad, blandt andre koner f. eks., kunde han hilse
hende med mange navne paa saa smuk en maade: Min kone,
Else, Fru Nielsen o. s. v.
Han havde ikke mange, der i intim forstand var hans
fortrolige, men derimod mange, der var hans venner. Han
sagde til mig: »Jeg kunde godt fortælle Dem om de forskel
lige her i kredsen, men det vil jeg ikke, De skal selv lære
Dem at kende. Jeg kunde maaske forhindre Dem i at finde
noget godt der, hvor jeg ikke har fundet det.«
Han var engang selv i saa henseende blevet ført bag ly
set. Sladder var bandlyst fra hans mund og hjerte. Han
sagde: »Jeg har lært af pastor Jessen: Enhver er vild i en
anden mands vraa.«
Og selv lukkede han sig ikke op for, hvad der var hans
livs særeje. Men i kirken blev man hans fortrolige. Der
kunde han lukke op til sin strid, sit hjerte til det hellige fæl
lesskab, og han gik selv derind. Han var i ordets bedste for
stand et fint kristent menneske! - Der døde en gammel
kvinde i Ferring, Hanne Kvist; ved hendes baare blev der
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takket, fordi Gud havde udformet et liv, som det her var
sket, og fordi vi havde set det. Saadan er der mange, der
takker Gud for pastor Nielsen, som han var ved Jesus
Kristus.
Sin sidste tale holdt pastor Nielsen i Lemvig Valgmenig
hed paa dennes 50åaars festdag. Forunderlig klart og griben
de var hans vidnesbyrd her - et aandeligt testamente til hans
to gamle menigheder.
Da han om aftenen kom hjem, var han syg og udbrød:
»Aa, jeg er saa træt! I morgen vil jeg ikke læse aviser,« noget, han ellers aldrig forsømte.
Det blev hans sidste hvile. Under stærkt tiltagende syg
dom døde han d. 6. august 1933. Pastor Nielsen blev begravet ved sin hustrus side i kirke
haven ved kirkens østgavl.
Pastor Sigurd Laursen-Vig var menighedens præst til 30.
11. 36. Der gik nu omtrent et helt aar før en ny præst blev
ansat. I den tid blev embedet passet af valgmenighedspræst
Jakob Busk, Lemvig.
Til afløser af pastor Laursen Vig valgte man i oktober
1937 daværende lærer ved Morild skole i Taars sogn i Vend
syssel, Johannes Lomholt Hansen (senere navneændring til
Lumholt).
Han var søn af karetmager Niels Christian Hansen og hu
stru Martha Lumholt i Landsgrav ved Slagelse. Han havde
efter sin konfirmation tjent paa en gaard hos en hestehand
ler i to aar. Kom derefter i karetmagerlære, blev svend
1917. 1919 blev han indkaldt som soldat ved Ingeniørre
gimentet. Paa korporalskolen der fik han lyst til at læse
og kom efter hjemsendelsen paa Jonstrup Seminarium, hvor
fra han dimitteredes maj 1924. Samme aar blev han ansat
ved Morild skole og blev gift med Henny Hedeboe, dat
ter af gaardejer Chresten Hedeboe og hustru Elise Jensen
Hammer af Hyllerup sogn ved Slagelse.
(Om det menighedsarbejde, Lumholt med flere blev dra
get ind i, og som blev en forberedelse til gerningen i Bøv-
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ling, kan man læse i den lille bog: »Pastor Bertel Bjerre,
Taars« med undertitlen: Et samarbejde mellem præst og
lægfolk. Lemvig 1947).
Efter bispeeksamen hos Biskop Oldenburg i Aalborg, blev
Lomholt Hansen ordineret i Taars kirke d. 3. december
1937, og d. 12. december blev han indsat som valgmenig
hedspræst i Bøvling.

Ny kirke

KVINDEDRAGTEN I ÆLDRE TID
(Herning-egnen)
A f Jens Siggaard, Tistrup

Der er stor forskel på damernes påklædning nu til dags, år
1962, og så de dragter, som brugtes for hundrede år siden
eller mere. Nu er damernes dragter så snævre og korte, så
man ser hele figuren, og de stakkels skabninger kan ikke
tage et ordentligt skridt, men må gå og trippe på de syle
spidse skohæle. Gennemsigtige strømper eller det bare ingen
ting på benene. »Man klær’ sig på fransk og fryser på
dansk«, som det hedder.
For hundrede år siden var moden en anden. Min bedste
mor gik i skørter så vide, så hun døjede med at gå gennem
en dør. »Krinoline« kaldtes denne dragt, den var både vid
og lang, nåede jorden. Disse dragter har jeg ikke set i min
tid, men de passede formodentlig bedre til vort klima, end
de dragter, som bruges i dag.
Kvindedragten i min moders tid var også indrettet efter
vort klima, solid og hjemmelavet. Uld var det dominerende,
hjemmevævet og hjemmesyet. Dragten var anstændig. Skør
tet nåede fødderne, og trøjen eller blusen var knappet op i
halsen. Der var hverken bar hals, skuldre eller arme. Tykke,
uldne strømper på benene.
Inderst bar man særken, der var af tvistlærred (»tosseis«),
den var temmelig vid og nåede til knæene, med lidt udskæ
ring for brystet. Nærmest efter kom livstykke og bukser.
Livstykket var hvidt vadmel, knappet op i halsen, underti
den med korte ærmer. Bukserne var »owen« d. v. s., de be
høvede ikke at knappes op, når man skulle på naturens
vegne. Næste klædningsstykke var »æ klok«, strikket skørt
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af uldgarn - den gik op midt på brystet - med skulder
stropper. Tykke, uldstrikkede strømper brugtes den gang.
De nåede knæene, hvor de gik over kanten af bukserne,
holdt oppe af strømpebånd, strikkede eller tøjstrimler. Jeg
husker, at der var dybe furer i min moders ben efter disse
hosebånd.
Et underskørt af vadmel, eller »trængån a tvist mæ uld
islæt sku der osse te«, ja, somme tider flere.. »Gammelmuer«
gik med flere skørter. Endelig kom »æ kjowel, trøj få owen,
o skywt få nejen«, som regel halv uld eller uld. Kjolen
skulle være lidt længere end underskørtet - fodfri - fodtøjet
var træsko; dette fodtøj brugtes både inde og ude. I dag
ligstuen var der almindeligvis lergulv (sandstrøet). I køkken
og bryggers stengulv. »Man spytter på gulvet, hvor man
vil«. Gammelfar og- mor brugte sivsko i stuen, lavet af
halm- eller sivfletning. Om vinteren brugte fader og moder
også sivsko indendørs (»Syviskow«).
Som hovedbeklædning brugtes »æn hoekle« af tynd uld
eller damask, med en snip ned over baghoved og hals, bun
det fortil under hagen. Farven på de forskellige klædnings
stykker var grå, brun og sort. Strømperne var næsten altid
sorte.
Kirkedragten
N år man skulle i kirke eller til selskab i nabolaget, »skul æn
keres leet«, have søndagstøjet på: Trøje med blonder i hal
sen og med læg foran på brystet. Kjole med læg og garnerin
ger, skoet med kantbånd, fløjl eller musselin. Rent forklæde
af bomuld eller sirts (Til daglig gik man med forklæder af
grovere stof). Det var ikke almindeligt, at forklædet gik
op for brystet; det bandtes om midjen med sløjfe bagpå,
nåede knap så langt ned som kjolen. Træsko med læder over
vristen (til pænere brug gik man efterhånden over til at
bruge læder-træsko, hvor kun bunden var træ) blev blan
ket eller smurt (sko og støvler brugtes sjældent). Et stort,
tykt uldklæde med frynser over hovedet, ned over ryggen
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og armene, hæftet foran under hagen (et lille hovedklæde
over håret inderst). En paraply i hånden, hvis det så ud til
regn. Det var udstyret. Var det koldt, »sku æn ha æ wanter
o«, pæne fingervanter. Til daglig brugtes mest lufvan ter,
hvis f. eks »æn sku ur o hint brindsel ind« - (hænderne hold
tes bedre varme i luffer end i fingervanter).
Festdragten ved vintertide
Skulle der være gilde, bryllup, begravelse, eller man skulle
til alters, trak man i nyt, rent undertøj, sort kjole med læg
og garneringer (»kistklæjer«), sko eller støvler på fødderne.
Vinterkåbe (blå eller sort farve), kyse eller kapot på ho
vedet. Kysen var udvendig sort lasting, foret med vat eller
uld, indvendig drætet med uldent stof af lysere kulør.
Kysen gik baghovedet rundt ned mod skuldrene, med bånd
under hagen. Kysens kant rundt om ansigtet var kantet med
et bånd af sløjfer. - Kapothatten lå oven på hovedet med en
kant ned på siden, bag på hovedet ned til »knolden« (hå
ret). Stoffet var vel stivlærred beklædt med silke, lasting
eller fløjl pyntet med sløjfer og kruseduller, et par bånd bun
det i sløjfe under hagen; men dette sidste var ikke alminde
ligt. Jeg har et fotografi af min bedstemoder med en så
dan kapot på hovedet, men uden bånd. - Skulle der køres
til festen, hvilket næsten altid var tilfældet med de store
afstande på heden, så var der mange, der trak i kørekappe.
Den var af vadmel, stor og vid. En fåreskindsfodpose til at
stikke benene i hørte også til, muffediser til håndleddene
og en lådden muffe, ofte af skind, til hænderne. Til fest
dragten hørte vel også en »lomklee, neesklud«. I de gamles
tøj var der lommer (lommetørklæder brugtes i almindelig
hed ikke).
Sommerdragten
var i det ydre som vinterdragten - i ældre tid. Man smed et
»underskywt« eller to. Var det meget varmt, trak man
både »klok o bowser å«. - Jeg mindes ikke, min moder
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nogen sinde gik i tyndt sommertøj; men heller ikke med hat
på hovedet. Min moder var født 1844, og hende så jeg, når
hun skulle ud, med sjal og hovedklæde. (Enkelte brugte hat,
men de var måske yngre). Det var en fattig tid, næsten alle
var fattige. Gniere var der jo, som gik usselt klædt, selv om
de havde bedre råd. Meget fattige folk kunne nok kendes
på tøjet. Det var lappet og stoppet mere end almindeligt.
Om sommeren brugtes til hverdag en hat af hvidt lærred,
den havde kysens form, gik bag ned over hals og skuldre,
havde et krølbånd rundt om ansigtet og bånd under hagen.
Fine træstivere var indlagt for at holde hatten i form.
T redie slægtled
I slutningen af forrige århundrede kom der en ny tid med
andelsbevægelsen. Der blev bygget mejerier og slagterier.
Landbruget blev hovederhverv i stedet for bindehosen. Der
blev lagt bræddegulv i stue og køkken. Cementgulv i bryg
gerset afløste de toppede brosten. Den gamle bilæggerovn
blev afløst af kakkelovnen. Stuen blev tapetseret. Efterhån
den blev klædedragten også moderniseret. Kvinderne havde
opdaget, at det tøj, man handlede med i butikkerne inde i
staden, var finere end det hjemmelavede vadmel.
Der skete ikke store forandringer i klædedragten fra min
bedstemoders tid til moders do. Bedstemoder og moder gik
omtrent i ens dragter. Med tredie generation (mine søstre)
skete der lidt forandring. De brugte mere købetøj. Skørterne
havde vel omtrent samme længde og vel også samme vidde,
men man så dem med bar hals og arme, med lyse, ja, helt
hvide, bluser om sommeren. Min fader sagde, at det var
helt uanstændigt. Der var også blevet opfundet et klæd
ningsstykke: »korsæt«, tynde metalstivere indsyet med kort
afstand i stivlærred. Klædningsstykket bestod af to halv
dele, samlet med snore i ryggen, hæftet foran, og nåede fra
bryst til hofte. - Med korset kunne man snøre sig ind i mid
jen. Man smed altså livstykket og trak i korset .—Damefri
sører fandtes selvfølgelig ikke dengang, men der var enkelte
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unge piger, der fandt på at bruge krøllejem til håret. De
unge begyndte også at rette sig efter moderne: med pufær
mer og blondekraver, gik med hat, vinter- og sommerhat,
hvilke efterhånden udviklede sig til mægtige dimensioner,
eftersom moden bød. Hattene var af strå eller filt, pyntet
med fjer, kunstige blomster m. m. Unge koner fik plydsoverstykker, ja, man så brede gårdmandskoner i skind.
Skindhuer var også en tid på mode. Men uldstrikkede strøm
per, lange skørter og håret sat i knold i nakken var endnu,
som det havde været brugt i de forudgangne slægter.
Småpigerne gik i korte skørter, med hårfletning ned ad
ryggen. Om sommeren med stumper (»stunthoser«) eller bare
ben (blev brugt af både børn og voksne). Men ved konfir
mationen blev de små piger pludselig voksne og skulle gå
i lange skørter. Alle konfirmander var i lange, sorte kjoler
(altså pigerne). De gik så sært og stumlede rundt i de lange
skørter. Måske passede skoene heller ikke; det hele kunne
godt være en ældre søsters aflagte tøj, eller skoene var må
ske købt hos en marskandiser i Herning.
Mine søstre havde i Herning Folkeblad set en mægtig an
nonce fra manufakturhandler Gotfred Kristoffersen, Bred
gade, Herning. Det var alle tiders godtkøbsudsalg. Priserne
var latterligt billige, ja, man kunne næsten kalde det røver
køb. Et sådant tilbud kunne man ikke lade gå fra sig. Der
var »eet ant for«, vi måtte en tur til Herning. Det var sidst
i januar, vi startede længe før dag. Stjernerne tindrede fra
den blå himmelhvælvning. Rimen satte sig i tøj og øjenbryn
og i hestenes hår og manker. Sneen skreg under hjulene. Det
var en kold tur; der var to mil til Herning. Vi boede i
Ilskov.
Den korte vinterdag gik hurtig for os i Herning. Det tog
tid for mine søstre, inden de fik udtaget, hvad de kunne
bruge af de fine varer. Der var jo en grænse for, hvad pun
gen kunne holde til. Der var nok også andre ærinder, der
skulle besørges, det var ikke hver dag, man kom til staden.
Jeg skulle måske ned til marskandiseren, om jeg kunne få
5
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fat i et par brugte støvler, men endelig kom vi af sted på
den lange hjemvej. Jeg husker, mine søstre talte om, at va
rerne alligevel ikke var slet så billige, som det havde set ud
til i avisen.
Men folk kan nu også være utaknemlige og ikke lette at
stille tilfreds.
Smykker
Evas døtre har alle dage brugt smykker til at pynte sig med.
Som nu brugtes også i min bedstemoders og moders tid øren
ringe, menst af guld eller sølv i forskellige mønstre. —Bryst
nåle har været brugt langt tilbage i tiden - af forskelligt
metal og forskellig form. Ure og urkæder samt hals
kæder kom også på mode i nyere tid, samt fingerringe og
forlovelsesringe. Hverken min bedstemoder eller moder
brugte ringe, heller ikke forlovelsesringe, som blev mode i
nyere tid. Armbånd hører også den nyere tid til.
Men man måtte ikke pynte sig ud over det almindelige,
for så »ku dær jo blyw snak ommer. - Hun er eet som wi
anner, derfor ska hun nøfles« gjaldt nok før som nu.

GAMLE GÅRDE LANGS KARUP Å
Af Vald. Andersen
Langs Karup å i Ginding herred ligger en række gamle går
de, som udviklingen for nogles vedkommende har forvandlet
til mange ejendomme eller småbyer. På ældre landkort, f. eks.
Mansas kort fra ca. 1840, er det tydeligt nok at se, at disse
gårde i sin tid har haft meget vidtstrakte arealer og har
været omgivet af stor ensomhed. Moselund, der oprindelig
hørte til Funder sogn, men nu til Engesvang. Munklinde i
Bording sogn, Agerskov i samme sogn. Over Uhre, Nedre
Uhre, Kølvraa, Hessellund, Egelund, lldsgaard og Grovegaard, alle i Haderup sogn.
De nævnte lokaliteter var alle oprindelig enestegårde, lig
gende uden for landsby og fællesskab1). Med undtagelse af
Grovegaard og lldsgaard havde gårdene tilliggende mod
Karup å, grønne engdrag, der lyste en smule op i den mørke
hede, som gennem århundreder uanfægteligt beherskede
egnen. Men forud for lyngens herredømme lå den tid, da
skovene endnu var med til at præge landskabet, og herom
fortæller gårdenes navne. Måske skal man dog være var
som med at drage for vidtgående slutninger om skovlandets
udstrækning ud fra disse navne. Lund må muligvis forstås
som skovrest, en sidste levning af den gennem et langt tids
rum vigende skov. Det kan tænkes, at de grønne lokaliteter
langs åen har tiltrukket bebyggelsen, som fik navn efter
naturforholdene, hvilket støtter den antagelse, at der her var
tale om afvigelser fra egnens almenpræg - det mørke lyng
land. Uden naturromantik i sindet, upåvirket af fuglesan
gen i den grønne skov osv., holdt fortidens beboere af disse
lund-gårde mere blikket rettet mod det hårde nyttehensyn.
Træer var bygningsmateriale, gavntræ til fremstilling af
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redskaber og husgeråd, evt. egebark, som kunne sælges til
garveren. En skønne dag var der ingen træer tilbage, men
om dette tidspunkt savnes nærmere oplysning.
Visse fællestræk har utvivlsomt været gældende for disse
gårde. Beliggenheden udelukkede ikke, at beboerne på et
vistnok ret tidligt tidspunkt blev fæstebønder. Derimod må
afstanden til de nærmeste herregårde have været en hindring
for at kunne pålægge beboerne egentligt hoveri. Med de
gennemgående ringe jorder var der vel ikke større mulig
heder for økonomisk rejsning, selv om der kendes eksempler
på velstand2). Alt i alt synes den gamle bondesel vstændighed og nedarvet tradition at have haft et fristed i disse af
sides liggende Ginding herreds gårde.
Interessen for at underlægge sig de her omhandlede gårde,
måtte naturligt findes hos besidderne af hovedgårdene Avnsbjerg, Hald, Herningholm samt Lundenæs. Forud for disse
herregårdes indflydelse spores dog en anden godssamlings
periode, repræsenteret af den katolske kirkes institutioner
og fremtrædende mænd, således »Vor Frue alter« i Karup.
Moselund m. m. gods skænkes 1487 af Henrik Pedersen
Prip til Aarhus bispestol og kom senere under Silkeborg len.
Efter Fischernes tid på Silkeborg kom godset 1720 atter
under kronen. 1724 frasolgtes den lille hovedgård Sejl,
hvorunder Moselund lå. Køberen var Jens Jørgensen Serup
til Hald, en foretagsom mand, som lod godset gå videre til
sin søn, landsdommer Enevold Heug. Efter flere ejere blev
Sejl gods 1815 splittet, og Moselund købtes af fæsteren Jens
Petersen for 2900 rbdlr. n. v. Fra o. 1620 til 1855 sad
samme slægt på Moselund. Efter matriklen 1688 var går
dens hartkorn 4-3-2-1. Det ser ud til, at gården til tider har
haft to beboere eller måske flere. 23. august 1681 var Chri
sten Jensen og Christen Madsen i Vester Moselund indstæv
net for sammen med flere andre at have volddrevet (ulov
lig fædrift) i Skygge enge, der var bløde og havde lidt skade
derved8). Da Moselund er udførligt omtalt andetsteds, skal
der ikke her siges mere om den gamle gård4).
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1495 solgte Anders Munk noget gods i Hardsyssel til
Niels Clemmensen til Blæsbjerg ved Holstebro, senere ejer
af Avnsbjerg. Blandt godset var Munklinde gård. 1683 var
gården iflg. markbogen under Vosborg, hvis ejer nævnes
som Peder Andersen5). 1693 var ejeren Peder Andersen,
Trøstrupgård i Timring sogn. (Da N. og Sdr. Vosborg ved
markbogens affattelse ejedes af Fr. H. Schwanewede, synes
foranstående oplysning at bero på en fejlskrivning. Måske
var Peder Andersen, Trøstrup, allerede ejer af Munklinde
1683). 1743 købtes Munklinde til selveje af Anders Chri
stensen, der beboede gården. Sælgeren var Jens Mortensen i
Bøgelund, altså en mand i nabolaget. Overgangen fra fæste
til selveje var her sket under særlige omstændigheder, må
ske fordi gården ikke var tilstrækkelig eftertragtet af større
godsejere. Anders Christensen skulle herefter være den før
ste selvejerbonde i Ginding herred6). Inden 1752 må han
have afstået gården, eller rettere den halve gård, idet der
var 2 beboere på gården. 14.3.1752 gav Niels Pedersen
pantebrev til Christen Graversen for 100 sldlr. og pantsatte
den halve bondegård Munklinde. Den anden halve gård var
sikkert på den tid ejet og beboet af Pedes Andersen Uhre.
Niels Pedersen med tilnavnet Møller fik en stor efter
slægt på Munklinde. 10. september 1764 var han i Klode
Mølle, hvor han kom i selskab med sin morbroder Christen
Borregaard i Kragelund og Christen Bonde, der var Niels
Pedersens fætter. Mølleren, Cynde Smith, udskænkede ved
denne lejlighed 2 potter fransk brændevin, hvilket var for
budt. Da regningen blev præsenteret lød den på 9 mark og
6 sk. Niels Pedersen lagde først 24 sk. som sit bidrag til
betalingen, derefter 48 sk., hvilket imidlertid også var for
lidt. Så forbød Cynde Smith ham at tage hesten, han var
ridende på, og som tilhørte hans stedfader og svigerfader
Peder Jensen Lundum i Julianehede, tidligere Bording Mølle.
Niels Pedersen belavede sig på at gå til fods til Munklinde;
han var kommet ud på møllebroen, da møllerkonen kaldte
ham tilbage, hvorefter han da også »stadig ved møllerkonens
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overtalelse fik bæstet.« Hermed var sagen ikke ude af ver
den. Da Peder Jensen Lundum hørte herom, og yderligere
detailler blev fremdraget, fandt han anledning til at lade
Cynde Smith indstævne. Der kunne måske ikke her ses bort
fra, at han, mens han havde Bording mølle, havde ført flere
processer mod Cynde Smith angående Elbæk bæk, indtil de
1756 »formedelst gode venners mellemhandling« sluttede
forlig. Nu anklagede han Cynde Smith for under det oven
nævnte samvær i Klode mølle at have sagt nogle ord om
Peder Lundums afdøde hustru og altså Niels Pedersens mo
der, »til beskiemmelse, fornærmelse, tort, blame, mis-credit
og creditspilde«. Desuden ønskede han mølleren dømt for
ulovlig udskænkning af fransk brændevin. De fornærmelige
ord var, at Peder Lundums sal. kone og hendes afkom var
noget tyvepak. Der skulle naturligvis føres vidner, men
foruden de allerede nævnte havde kun sr. Herman Bang og
madam Smith været til stede. Retten fastslog, at de tre af
vidnerne var vildige, at »en af dem er hans afg. hustrus
egen livfødte og naturlige søn, nemlig Niels Pedersen i
Munklinde. En anden, nemlig Christen Borregaard, er hen
des broder, og den tredie, Christen Bonde, er hendes bro
dersøn. Herman Bang havde ikke hørt, at Peder Lundums
hustrus navn blev nævnt. Cynde Smith hævdede, at det var
kun billigt, at enhver betalte, hvad han havde fortæret i et
værtshus, inden han forlod dette. I øvrigt var Niels Pedersen
jo ’mand for sig selv’, ’men Peder Lundums trættekjærhed
er denne sags kilde.’« Retten frifandt Cynde Smith, der dog
måtte betale 4 mark i mulkt for den ulovlige udskænkning.
For Peder Lundum kom sagen til at koste 4 rdl. 4 mk. i om
kostninger, og for unødig trætte 2 rdl. til justitskassen og
desuden 2 rdl. til herredskassen.7).
Peder Lundum døde sidst i maj 1768, idet han efter en
lang tid at have været »særdeles melankolsk, sørgmodig,
traurig og som forvildet« ombragte sig selv med et bøsse
skud. Hans legeme blev efter rettens kendelse begravet i kir
kegården med jordpåkastelse.8)
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Det usædvanlige familieskab mellem Peder Jensen Lun
dum og Niels Pedersen, der var gift med Else Pedersdatter,
hvorved Peder Lundum samtidig blev sted- og svigerfader,
må forklares ved, at såvel han som hans hustru begge havde
være gift før. Else Pedersdatter døde 1767, hvorefter N. P.
blev gift med Ingeborg Christensdatter fra Bøgelund.9) Da hedens kolonisation 1759 var under forberedelse, fore
sloges det bl. a. at erhverve heden vest for Karup å til for
målet. Det ville i så fald blive nødvendigt at købe de her
liggende enlige gårde, og Marcus v. Hielmcrone på Hemingsholm fik til opgave at rette forespørgsel til ejerne for at
indhente oplysning om gårdenes forhold, om de kunne købes
og til hvilken pris. Han satte sig også i forbindelse med fol
kene i Munklinde og kunne derefter meddele kolonikommissæreme, Hans de Hoffman og Deichmann, følgende: Munk
linde. Her er 2de beboere, navnlig Peder Andersen Uhre
og Niels Pedersen. Med disse tvende haver jeg handlet an
gående deres påboende gård, som matrikulerer af htk. 5-30-2, men (det er) ikke muligt, om De skal sælge den, at kan
afkøbe dem den ringere end for 400 rdl., hvilken summa
de beretter noget nær selv at have givet uden med den at
have bekommet nogen besætning. Beretter og at have sat en
del bekostning på bygning. Conditioner: 1) At de med
børn, indbo og besætning af alt det, de ejer, må flytte og
fare, hvorhen de vil i Hs. kgl. maj.* riger og lande. 2) Til
gården hører intet ungt mandskab, og de tjenestefolk, som
tjener beboerne, vedkommer ej heller gården, men er af pro
prietærgodser. 3) Udbeder de dem Deres kgl. maj.’ allem,
resolution så betimelig, at de kan være om dem om bopæl
igen, i fald allerhøjest bem. D. M. allem, måtte finde for
godt at handle med dem. 4) Købesummen beder de aller
underdanigst måtte blive betalt førstkommende Viborg
Snapsting.
Ellers meldes: Hvad landgilde, der skal eller bør gå af
gården, kunne de ingen forklaring gøre om, såsom den i
mands minde haver været beboet af selvejere. De forklarede,
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at gården er vel forsynet med enge, både gode og middelmå
dige, at kunne avle ungefær 50 læs hø, og agerjorden at være
i god drift. Rugsæden skal følge købet.«
Agerskov samt Stubkjær og Søbjerg hørte 1759 under
Avnsbjerg og omfattede den nordligste del af Bording sogn.
Den største part lå i lyng, og egnen er karakteriseret ved
historien, at Bording møller engang solgte 100 tdr. land hede
i Agerskov for en omgang kaffepunche10). Efter at Steen
Steensen til Avnsbjerg havde modtaget forespørgsel om
eventuel afståelse af Agerskov m. v. til koloniformål, skrev
han til Hielmcrone:
» ... Foruden omskrevne gård i Aggerskov i Bording sogn
er jeg tillige ejer af 2de andre gårde i samme sogn, strax ved
hinanden beliggende, nemlig Stubkiær og Søiberg, hvilke ste
der jeg ikke rettere ved end at være til den såkaldte Kragsøhede angrænsende. Af dette gods, som nu er i meget god
stand, hvortil jeg have anvendt stor bekostning med byg
ningstømmer og videre, og rigtig uden restance svarer hvad
bør, har jeg, skjøndt det er min hovedgård Avnsbjerg tem
melig langt fraliggende, årligen af højfornødenhed måttet
betjene mig, både til kørsel og nogle dages hoveri, siden mine
herværende hovbønder ikke kan overkomme at bestride
det, i hvilken henseende bem. gods enten alt eller noget
deraf, falder mig hel u-mistelig, thi her på egnen er ikke
gods igen at få, og om så var, blev det til en fast u-tålelig
pris for mig. - Ikke desto mindre skulle Hs. kgl. Maj. allern. eragte at afkøbe mig dette gods, som efter min jordebog, hvoraf jeg har den ære at fremsende en rigtig udtaget
genpart, beløber sig ialt til 10-4-1-2 htk., skal jeg vise min
alleru. tilbøjelighed at overlade det, thi Agerskov er for
nogle år siden for en høj pris købt hertil, er nærmest belig
gende og ikke så vel kunne alene afstås uden i et samlet køb
med det før ommeldte øvrige gods.«
Steensen skrev dette 24. dec. 1759 og sluttede med gode
juleønsker for Hielmcrone og familie, men var, som det ses,
ikke indstillet på at give noget bort til koloniformålet, i
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hvert fald ikke i dette tilfælde. Det må dog siges, at han i
andre henseender viste imødekommenhed over for koloni
foretagendet, om end ikke uden vederlag.
Den nævnte jordebog giver følgende oplysninger:
Agerskov i alt htk. 3-6-2-2. Der var 2 beboere, Hans Pe
dersen og Jens Rasmussen, der hver svarede 4 rdl. i årlig
landgilde. Stubkjær, htk. 3-4-2-1, var beboet af Christen
Nielsen, der svarede årlig 4 rdl. 4 mark. Den gamle land
gilde af gården havde været: 2 tdr. rug, 2 tdr. havre, 2 harbopund smør, 2 skovvogne, 1 svin, 1 fødenød. Stubkjær,
htk. 3-1-0-2, beboet af Knud Nielsen, hvis årlige landgilde
var 6 rdl.; gi. landgilde 2 tdr. rug, 3 tdr. havre, 1 harbopund smør, 1 skovvogn, 1 svin, 1 fødenød.
Disse landgildeydelser peger tilbage mod længst svundne
tider. Ved en skovvogn forstås en 14 alen lang vogn af træ,
som brugtes til kørsel af træ fra skovene11). Det var en al
mindelig ydelse af gods i Silkeborg len. Ved landgildens om
regning i penge er hartkornet tydeligt nok ikke lagt til
grund i de anførte ydelser. Den næste gård i rækken mod nord var Over Uhre. Her
var htk. 2-4-3-0, og den årlige landgilde var 4 rdl. Gården
ejedes af Morten Quistgaard på Stubbergaard, der som op
rindelig studehandler havde god forstand på både penge og
gods. »Jeg har vel ikke haft i tanke at afhænde noget af
det lidet mig tilhørende gods, men for alleru. at følge min
allem, konges vilje skal bem. gård gerne afstås, men under
166 rdl. 4 mark kan jeg i henseende til de på dens bygning
og forbedrelse anvendte bekostninger såvelsom og til de
der tilhørende mandkiøn, som følger gården og i (med) ti
den kan anses for den bedste del af købesummen, ikke uden
min skade sælge den.«
De omtalte mandspersoner, der her så klart regnes blandt
gårdens bedste aktiver, kunne bruges som soldater eller må
ske engang blive nyttige på ejerens gods. 1637 nævnes An
ders Nielsen i Over Uhre.
Nedre Uhre havde htk. 5-1-3-2 og var dermed mere end
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dobbelt så »stor« som forannævnte. 1759 ejedes gården af
Simon Pedersen Hosekræmmer i København, der ikke var
utilbøjelig til at sælge, men ikke kunne svare Hielmcrone,
før han havde været i skriftlig forbindelse med gårdens be
boer, Mads Pedersen. Denne indfandt sig en dag på Herningsholm og afleverede sin husbonds tilbud. Gården skulle
koste 40 rdl. pr. td. htk., og betingelserne var følgende: 1)
Pengene ville han udbede sig betalt til snapsting 1760. 2)
Al ved gården værende besætning og kreaturer, bæster,
vogne, plovredskaber såvel som beboernes indbo var ikke
med i købet. 3) Beboeren Mads Pedersen med kone at må
flytte og fare uden prætentioner af den købende, hvor de i
Hs. Maj.’ riger og lande kunne lyste. 4) Med allerførste øn
skede han sig efterretning, om Hs. Maj. ville erholde går
den til denne pris, så han (M. P.) i tide kunne se sig om ef
ter anden lejlighed.
1637 nævnes Las Rasmussen i N. Uhre. Begge gårde næv
nes blandt samtlige i Karup birk, hvis beboere »klageligen
tilkendegav, at de på grund af misvækst på nogle års tid
som og af den ringe engbjerring« ikke kunne svare deres
landgilde.12) Af denne oplysning synes at fremgå, at begge
Uhre-gårdene engang havde hørt under »Vor Frue alter« i
Karup. 1637 hørte de under Silkeborg len, hvorunder det
kirkelige gods, som var samlet i og omkring Karup, efter re
formationen blev lagt. 1670 nævnes Peder Madsen i N.
Uhre18). Anders Pedersen fra N. Uhre vidnede 1676 på her
redstinget og kunne da mindes 50 år14). Peder Andersen Uhre
i Munklinde, som var sognefoged i Bording sogn og er om
talt under denne gård, var måske Anders Pedersens søn.
1483 nævnes Clemen Jensens skødebrev på Kølvraa15).
Da der 1490 nævnes en Clemen Eriksen, der solgte Kølvraa
til »Vor Frue« i Karup, er de nævnte måske den samme
mand. 1608 svarede Anders Madsen stedsmål (inidfæstning,
betaling ved overtagelsen af en fæstegård) af en gård i
Kølvraa, som Christen Nielsen fradøde16). Kølvraa nævnes
ikke blandt det gods, som foresloges indkøbt 1759, rimelig-

GAMLE GÅRDE LANGS KARUP Å

75

vis fordi gården i forvejen tilhørte kongen, men nærmere
oplysning herom savnes.
Hessellund nævnes 1483 og var da beboet af Mads Jen
sen17). 1664 nævnes Christen Nielsen i Hessellund, der dette
år købte 8 bismerpund bly fra Karup kirke. 1759 hørte
gården under Lundenæs, hvis ejer, Biilow, var bosat i Hol
sten. Hans foged eller forvalter var J. Bredal på Dalagergaard, Borris sogn. Gården Ildsgaard (nu kaldes stedet jo
Ilskov) hørte ligeledes under Lundenæs og tænktes også købt.
Efter at have indhentet direktiver hos ejeren meddelte Bre
dal, at de to gårde nok kunne købes. Det var til Ildsgaard
10-5-3-3 htk., til Hessellund 7-3-0-1. Denne gård gav 7
rdl. i årlig landgilde og forrettede ægt og kørsel. Ungt mand
skab var der intet af; den eneste, der kunne komme på tale,
var bortrømt. Der var 2 beboere på gården. Ildsgaard hav
de 4 beboere, som hver gav 3 rdl. i landgilde, her var ungt
mandskab, hvoraf dog kun en var 19 år, mens de andre
var børn. Beboerne gjorde ægt og kørsel. Gårdene tilsam
men skulle koste 1000 rdl. Desuden forlangte Biilow, at pen
gene skulle kunne udføres af landet uden at betale »6te og
10de penge«. Siden Lundenæs var et stamhus19) (der ikke
måtte forringes), ønskede Biilow fritagelse for at købe andet
jordegods i stedet.
Egelund nævnes 1466, da Niels Skadelund af Gistenis
pantsatte den vestre gård i Egelund til Mathias Jensen for
30 mark. To år herefter havde Jep Jepsen overtaget pantet,
og 1471 pantsætter han gården for 30 mark. Hvem der nu
blev panthaver, oplyses ikke, men 1510 ejedes gården af
biskop Erik Kaas, som s. a. skødede den til Niels Clementsen, hvorved den vestre Egelundgaard kom under Avnsbjerg.
Den østre gård i Egelund nævnes 1480, at Peder Hiull
ifl. vidne af Viborg byting havde købt gården af Morten
Lauritsen. Det kunne se ud, som om Morten Lauritsen ikke
ejede hele den omhandlede østre gård. Kirstine Lauritsdatter havde i hvert fald pant i gården. Hun var gift 2.
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gang med Jens Andersen i Holstebro, men havde i tidligere
ægteskab datteren Anne Jepsdatter. Da hun var blevet myn
dig, antog hun Niels Clementsen til at varetage hendes in
teresse i pantet, som hendes moder og stedfader »haffuer
udsatt« (udbudt til afståelse). Dette skete 1512. Allerede
1509 havde Niels Clementsen dog af »rigenns cantzeller«
fået den østre gård i Egelund tildømt. Men der må altså
være fulgt et efterspil, fordi gården var behæftet med pant.
1513 havde Niels Clementsen imidlertid fornøjet Christen
Jensen i Wildemosse for det pant, hans fader, ovennævnte
Jens Andersen, havde i gården, og 1514 havde han ligeledes
forligt sig med Niels Høeg, der også havde haft pant i går
den, og skulle Niels Høeg herefter finde flere pantebreve,
lydende på gården, forpligtede han sig til at melde dem døde
og magtesløse.20)
Hermed var Niels Clementsen omsider ejer af begge går
de i Egelund. Han var en meget virksom godssamler, ind
flydelsesrig og uden tvivl en dygtig mand, død 1518. Af
Avnsbjerg havde han vist kun ejet de 2/3, som efter hans
død inddroges under kronen, idet der rettedes beskyldnin
ger mod ham for misligheder. Hvorledes det gik med Ege
lund vides ikke. O. 1530 nævnes i Egelund: Morten, der i
landgilde svarede 4 tdr. rug, 1 pund smør, 1 skovvogn, 1
skovsvin.21)
1759 var der endnu kun de to gårde i Egelund. Den ene
ejedes af Peder Frøelund i Lund, der 1757 havde købt går
den. Han ville godt sælge igen, men ikke for en ringere
pris end 700 rdl., da han selv havde givet 650 rdl., hvilket
hans skøde udviste. Der var til gården 7-2-2-0 htk. Købe
summen skulle han have til Snapsting. »Gården sælger han
med beboerne, navnlig Jørgen Christensen og Jens Jørgensen.
Ungt mandskab er der intet af, kun et barn på 4 år. Ellers
meldes, at beboerne skal stå dem skikkelig vel og uden re
stance svarer deres landgilde, som er: penge 10 rdl., rug 5
tdr., smør 2 lispund og hver gør årlig 2de 3 a 4 mils rejser.
Til gården skal kunne avles ungefær 80 læsser godt hø.«
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Den anden Egelundgård hørte 1759 under Kjærsholm, der
havde fælles ejer med Palstrup. C. D. Friedenreich skrev:
»I hvor højt min allerunderd. pligt befaler mig at efterkom
me min allem, konges villie og ordre, og i hvor højt jeg end
af mit hjerte ønskede samme, så umulig er det mig at over
lade Hs. kgl. Maj. den gård i Egelund, der tilhører Palstrup
stervbo, såsom jeg endnu ikke ved, hvad af min salige for
ældres gods jeg bliver ejende, siden det for nærværende tid
svæver under skifte og deling mellem min søster og jeg ...«
Som den sidste af de her omtalte gårde lå Grovegaard
noget fjernere fra ådalen, midt i heden, og repræsenterede
muligvis en anden gårdtype end de forannævnte. Den havde
1 sin tid haft 2 beboere, der i landgilde svarede 1/2 td. smør,
2 svin og 1 foderokse. 1752 var gården hjemfalden til kon
gen på grund af skatterestancer, hvorefter man havde ud
budt den til auktion, nogle gange forgæves, mens gården en
delig ved en auktion i Ringkøbing 1753 blev tilslået lands
dommer Fr. Schinkel til Hald for 140 rdl., men hertil kom
betaling af de resterende skatter. Vi møder her egnens
vistnok mest fremstormende godssamler på den tid, med
forstand på jordgods, fortrolig med den hertil hørende
juridiske spidsfindighed, initiativrig uden noget som helst
hensyn til siddende fæstere o. a. og i øvrigt temmelig blot
tet for sympatiske karaktertræk.22) På forespørgselen om
salg af Grovegaard til kolonierne svarede han omstændeligt
og understregede stærkt de betydelige bekostninger, han
havde haft på gården, ligesom han omtalte en påbegyndt
opdyrkning ved det senere såkaldte Gedhus syd for Kragsø.
Efter den almindelige opfattelse lå dette hedeareal dog uden
for Fr. Schinkels enemærker og, at han havde taget det uden
nogen ret dertil, »så han der kunne græsse et par 100 stude
på andres ejendom«.23) Efter mange forklaringer om her
lighederne ved Grovegaard måtte Schinkel fastslå, at han
meget dårligt kunne undvære denne ejendom til græsning
af stude, han drev handel med, og som efter hans oplysning
ikke godt tålte at æde skovgræsset ved Hald. Men skulle
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kongen endelig ønske at købe gården, forventede han uden
i øvrigt at nævne nogen pris at blive holdt skadesløs.
De omtalte gårdes ældre historie, der, som allerede nævnt,
viser tydelige fællestræk, var således, bortset fra Moselund,
nær ved at nå en foreløbig afslutning i 1759. Efter den ud
kastede, men for øvrigt løst udformede plan skulle gårdene
været besat med tyske indvandrere, hvilket havde medført
udstykning og ny opdeling af arealerne. Om de forholdsvis
høje priser, ejerne forlangte, kom til at spille ind, vides ikke,
men i hvert fald kom det aldrig til realitetsforhandlinger.
Man besluttede, også efter de indvandredes egne ønsker,
at holde sig på østsiden af Karup å, på Alheden, hvilket
unægtelig også var mest nærliggende, da der her fandtes rige
lig af hedearealer, som i forvejen tilhørte kongen24). De
gamle Gindingherreds-gårde fik lov at fortsætte den vante
tilværelse, i ensomhed og nøjsomhed, men også rummende
den gamle bondekulturs selvtilstrækkelighed, endnu i et år
hundrede, indtil udviklingen nåede frem og ændrede alt.
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GAMLE PRÆSTER
Af August F. Schmidt
I
Om de ældste Præster efter Reformationen 1536 véd man
endnu tit ikke mere, end hvad man kan læse i Wibergs Dan
marks Præstehistorie, og dette kan være magert nok. Dette
erfarer man f. Eks. ved at stifte Bekendtskab med, hvad
der hos Wiberg findes om den ottende lutherske Præst i Se
vel. Om denne Mand oplyser Wiberg, at han var Præst i
det nævnte Sogn 1731-74. Hans Navn var Hans Andersen
Gjesten, f. i. V. Gjesten 1701, Søn af A. Andersen og Hu
stru Elisabeth Olesdatter. Student, Kolding 1721. Candidat
1726. Død 1774. Det er dog muligt at fremkomme med
nogle flere Oplysninger om denne Sevel-Præst.
Hans Andersen var fra Landsbyen Vester Gjesten (Gje
sten Sogn, Anst Herred) ved Kolding. Han var Søn af en
velhavende Rytterbonde Anders Andersen, der foruden at
besidde en større Gård (nu benævnt Engholm) var Sogne
foged, hvilket vidner om lokal Anseelse.
Natten mellem den 8. og 9. Juni 1732 nedbrændte hans
Gård, som Skidtfolk havde sat Ild på. Resten af 1732 og til
hen i Oktober 1733 byggede Anders Andersen under store
økonomiske Vanskeligheder sin nye Gård op. Under det
forcerede Arbejde overanstrengte han sig og døde 3. Decem
ber 1733, 63 år gammel.
Den 14. September 1734 var der, ifølge Kolding Rytter
distrikts Protokol Blad 355 b, Skifte efter afgangne Anders
Andersen. Gården omtales heri som »En af Kongelig Maje
stæts Ryttergaarde«. Den afdøde Sognefogeds efterladte
Enke, Sidsel Nielsdatter, født Dons, var med tiltagne Lav
værge, Iver Thulesen fra Øster Gjesten på den ene Side. På
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den anden Side var Anders Andersens Børn af første Ægte
skab, hvortil Enken var Stedmoder. Disse Børn var Sog
nepræst Hans Andersen, Sevel, Niels Olesen fra Øster Gje
sten, Ole Andersen, hjemme på Gården (28 År), selvmyndig,
Anders Andersen (26 År), »ligesaa her paa Stedet«, selvmyn
dig. Karen Andersdatter, gift med Skipper Peter Rasmus
sen, Flensborg, havde indsat Niels Jørgensen, Vester
Gjesten, til at varetage sin Sag. Endelig var der Mette An
dersdatter (24 År), på hvis Vegne hendes Mand, Niels Eb
besen af Kjeldbjerg, var til Stede. Vurderingsmand var An
ders Andersen Hølled og Peter Jensen, begge af Vester Gje
sten. Der vurderedes ved Skiftet 3—400 Ting, og det er af
ikke ringe Interesse at læse Fortegnelsen over Gårdens Hus
dyr, Indbo m. m. Det bliver dog for vidtløftigt her at med
dele Enkeltheder fra Skiftet. Dette viser, at der var be
tydelig Gæld på Gården. Men af senere Protokoller ses det,
at Sønnerne bragte alting på Fode igen. Efter Sognefogdens
Død overtoges Gården 1734 af hans Søn Ole Andersen (født
1706). Den forblev i Slægtens Eje til 18881).
Præsten Hans Andersen Gjesten var den ældste af en
større Søskendeflok, og da han har vist Nemme for bog
lig Syssel og antagelig har været ked af Landbrugsarbejde,
har Forældrene været så fornuftige at sætte ham i den nær
liggende Købstad Koldings Latinskole, hvor han 20 år gam
mel blev Student. De økonomiske Forhold i Hjemmet har
været så gode, at Hans Andersen har kunnet pleje sine In
teresser.. Han har antagelig været dygtig, siden han i 1731
opnåede at blive Præst for det vældige Sevel Sogn, der med
sine 11.000 ha er det største i Ginding Herred. Det har næp
pe været ret tit, han fik set sin Barndomsby nede ved Kol
ding. En Rejse fra Limfjordsegnene til Landet ved Kongeåen var i gamle Tider en langvarig og ikke ganske billig
Historie, så Hr. Hans har nok i den skønne Egn ved Sevelsøeme måttet nøjes med at mindes sin Barndomsegn, hvor
der også var megen Hede, men i hvis Nærhed var (og er)
er herlig gammel Fredskov. Den har han nok længtes efter
6
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såvel som efter den øvrige skovrige Egn ved Kolding, hvor
han havde måttet friste en Skolepeblings barske Kår.
II
Navnet Bloch hører til de kendte Præstenavne i det gamle
Ringkøbing Amt, hvorfor det kan være betimeligt at frem
komme med de nødvendigste Oplysninger om de Præster
herfra, der var Bærere af dette Navn; men først skal an
føres lidt Slægtshistorie.
Herregården Brolykke ved Kerteminde ejedes 1738-49 af
Birkedommer Lorentz Petersen, der døde 1749 og blev be
gravet i Viby på Fyn. Han var født c. 1684, men hans
Fødested er ukendt. 1719 blev han gift med Anna Maria
Buchwald, der tilhørte en i sin Tid udbredt Slægt. Hun le
vede i Tiden 1687-1763. I Ægteskabet fødtes 8 Børn. Af
disse blev Datteren Anna Petersen (født 1722) gift 1743 med
Otto Didrich Liitken, født i Nordrup ved Slagelse 1713,
Præst for Skellerup-Ellinge Menigheder ved Nyborg 1743
til sin Død 1788. Hans første Hustru, Anna Petersen, døde
i Barselseng 1751. Hun var Moder til 4 Børn. Den ældste
af disse: Joachim Friederich Liitken, født i Skellerup 1745,
blev Landinspektør i Ringkøbing og var Ejer af en Gård
i Ly dum. Han døde ugift den 5. August 1796 i Skjern Præ
stegård under et Besøg der. - En Søster til ham, Anna Maria
Liitken (1746-72) blev i Viby ved Kerteminde gift med
Lauritz Jørgensen Bloch (1731-73), der var Søn af Præsten
Jørgen Bloch og Hustru Ane Lund i Nærå på Fyn. Lauritz
Bloch var Præst i Viby på Hindsholm 1762-73. I dette
Hjem var 4 Børn, der tidligt blev forældreløse. De kom un
der Morfaderens Formynderskab og blev opdraget hos en
Faster i Odense. Den ældste af disse dygtige Børn, Otto
Bloch, blev Bibliotekar og Professor ved Københavns Uni
versitet.
Jørgen Bloch (1767-1838) var Sognepræst i Ferring ved
Lemvig 1796-99, hvorefter han til 1838 var Præst for Lønborg-Egvad Sogne. Broderen Frederik Bloch (1769-1844)
var Sognepræst for Nebel-Kvong 1801-44. Jørgen Bloch
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blev 1798 gift i Humble på Langeland med Gertrud Fog,
der var Datter af Provst J. Fog og Hustru Cecilie f. Leth.
I deres Ægteskab fødtes 9 Børn, der alle så Lyset i Løn
borg Præstegård. Et af disse Børn, Nr. 8 i Rækken, Jørgen
Victor Bloch, blev født 25. September 1812. Han undervi
stes som Dreng hjemme af Faderen, men kom så i Borger
dydskolen på Christianshavn 1828. Året efter tog han Stu
dentereksamen, og i 1833 blev han cand. theol, med bedste
Karakter. Han blev straks derefter Lærer ved Randers lær
de Skole, men fratrådte 1834 og drog til København for at
drive videnskabelige Studier. Allerede 1835 erhvervede han
Licentiatgraden på en Afhandling om Christi Himmelfart.
Jørgen V. Bloch blev gift 15. Juli 1833 med Agathe Thorlacius (1811-72), der var Datter af Kammerassessor Theo
dor Thorlacius, som var By- og Herredsskriver i Ringkø
bing og gift med Gytha Howitz.
Efter at være blevet lic. theol, blev J. V. Bloch Lærer ved
Horsens Latinskole, hvorfra han i 1837 overtog Præsteem
bedet i Borbjerg ved Holstebro. Allerede Året efter, 8. De
cember 1838, udnævntes han efter sin Faders Død til Præst
for Lønborg-Egvad. 1851 blev han Provst for Hind, Bølling
og Nørre Horne Herreder.
J. V. Bloch, der, som vi kan forstå, havde videnskabelige
Evner, havde allerede inden han i 1838 vendte tilbage til sit
Barndomshjem i Lønborg Præstegård, skrevet en Afhandling
af sprogvidenskabeligt Indhold. Den udkom 1837 og havde
Titlen: »Nogle grammaticalske Bemærkninger om den vesterjydske Dialect, oplyst ved ethnographiske og geographiske
Billeder, af en jydsk Philolog«.
Interessen for Jydsken havde J. V. Bloch taget i Arv ef
ter sin Fader, der 1807 havde indsendt en lille vestjysk Ord
samling og nogle grammatiske Bemærkninger til Videnska
bernes Selskabs Ordbog. J. V. Bloch angiver selv i »Bemærk
ninger«, at hans Arbejde er et grammatisk Tillæg til det
Dialect-Lexikon, som C. Molbech arbejdede på og som ud
kom 1841.
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Hos Bloch er Lydlæren knapt, men godt behandlet, ikke
uden nogen Kritik af Steen Blichers Indledning til de østjydske Dialektdigte i »Samlede Digte« II (1836). Bloch ta
ger i sin grammatiske Afhandling Hensyn ikke alene til Bli
chers jyske Digtninge, men til andre År 1837 foreliggende
Digterarbejder på jysk, bl. a. til Digte af Niels Andersen,
hvis Digt: »Skalle-Lausts Faaklaaring aa Beskryuels øuer et
faalæ villelæ Gild« (1832) i sin Tid var meget kendt i Jyl
land. Bloch supplerer i sit Arbejde Blicher og Skalle-Laust
ved at meddele en Prøve på vestjysk Sprog (Side 57 ff.),
idet han offentliggør en længere Fortælling på vestjysk.
Blochs Retskrivning afviger betydelig fra Blichers bl. a.
forkaster han h og e som Toneholdsbetegnelse, medens Ac
centtegn bruges i ret stort Omfang. Endnu betydeligere er
Blochs Fremstilling af Formlæren, hvor så godt som alt
væsentligt er kommet med. Den Redegørelse, som den skarp
sindige Jens Byskov (1867-1955) fra Nørre Nissum 1913
offentliggjorde i »Gjedved Seminarium 1862-1912« (op
trykt i Byskovs »Talt og Skrevet«, 1927) vedrørende Bru
gen af det vestjyske bestemte Kendeord (Artiklen), er i de
store Træk allerede foregrebet i Blochs Ungdomsarbejde.
Også hans Oplysninger om Navneordenes Køn er fuldt ud
tilfredsstillende, udtaler den senere førende danske Dialekt
forsker, Dr. Marius Kristensen, der endvidere i sin Karak
teristik af Blochs Dialektarbejde nævner, at det i al sin
Knaphed giver fortræffelig Besked2). Det indtager i det
hele en smuk Plads i den danske Dialektforsknings Historie.
Blochs Afhandling, der er med til at give Oplysninger om
Sproget i Egnen ved Ringkøbing Fjord, har fået sit nyttige
Supplement i Magister Holger Sandvads Bog om StavningMålet, udgivet 1932 af Professor Peter Skautrup. Sandvad
var Præstesøn fra Stavning.
Der er uden Tvivl gået en Sprogforsker tabt i J. V.
Bloch, hvis grammatikalske Bemærkninger vil bevare hans
Navn fra Forglemmelse.
Han havde i øvrigt mange Intersser. Han søgte således
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forgæves Valg både til den grundlovgivende Rigsforsamling
og til Folketinget (Skjern 1849), men senere havde han Hel
det med sig, idet han i Valgperioden 1855-59 var Lands
tingsmand for 11. Kreds. Nogle Uger efter at han var ble
vet Medlem af Landstinget, kaldedes han til Sognepræst i
Kerteminde.
Da Bloch i 1861 stillede sig til Valg til Folketinget for
Ringkøbing Amts 5. Kreds, fik han for få Stemmer.
Som Landstingsmand havde Bloch en Hovedandel i Loven
om de frie Fattigkasser 1856. I Kerteminde virkede han
sammen med Christen Kold og støttede hans Friskole i
Dalby. Som Præst sluttede Provst Bloch sig nærmest til den
grundtvigske Retning. Han virkede i øvrigt for en Sammen
slutning af alle Kristne på Fællestroens Grund.
Bloch udsendte flere religiøse Småskrifter, og i 1869 ud
gav han under Navneskjulet Jørgen Jørgensen: »To Lystspil
og en Fortælling«.
1868 blev han Præst for Asminderup og Vig Sogne i
Ods Herred. Her afgik han den 11. Februar 1881 og døde
21. December 1892.
Foruden Sprogafhandlingen har J. V. Bloch af varig Vær
di skrevet sine Erindringer, der findes udgivet i Hardsyssels Årbog 1920,100-150. Heri er forholdsvis mange Slægts
oplysninger, men intet om hans Arbejde med den vestjyske
Dialekt.
Jørgen V. Blochs ældste Broder, Chr. Lauritz Bloch, født
i Lønborg 1799, blev 1832 gift i København med Oline
Hadsund (1813—46). I deres Ægteskab fødtes 4 Børn. Af
disse blev Laura Bloch (1837-91) gift i Vartov 1858 med
Svend Grundtvig (1824-83), der var Søn af N. F. S.
Grundtvig. Svend Grundtvig har indlagt sig varig Fortje
neste som Folkeviseudgiver. En yngre Broder til Fru Laura
Grundtvig, hvem Evald Tang Kristensen har tilegnet sine
»Minder og Oplevelser« III (1925), var Jørgen Bloch (1838
-1910), der blev sin Svogers Medhjælper ved den store Ud
gave af »Danmarks gamle Folkeviser«. Sammen med Svend
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Grundtvig, og efter hans Død alene, udarbejdede Jørgen
Bloch sit Hovedværk, det vældige Håndskrift i 17 Kvart
bind og 3 Foliobind, der indeholder samtlige kendte Op
skrifter af nordiske Folkeviser på Færøerne med tilhørende
færøsk Ordbog. Dette store Arbejde hører nu til Dansk
Folkemindesamlings Klenodier. I al Stilhed udførte Jørgen
Bloch, der var ansat i Rigsarkivet, sit imponerende Fritids
arbejde3). De færøske Folkeviser udgives nu af Færingen,
Professor Chr. Matras.
Da det må formenes at være af Interesse at erholde lidt
Viden om den vestjyske Bloch-Slægts Familieforbindelse
med Grundtvigslægten, er der fortalt lidt herom i det oven
stående. Der kunde selvfølgelig berettes meget endnu om den
store og vidtspredte Bloch-Slægt, der i Perioden 1799-1855
havde så nær Tilknytning til Lønborg og Egvad Sogne, men
Stedet her er ikke til at gå videre i Enkeltheder. Gode personalhistoriske Oplysninger med Data og Årstal m. v. fin
des om Slægten i E. Kølpin von Petersens »Slægtsbog«
(1945). I dette Arbejde er talrige Mennesker omtalt, der har
Forbindelse ved Vestjylland.
Hi
I Årene 1877-85 fandt der en stor religiøs Vækkelse Sted på
Harboøre, hvor Carl Julius Moe da var Præst. Denne indre
missionske Præst flyttede til Skanderup ved Kolding, og i
Tiden 1885-87 var N. Chr. Poulsen Præst på Harboøre.
Han efterfulgtes her af Oluf K. P. Olesen (1887-89), død
1930 som Biskop i Ribe. Efter Olesen var Hans Kau (1861
-1935) Præst på Harboøre i de tre År 1889-91. Om denne
Mand skriver Biskop J. Swane, Viborg, i et Brev af 20.
Decbr. 1889 til Biskop H. Stein, Odense, at den sjette Præst,
han ordinerede, var Kau, »et lille uvidende Puds« med en
meget ringe Eksamen, - »men glad og tilfreds; han skal til
Harboøre!! Se atter her Folkekirkens Brøst. Han bliver en
Umulighed i den Menighed«.4)
Biskop Swanes Bedømmelse af Hans Kau kom måske til
at passe for Harboøres Vedkommende, men ikke for hans
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senere Virksomhed. Kau var fra 1891 til 1921 Præst for
Gadbjerg-Lindeballe Menigheder Vest for Vejle. Her udfol
dede han en flittig Virksomhed som Lokalhistoriker og har
efterladt sig en Del Bøger og Afhandlinger, der vidner om
betydelig historisk Viden5). Hans Kau var Grundtvigianer,
og det har været nok til, at den stokkonservative Biskop
Swane ikke har syntes om ham. 1891-99 var Christian Mad
sen Præst på Harboøre. Han blev senere Præst i Gjern og
var en af Indre-Missions fremtrædende Mænd, så ham gik
det godt nok for herude i det fjerne Vesterhavssogn.
Efter Madsen blev Anton M. Jensen (1871-1941) Præst
for Harboøre. Han var her i Tiden 1899-1901 og opnåede
hurtigt at blive et omstridt Navn. I flere Skrifter har Jen
sen gjort rede for sit kirkelige Syn, bl. a. troede han ikke
på et evigt Helvede. Han byggede et Forsamlingshus på
Harboøre og lod oprette et Folkebibliotek med verdslig Lit
teratur. Indre-Missions mange Tilhængere på Harboøre
kunde ikke med ham, og den frisindede Præst blev derfor
udsat for megen Modstand, og da han ikke vilde trække sine
Udtalelser tilbage, blev han afskediget i 1901. En Adresse,
som 400 Mennesker på Harboøre indgav for at få ham
genudnævnt, viser, at han havde Venner i sit Pastorat. Pa
stor Jensens Forsamlingshus i Harboøre blev indviet i No
vember 1901 med en Kantate af Thøger Larsen. Da Lynet
en N at slog ned i Forsamlingshuset med dets Bibliotek, så
alle Bøgerne brændte, blev dette fra anden Side betragtet
som Himlens Straf. Dette harmede bl. a. visse Folk i Kø
benhavn, og her satte Forfatteren Axel Henriques sig i Be
vægelse for at samle Bøger, der skulde sendes som Gave til
Harboørepræsten. Det lykkedes Henriques at tilvejebringe
en ikke ringe Bogsamling til Pastor Jensen, der sendte en op
rigtig Tak herfor til den kendte Københavner:
»Hermed beder jeg Dem modtage min bedste Tak for den
af Dem skænkede og foranledigede Gave til Harboøre Fol
kebibliotek. Jeg havde ikke ventet en saa fyrstelig Gave fra
nogen Kant, men jeg ser nu, at Holberg har ret i, at »naar
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Fogden og Lieutenanten vilde stikke Hovederne sammen,
ere slige Ting ikke umulige«. Tillad mig at anmode Dem
om at bringe min Tak videre«.
Det var jo meget muntert og godt, men så fik Pastor
Jensen det Indfald at holde et Foredrag i Studenterforenin
gen i København for at klarlægge sit Forhold til Kirken og
de andre Vestkystpræster. Hensigten var god nok, men ak,
Foredraget var slet, og en Skare Præster marcherede op og
knuste, nedsablede, ja næsten stenede den stakkels Rationa
list. Axel Henriques, der fortæller herom i sin Erindringsbog:
»Ja, Tiden gaar -« (1931), føjer til, at han gerne havde
lagt et godt Ord ind for Manden, men han havde ikke ret
Lyst til det. Så rejste imidlertid en brav Mand sig og tog
Ordet. Han var ikke enig med Foredragsholderen, men talte
venligt om ham og hans gode Vilje og så dæmpende til de
vrede Harmens Præster, at Pastor Jensen var lige ved at
kunne »trække sig tilbage i nogenlunde god Orden«. Det
var den theologiske Professor Henrik Scharling, der havde
talt. Axel Henriques kendte ham ikke, men kunde ikke
modstå at gå hen og trykke hans Hånd og sige ham Tak.
»Han vidste godt, at jeg ikke hørte til samme Folkekirke
som han, men vi fandt hinanden i Medlidenhed, og saa var
vi begge i al Beskedenhed Tjenere i Apollos lille lyse Tem
pel. Jeg har aldrig set ham siden, men i 1921 traf jeg hans
Datter i Rom og sagde: »Deres Far har i min Ungdom glæ
det mig med »Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard«, den
har jeg saa godt som glemt, men han har en Gang glædet
mig ved at vise sig som en god Mand mod en maaske vild
farende Kollega, og det glemmer jeg aldrig«.
Såvidt Axel Henriques.
Der er efterhånden skrevet meget om Harboøre-Jensen,
som Anton M. Jensen almindeligvis blev kaldt efter sin
Præstetid. Professor P. G. Lindhardt har i andet Bind af sit
store Værk om Morten Pontoppidan (udkommet 1953) med
rig Dokumentation gennemgået hele den gamle Kirkesag,
og i »Den danske Kirkes Historie« VII 1958) har han lige-
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ledes på stærkt fængslende Måde skrevet om Anton Jensen,
som Morten Pontoppidan stedse fastholdt var blevet et Of
fer for et brutalt Kirkestyre. Meget passende har P. G. Lindhardt i det nævnte Bind af Den danske Kirkes Historie S.
351 anbragt Billeder af Pastor Carl J. Moe og Pastor Anton
Jensen Side om Side. Moe var naturligvis en af Jensens bit
reste Modstandere.
Også i Skøn litteraturen har Anton Jensen fået sin Plads,
idet Erik Bertelsen i sit værdifulde Romanværk på 3 Bind
om Harboørefolk (»Dagen bryder frem«, 1938, »Mænd paa
Havet«, 1939, »Kvinder paa Stranden«, 1940) fortæller ud
mærket om det af Anton Jensen så smukt påbegyndte Op
lysningsarbejde på Harboøre, men det blev jo ikke til videre.
Anton M. Jensen var ikke af samme Stål som Præsterne
Henning Jensen og Arboe Rasmussen, der ikke blev knæk
kede efter deres Afgang fra Kirken.
Det blev Anton Jensens Tragedie, at han blev afsat fra sit
Embede. Han søgte naturligt nok til »Det frie Kirkesam
fund«, men blev i 1904 udstødt herfra. Ministeriet havde
tilstået ham en Pension på 190 Kr. årlig, og nægtede
at forhøje den. Da Anton Jensen havde været Løjtnant, fik
Undervisningsminister Søren Keiser-Nielsen gennemført, at
Harboøre-Jensen også fik tildelt Løjtnantspension. Men al
ligevel var det under meget små Kår, den tidligere Sogne
præst henlevede sin Tid. Hertil kom, at han mere og mere
mistede Evnen til at klare sig selv, Familien opløstes, han
søgte Arbejde ved hvad som helst, men kunde intet bestride..
Alle Forsøg på at rette ham op slog fejl, og han hensled
sine Alderdomsår i Århus. Her kom han næsten daglig på
Statsbibliotekets Læsesal. I Besøgsprotokollen skrev han sig
altid som »pens. Løjtnant«.
Selv i Anton Jensens Alderdomsår kunde man se, at han
havde været en smuk Mand. Han var i 1930erne, da jeg
ofte var på Bibliotek samtidig med ham, generet af en ner
vøs Talefejl, han sagde næsten alting to Gange. På Læse
salen drev han forskellige Studier, ligesom han skrev Vers».
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der ikke var til at læse, da ingen kunne tyde hans Hånd
skrift, der blev mere og mere umulig. Jeg sad næsten altid
ved samme Biblioteksbord som Harboøre-Jensen, og det var
helt underligt for mig en Ugestid at sidde her og læse Erik
Bertelsens Harboørebøger, hvori den fordums Præst var en
Hovedperson. Han anede næppe, at han var omtalt i en
historisk Roman, der udkom i hans Levetid. Den retsindige
Erik Bertelsen giver ham en forstående Vurdering6).
Jeg talte aldrig til Harbøre-Jensen, selv om jeg havde Lyst
nok, men en Dag talte han til mig, det vil sige, han gik hen
til mig i en Krog af Læsesalen, hvor jeg fortalte et eller an
det til nuværende Arkivar Poul Rasmussen. Den fordums
Præst skældte mig kraftigt ud, jeg forstyrrede ham i hans
Studier! Situationen var ganske komisk, Rasmussen skyndte
sig at forsvinde, da det kneb ham at lade være med at le.
Jeg tog med bøjet Hoved mod den alvorlige Reprimande
af den tidligere Løjtnant - og derpå fortsatte vi vore Stu
dier.
Jeg føler mig stadig tilfreds med at være blevet hidsigt
tiltalt af den i sin Tid så bekendte Præst. Det er sådanne
små Oplevelser, man husker; det var et lille Historiens
Vingeslag, der da blæste om mit Hoved.
I store Dele af Århus kendte man den gamle forhutlede
Mand, der stedse bar på en lille Håndtaske, hvori hans
Papirer lå. Visse Gader måtte han igennem på sine trofaste
Ture fra Bopælen til Statsbiblioteket, der da lå ved Vester
Allé. Og da han den 19. Oktober 1941 sov hen, var der en
kendt Original mindre i den jyske Hovedstad7). Engang
imellem, når Tankerne går om ad Harboøre, sender man
den gamle Harboøre-Præst en venlig Tanke og mindes da
Visdommens Ord: Et Menneske er kun, hvad det er for Gud.
Noter og henvisninger
1) Om Gården og Slægten se nærmere min Bog: Gjesten Sogns Historie
(1955), 58—61, 88.
2) Marius Kristensen om J. V. Bloch i Tidsskriftet Dania II (1892),
145 og i Dansk biografisk Leksikon III (1934), 269.
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3) Om Jørgen Bloch se Axel Olriks Nekrolog i Danmarks Folkeminder
Nr. 6, 1910, 60. H. Griiner-Nielsen i Dansk biografisk Leksikon III
(1934), 272—73.
4) P. G. Lindhardt og Jørgen Swane: To Højkirkemænd. Brevvexling
mellem Bisperne H. Stein og J. Swane (1958), 82.
5) August F. Schmidt: Sydøstjyllands Historikere (1950), 138. Fra Koldingegnen III (1961), 25.
6) Se min Afhandling om Erik Bertelsen i Dansk Udsyn 1943, 119—28.
7) I Østjysk Hjemstavn 1960, 88—89 findes en Tegning af Harboørepræsten, der går på Gaden med sin lille Taske i Hånden. Samme
steds ses et vellignende Maleri af Anton M. Jensen.
Det bør tilføjes, at jeg i Ringkjøbing Amts Dagblad 4. Marts 1959
har meddelt en Række Oplysninger, især fra Folkeoverleveringen, om
den originale Carl Frederik Voigt, der var Præst i Humlum 1854—65.

SAGN — VIRKELIGHED
Af Anna Myrhøj
I en Familie, der stammer fra den lille By Neder Feldborg i
Haderup Sogn, Ginding Herred, har en mærkelig Historie
levet Generation efter generation i over 150 Aar om, at en
Kusk engang i længst forsvundne Tider skulde have reddet
sin Herre og som Belønning faaet en Gaard, Skaaphus,
forærende. Historien lyder:
Halds Ejermand var til en Sammenkomst hos en anden
Herremand, og Kusken ventede udenfor med Køretøjet. Han
maa have haft en Anelse om, at man vilde hans Herre til
Livs, for han, der var meget stærk, styrtede ind og greb sin
Herre, flygtede ud til Vognen med ham, kørte afsted saa
hurtigt Hestene kunde løbe og bragte ham saaledes i Sikker
hed.
En anden Version gaar ud paa, at Schinkel skulde »kysse
den blaa Jomfru«.
Man har aldrig rigtig troet paa denne Historie, ligesom
man heller aldrig har undersøgt, om der var noget om Snak
ken.
De unge i Slægten kunde imidlertid godt lide at faa Bevis
for Sagens Rigtighed, og jeg gav mig til at studere de gamle
Arkivalier, der kunde tænkes at indeholde noget om denne
interessante Sag.
Skaaphus, Sunds Sogn, Hammerum Hd., var det ikke
svært at finde noget om, men da jeg ikke anede, hverken
hvad Herremanden eller Kusken hed, eller hvornaar Begi
venheden havde fundet Sted, var det som at lede efter en
Knappenaal i et Læs Hø.
Jeg maatte begynde med de nulevende og se, om der var
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en af deres Forfædre, der havde ejet Skaaphus. Det var der.
Han hed Jens Madsen og ejede Skaaphus fra 1805-1811,
men han havde betalt den med 3400 Rdl.1), og det var
Ejeren Jens Andersen Laasby, der havde solgt ham den.
Herremanden til Hald var overhovedet ikke nævnt. Saa
var jeg lige vidt.
Jeg forsøgte nu at finde Jens Madsens Afstamning i Haderup Sogn, fordi en Bertel Madsen fra Feldborg var Forlover
ved Jens’s Bryllup, det kunde være hans Broder, men det
var mig ikke muligt at faa etableret en Forbindelse fra Jens
Madsen i Skaaphus til Bertel Madsen i Feldborg.
Bertel havde ganske vist en Broder Jens, men han var
født 1747, Jens Madsen i Skaaphus døde i 1830, 95 Aar
gi. altsaa født ca. 1735. I Haderup Kirkebog mangler et
Blad i 1733, det er muligt, at der kan have været en Jens
Madsen.
Jeg arbejdede videre, nu havde jeg baade et Navn (Jens
Madsen) og et Aarstal (1805-11).
Feldborg ligger i Ginding Hd., Hald i Nørlyng Hd., men
maaske Herremanden til Hald har haft Gods i Feldborg.
Fæsteprotokollen for Hald Gods begynder 1776, nu var
der en Chance for at finde Kusken, og Heldet var med mig,
her fik jeg Bevis for, at den gamle Historie i det store og
hele var Virkelighed.
Hald Fæsteprotokol 1776-1846. Nørlyng Herred D. 7,
Pag. 9. Anno 1778:
Frederich Schinkel til Hald, Deres Kongelig Majestets
Etats Raad og Lands-Dommer udi Nørre Jylland Gjør Vit
terlig, at da Jens Madsen Feldborg, udi 10 Aar har tient
mig for Kusk, og forholdt sig troe og reedelig, samt i alle
maader opført sig til min fornøielse, Saa har ieg ogsaa haft
Lyst og hiertelav til at Giøre ham Lyckelig, og i saadan hen
sigt af nye opbygt Øster-Ilsgaard i Sunds Sogn med 3de
Fløihuuse a 15 Fag alt af got forsvarlig æge og Fyr Tømmer
item Teil-Muur, og agter endnu i forestaaende Sommer paa
min egen bekostning at lade opføre det 4de fløy-huus Væsten
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i Gaarden, ligeledes paa 15 Fag, saa at Gaarden i alt skal
bestaae af 60 Fag huus.
Aulingen er udi 2de aarstiid, da ieg Selv har ladet den
bedrive, meget forbedret, og Besætningen med Gaards Reedskab samt Indboen i god stand, alt saaledes som vedhæftede
Specification udviiser, og derfra undtages intet i nogen
maade, alleniste vester Stuen, og hvad derudi enten nu fore
findes, eller meere indbringes, forbeholder ieg mig Selv, lige
som og Hæste-Stald og Camer med Vogen Remise udi det
nye huus til afbetiening, saa ofte ieg og mine til Gaarden an
kommer, dog ikke at forlange tractement eller Hæstefoder
uden betaling. Gaarden (Pag. 10) Svarer ieg frie for alle
Skatter og udgifter til Aprili Maadneds udgang saa og Folke
Lønnen til Paaske, samt Sæde og æde Korn indtil Michels
Dag, for saa vit som maatte fattes.
Paa disse forestaaende Vilkaar ieg hermed Stæder og fæ
ster benævnte Jens Madsen Feldborg Øster Ilsgaard H :
korn 5 Td. 2 skp. 3 fdk. 2lli alb. at nyde og bruge hands
livs Tiid med fæste Ret efter Loven Qvit og frie for hoveri
Arbeide, undtagen at Giøre ægter og Reiser lige med hands
Gaard Mænd; Men alle Kongelige Skatter og Contribusioner
svarer Fæsteren for fremtiiden til sine bestemte Tiider og
Stæder, saa og aarlig Landgilde til Mortens Dag 12 Rigsdir.
som hannem dog for dette Aar eftergives. løvrigt holder
hand sig de Kongelige love og Forordninger Allerunderda
nigst efterrettelig, og i følge deraf beviiser sig imod mig og
Beskickede hørig og Lydig under Fæstes fortabelse.
Sluttelig maae tilføies at Fæsteren, i medens hand var i
min Tieneste, har haft den vandheld til ubodelig skade at
forhugge hands venstere Been i det store Rør, saa at hand
ikke er dygtig til Kongens Militair Tieneste.
Fr. Schinkel (L. S.)
Hald dend 4de Martii 1778.
Ligelydende original fæstebrev har ieg imodtaget, og
hermed Reverserer mig at holde mig same tilbørlig efterret
telig.
vide Pag. 9.
Jens Madsen
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Pag. 12: Registering Over den befindende Ind- og Udboe
paa Øster Ilsgaard den 4de Martii 1778 hvilket alt Fæsteren
Jens Madsen Felborg med Stædet har bekomet.
Indboe.
1 Daglig Stuen:
I Nye Fyhr Bord paa Eege Foed. 1 Do. Bænk. 1 Indluchet
Paneel Sængested. 1 Stor Fyhrskab med Hylder laas og
Nøgel. 1 Grøn mahlet Eege Kiste med laas og Nøgel. 3 Stk.
Nye Træ stoele. 1 Jeren Bilægger Kakkel oven.
1 Cammeret næst ved:
1 Nye Fyhrbord paa Krysfoed. 1 Eege 011 Tønde. 1 Do.
Halvtønde. 1 Eege Standtønde og 1 do. halvtønde. 2de Fyhr
Do. og 1 do. fierding. 1 Eege Dæine Kurv. 1 liden fyhr
skammel. 1 Tap-stoel. 1 blick Tragt. 1 Tin Suppefad med
Krandt. 4re Tin Talerkner. 1 rød ? steen Kruus med Tin
laag. 6 Boutl. 1 Messingbeger. 2de stus Glasser.
1 Giaste Cammeret:
1 Nye fyhrstolpe Sængested. 1 lidet Fyhr Bord paa Krys
foed. 1 Træ Lehnestoel. 1 Jern Bielægger Kakkeloven.
Sange Klader:
1 Blaae og hviid stribet Olmerdugs Overdyne. 1 grøn og
hviid stribet do. 1 Graae og hvid Olmerdugs do. 1 Blaae
og hviid stribet Bolster underdyne. 1 Rød og hviid Olmer
dugs Do. 1 Blaae og hviid smalstribet Bolster do. 2 Sort og
hviid Vadmels do. 1 Graae og hviid Vadmels Dyne. 1 blaae
og hviid smalstribet Bolster Hoved Pude. 1 Rød og hviid
stribet Olmerdugs do. 1 hviid Vadmels Do. 1 Brun og hviid
stribet OlmerDugs Hoved Pude. 1 hviid Vadmels Do. 1 Pr.
Nye Hørgarns Lagner. 1 par Blaargarns Do. Uld og lod2)
af Faar Kreaturene for 2de Aar.
I Kiøkkenet:
1 Eege Bord paa Fyhr Foed. Een Deel Røde og Sorte Steen
Kar. 1 Messing Kiedel med Jeren Bøyel. 1 Jem Gryde med
Do. 1 Jeren Treefoed. 1 Pande og 1 Rist. 1 Ildtange. 1
Kiærne. 2de Ballier. 2de stripper. 2de Driftetruge. 1 Hakke-
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bret. 3 Solde. 3 Korn-Sækker. 1 Eege Sængested. 1 KaaberKiedel. 3 fdkr. Ruum. 3 fjdkr. Ruum. 1 Oxe-Hoved med
4re Jerenbond. 1 Eege Kar 3 frs.
Paa Loftet:
2 stk. Eege Anckere. 18 Favne Svøbe-Reeb.
I det Østere Stalde Kamer:
1 Sængested. 1 pr. Røde Hæste Dækkener. Drættetøye til
2de hæste. Hakkelsekiste med Kurv. 1 Tiær Kande. 2 heed
Tørv-Spader. 1 Skoetørv do. 1 Løng lee. 3 stk. Jerengreebe.
1 hakke. 3 høler med drav og Krage. 2 Øxer. 1 hamer og
hovtang. 1 Sauge. 1 Nauer. 2de Spegger Bore. 2de pleyler.
2 River. 2 Skouler. 2 Slibesteene med Jeren Axel. Drætte
Tøye til 4re Stude.
Udboe:
2de Sorte Hopper 6 og 7 Aar. 4re Stude 4 a 5 Aar. 2 Bøller
til Plouggen. 10 stk. Kiørd. 1 Gris i 3die Aar. 3 Stud - ung
- Nøder. 2de Speede Kalve. 34 stk. Faar. 3de Aarings Sviin.
1 nye Beslagen Post-Vogen, Rød Madhiet med hamler og
drætte-tøye. 1 halv beslagen Vogen med haug fiele. 2 Træe
dito med [Pag. 14] Møg fiele. Leyler og skrauer samt For
og Bag Reeb tillige med Bagkrog og lænker til 2de Vogner.
Alt forestaaende af Besætning øvrige Vahre og Løsøre har
ieg ved Gaardens Tiltrædelse saaledes rigtig bekomet.
Øster Ilsgaard ut supra.
Rigtigheden tilstaaer
Schinkel.
Ligelydende imodtaget af Jens Madsen.
Jeg forsøgte igen at finde Jens Madsens Forældre, og da
han i Hald Gods Fæsteprotokol nævnes Jens Madsen Feld
borg, og Herremanden har Gods der, skal hans Hj’em findes
der.
Ved at se paa hans Børns Navne kan man med Sikkerhed
sige, at det ældste - Mads - er opkaldt efter Farfar. Jeg
havde, før jeg fandt Fæstebrevet, været generet af, at det
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andet Barn hed Frederik, men jeg mente, at Konen havde
været gift før, saa det var hendes afdøde Mand, der skulde
kaldes op, men det er jo Frederik Schinkel, man har op
kaldt.
Det tredie Barn hed Else, det er Mormor; det fjerde Jens,
Morfar. Det femte Christen; det skulde saa være Farfars
Far, men en saadan har jeg ikke fundet, derimod hed Bar
nets Mormoders Far Chresten. Næste Barn hed Laurids; efter
Regelen skulde det saa være Farfars Far, en saadan fandt jeg,
der kunde bruges, og yderligere sandsynliggjordes Afstam
ningens Rigtighed ved, at denne Lauridses Søn Mads’s Kone
hed Anne, det næste af Jens Madsens Børn hed Anne.
Nu skulde jeg saa se, om denne Jens Madsen, der er Ho
vedpersonen i Historien, kunde passe i Alder; han skulde
alitsaa, efter Aldersopgivelsen ved hans Død, være født ca.
1735 (95 Aar i 1830).
Mads Lauridsen, som uden Tvivl er hans Far, da han
netop har en Søn Bertel (Forlover ved Jens’s Bryllup) har
ingen Søn Jens før i 1747; hvis det er denne Jens, var han
altsaa 83 Aar, da han døde, men det er megetalmindeligt, at
de efterlevende ikke vidste Alder paa den afdøde.
At Jens Madsen, der var Kusk hos Schinkel og som fik
Ildsgaard, er Søn af Mads Lauridsen og Anne Bertelsdatter
i Feldborg, fik jeg ved et Tilfælde Bevis for.
Jeg gennemgik Skifteprotokollen for Hald Gods 17761807 for at finde et Skifte efter Jens Madsens Svigerfor
ældre; da saa jeg et Sted, at Bertel Madsen fra Feldborg
var nævnet som Formynder for en Mette Madsdatters3)
Børn; ved at læse hele Skiftet igennem fik jeg Vished for,
at denne Mettes Broder var Bertel Madsen fra Feldborg »og
tillige en anden Broder, Jens Madsen af Ildsgaard« er For
mynder for Børnene4).
Gaarden Øster Ildsgaard, som Jens Madsen fik i Fæste
af Fr. Schinkel, maa han senere være blevet Ejer af, thi den
4. Februar 1803 sælger han sin ejende og forhen iboede
Gaard Ildsgaard i Sunds Sogn. Hartkorn: 5 Td. 2 Skp. 3 Fdk.
7
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21/2Alb. for 599 Rdl. til Chresten Jensen Simmelkjær. J. M.
bor paa dette Tidspunkt i Munklinde5).
Den 19. juli 1805 faar han Skøde paa Skaaphus, tinglæst
21. Februar 1807.
Den 18. Juni 1811, da J. M. sælger Skaaphus, bor han i
Linaa By; han faar kun 2500 Rdl. for den, men den er fra
12 Td. 4 Skp. 0 Fdk. 0 Alb. Hartkorn svundet ind til 9-3l - l 4/? paa Grund af, at adskillige Parceller er solgt fra8).
Saa hører man ikke noget om ham, før han den 13. okto
ber 1821 sælger til sin Søn Laust sin Ejendomsgaard i Linaa
By, Østergaard kaldet »som med tilkøbt Fjerdepart af Gaar
den Kieldsgaard i samme By, staar for Hartkorn 5-0-2-2V2
som den mig ved Skøde fra Jens Jensen Harridsskou under
18. Juni 1811 er mig overdraget«. Købesummen er 500 Rdl.
+ Aftægt til sig og Konen.7)
Nu falder der Ro over J. M., men nu er han ogsaa mindst
74 Aar; han levede endnu i 9 Aar som Aftægtsmand, idet
han døde 12. Juni 1830 og blev begravet paa Sunds Kgd.
20. Juni.
Hans Kone, Anne Marie Jensdatter, døde 3. Marts 1834
og blev begravet s. St. den 9. Marts.
Hans 10 Børn blev alle boende i Hammerum Hd. og var
Landbrugere. Af en senere Generation træffes en Person i
Dag i Nørvang Hd. som Haandværksmester, og nogle af
de unge i Slægten, Jens Madsens Tip- og Tiptipoldebørn,
lever i København og Omegn som Kontorfolk.
Granvoksne er de alle, og Slægten har leveret flere Bi
drag til den kgl. Livgarde.
Noter og henvisninger
Hammerum Hds, Tingbog 1795—1812. Fol. 430 B.
Indtægt.
Mads Lauridsens Dt. og gift i Øster Vedhovedgaard, Finderup Sogn.
Skifteprotokol 7. Juni 1779. Pag. 21.
Hammerum Hds. Skøde-Panteprot. No. 2. Fol. 214, privat undersøgt
af Genealog T. A. Karbo, Viborg.
6) Panteprot. No. 4. Fol. 216, Karbo.
7) Skøde-Panteprot. No. 6. Fol. 351 B.
1)
2)
3)
4)
5)

HEDEOPDYRKNINGENS FØRSTE
FORKÆMPER
Af M. E. Gulddal
Kampen med lyngen er sikkert af gammel dato. I tidens løb
har man ukendte gange inden for mindre områder trængt
den tilbage, og så har den bredt sig igen. Men når der tales
om hedens opdyrkning, så tænker vi jo imidlertid på det
udfald mod lyngen, som tog sin begyndelse for godt et par
hundrede år siden. Det var nemlig først ved midten af 1700tallet, der kom system i tingene, og der begyndtes en kulti
vering, som fortsattes med en sådan grundighed, at man
i dag må fredlyse hedestumper, for at kommende slægter kan
få et indtryk af, hvordan store dele af vort land en gang har
taget sig ud.
I virkeligheden var tanken om kultivering af heden dog
dukket frem noget før. 30 år tidligere havde en mand frem
sat planer derom og fået de første forsøg i gang. Manden var
regimentskvartermester Christoffer Falck.
Frederik 4. oprettede jo i 1701 et nationalt værn, land
militsen bestående dels af fodfolk og dels af ryttere, så han
fik en stående styrke til rådighed. Det nationale værn var en
slags hjemmeværn. Soldaterne blev i deres hjemstavn og
passede deres daglige arbejde. De mødte under normale for
hold kun til eksercits hver eller hveranden søndag.
Ved siden af hjemmeværnet beholdt kongen dog hvervede
regimenter. Det var jo betydeligt dyrere styrker at holde,
men det var til gengæld folk af faget, og de kunne lejes ud
igen til fremmede fyrster, hvis kongen ikke selv havde brug
for dem.
De højere officerer var ofte af fremmed herkomst lige
som en stor del af det hvervede mandskab. Det gjaldt også
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officererne i de nationale regimenter. De fik bopæl omkring
i sognene, hvor de gerne stod på god fod med befolkningen
og efterhånden gik op i den og blev gode danske borgere.
Christoffer Falck, der 7. februar 1718 indtrådte som regi
mentskvartermester i det jydsk-fynske dragonregiment ved
oberst Amthor, tilhører åbenbart en sådan ude fra kommen
de slægt, der havde haft evne til at gøre sig gældende. Både
i Danmark og i Norge er der en række officerer og mænd
i betydelige civile stillinger af navnet Falck.
I samme regiment som Christoffer Falck var ansat en
Bonus Falck, som avancerede til oberst. En bror til Bonus,
Michael Falck, var ritmester i Oldenburg geworbne rytter
regiment, der garnisonerede i grevskabet Rantzau. I Riberstiftske infanteriregiment er på samme tid ansat en Jens
Falck som regimentskvartermester og auditør. Noget tyder
på, at både han og Christoffer Falck er brødre til eller på
anden måde nær beslægtet med Bonus og Michael.
Der er yderst sparsomme kilder at øse af, så det lader
sig i meget begrænset omfang udrede, i hvilken udstrækning
de mange mænd af navnet Falck, der i 1700-tallet spiller
en fremtrædende rolle, er i familie med hinanden. Det har
heller ikke været mig muligt at følge nogen af dem så langt
tilbage i tiden, at deres afstamning har kunnet påvises. At
Bonus dør i Danmark og Michael i Itzehoe, eller at en falder
ved Høchstådt og en anden ved Gadebusch samtidig med
Gregers Då til Hald siger jo intet om, hvorfra de kom.
Om Christoffer Falcks nationale sindelag er der imidlertid
ingen tvivl. Det var med danske øjne han så, når han under
sin tjeneste lagde mærke til, at meget af den jord, lyngen
lagde beslag på, var af ret god bonitet og burde tages under
plov.
Han fik lyst til selv at gøre et forsøg på at få gang i ar
bejdet, og 11. januar 1723 sendte han da et forslag til kon
gen, hvori han peger på den værdi, det ville have for landet
at få de udstrakte heder kultiveret. Han medsender en plan,
hvori han gør rede for, hvordan han mener, forslaget kan
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gennemføres. Og det er ikke noget med, at kongen skal
stille et eller andet beløb til rådighed. Han er klar over, at
en henvendelse af den art ikke ville blive godt modtaget.
Frederik 4. arvede en betydelig gæld fra sin far, og hans
deltagelse i den store nordiske krig havde været en kostbar
fornøjelse. Dertil kom, at han havde ofret helt uanstændige
summer på udenlandsrejser, fester og kvindeforbindelser.
Endelig havde byggeforetagender som Frederiksberg slot og
Fredensborg slot stillet store krav til kassen. Navnlig ved
tiden omkring 1720 var de finansielle forhold fortvivlede, og
kongens behov for indtægter var af en sådan karakter, at
han fandt det nødigt at sælge bort af ryttergodset.
Christoffer Falck havde fødderne på jorden, og hans for
slag gik ud på, at foretagendet skulle hvile i sig selv. Ny
byggerne på heden skulle nøjes med at nyde visse friheder.
De skulle være skattefri de første 16 år, være fri for at gøre
militærtjeneste og for ægt og indkvartering. Og så skulle de
have lov til at bygge kro og fremstille øl og brændevin.
Falck regnede altså med, at der skulle begyndes på et
nogenlunde samlet område.
Forslaget gik den normale vej gennem rentekammeret, og
der havde man den kedelige forretningsorden, at man hver
ken gemte eller protokollerede de indkomne henvendelser
men nøjedes med at tage et uddrag af dem til videre befor
dring. Falcks forslag foreligger derfor ikke i original.
Inden rentekammeret lod forslaget gå videre til kongen,
henvendte man sig til kaptejn Chr. Abraham Willartz for
at høre, hvad han mente om det. Det var altså ikke, som
man kunne have ventet det, en praktisk landmand, hvis
mening man ønskede at høre, men en officer.
Kaptejnens forudsætninger for at have nogen mening om
de ting refererede sig til, at han i 1722 havde berejst en del af
Jylland for at opmåle ryttergodset. Hans udtalelser gælder
Lundenæs og Bøvling amter, og han mener, at bebyggelsen
godt der kan sættes i værk, når beboerne får de foreslåede
friheder, og han mener, det ville animere dem, hvis skatte-
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friheden udstraktes til 20 år. Men han anser det for nød
vendigt, at der bliver ordineret en landkyndig person til
sammen med regimentskvartermester Falck at fuldføre dette
værk.
Efter modtagelsen af denne udtalelse lader rentekammeret
19. april 1723 Falcks forslag gå til kongen. Man anfører
kort de forskellige punkter i forslaget og omtaler kaptejn
Willartz’ erklæring, idet rentekammeret hvad skattefrihe
den angår følger ham og sætter denne til 20 år.
Men Falck tager sig ikke blot af opdyrkerne, han må også
tænke på sig selv. Og han har sikkert regnet med, at hede
spørgsmålet ville tage al hans tid, så han blev nødt til at op
sige sin stilling i hæren, ti i rentekammerets indstilling hed
der det: Supplikanten anholder om at må nyde ekspetance
på den brigader Eifler anfortroede amtmandstjeneste, når
han samme vil afstå, eller tjenesten på anden måde blev
vakant.
Det drejer sig om Lundenæs og Bøvling amter, og der er
ikke noget mærkeligt i, at Falck fremsætter et sådant ønske.
Det var almindeligt, at man lønnede og pensionerede offi
cerer på denne måde. Det var jo også en officer, Falck øn
skede at afløse.
I sin indstilling gør rentekammeret imidlertid opmærk
som på, at Falcks ansøgning af amtmandsembedet ikke
kan efterkommes på grund af »udgangne forordning af
20 februar 1717. Men vi skulle allerunderdanigst formene,
at samme for hans havende umage med heden, når det kom
mer til nogen fuldkommenhed, kunde promiteres Eders kgl.
majestæt’s nåde til videre empløj«.
Som amtmand i Lundenæs og Bøvling amter sad på dette
tidspunkt oberstløjtnant Jørgen Lund til Lintorp, og ved
forordningen af 20. februar 1717 havde brigader Hans
Eifler til Tanderup fået løfte om embedet ved hans afgang.
Eifler overtog også embedet ved Lunds død i 1723, men døde
allerede året efter. Han har formodentlig været svagelig i
længere tid. Ordlyden af Falcks anmodning kunne tyde på,
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at han havde tænkt på slet ikke at overtage embedet, og at
Falck var kendt dermed.
Den 30. maj 1723 approberer kongen rentekammerets
betænkning, og han nøjes ikke med at prente sit navn. Fre
derik 4. havde sine svage sider, men han havde også sine
gode. Og til dem hørte, at han altid satte sig grundigt ind i
sagerne og tog personligt stilling til dem, før han skrev dem
under. Sådan også her. Han udtaler sin tilfredshed med
kaptejn Willartz’ forslag om, at en landkonduktør deltager.
Det vil jo være godt at have en opmåling at støtte sig til,
når de 20 år er gået, og jorden skal beskattes.
Kongens godkendelse meddeles Falck, og derpå indgår til
rentekammeret en skrivelse fra Falck, hvori han gør op
mærksom på, 1) at der bør udstedes en kgl. befaling til ham,
at direktionen over hedens opdyrkning er ham betroet, 2)
at der må udgå en forordning om de 20 års skattefrihed, 3)
at han får fri forspand på sine rejser i heden, 4) at amtsbe
tjentene får instrukser om at gå ham til hånde, og 5) at der
gives fri porto for breve angående sagen til og fra ham.
Da rentekammeret i hovedsagen er enig med Falck, op
sætter det »et projekt« til en forordning om skattefriheden
og til en befaling til regimentskvartermester Falck om direk
tionen over »hedens beboelse«. Og man indstiller, at han må
nyde fripas på tvende par forspændte bønderheste. Det på
tales dog, at vedkommende amtmand eller amtsskriver giver
passet påtegning om, »at rejsen alene sker udi slig ærinde«.
Derimod fraråder rentekammeret, at der ydes Falck fri
porto, fordi der »under slig frihed kunne begås underslæb
postkassen til mere afgang«.
Rentekammeret slutter sin indstilling til kongen med at
melde, »at vi allerunderdanigst ikke finder, at en landkon
duktørs nærværelse ved hedens opdyrkning behøves«.
Rentekammerets originale resolution af 26. maj 1723 lyder:
Vi Frederik den Fjerde, af Guds nåde konge til Danmark
og Norge, de Venders og Gothers, hertug til Slesvig, Holsten,
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Stormarn og Dotmarsken, greve udi Oldenborg og Delmen
horst
gør alle vitterligt, at såsom der udi vores provins Jyl
land og fornemmelig i Lundenæs og Bøvling amter befinder
sig megen hede, som udi lang tid har henligget uden at være
bleven brugt til en eller anden agerdyrkning, så have vi af
særdeles kongelig nåde til vores kære og tro undersåters
tarv og opkomst, samt og til bemeldte vores provins Jyl
lands desto mere peuplering allernådigst for godt befundet
at bevilge og tillade, såsom vi og hermed allernådigst be
vilger og tillader, at alle og enhver, som skulle ville have
lyst udi heden sig at nedsætte og lade bygge samt jorden
efter dens godhed til agerdyrkning lader ompløje, dog så,
at ingen af de lodsejende udi heden derved sker ringeste
præjudise, eller fornærmelse må nyde efterskrevne friheder
udi 20 år efter hinanden fra den tid at regne, som heden dem
bliver anvist og de derpå bygning lader opsætte, Nemlig:
1. De, som vil nedsætte sig og bygge udi heden må udi
20 år nyde frihed for alle kongelige skatter og contributioner
i hvad navn de end mon have.
2. Skal deslige beboere for sig og børn for udskrivning i
ovenmeldte åringer være befriede.
3. Ligeledes skal de for konge ægter og sogne kørsel, så
og ved durchmarch af vores tropper for indkvartering i for
nævnte åringer aldeles være forskånede.
4. Ifald nogen af dem, som have begyndt at dyrke heden,
ved døden afgår, skal deres enker børn eller næste arvinger
beholde denne frihed i oven meldte tid, når de af vedkom
mende amtmand derpå tager nyt fæstebrev.
5. Skal det være de ny beboere udi heden tilladt at holde
kro og selv brygge og brænde uden nogen afgift, når de er
købstæderne eller andre priviligerede kroer 2de mile fra
liggende.
Når nogen således på anførte måde skulle ville lade bygge
og nedsætte sig udi heden, da haver han eller de sig først
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at adressere til Christoffer Falck, regimentskvartermester
ved vores oberst Amtors anbetroende dragoner regiment,
som vedkommende i alle måder tilhinde går og dennem de
belejligste pladser udi amtmandens nærværelse anviser, dog
at i nøjeste måde vorder observeret og i agt taget, at i fald
nogen til hedens oprydning ville betjene sig af ild derpå at
sætte, da dermed som i alt øvrigt efter loven vorder forbe
holdet.
Ti byde og befale vi hermed vores grever og friherrer,
stykbefalingsmænd, amtmænd, amtsforvaltere og andre vores
betjenter som denne vores forordning under vores kammer
segl tilskikket vorder, at de den på behørige steder til alles
efterretning straks lader læse og forkynde.
Givet på vort slot Rosenborg, den 26. maj 1723.
Under vor kongl. hånd og signet
Friderichk
Kongens syn for detaljerne giver sig også til kende ved
denne lejlighed. Han giver forordningen en påtegning om,
at han kan approbere alle punkterne, dog at fripasset for de
forspændte bønderheste ikke må række videre end i Lunde
næs og Bøvling amter.
Det fremgår af kammerkollegiets ekstraktprotokol, at
forordningen har vakt opmærksomhed i større omkres.
Den 12. september 1723 meddeler Falck, at han har til
skyndet personer til at nedsætte sig i heden også uden for
Lundenæs og Bøvling amter, og han forespørger, om sådanne
må nyde samme friheder som inden for de to amter.
Han svares, at han i alle måder kan rette sig efter forord
ningen.
Hvordan Falck opfattede det svar, hører man ikke noget
om.
Den 26. november 1723 indsender Falck et forslag med
8 punkter, som han mener vil animere en og anden til at
bygge i heden. De 8 punkter er ikke indført i protokollen,
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så man ved ikke, hvad de gik ud på, men der er noteret,
at man har tilskrevet vedkommende amtmænd om at afgive
erklæring, og at man derefter vil overveje.
Da flertalsformen »amtmænd« bruges, må man slutte, at
Falcks forslag også har angået amter ud over Lundenæs og
Bøvling.
Det trækker ud med rentekammerets overvejelser, og
imidlertid indgår der 28. april 1724 en klage fra en del
bønder, som ikke har kunnet erholde fæste af regiments
kvartermester Falck på de øde steder, de har udset sig.
Rentekammeret har ingen hast. Først 16. juli 1724 noteres
klagen i protokollen med en bemærkning om, at en erklæ
ring fra vedkommende amtmand skal indhentes.
Denne klage er sikkert indgivet efter aftale med Falck,
ti under samme dato anholder han om tilladelse til at udste
de fæstebreve til en del, som vil nedsætte sig i heder i Koldinghus amt. Han bringer samtidig sin henvendelse af 26.
november 1723 i erindring.
Falcks anmodning behandles først 10. oktober 1724. Da
indføres den, og han tilsendes en afskrift af den skrivelse
til vedkommende amtmand, hvori man udbeder sig hans
erklæring.
Mere foreligger der ikke angående den sag, og tiden går
til 10. april 1725. Da er tilført protokollen, at Falck har
meddelt, at det ikke går med hedens opdyrkning, som han
havde ønsket, og han andrager derfor »at hans majestæt
allernådigst vil anordne tvende comissarier navnlig justits
råd Iver Andersen og justitsråd Seerup, som beskaffenheden
om hedernes videre istandsættelse kunne efterse«.
Rentekammeret fraråder en sådan komission under hen
visning til, at det er alt for få, »som sig til dette værk har
villet engagere«.
Dermed må sagen betragtes som opgivet fra rentekam
merets side, og om Falck hører vi ikke mere. Det sidste jeg
kan opspore om ham er, at han 29. marts 1728 fratræder
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Jydsk-fynske nationale dragonregiment efter 10 års tjeneste.
Han er ikke død, men han er som sunket i jorden.
Christoffer Falck fik altså ikke sin plan gennemført. Men
det kan i virkeligheden ikke undre. Tidspunktet kunne
næppe være ringere valgt for en opdyrkning af heden. Pe
sten, som for godt en halv snes år siden var gået hen over
landet, havde bortrevet så mange, at der rundt om lå øde
gårde, som ingen ønskede at fæste. Det var altså mere be
folkning til jorden, der savnedes, end jord til befolkningen.
Hertil kom, at kornpriserne var meget langt nede, og at
det var gået stærkt tilbage med studehandelen.
Det ville faktisk have været et mirakel, om Falck under
disse omstændigheder havde fået gang i hedeopdyrkningen.
Der måtte to kongeskifter til, før arbejdet med heden kunne
tages op igen. Men da rentekammeret i 1754 satte den
mecklenborgske officer, kaptejn Kahlen i gang med den
hedeopdyrkning, som til sidst lykkedes over forventning men dog ikke for Kahlen - da var det Christoffer Falcks
arbejde, man byggede videre på.
Imidlertid har eftertiden ganske overset det bidrag Chri
stoffer Falck har ydet til hedens kultivering, og i den lange
række af sten, som i Mindeparken på Kongenshus er rejst
for dem, der har gjort en værdifuld indsats i kampen mod
lyngen, vil man forgæves søge en sten for den mand, som
dog tilkom den første i rækken.
Det er beklageligt, at han er undgået opmærksomheden.
Men nu er hans navn i hvert fald gennem denne omtale
hindret i at gå helt i glemme, og forhåbentligt vil han også
inden alt for længe blive æret med den sten i Mindeparken,
som han har gjort sig fortjent til.
Kilder
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FRU RAILTONS RAVPERLER
Ved afdelingsbibliotekar Ame V. Frandsen
Skulle Ravperlerne komme i Auction, beder min Kone
Dem ville kiøbe en Rad deraf til hende. . .

Blandt de mange hundrede, der prøvede paa at redde sig
i land ved at springe overbord, da St. George og Defence
strandede ud for Torsminde natten til den 24. december
1811, var også admiral Reynolds sekretær, James Railton.
Han levede endnu, da han drev op paa stranden, men kulden
og anstrengelserne havde været for voldsomme for ham,
og han udaandede i armene paa dem, der fandt ham. (Se
Hardsyssels Aarbog 1961).
Han blev begravet paa Nissum kirkegaard den 29. de
cember sammen med 37 andre omkomne, men i modsætning
til dem blev han lagt i en kiste, som Jens Sørensen, Kjærhus, fik 26 rdl. for at lave.
De druknede var blevet afført deres klæder, der blev
overladt til de elleve overlevende fra St. George. Railtons
blaa kjole, og hans vest og benklæder af samme farve,
vaskede og tørrede strandfoged Jens Dahis kone, hvorefter
de ogsaa blev fordelt mellem nogle af de reddede.
Ved det legale ligsyn kunne matroserne bevidne, hvem
han var. De fortalte, at han var fra London, hvor han var
advokat, og hvor han havde kone og børn.
I overværelse af strandfogderne Niels Pajborg fra Huug
og Søren Glistrup fra Vedersø havde overkrigskommissær
Lassen paa Aabjerg taget den dødes ejendele i forvaring.
De bestod bl. a. af en par punge med en del mønter i, en
urkæde, hvortil der var fastgjort en nøgle, et halsbånd bestaaende af ravperler og endelig en tegnebog indeholdende
nogle papirer og banco-sedler.
Herredsfoged Grønlund i Ringkøbing fik tegebogen udle-
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veret nede paa stranden, medens Lassen tog de øvrige ting i
forvaring.
Tegnebogen var imidlertid saa medtaget af havvand, at
den næsten var helt ødelagt. Man fandt i den et portræt af
den dødes kone og en billet med hendes navn og adresse,
paa hvilken han bad dem, der måtte finde ham, underrette
hende om hans død.
De fundne sager beroede hos Lassen i næsten et aar, da
herredsfogden anmodede ham om at sende dem til herreds
kontoret i Ringkøbing.
I det medfølgende brev, der er dateret den 13. november
1812 meddelte Lassen, at det havde været hans hensigt selv
at ville aflevere tingene, men eftersom han var blevet for
hindret deri, sendte han dem derfor med et bud. »Skulle
Ravperlerne,« skrev han bl. a., »komme i Auction, beder min
Kone Dem ville kiøbe en Rad deraf til hende; jeg havde
Lyst til Uhrkiæden om den bliver solgt.«
Med brevet fulgte en fortegnelse over de forskellige effek
ter samt en genpart af denne, som han bad om at maatte faa
tilbagesendt i kvitteret stand.
Lassen forbeholdt sig endvidere ret til bjergeløn, idet
han henholdt sig til en forordning af 5. juli 1808, og han
bad derfor herredsfogden sørge for, at den blev tilbageholdt.
Herredsfoged Grønlund deponerede derefter effekterne
paa amtsstuen i Ringkøbing og modtog dennes kvittering.
Ifølge herredskontorets fortegnelse omfattede de af over
krigskommissær Lassen »biergede Deele« 116 engelske
guinees, 6 halve guinees, 8 hollandske ducater, 20 forskellige
større og mindre sølvmønter, 7 engelske banco-sedler paa
ialt 47 £, 1 guldurkæde med nøgle, 1 halskæde af ravperler
og 5 pandelokker samt en stribet silkepung og en mindre
kulørt. Hertil kom saa den nævnte tegnebog.
Alle disse ting opbevaredes saaledes fra den 14. november
1812 under saavel amtsstuens som herredsfogeriets segl ind
til videre, dvs. i et par aar.
Herredsfoged Grønlund modtog da et brev, der var date-
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ret Hamborg den 1. november 1814 og underskrevet Johan
Christian Wulsten, No 70 Röding Markt, som paa et me
get gebrokkent tysk skrev:
»Hr. Knude har været saa venlig at opgive mig Deres
ærede adresse og forsikret mig om, at jeg i anledning af en
sag vedrørende en stakkels enke kunne henvende mig direkte
til Dem. Det drejer sig om Charlotte Railton, enke efter hr.
James Railton, der var sekretær hos den tidligere engelske
admiral Raynold, hvem den ulykke overgik i 1811 at lide
skibbrud ud for Deres kyst. Denne hr. J. Railton skulle
paa sig have haft forskellige sager, som efter en reddet
matros’ udtalelser, retsligt skulle være blevet journaliseret
og opbevaret.
Min anmodning til Dem gaar derfor foreløbig ud paa at
bede Dem om velvilligst at overlade mig en genpart af denne
fortegnelse og ligeledes venligst at opgive mig, hvilke breve
og dokumenter det maatte være nødvendigt for hende at
fremskaffe for at komme i besiddelse af hendes retmæssige
ejendele, og i det hele taget, hvordan man skal forholde sig,
og til hvem man skal henvende sig. Den lille æske vil sik
kert ikke være af interesse for andre end hende?
Det gør mig i høj grad ondt, hvis jeg skulle gøre Dem ulej
lighed, men eftersom det vedrører en stakkels enke, vil dette
uden tvivl være Dem undskyldning nok.
Jeg vil meget gerne paatage mig den ulejlighed omgaaende
at sende hende Deres oplysninger med posten til England.
Jeg er i besiddelse af et bønskrift til Hans Majestæt Kon
gen af Danmark, underskrevet af hende personlig.
Den afdøde har ganske givet ogsaa haft breve paa sig,
som hun har skrevet. Saafremt disse kan være Dem til
nogensomhelst nytte, staar de naturligvis til Deres disposi
tion.
Idet jeg udbeder mig Deres venlige svar og oplysninger»
er jeg
Deres allerærbødigste
J. C. Wulsten, N. 70 Rödings Markt.
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Herredsfoged Grønlund svarede ham allerede en uge se
nere, dvs. i et brev dateret den 7. november 1814:
»Anlediget af Deres Skrivelse af 1ste i denne Maaned,
hvorved De paa afdøde Secretair Railtons Enkes Vegne i
London, beder Dem underrettet om, hvilke Thing det var
fundne hos bemeldte Railton, der blev opbierget død paa
Stranden fra Admiral Reynolds Skibbrud, med Skibet St.
Georg den den 24. Dec. 1811, og videre bedet Dem under
rettet, hvorledes De skulle incaminere Sagen, for at Enken
kunne faae disse Thing udleveret; meldes i Giensvar, at jeg
har andraget Deres Commission i Amtet, hvor Sagen nu
sorterer, og i Følge deraf er den korteste Vei; at De behagentligen ville sende Fru Railtons Ansøgning til Hans
Kongelige Majestæt hertil, og Attest fra en Autoritet, jeg
mener helst fra den danske Minister eller Consul i Ham
borg; at De er hendes Commissionær og berettiget paa hen
des Vegne at modtage Tingene, da Ansøgningen bliver ind
sendt til Kongen.
Jeg haaber at kan løkønske Enken med Udfaldet, da en
hver fra Begyndelsen ønskede Thingene tilbage i Enkens
Haand og derefter lod Forretningen ende. Imidlertid følger
efter Begiæring Copien af den Optegnelse over de paa
Railton fundne Thing, som bevares ved Thingene, der staa
in deposito i Ringkiöbing Amtsstue.«
Det kan imidlertid konstateres, at herredsfogden samme
dag, som han havde sendt sit saakaldte gensvar til Wulsten
(den 7. november), har orienteret sig hos amtmanden i Ring
købing, kammerherre Rosenørn, hvad enten dette nu er paa
foranledning af Wulstens brev eller tilfældigt.
I sin skrivelse havde han spurgt amtmanden om, hvor
ledes han skulle forholde sig m. h. t. de guld- og sølvmønter,
der i sin tid var blevet fundet paa sekretær Railton. Amt
manden havde derefter henvendt sig til Det danske Kancelli
og forespurgt, hvad han skulle gøre, og Kancelliet svarede
den 28. januar 1815, at det efter »at have corresponderet
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med det Kongelige Finants Kollegium til fornøden Efter
retning og videre førende Foranstaltninger hermed tienstlig
meddele: at da den omkomne engelske Secretair først var
død ligesom han kom i Land, og tillige havde ommeldte
Mynter paa sig, kunde disse udleveres Enken uden nogle
videre Omkostninger bliver hende affordrede.« Herredsfog
den skulle derfor indberette, »naar Enkens Commissionær
melder sig om Udbetalingen.« Der gik flere maaneder, inden Wulsten svarede, idet hans
næste brev er dateret den 18. april 1815.
»Jeg er først idag blevet i stand til at kunne besvare De
res ærede brev af 7. november. Vedlagt vil De saaledes fin
de det bønskrift, som fru Charlotte Railton, enken efter den
i aaret 1811 omkomne hr. James Railton, har skrevet til
Hans Majestæt Kongen af Danmark, samt en lovformelig
fuldmagt, i henhold til hvilken jeg af hende befuldmægtiges
til at handle pa hendes vegne og til at modtage hendes salige
mands af Dem lovligt deponerede formue og ejendele.
At hun er den afdøde hr. James Railtons retmæssige ar
ving og ægtefælle, er blevet godtgjort overfor den befuld
mægtigede generalkonsul i London, hr. H. F. Hornemann,
ikke alene formedelst retslige dokumenter, men ogsaa ved
vidneudsagn.
Hr. Hornemanns egenhændige, personlige erklæring vil
overbevise Dem fuldstændigt derom. Jeg haaber af den
grund, at afslutningen paa denne sag ikke yderligere for
hales. Kun hendes brevskrivers øjensygdom har forsinket
fremsendelsen af de fornødne og medfølgende papirer. De
bedes være saa venlig saa snart som muligt pr. post og om
hyggeligt indpakket at sende mig alle de ting, der i følge
Deres protokol-extrakt tilhørte salig James Railton.
Saafremt De ønsker Deres indtil nu udlagte 4 rdl. refun
deret, skal dette snarest blive gjort.
løvrigt beder jeg Dem modtage en hjertelig tak for Deres
venlighed mod hr. Knude.
8
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Idet jeg endnu en gang anbefaler den stakkels enkes sag
paa det bedste, forventer jeg snarest muligt atter at høre
fra Dem.
Deres stedse ærbødige
Johan Christian Wulsten.
Wulstens stærkt forsinkede brev videresendte herreds
fogden til amtmanden sammen med fuldmagten, der godt
gjorde, at Railtons efterladte ejendele maatte udleveres til
ham paa enkens vegne, og den 24. april fik Grønlund be
sked om at sende dem til Wulsten i Hamborg.
Samme dag meddelte Grønlund, at han havde overladt
de tilsendte dokumenter til amtmanden, og at han havde
faaet besked om at udlevere Railtons ejendele til fru Railton, der ikke ville faa andre udgifter end de udlagte post
penge.
En uges tid senere (27/4) kvitterede postmester H. 011gaard i Varde for modtagelsen af en liden kasse fra amt
mand von Rosenørn, der boede paa Nørholm ved Sig nord
for Varde. Kassen havde han faaet tilsendt fra herredsfoged
Grønlund, og nogle dage senere (3/5) kvitterede postmester
A. Hansen i Ribe for samme pakke indpakket i voksdug og
adresseret til hr. J. C. Wulsten i Hamborg.
Og saa modtager herredsfoged Grønlund velsagtens sidst
i maj et brev fra købmanden i Hamborg lydende:
»Som svar paa Deres ærede af 24. april skal jeg meddele
Dem, at jeg ligeledes har modtaget den under samme dato
sendte æske indeholdende mønterne og de øvrige ting, der
var bestemt for Mm: Railton, svarende til den medsendte
specifikation.
Paa enkens vegne takker jeg Dem paa det forbindtligste
for den venlige behandling og omhu, som De har ydet hen
de. Ligeledes maa en tak fra hr. Knude ej heller mangle.
Deres udlæg, som De venligst nævnte i brevet til mig, skal
snarest blive refunderet Dem. Jeg har i den anledning alle
rede henvendt mig til samme hr. K., for at han kan opgive
mig dets størrelse. Men han venter at høre nærmere fra Dem.
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Jeg har allerede nu remitteret størstedelen af pengene,
og de øvrige sager er blevet sendt videre med en rejsende.
Hvor maa den gode frue ikke føle sig behageligt over
rasket og glad ved at være kommet i saa gode hænder og
over at være saa uegennyttigt behandlet.
Modtag ogsaa min tak og vær forvisset om, at jeg altid
vil være villig til at yde Dem lignende tjenester til gen
gæld.
Idet jeg forventer inden længe at modtage Deres opgø
relse, saaledes at saldoen omgaaende kan blive udlignet, er
jeg
Deres allerærbødigste
J. C. Wulsten.
Det maa antages, at herredsfogden snarest fik sine udlæg re
funderet - og naturligvis ogsaa at fru Railton fik alle sin
mands ejendele tilbage ca. 3V2 aar efter hans tragiske død.
Det er interessant at lægge mærke til, at trods de urolige
forhold i Europa under Napoleonskrigene, har forbindelsen
mellem England og Fastlandet ikke været helt afbrudt.
Fastlandsspærringen var selvsagt ikke særlig effektiv.
Købmand Wulstens breve er forøvrigt skrevet, for ikke
at sige kaligraferet med en meget smuk skrift. Den er snørk
let og ikke umiddelbart letlæselig.
Hvem han og hans mellemmand, den gode hr. Knude,
var, har det desværre ikke været muligt at faa konstateret.
Der blev saaledes ikke nogen rad perler til fruen paa Aabjerg og heller ikke nogen uhrkiæde til hendes mand; men
de har sikkert begge været glade for, at tingene omsider
fandt tilbage til den lille familie i London, hvis overhovede
som så mange andre blev et meningsløst offer for et af disse
krigsgale individers sindssyge drømme om at tvinge en hel
verden under sig.
Kildehenvisninger

Politiprotokollen for Ulfborg-Hind Herreder. 1806—18.
Ulfborg-Hind Herreders Arkiv. Forskellige Strandingsdocumenter. 1806
—12.

ET HUSMANDSHJEM I FOUSING
Af Karl Arvig
Jens Christensen, født 1829 i Neder Saustrup (søn af fæstegårdsmand Christen Jensen Faarbæk), hørte til de små
kårsfolk, der, foruden at dyrke et mindre landbrug, var be
skæftiget med arbejde for andre. Han giftede sig i 1857 med
Kirsten Marie Pedersdatter, født 1825 i Ølby (datter af Pe
der Jensen Nyhus) og var da tjenestekarl på St. Stadsbjerg
i Fousing sogn.
Deres første bolig havde de som indsiddere hos Rosenberg
Lauritzen i Højhus; nogle år senere byggede Jens Christen-
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sen på St. Stadsbjerg mark, hvor børnene Christen Jensen
Vildkilde, Ane Jensen (der blev gift Breitenbauch) og Peder
Jensen (min far) under yderst beskedne kår fik deres op
vækst i et godt hjem.
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Også jeg - Jens Christensen og Kirsten Marie Pedersdatters barnebarn - kan imidlertid med glæde se tilbage på
barneår på denne plet jord i Fousing sogn (det var årene
1890-1903), og med de samme ord, hvormed jeg har beret
tet om husmandshjemmet i Fousing til en slægtning, rister
jeg her en minderune over mine bedsteforældre.
Det lille hus, mine bedsteforældre boede i, kaldtes »Stadsbjerghus«, og jorden - ca. 4 tdr. land, delvis oprindelig hede
jord - blev købt fra St. Stadsbjerg, der i en årrække ejedes
af Daniel Jørgensen, som var bedstemors svoger. Huset var
vist nærmest klinet op, og hvad der var inden for den hvide
kalk ved jeg ikke, men jeg tror ikke, det var rigtige mursten
altsammen. Det stod jo dog i 70-80 år, skønt det lå ret ud
sat for nordveststormene.
Det indeholdt to stuer, begge med stampet lergulv. I sove
værelset var der to senge, en slags alkover, og det brugtes
også til opholdsværelse, da kakkelovnen var placeret der. I
den anden stue var der kun et langt bord med en skammel,
en dragkiste og et skab. Så fulgte et ret mørkt køkken med
åben skorsten, som det brugtes dengang, og bageovn. Der
efter en gang med »bagdøren«, en sti til en gris, et laderum
og en fårefold. Kort efter, at jeg var kommet der, blev der
indrettet plads til en ko, og jeg husker tydelig den dag, dyret
kom. De havde ikke tidligere haft nogen ko, så det var et
stort øjeblik.
Jeg kom til Fousing i november 1890. Min far - Peder
Jensen - havde været bestyrer på en gård i Sinding, og da
han 1. november fratrådte denne plads, flyttede familien til
Struer. Under et besøg i Fousing kort efter blev jeg syg og
kunne ikke tage med tilbage - og senere holdt jeg så bestemt
på at blive, at jeg fik lov til det, da de gamle gerne ville
have mig.
Den lille jordlod (meget sandet jord) kunne slet ikke ernæ
re en familie, og bedstefar - Jens Krænsen var hans kalde
navn - måtte arbejde som daglejer på gårdene. Han havde
i sine yngre dage været efterspurgt til høstarbejde, fordi han
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havde et ualmindeligt godt tag på en le. I min barndom be
gyndte slå- og høstmaskiner at komme frem og afløste hånd
kraften.
I forsommeren var han beskæftiget med såning og luge
arbejde i roerne og i efteråret optagning af roer og kartof
ler; i vintertiden tærskning med plejl, men også der var der
i min barndom overgang til maskinkraft, især da mange går
de på egnen fik vindmøller på taget af laden. Så var der
om sommeren gravning og pasning af tørv i en mose, men
da den lå 6-7 km vest for Fousing, tror jeg nok, at bed
stefar undgik den mest muligt med undtagelse af eget for
brug.
Det var altsammen hårdt arbejde og daglejeren skulle jo
udnyttes, men bedstefar var en slider, og han holdt for
bavsende godt. Han havde i 60-70 års alderen en rank hold
ning og en spænstig gang - begge dele stammede vel fra hans
lange soldatertjeneste.
I min tid havde han opgivet det meste af daglejerarbej
det - det var simpelt hen for hårdt i hans alder, og i stedet
havde han akkord med ejerne af forskellige hedelodder om
at slå lyng, som der brugtes meget af på egnen til optænding og til fyring i bageovnene, hvortil det var godt egnet.
En af de største hedelodder, som næsten stødte op til vor
mark, tilhørte præstegården i Ølby, og den daværende sog
nepræst, provst Møller, overdrog bedstefar at slå et pas
sende areal for lyng hvert år. Jeg tror, han solgte en del af
det, for der var mere end til præstegårdens forbrug; jeg
husker prisen, det var 6 kr. pr. læs. Provsten var meget
planteinteresseret, og fra mine sidste år i Fousing husker
jeg, at en stor del af bedstefars arbejde i heden bestod i
plantning. Da jeg for nogle år siden besøgte Fousing, så
jeg med glæde en plantage dér, hvor bedstefar havde gået
og slidt med lyngen. At slå lyng var nemlig også hårdt ar
bejde, men der var den fordel, at han selv kunne bestemme
tempoet, og det var så nær hjemmet, at han kunne gå hjem
til middag og få et hvil.
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Bedstemor - hun kaldtes endnu i min barndom »Kjen
Skræjer« - havde været syerske, før hun blev gift og havde
vist også som gift syet en del, men jeg tror, hun havde
holdt op med at sy for andre, jeg husker i hvert fald ikke
noget derom. Derimod syede hun, foruden sit eget, også tøj
til bedstefar og til mig lige til jeg blev konfirmeret, idet
hun også i sin tid havde lært at sy herretøj. I min tid havde
hun noget arbejde med at vaske undertøj etc. for nogle
tjenestekarle på de nærmeste gårde, som ikke havde deres
hjem så nær, at de kunne bringe tøjet hjem.
Så hjalp hun jo også til med dyrkningen og pasningen af
jorden, når det var nødvendigt. Det arbejde, der skulle ud
føres på jorden med heste, plov og harve, klaredes ved, at
forskellige gårdmænd gjorde en »bed« (d. v. s. 3—4 timers
arbejde). Nogle steder måtte bedstefar arbejde til gengæld,
men de fleste gjorde det pr. honnør, thi jeg tør sige, at de
to, selv om de hørte til den fattigste ende af befolkningen,
nød en vis anseelse på grund af deres flid og nøjsomme
levemåde. De havde aldrig fået noget af »sognet« (d. v. s.
fattighjælp) og det betød meget dengang. Da loven om alder
domsunderstøttelse trådte i kraft, søgte de naturligvis og
fik bevilget 75 kr - om året. Senere er det nok blevet for
højet, men jeg husker ikke hvor meget.
I det hele taget var der ikke mange penge i husholdnin
gen. Vi kunne selv slagte et par får og en gris om året, og
hvad vi fik af kød der ud over var ikke stort. Kom til
rugbrød og sigtebrød avledes hjemme, og hvedemel blev
der sparet på. Bedstemor havde en tepotte i dragkisteskuf
fen, den blev ikke brugt til sit formål, men til pengekasse
- der var sjældent mere end 1-2 tiere i den.
Der var selvfølgelig nogle af gårdmændene, der havde
ondt af, at mine bedsteforældre havde taget mig til sig og
over, at jeg ikke kom ud at tjene, før jeg blev konfirmeret.
Men fra 11-12 års alderen arbejdede jeg i roerne både med
lugning og optagning (navnlig det sidste var et modbydeligt
arbejde), ligesom jeg også hjalp i høsttiden. Daglønnen var
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50 øre. I øvrigt var jeg en splejs og egnede mig ikke til land
arbejde - jeg kunne ikke fordrage det. Dengang tænkte jeg
ikke over det, men siden er jeg blevet klar over, at det har
været en stor belastning for mine bedsteforældre at have mig
i deres alderdom, navnlig i de knap 3 år, jeg gik på realsko
len i Struer.
Bedstemor var det bedste hoved af de to. Bedstefar kun
ne dårligt skrive sit eget navn, så nogen kunne læse, hvad
der stod, og læse indenad var det sløjt med. Bedstemor skrev
helt godt med gotiske bogstaver. I årene 1906 og 07 fik jeg
flere breve fra hende - desværre er de alle gået tabt. Latin
ske bogstaver kendte hun så meget, at hun kunne give mig
forskrift til mine første skriveøvelser.
Jeg husker et par »mundheld« fra bedstefar og bedste
mors daglige tale - der har været adskilligt flere, men de er
gået i glemme:
Min bedstefar afsluttede tit en diskussion med bedstemor
- når han ikke kunne klare sig - med at sige: »Nå, ja så
ka’ du ha’ ret mæ di løwn!«
N år bedstemor talte om en person, som hun absolut ikke
syntes om og ikke kunne sige noget godt om, sluttede hun
ofte: »Der er et mier godt i ham end der er honne (honning)
i en tudse!«
Mine bedsteforældre levede meget nøjsomt i alle henseen
der. Dog røg bedstefar en del - udelukkende de dengang
gængse halvlange piber, også kaldet spre-møg-piber. Tobak
ken var naturligvis af billigste kvalitet og kostede ikke me
get - tobaks- og spiritusskatten var endnu ikke opfundet.
Skråtobak brugte han også en del af. I skabet havde han
stående 2 karafler med brændevin, en trepægleflaske kostede
24 øre. I den ene var de klare dråber, i den anden var til
sat malurt, som han påstod var godt for maven. Jeg tror
nok, han tog en snaps hver morgen, vist oftest med malurt,
som vel kradsede bedst op indvendig. - Jeg mindes, at han
ofte sagde: »Den river og kratter, som der skulle komme en
til!« Lejlighedsvis og i selskab kunne han også tage et par
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kaffepunche, men han var mådeholden. Jeg har én eneste
gang set ham påvirket; han kom hjem hen på aftenen, hvor
fra husker jeg ikke, og var lidt højrøstet og usikker på bene
ne. Ved samme lejlighed så jeg bedstemor udfolde et tempe
rament, som jeg absolut ikke havde troet hende i besiddelse
af.
Bedstemor bryggede selv øl til vort forbrug, og det sidste
af tønden kunne godt blive lidt surt, men drikkes skulle det;
der blev intet smidt væk. Bajersk øl så jeg aldrig - selv om
en bajer kun kostede 8 øre, blev det betragtet som en luksus,
når man selv kunne brygge øl. Cigarer købte bedstefar al
drig, men han var glad, når han fik en foræret, og erklærede,
at det var den bedste pibe tobak, han kunne få.
Mine bedsteforældre var myreflittige, f. eks. havde bedste
mor altid et strikketøj i hænderne, hvis ikke hun var optaget
af andet, og det kunne udmærket passes i mørke, hvorfor jeg
som regel i mørkningstimen kunne høre pindene rasle - man
skulle ikke tænde lys, før det var nødvendigt, petroleum
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kostede også penge! Vi havde en lampe over bordet, og den
måtte slå til til hele stuen, som ganske vist heller ikke var så
stor. Når lampen var blevet tændt, gik mange af aftenerne
for bedstemor med at karte og spinde ulden fra de får, vi
havde, som regel fire. Ulden blev først godt vasket og tørret
og derefter kartet. De derved frembragte »tejer« lagdes
pænt i en halmkurv, som stod ved siden af bedstemor, når
hun havde fået rokken frem, så hun let kunne tage dem,
mens rokken snurrede og ulden blev til garn. Så vidt jeg
husker, farvede bedstemor selv garnet senere og havde et
lager til strikning af strømper, sokker o.s.v.
Bedstefar snoede »sime«, når der ikke var andet, der op
tog ham. »Sime« er flettet af halm og er meget stærke bånd,
noget tykkere end almindeligt reb. Det blev målt op i favne
(3 alen) og vundet i kæmpenøgler, jeg tror med 100 favne i
hver. Det blev mest brugt til fastsyning af stråtag på lægter
ne, men omkring århundredskiftet kom der tækkegam frem,
og så blev simen efterhånden fortrængt, selv om tækkegarnet
ikke var så stærkt. Det var på samme tid, de større gårde fik
høstmaskiner, og mens man ved mejning med le brugte en
visk af kornet til at binde negene med, kom der samtidig
med maskinerne høstbindegarn frem, og jeg mener, at det i
hvert fald i begyndelsen var det samme garn, der brugtes til
kornet og til stråtagene. I det hele taget var det på den tid,
der gik skred i overgangen fra naturalhusholdning til salg af
egne produkter og indkøb af meget af det, man før havde
lavet selv. Der var et andelsmejeri i Fousing, men i al den
tid jeg var der, leverede mine bedsteforældre ikke mælk tL
mejeriet; bedstemor kærnede selv smør og solgte det, som vi
ikke selv havde brug for.
Et vellignende fotografi af mine bedsteforældre hænger
over min seng, og jeg nikker hver aften til de to gamle, som
betød så meget for mig i min barndom og de første ung
domsår.

EN ERINDRING FRA KRIGSÅRET 1864
Af Svend Bend tsen f
For godt 100 aar siden levede der i Faster sogn en kvik og
opvakt ung mand. Om vinteren virkede han som skolelærer,
samt ogsaa som spillemand ved legestuer og lignende, om
sommeren som engmester. Senere, da han blev gift, overtog
han en gaard i Klokmose i Østersogn, som han drev i mange
aar. Det var min farbror, Hans Bendtsen, født 6. november
1819, død 2. juli 1903.
I det bevægede aar 1864, da han altsaa var en midaldren
de mand paa 45 aar, kom en sen foraarsdag sognefoged Jens
Lauridsen op til Hans Bendtsen med den besked, at der var
kommet bud fra Hanning Hedegaard, der dengang var kro,
at en vogn fra Faster i lynende fart skulle stille ved Han
ning Hedegaard for at transportere tyskere med bagage til
Holstebro, og sognefogden bad nu Hans Bendtsen paatage sig
dette ikke særligt behagelige hverv.
Hans Bendtsen var kommet i seng og var just ikke glad
for at komme op og nyde denne »ære«, men hans kone,
Mette, sagde, at han helst maatte tage afsted. I en fart fik
Hans Bendtsen saa et køretøj i stand og begav sig paa den
7-8 km lange vej til Hanning Hedegaard.
Ankommet dertil blev der læsset nogle kapper og anden
bagage paa vognen, et par flasker spiritus kom ogsaa med,
men trods det sene tidspunkt syntes tyskerne ikke at have
travlt for at komme afsted, de drak videre paa kroen. Den
stadige venten blev omsider Hans Bendtsen for meget. Ir
riteret læssede - eller smed - han alt af vognen igen, og et
par flasker gik i stykker, han kørte saa ad Klokmose til,
hvor han sent paa natten gik i seng igen. Kort blev dog søv
nen, han fik, da det endeligt behagede tyskerne at bryde op
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og køre til Holstebro, blev de nærmest rasende, da de op
dagede, at køretøjet var væk. De raabte op og ville have fat
i den forvorpne synder, der havde smidt deres kapper og
den fine spiritus af vognen. Og flaskerne var i stykker! Den
herre skulle omgaaende skydes! De tvang kromanden, Chr.
Sørensen, til at køre dem til dette afskyelige menneskes bo
pæl, saa ville de selv ordne resten.
De kom godt nok derop og vækkede de sovende paa en
noget utiltalende maade. Og nu vil vi forsøge at lade Hans
Bendtsen fortælle videre med hans egne ord, saadan som
han saa ofte har berettet tildragelsen for os børn, hvad der
altid morede os, selv om jo virkeligheden var alvorlig nok.
»A maatt jo op i æ baaer skjowt aa lokk op for di herrer.
Aah, hvor di skjældt uer! Jen a’ dem kund snak let dansk,
men han bandet o tysk, aa di hog djer bajonetter op i æ
lowt lig’ te æ hiel hus restet, aa Mætt war lig’ ve aa pjæev,
aa hun saae, di skuld væer rolle, men de bløw et ett bejjer
aw. Ham, te der kund let dansk, saae, te hun skuld hold
hinne kjæft! Æ mand skuld jo baare skydes, de war da ett
nowwet aa gjæl op øwwer! Men hans væmmelige hue war
snaar for grem en begrawelsesplads for wor kjøn blykuller
- mint ham æ tysker. - Naa, der war jen, der ga mæ en
ordnlig rap i mi baaer r .. me hans sabelskie, A ku nok
mærk, de war ett hans ejen baagdiel, han slu’ i.
Men endelig kom vi da astej te Hanning Hiegoer - de vel
sejj: A maatt ett kyer mej, A maatt ræend ve æ sii aa æ
uen lisom en annen hund.
Da vi kom te Hanning Hiegoer, skuld æ tyskere jo selfølgelig ha en gjenstand eller tow i glee øwwer æ fangst, di
haaj gjoer.
Endelig kom vi astej te Holstebrow, nowwer war kyrend,
aa nowwen war riend, men A maatt ræend, aa næer A ett
ku’ følle mej, kom der jen a’ dem riend slambere hen aa ga
mæ en sperk i æ nakk eller i æ røgg, a saa saae han: Hopla!
Saa fond A oe aa ta’ æ træsko i æ haaend, de lettet ledt, men
saa bløw der komandiret: Halt! aa en galle pjalt te tysker
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kom hen aa skjældt uer o nowwenluend dansk, men han
bannet o tysk. Han saa blandt annet: Tror du maaske, vi vil
overlade din elendige bælg til din kone med ligesaa mange
huller paa sokkerne, som der nu i morgen bliver i din elen
dige krop! Nej tak; stik du nu fusseme i dine træsko. Du
løber jo godt, og naar du nu bare løber til Holstebro, saa
er du færdi - kaput, forstaar du.
Naa, der war jo ett andt aa gyer end o me æ Træsko
æjen aa saa astej i traw. A tænt som saa, te nær vi kom te
Ravnsbjerg, hur der war krowwer aa hur mi bror Svend
war krowmand, saa ska vi wal ind der, aa saa ka A wal fo
en lille hwil aa ka bjerre mæ en meldmad ve mi bror. Men
saadn gik ’et no ett, vi kjor forbi, aa A maatt jo ræend mej.
- Da vi saa endelig kom te Agerfeld krowwer, holdt æ
optog stell, aa æ tyskere skuld ind, men A maatt pæn blyw
urrenfor. Men saa kom Svend Agerfeld uer te mæ me en par
meldmarer, aa de war A glaae ve, A war sulten. A saatt mæ
nier o en krøw aa oer en meldmar, men saa kom der
en tysker - saa møj en støkk galle pjalt - aa ga mæ jen
ve æ hue, ret saadn te æ meldmar fløw laant hen i æ skidt,
aa han saae saadn nowwet som A ilywaller skuld skyeres i
maaen, saa kund A wal nok staa op saa læng!
Naa, endelig kom vi da te Holstebrow, aa der bløw A
smidt ind i en wandhus, aa a daer bløw sømmet te, men
der kund A da sej nier!
Naa, men æ daw atter bløw A gin fri.«
Med Hans Bendtsens frigivelse gik det nu til paa den
maade, at P. Schmidt, Ny Mølle i Lem, red til Ravnsbjerg i
Brejning og fik Svend Ravnsbjerg - Hans* broder - med til
Holstebro. De havde en ledig hest samt en god pengepung
med.
Men hvad den tur kostede dem, fik ingen at vide.

BIDRAG TIL RIND KIRKES HISTORIE
Af N . C. Søby
Rind kirkes beliggenhed kan ikke undgaa at vække forbav
selse hos alle besøgende, baade fremmede og sognets egne
beboere,
Ensom og øde ligger kirken der, tset ved bredden af
Rind aa, langt fra menneskelige boliger - og saaledes har
den ligget i mange aarhundreder. Kun præstegaarden og gra
verens hus ligger tæt ved.
Det er derfor ikke underligt, at mange gennem tiderne
har stillet sig selv og andre det spørgsmaal: Hvorfor har
vore forfædre dog lagt kirken saadan, at alle i sognet prak
tisk talt maa vandre eller køre lange veje for at komme
derhen?
At give et fyldestgørende svar paa dette spørgsmaal er
naturligvis ikke let, ja, vel nærmest umuligt, idet svaret i
høj grad vil komme til at hvile paa gisninger. Men lad os
nu se paa sagen.
Rind sogns ældste bebyggelse i den yngre stenalder og
navnlig i bronzealderen har uden tvivl ligget paa begge si
der af Rind aa og tættest der, hvor denne optager Fjederholt aa i sig - altså praktisk talt der, hvor nu Rind kirke
ligger. Det er derfor meget sandsynligt, at der her i denne
forholdsvis tætte bebyggelse allerede i bronzealderen har
været en hellig plads eller en helligdom, hvor man dyrkede
Solen som gud.
Denne hellige plads er saa i jernalderen gaaet over til at
blive et vi med et gudehov af træ, indviet til Odin og Thor.
Men naar man nu ved, hvor meget traditionen betyder,
saa er det ligeledes meget sandsynligt, at dette gudehov efter
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kristendommens indførelse har faaet lov til at fortsætte som
kristen kirke.
Tiderne skifter stadig væk. Den oprindelige bebyggelse
ved Rind aa eksisterer ikke mere. Beboerne flyttede efterhaanden væk, og deres efterkommere bor nu spredt over hele
sognet. Den eneste ting, som ikke er flyttet, er sognets hel
ligdom, for den ligger endnu omtrent paa samme plads,
hvor den har ligget i over 2000 aar.
Stenkirkens alder
Hvornaar den oprindelige trækirke er blevet afløst af den
nuværende kampestenskirke, kan ikke siges nøjagtigt - men
vi har dog en rettesnor. Som bekendt er den nærliggende
mægtige Gellerup kirke opført aar 1140, og det ligger
derfor nær at antage, at Rind kirke er bygget om-
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trent ved samme tid - maaske lidt før eller lidt senere. Det
samme gælder antagelig de fleste af de øvrige kirker i Ham
merum herred.
Hvis man nu gaar ud fra, at Gellerup kirke er den æld
ste i herredet, hvad der aldrig er bevist og vel aldrig kan
bevises, saa maa de kirker, hvis enkeltheder ligner denne
mest, antagelig høre til paa samme tid.
Her kan nævnes to særegenheder, som er de samme i Gel
lerup og Rind.
For det første mangler Gellerup kirkes vinduer fuldstæn
dig saalbænksten.*) Det samme gælder for kirken i Rind,
medens alle de øvrige kirker i herredet er forsynet med disse
sten, som vel maa være en senere tilkommen opfindelse el
ler forbedring i byggeriet.
For det andet er baade Rind og Gellerup kirker forsynet
med tympanon"'"') - baade over søndre og nordre indgangs
dør. Disse to ting kunne tyde paa, at de to kirker er byg
get omtrent ved samme tid - maaske endog af samme byg
mester.
Hvem har bygget Rind kirke?
Man antager, at den er bygget af sognets egne haandværkere og stenhuggere, som har arbejdet under en frem
med mester, der samtidig førte tilsyn med byggeriet af flere
kirker. Det har nok taget en tre-fire aar at opføre den. Man
kender desværre ikke bygmesterens navn.
Ejendomsforhold
Da kirken nu stod færdig, opstod straks det spørgsmaal:
Hvem ejer kirken ?
Det ligger nær at antage, at sognets egne beboere oprin
delig har ment, at den tilhørte dem, for den havde jo ko
stet dem baade sved og penge. Men saadan gik det ikke til.
Før kirken kunde tages i brug, skulde den indvies af
*) Sten, anbragt udvendig under vinduet for at lede regnvandet væk
fra muren.
**)

H a lv b u e , in d h u g g e t i ste n e n o v e r in d g a n g s d ø re n .
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biskoppen i Ribe, og denne forlangte da i overensstemmelse
med almindelig europæisk kirkeskik, at der først skulde til
lægges kirken bestemte indtægter, som var store nok til ved
ligeholdelse af kirken og til lønning af præsten. Disse ind
tægter var dels tiende, dels udbytte af kirkens jordegods,
som for det meste bestod af jordstykker eller hele gaarde,
der var skænket kirken som gave af sognets egne folk.
Her i dette tilfælde betyder det egentlig kun en å jourføring eller supplering af indtægterne, idet man maa gaa
ud fra, at det meste af kirkegodset allerede et par hundre
de aar før var skænket til den gamle trækirke. Da dette var
bragt i orden, kunne den højtidelige indvielse finde sted.
Kirken blev da dedicata eller overgivet til Gud og derved
egentlig Guds eget hus - eller med et mere verdsligt udtryk:
En selvejende institution eller stiftelse.
Kirken under historiens gang
Rind kirke nævnes første gang i historien i Avia Ripensis el
ler Ribe oldemor, det gamle pergamenthaandskrift, hvori
Ribe Domkapitels*) rettigheder og adkomstbreve er indført.
Ved hver kirkes navn er vedføjet en takst i skilling ster
ling, og haandskriftet tidsfæstes til ca. 1325. Rind kirkes
faste afgift om aaret til Ribe bispestol var i aaret 1325 4
skilling sterling, der svarede til 4 tdr. rug.
Naar Rind kirke ved den tid skulde betale skat til præste
skabet ved domkirken i Ribe, saa maa det vel betyde, at
kirkestiftelsen stod under biskoppens tilsyn eller overtilsyn.
Han var stiftelsens patron**). Han havde det, som man kal
der Jus patronatus***). Sandsynligvis havde han i de fleste
tilfælde ogsaa Jus va candi****), saa han kunde bestemme,
hvem der skulde være præst ved kirken.
Kirkens økonomiske administration tog han sig dog kun
♦ ) D e t s a m le d e p r æ s t e s k a b v e d d o m k i r k e n .
**)

K o m m e r a f p a tro n u s =

* * * ) P a tro n a ts re t =

b e s k y tte r e lle r f o r s v a r e r .

o v e r tils y n s r e t.

* * ♦ * ) K a ld s re t.
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lidet af. Den var som regel overladt til to kirkeværger, der
var valgt blandt sognets folk. Præsten har sandsynligvis væ
ret »født« medlem af denne bestyrelse.
Saadan stod sagerne i næsten 400 aar - indtil reforma
tionen i 1536, da pavens og biskoppernes magt blev brudt,
og kongen eller kronen overtog de rettigheder, som biskop
pen hidtil havde haft. Formelt overtog kronen ogsaa kir
kens gods; men Rind kirkes status som selvejende stiftelse
blev ikke antastet eller berørt ved denne omvæltning.
De næste 175 aar fortsatte Rind kirke sin tilværelse som
selvejende stiftelse, men mørke skyer begyndte at trække op
i horisonten.
Enevoldskongerne Chr. V og Frederik IV, der var i kon
stant pengetrang paa grund af kostbare krige, fandt ud af,
at de kunde sælge kirkerne og paa den maade faa penge i
den slunkne statskasse. Chr. V begyndte, og under Frede
rik IV tog kirkesalgene rigtig fart. Faren nærmede sig Rind
sogn med stærke skridt. I 1693 solgtes saaledes Snejbjerg
og Tjørring kirker - i 1696 Gellerup og i 1699 Sunds.
Endelig kom Rind kirkes skæbnetime, idet kronen ved
offentlig auktion og ifølge skøde af 6. juli 1711 solgte
Rind, Herning og Bording kirker med overtilsynsret og
kaldsret*) samt korn- og kvægtiende til herremanden paa
Herningsholm, Peder Lassen, for en samlet købesum af 1802
rdl. 68 sk.
Hartkornet angives for Rind kirkes vedkommende til 21
td. 4. skp. 3 fdk. 8/s alb. Køberen fik ret til at nyde kir
kens indkomster, men fik samtidig vedligeholdelsespligten.
Peder Lassen kaldes nu kirkeejer, men er han det med
rette? Nej, ikke rigtig. Hvad er det da, han har købt og ta
get skøde paa? Svaret maa blive, at han har købt tre ting,
nemlig overtilsynsret, kaldsret og kirkens indtægter mod at
betale kirkens udgifter og holde den vedlige, men selve kir*) Under forudsætning af biskoppens kollatsbrev til menigheden med
meddelelse om, at præsten med rette er kaldet og ordineret.
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kebygningen har han i virkeligheden ikke købt. Den er sta
dig væk selvejende. Blot er den kommet under en anden her
res beskyttelse og tilsyn.
At herremanden selv har ment, at han var virkelig kir
keejer, er nok troligt - og det er maaske denne sammen
blanding af begreberne tilsynsret og ejerret, der er den egent
lige aarsag til, at ingen i dag rigtig ved, hvem der virkelig
ejer Danmarks kirker. Paastand staar her mod paastand*).
Det vil dog føre for vidt at komme ind paa dette spørgsmaal her. For nemheds skyld kan vi godt i det følgende
kalde Peder Lassen og hans efterfølgere kirkeejere - det æn
drer jo dog intet ved selve sagen.
Peder Lassen hed egentlig Lasson, men i daglig tale har
folk paa egnen sikkert kaldt ham Lassen, siden dette navn
er brugt paa altertavlen i Rind kirke.
Den nye kirkeejer var en meget rig mand, der ejede i alt
syv herregaarde. Med sin hustru Anne, der var født Lasson,
fik han yderligere to herregaarde.
Han havde sit hjem og hovedsæde paa Rødsiet**) ved
Nørresundby, men havde en vis forkærlighed for Herningsholm***), hvor han og hans hustru tilsyneladende opholdt
sig længere tid ad gangen.
Han var en driftig og dygtig mand, der tog sine pligter
som kirkepatron alvorligt. I aaret 1722 paatog han sig saaledes ret store udgifter til udsmykning og vedligeholdelse af
sine kirker, men herom senere. I det hele taget ser det ud
til, at Peder Lassen er den eneste af de private kirkeejere,
der virkelig har gjort noget for sine kirker. Det er vel ogsaa
derfor, at hans navn er bevaret der paa egnen.
De senere ejere har ikke efterladt sig noget spor.
Den 14. september 1731 blev Peder Lassen, der ogsaa var
kancelliassessor, optaget i adelsstanden****) under navnet Pe♦)
**)
**♦)
*♦♦♦)

Se »Politiken< 29. april og 8. maj 1963.
Danske slotte og herregaarde II, pag. 509 flg.
P. Stavnstrup: Herningsholms Historie.
Dansk adels aarbog T, pag. 192.
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der Thøgersen de Lasson. I 1737 døde han - 70 aar gammel,
og efterlod Herningsholm og Rind og Herning kirker til sin
søn, justitsraad Thøger de Lasson.
Anne Lassen overlevede sin mand i mange aar. Hun døde
i 1747 - 82 aar gammel.
Nu kommer en sørgelig tid for Rind kirke, idet den bliver
en handelsvare. Næsten 3/4 aarhundrede kommer denne sør
gelige tilstand til at vare. Sammen med Herningsholm maa
Rind og Herning kirker atter og atter skifte ejer.
Her skal dog kun nævnes nogle faa af alle disse ejere.
I 1751*) solgte Thøger Lassen Herningsholm samt Rind
og Herning kirker til Hans Adolph Høeg, der senere blev
adlet under navn af Hielmcrone. Ifølge skøde af 24. april
1759 ovedrog han herregaarden og begge kirker til sin søn
Marcus von Hielmcrone, som den 3. maj 1769 ved auktion
maatte sælge sine besiddelser til sin svoger, assessor i høje
steret, etatsraad Hans Christopher Londemann af Rosencrone.
I den næste halve snes aar kommer Rind og Herning kir
ker til at gaa fra haand til haand. I 1780 køber kammer
herre Holger Sehested til Bjerre herregaarden og begge kir
ker, og nogle aar efter begyndte han at sælge ud af det bøn
dergods, som hørte under gaarden. Han solgte næsten rub og
stub, og ved denne lejlighed gik Rind kirke med i købet.
Ifølge skøde af 2. november 1791 solgte Sehested Rind
sogns kirke-, korn- og kvægtiende (htk. 20-4-3-3/s) og sam
me sogns konge-, korn- og kvægtiende (htk. 20-4-3-3/s) til
Christen Larsen, Sønderland, Holstebro. Købesummen var
6500 rdl.
Det hedder i skødet: Her bør jeg ikke lade være uanmerket, at der efter rygte skal af forrige ejer være udstedt
expetance**) paa Rind sogns degnekald, og i fald saa er, da
reserveres et saadant kaldsbrev i sin lovlige kraft. Hermed
*) G. Bützow-Rohde: Herning gamle kirke. H. A. 1951, pag. 52.
**) R e t til a t fa a e m b e d e t, n a a r d e t b liv e r le d ig t
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ophører Rind kirkes forbindelse med Herningsholm. Her
ning kirke bliver endnu sammen med herregaarden nogle faa
aar, men saa sælges ogsaa den, men til en anden køber.
Under alt dette har en ny tid holdt sit indtog. Takket
være kammerherre Sehesteds bortsalg af alt bøndergodset
i aarene 1789-91 saa forvandledes med et slag de hoveri
gørende fæstebønder i Rind, Herning og Gellerup sogne til
frie, selvejende, hoverifri gaardmænd. Og tanken om at faa
deres kirker tilbage igen meldte sig derfor med stor kraft.
Forholdene kom imidlertid beboerne til hjælp. Det var
nemlig ikke mere saa attraaværdigt som tidligere at være
kirkeejer. Og da saa - ifølge forordningen*) af 3 juni 1809
- kaldsretten i realiteten blev frataget de private kirke
ejere, saa var tiden egentlig moden til, at kirkerne kunde
købes tilbage. Endelig i 1810 oprandt Rind kirkes befriel
sesstund.
**) Ved en auktion, afholdt den 16. marts 1810, blev
Rind sogns kirketiender solgt til sognets beboere. Sælgerne
var brødrene Peder Lundsgaard til Lergrav, Christen Lundsgaard til Tvis kloster, Conrad, Lars og Johannes Lunds
gaard. Auktionsskøderne blev tinglyst 21. december 1811.
Se Hammerum herreds arkiv, 1801-11, auktionsprotokol
(B 79-394), fol. 243 og 250, og 1809-13 skødeprotokol
(B 79-120), fol. 247-97.
Kirkens ydre
Da kirken stod færdig omkring 1140, bestod den kun af
skib og kor, som er opført af granitkvadre, der er tilhugget
af store kampesten. Kirken ligger i øst-vest og er i romansk
stil med smukke, rundbuede vinduer. Skibet har to vinduer
i syd og to mod nord. Koret har tre vinduer: et mod syd,
et mod nord og et mindre i gavlen. Oprindelig har kirken
velsagtens haft straatag, der langt, langt senere er blevet er
stattet med plader af bly.
*) Se Frederik Vis forordninger 1809, pag. 218 flg.
**) Oplyst af landsarkivet i Viborg.
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Paa en kvadersten i korgavlen er indhugget bogstaverne
A. M. samt aarstallet 1676. A. M. kan ikke være præstens
forbogstaver, for han hed i 1676 Ulrich Helt. Men det kan
meget vel være en haandværker, der under reparation af
kirken har moret sig med at hugge sine egne forbogstaver
ind i kvaderen. I øvrigt er der her - ligesom ved de øvrige
kirker i herredet, naar man lige undtager kirken i Gellerup
- ikke gjort ret meget ud af den ydre udsmykning. Der fin
des dog i kvaderen over den tilmurede nordre dør indhugget
en smuk, halvcirkelformet tympanon, i hvis midte der er
udhugget et kors med lige lange arme (græsk).
En tympanen akkurat mage til er indhugget over den
sydlige dør, der nu tjener som eneste adgang til kirken. Den
ne dør vender dog ikke mere ud til det fri, men ud til vaabenhuset.
Først langt op i middelalderen blev vaabenhuset og taarnet opført. De er bygget af granit med skalmuring omkring
og er hvidkalkede. Taarnet har blindingsgavle, der vender
mod nord og syd. De rundbuede glamhuller vender mod øst
og vest.
Kirkens indre
Selve skibet og koret har flade, lysegraa bjælkelofter, me
dens taarnets underrum har hvælvet, gotisk loft af sten. Et
spidsbuet vindue mod vest giver lys til dette rum, hvor kir
kens orgel er anbragt. Kirken fik sit første orgel omkring
aar 1900. I taarnrummet hænger de to tavler med alle præ
sternes navne siden reformationen. Endvidere hænger der
en sølvkrans, der bærer indskriften 16. april 1896. Denne
krans blev oprindelig af Herning Sparekasse sendt til fa
brikant i Skærbæk Jens Jeppesens*) baare. Den blev sene
re af afdødes paarørende skænket til kirken.
Ned fra det hvælvede loft hænger et tremastet skib, der
skal forestille fregatten Jylland.
*) Jens Jeppesen var en driftig og dygtig mand, der havde anlagt en
klædefabrik ved Skærbæk dam.
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Soldatertavlen

Kirkeskibet
I den sidste del af middelalderen - maaske samtidig med op
førelsen af taarnet - blev to rundbuede vinduer i syd gjort
større og spidsbuede og forsynet med saalbænksten. Ved
samme lejlighed blev antagelig et tredie rundbuet vindue
mod syd og kvindeindgangen mod nord tilmuret.
Paa skibets nordre væg findes nu mindetavlen over de seks
soldater fra Rind sogn, der faldt i de to slesvigske krige.
Denne tavle blev sat op efter 1864 og har følgende ind
skrift:
Fred med eder, I som stred og faldt for Danmark.
Thomas Olesen, Kølkjær, 1849
Jens Nielsen, Koustrup, 1850
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Prædikestolen

Peder Christen Christensen, Nør Vejen, 1850
Peder Pedersen, Gunnerup, 1864
Niels Christen Jensen, Fjederholt, 1864
Nicolaj Pedersen, Skoldborg, 1864
Eders minde i taknemmelig hukommelse.*)
I skibets sydøstlige hjørne er prædikestolen anbragt. Den
er i barokstil og bærer aarstallet 1722. Det ligger nær at
antage, at den er skænket af Peder og Anne Lassen. Den har
antagelig afløst en ældre stol, som ikke har kunnet repare
res.
*) Om disse soldater se: H. A. 1932, pag. 24 flg. og H. A. 1962, pag.
101 flg.
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Kirkens opvarmning
I skibets nordøstlige hjørne, nedsænket i gulvet og med dæk
sel over, er kirkens kakkelovn eller fyr installeret. Gennem
aarhundreder havde man ikke kunnet opvarme det store
rum, men i 1880’erne besluttede sogneraadet, at nu skulde
der bygges skorsten og sættes en ovn op.
Det blev murer Niels Søby i Fejerskovhuse, der kom til
at udføre dette arbejde. Han kom her til at staa over for en
meget vanskelig opgave, som han dog løste paa den smuk
keste maade.
Det letteste vilde nu have været at mure en skorsten op i
det ovenfor nævnte hjørne, men denne tanke afviste han,
da han derved ville komme til at skamskænde det smukke,
enkle kirkerum. Han valgte derfor den sværeste vej.
I skibets endevæg, der bestaar af granitkvadre, huggede
han med hammer og mejsel fra gulv til loft en fordybning
eller et hulrum, der kunde bruges til skorsten. Hulrummet
fortsattes over bjælkeloftet med en almindelig skorsten, der
endte i en skorstenspibe paa tagryggen.
For at udslette skorstenspibens profane*) karakter blev
den forsynet med et kors af jern, som dog efter nogle års
forløb rustede op og faldt ned, og som ikke senere er ble*
vet fornyet.**)
Koret
I koret findes alteret med altertavlen, døbefonten og et
epitafium***).
Altertavlen er i renæssancestil og stammer fra begyndel
sen af det 17. aarhundrede. Den er trefløjet. I midten et ma
leri af Jesus paa korset, malet af Jæger i Viborg. Nedenun
der er malet et skriftsted, der begynder saaledes: Saa haver
*) Verdslige.
**) Efter mundtlig overlevering.
***) Gravskrift eller mindetavle, anbragt paa en væg.
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Altertavlen

Gud elsket verden, at han gav sin søn, den eenbaarne. Paa
venstre og højre fløj findes gengivet beretningen om Nad
verens indstiftelse.
Paa venstre side indledes beretningen med ordene: Vor
herre Jesus Kristus i den nat, da han blev forraadt.
Paa tavlens højre fløj fortsættes saaledes: Ligeledes tog
han kalken . . .
Aller nederst i hjørnet paa venstre fløj af tavlen staar
diskret anbragt navnet Peder Lassen, medens hans hustru
Anne Lassens navn er anbragt paa tilsvarende maade paa
tavlens højre fløj.
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Som ejer af kirken lod Peder Lassen i aaret 1722 alter
tavlen opstaffere*).
Døbefonten er af granit og stammer helt tilbage fra ro
mansk tid. Den er antagelig af samme alder som kirken.
I døbefonten er anbragt et vandbækken af kobber med for
siret messingkant. Vandkanden er meget tung, antagelig af
bly eller tin.
Vitus Berings og hustrus epitafium
I 1739 lod pastor Vitus Bering opsætte en mindeplade over
sig selv og sin hustru. Paa den tid var det skik at opsætte
mindetavle over sig selv, medens man endnu levede. Tav
len er anbragt i koret paa den nordre væg og malet direkte
paa muren.
Oven over tavlen er der malet en livets eller lysets engel.
Og neden under tavlen et billede af mørkets eller dødens
engel. Øverst paa selve tavlen staar:
Provid X v. 7:**)
Den retfærdiges Hukommelse er til Velsignelse.
Anno 1739 lefvede H r Vitus Bering, Sognepræst for Rind
og Herning og Proust for Hammerum Herredt med sin
kiære Hustru Elsebet Lassen, som begge i Forventelse om en
salig Døed, haaber hernedenfor i Altergulfvet hos Deres
forhen afdøde Børn.
Anne Marie
Peder Samuel
Peder Bering
at udhvile til en frydefuld Opstandelse.
Derefter ere 2 Børn døde: Tøger Benedictus og Malene
Magret, gift med Hr. Bering i Ikast. Døde 1760, en Moder
til 6 Børn.***)
Anno 1761 lod H r Proust Bering, som da levede med
♦ ) U d s m y k k e m e d m a lin g m . v.
* ♦ ) S a lo m o n s o r d s p r o g , 10. k a p ., 7. v e rs .
* ♦ * ) S e n e re tilf ø je t; a n ta g e lig i 1760.
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Vitus Berings epitafium

sin Hustru og eneste Søn, H r Peder Bering i Gylling, denne
Steen staffere/')
I 1761 blev tavlen forsynet med 2 ovaler eller rundkredse,
en foroven og en forneden. I den øverste oval staar 1761
samt nogle næsten udviskede ord, som ikke med nøjagtighed
kan tydes. Den nederste oval har ogsaa haft en indskrift,
der dog nu er fuldstændig ulæselig.
Selve tavlen er omgivet af en smuk ramme af malede
blomster.
I 1898 blev kirken og da navnlig taarnet og koret restau
reret. Dette aarstal staar paa taarnets sydside.
*) Tilføjet i 1761.
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Ved denne lejlighed undersøgte man ogsaa gravpladsen
under altergulvet. Man fandt to gravkamre og nogle kister.
Hidtil har man altid troet, at haade Vitus Bering og hans
hustru ligger begravet der - og det staar der ogsaa hos Trap
- men det er næppe rigtigt.
Vitus Bering døde i 1766 og blev stedt til hvile under
altergulvet hos sine fem tidligere afdøde børn.
Elsebet Lassen derimod flyttede efter sin mands død til
Gylling, hvor hendes eneste søn, Peder Bering, var præst.
Samfulde 20 aar overlevede hun sin mand. Hun døde i 1786
og blev begravet i Gylling, og hun kom saaledes ikke til at
hvile hos sin mand i Rind kirke, som mindetavlen udtrykker
haab om.
En ligsten over hende findes i Gylling kirke, i korets
søndre væg. Indskriften lyder saaledes i moderne retskriv
ning: Under denne sten gemmes den jordiske del af salig
Elisabeth Lassen, født i Ikast præstegaard i aaret 1707, for
hen gift med salig provst Vitus Bering i Rind præstegaard
- døde i Gylling by i aaret 1786 den 29. april, efter at hun
havde bragt sin levealder til en høj og velsignet alderdom
af 79 aar/')
Præstetavlerne
Der findes to præstetavler, der begge er anbragt paa muren
i taarnrummet.
Tidligere hang de paa skibets nordre væg. Den ældste
af dem, som ifølge »Danske Atlas« er opsat og bekostet af
pastor Vitus Bering, har følgende overskrift:
Præsternes Nafne efter Reformationen for Rind og Her
ning**) Menigheder. - Paa den er alle præster opført fra
1536 til 1813.
Den anden tavle har præsternes navne fra 1813 og op til
vor tid.
Jeg skal i det følgende give nogle oplysninger om disse
præster.
*) Jydske Samlinger: 4. række, 5. bind, pag. 231.
* * ) H e r n in g v a r a n n e k s til R in d in d til 1889.
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Præstetavle 1

1) Dominicas Gertsen blev præst allerede i 1518 og vir
kede altsaa ca. 18 aar i den katolske tid, men fik lov at
fortsætte efter reformationen. Han var tillige herredsfo
ged, og det siges, at han blev afsat af den grund ca. 1554.*)
2) Hans Jensen Naver blev præst ca. 1554 og døde ca.
1589 efter 35 aars tjeneste.
3) Anders Madsen Nørlund kom i embedet ca. 1589. Han
kom straks i strid med den brutale, maaske sindssyge, herre
mand paa Hemingsholm, Sigfred Rindschatt, der generede
ham saa groft, at han ikke kunne betjene sine kirker et helt
*) Se Wiberg: Aim. dansk præstehistorie II, pag. 613.
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Præstetav le 11

aar. Chr. IV greb imidlertid ind, og herremanden blev til
slut indsat paa Dragsholm slot, hvor han senere døde.
Nørlund selv var dog en saare skrøbelig person, der blev
indstævnet i flere uheldige sager, navnlig en faderskabssag,
der endte med, at han blev afsat ca. 1630.*) Han var dog
saa elsket af sognefolkene, at de forlangte ham tilbage, hvad
dog ikke skete.
4) Anders Nielsen Dolmer**) fik embedet ca. 1630. Der
♦ ) S e H . A . 1 9 5 1 , p a g . 5 9 f lg .

**) I Wibergs præstehistorie er der sket en ombytning af Anders Mad
sen Nørlund og Anders Nielsen Dolmer. Den samme fejl findes
paa præstetavlen.
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har sikkert været mange vanskeligheder for ham i begyndel
sen paa grund af sognefolkenes sympati for hans formand i
embedet. Da han først blev endelig kaldet den 22. december
1635, samme dag som Anders Madsen Nørlund fik sin
endelige dom, kunde det se ud til, at der er gaaet ca. 5 aar,
inden menigheden er faldet helt til ro.
I begyndelsen af Anders Nielsen Dolmers embedstid optraadte kirketyven Mads Jespersen rundt om i Jylland.
Han havde specialiseret sig i indbrud i kirker, hvor han stjal
messehagler og alterduge samt de hellige kar, som han af
hændede til mange forskellige mennesker paa sine togter. I
1635 blev han endelig paagrebet og dømt og hængt paa Vor
herreds ting.
Ogsaa i Rind kirke begik han indbrud og stjal en messe
hagel, som han skar i to stykker og solgte til to forskellige
kvinder for to mark stykket. Kirken maatte derfor have
en ny messehagel, og kirkeregnskabet for 1632 meddeler
følgende udgifter i den anledning: Giffuit for vij alen brun
blomet Fløyell thil en Messehageil, huer Alen iiij dir. Ehr
xxviij dir. Giffuit for xvj Alen Guld Galluner til samme
Hageli, huer Alen ij Mk. Ehr vj dir. For iiij Alen Duelich*)
i dir. For en Loed brandgull Silche i Mk. Ehn Skreder for
samme Hageil at giøre till Kost och Arbedtzlønn och Traa
ij dir.**)
I Anders Nielsens tid var præstegaarden blevet saa forfal
den, at den maatte repareres. Det kan vi se af et brev til
Danske Cancelli. Brevet, der findes i Rigsarkivet, er stilet
til Kong Chr. IV den 1. maj 1641 og leverer samtidig bevis
for, at Anders Nielsen rettelig hører hjemme som nr. 4 paa
tavlen i Rind kirke. Ansøgningen lyder, som følger:
Stormægtige højbaarne Første, allernaadigste Herre og
Konning.
Næst Guds naadige ønsk med et langmodeligt og fredsom*) Sort, groft, glinsende lærred.
* * ) S e J y d s k e S a m lin g e r: 4 . ræ k k e , 6 . b in d , p a g . 33 2 .
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meligt regiment, er dette min ydmygeligste og underdanigste
Supplication, at eftersom min præstegaard er meget forfal
den blefvit i min formands tid og paa tømmer ganske brøstfældig, saa busene mere og mere med tiden nedfalde, saa
er min underdanigste begiering, at eders kong. Ma. vilde
naadigst tillade, at der af Silkeborg Skofue, som er næstliggende Lehn, maatte bekomme noget bygningstømmer til
min præstegaard - nødvendig, eftersom her i Lundenæs Lehn
ikke ere Skofue, hvoraf eders kong. Majestæts præstegaarde
til bygning kunde medforhjælpis, og andre præster her i
Lehnet hafver været naadigst tilladet, bygningstømmer af
Silkeborg Skofue at bekomme.
Anmoder derfor herved underdanigst eders kong. Maje
stæt: naadigst bevilling og tilladelse.
Eders altid underdanigst og med idelige og alvorlige bøn
ner commenterer eders kong. Majestæt under Guds den al
mægtiges protection.
Datum Rind præstegaard
den I ’ Maii anno 1641.
Eders kongelig Majestæt
Underdanigst
Anders Nielsen
Guds ords tiener til Rind og Herning
Ved ansøgningen ligger der et dokument, en fyldig vur
derings- eller synsforretning, foretaget af velagtede haandværkere og bønder i Rind sogn den 13. oktober 1638.
Anders Nielsen Dolmer døde 1661 efter 31 aars præste
gerning.
5) Chresten Vinding var født i Vinding-Vind som søn af
sognepræst Chresten Pedersen Stadil. Han blev ordineret
den 20. marts 1657 og er sandsynligvis kommet til Rind
samme aar som medhjælper for den gamle præst Anders
Nielsen. Efter tre aar som medhjælper blev han sognepræst i
1661, men allerede 1663 døde han, og han kom saaledes kun
til at virke i sognet ca. fem aar i alt.
10
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6) Ulrich Christensen Helt blev præst 2. januar 1664.
Han var tillige provst for Hammerum herred. I 1707 døde
han efter 42 aars præstegerning.
7) Gongolphus Bonsach blev indsat i embedet 3. juni
1707. Han var gift med Beate Sophie Meyer. Bonsach døde
1722 efter 15 aars tjeneste.
8) Vitus Pedersen Bering var født i 1694 i Verninge paa
Fyn som søn af pastor Peder Pedersen Bering. I december
1722 blev han kaldet til præst i Rind-Herning, men han
blev først ordineret den 22. maj 1723. Den 4. oktober 1724
blev han paa herregaarden Rødsiet viet til Elisabeth Lauritsdatter Lassen, der var født i Ikast 1707 som datter af pa
stor Laurits Lassen, der var broder til Peder Lassen, herre
mand til Herningsholm.
Det er sikkert Peder Lassen, der har sørget for, at Vitus
Bering fik embedet i Rind, idet han jo havde købt kalds
retten i 1711.
Den unge, 17-aarige Elisabeth bragte en vis velstand med
i ægteskabet, hvad der kom Rind sogn og kirke til gode. I
det foregaaende er allerede omtalt præstetavle og epitafium.
I 1734 blev Vitus Bering provst for Hammerum herred,
og faa aar efter kom han ind i den saakaldte lærebogsstrid,
der skaffede ham mange ubehageligheder og meget hoved
brud.
*) Striden drejede sig om hofpræst Erik Pontoppidans
forklaring til Luthers lille katekismus, en bog, som Chr.
VI ønskede indført i alle landets skoler, skønt mange præ
ster og lærere var imod det.
Modstanden var navnlig stor i Hammerum herred, hvad
provst Bering fik at mærke. Bering skrev i sin nød til biskop
Brorson i Ribe, at sognepræsten i Sdr. Felding og Assing,
Manasse Töxen, viste sig saa opsætsig imod ham, at han
ingenlunde vilde antage den af Majestæten anbefalede bog til
*) Se H. A. 1911, pag. 25 flg.
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brug i sine menigheder, og »da jeg ved mine visitatser det
med nidkærhed paastod, ophidsede han sognefolkene meget
mod mig.«
I et senere brev til biskoppen forklarer Bering, hvordan
han er blevet behandlet i Sdr. Felding: »Midt under min tale
blev jeg afbrudt af nogle af sognefolkene, idet de raabte
og skreg mod mig med mange haarde talemaader, saa at
der opstod stor forvirring, uro og forargelse. Jeg maatte da
lade sagen falde for at undgaa ulemper.«
Til gengæld klager menigheden i Assing sogn i en skri
velse til biskoppen over provst Bering, der »ved sin sidste
visitats i Assing kirke for 5 aar siden snart fra solens op
gang til dens nedgang med trusler og mange blodige eder
og bander i Guds hus har gjort sig selv og bogen mere for
tænkelig.«
Til sidst greb kongemagten ind, og bønderne maatte lidt
efter lidt falde til føje.
Vitus Bering kunde da senere indberette til biskoppen,
at »sognefolkene endelig tid efter anden lod sig bevæge til
at lyde kongens absolutte befaling.«
I 1731 byggede Bering præstegaarden, staar der i Wibergs
præstehistorie. Der menes sikkert, at han lod den ombygge
eller gav den en hovedreparation, for vi ved, at der allerede
før 1641 var en præstegaard i Rind.
Endvidere ordnede han skolevæsenet. Der tænkes her efter
al sandsynlighed paa det skolehus, som han fik Peder Las
sen til at bygge i nærheden af Anneks-kirken i Herning.
1753 gav Vitus Bering og hustru 100 rdl. til de fattige.
Fra 1750 til 1756 var sognepræsten i Sunds, Dines Jen
sen Hjersing, medhjælper hos Bering.
*) Biskop Brorson visiterede i Rind kirke tre gange i
Berings tid - i 1747, 1752 og 1758. Han fandt hver gang
rosende ord om præst, lærer og menighed. I 1758 betegnes
*) S e L . J e s p e r s e n : B i s p e v i s i t a t s e r i H a m m e r u m
1 9 3 2 , p a g . 8 flg .
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dog Provst Bering som svagelig, saa hans søn, student Pe
der Bering*) maatte prædike for ham under visitatsen.
Vitus Bering døde 1766 efter ca. 43 aars præstegerning.
9) Mogens Lassen blev født i Snejbjerg 1735 som søn af
sognepræst Otto Lauritsen Lassen, der var bror til Elisabeth
Lassen. Han blev hjælpepræst i Rind-Heming 1763 og sog
nepræst i 1766 ved Vitus Berings død. Samme aar blev han
gift med Kirstine Marie Koch, som da kun var 15-16 aar
gammel. De fik fire sønner og to døtre. Desværre havde de
to præstefolk lidt uheld med to af deres børn. En søn blev
præst i Kollerup-Skræm, men han blev afskediget i 1822 paa
grund af forargeligt forhold under gudstjenesten i Kolle
rup kirke. En anden søn døde som fattiglem i Rind.
Mogens Lassen var meget interesseret i havebrug. Han an
lagde den store præstegaardshave, hvori han ogsaa plantede
løvtræer, som han fik til at vokse og beviste saaledes, at
disse træer godt kunde gro i denne barske egn. Nogle af de
ældste og største træer i haven kan maaske stamme helt til
bage fra hans tid.
Fra 1796 til 1802 var Mogens Lassen provst for Ham
merum herred. Han tog sin afsked i 1805 og flyttede til
Øster Høgild, hvor han døde i 1826. Hans hustru døde aaret
efter.
10) Andreas Listo Høeg blev født i Hjermind, Lee og
Hjorthede i 1763 som søn af sognepræst Marcus Pedersen
Høeg. 1805 blev han sognepræst i Rind. Men her blev han
kun i seks aar. 1812 blev han forflyttet til Romdrup-K.
Heller ikke her faldt han til ro. 1819 flytter han igen. Den
ne gang til Ugilt og Taars, hvor han blev til sin død i 1844.
Han blev i 1806 gift med Maren Jansen, datter af den
senere biskop i Aalborg, Rasmus Jansen. Hun fødte ham ni
børn og døde i Aalborg 1855.
Høeg var en fremragende taler, der kunde vinde befolk
ningen, fordi han i høj grad lod sig paavirke af sine omgi*) P ræ s t i G y llin g 1 7 5 8 — 89.
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velser. En gravskrift over ham siger, at han var en nidkær
og retskaffen embedsmand og den fattiges forsvarer.
Hermed er navnene paa den ældste tavle behandlet.
Den nye tavle
11) Morten Thomsen Nablerød var født 1780 som søn af
fæstegaardsmand T. Mortensen i Næblerød i Haldagerlille
sogn.
1813 blev han sognepræst i Rind. Her blev han kun i 14
aar indtil 1827, da han blev forflyttet til Vilslev og Hunderup, hvor han døde i 1835. Han omtales som en duelig
mand. Hans hustru Hedvig Bilsted, der havde født ham fire
sønner og tre døtre, overlevede ham og blev blind paa sine
gamle dage. Hun døde i København i 1849.
12) Peter Tang blev født paa Nørre Vosborg 1797 som
søn af kancelliraad Niels Tang og Marie Meinen. 1827 blev
han sognepræst for Rind-Herning. 1828 ægtede han Anna
Christine Harpøth, datter af fuldmægtig Chr. Harpøth og
Lovise Adler. Ægteskabet var barnløst.
Efter 14 aars tjeneste i Rind blev Tang forflyttet til Vel
ling i Hing herred. Her blev han i 11 aar til 1852, da han
tog sin afsked, kun 55 aar gammel. Derefter flyttede han
til N. Vosborg, hvor man ved, at han og hustru levede i
mange aar. I kirkehistoriske samlinger I 1849-52 har Tang
skrevet en artikel, der viser, at han havde interesse for lo
kalhistorie.
13) Peter Sveistrup var præstesøn og født i Maltbæk
1810. Han blev sognepræst i Rind i 1841. 1836 blev han
gift med præstedatteren Ane Friis, der var født i Idom 1809.
Hun døde kort tid efter brylluppet. Først syv aar efter
giftede han sig igen, denne gang ogsaa med en præstedatter,
Nielsine Krarup fra Vejle. Med hende fik han fire sønner og
to døtre.
Sveistrup var en dygtig, men stejl og hidsig mand, der
stillede for store krav til sine omgivelser, hvad der ofte
skaffede ham selv mange ubehageligheder. Overalt, hvor
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han kom frem, bragte han frygtens aand med sig. Dette var
vel ogsaa grunden til, at han saa ofte blev forflyttet."')
Interessant er ogsaa hans optræden under »Slavekrigen« i
1848. Præsten havde samlet mandskab ved Rind kirke, hvor
han i en kommanderende tone befalede mændene at gaa
sydpaa mod slaverne. En mand, Morten Nørgaard, sagde,
at de godt vilde gaa, men præsten skulde gaa foran. Det
vilde Sveistrup dog ikke. Han undskyldte sig med, at hans
kone var frugtsommelig.
Morten sagde da: Tror pastoren, at hun er den eneste, som
er det? Afmarchen blev derfor ikke til noget. Præsten var
ingen krigskarl, skønt han ellers var haard nok. Navnlig
var han god til at skælde ud.**) 1852 flyttede han til
Høien J.
14) Ely Sophus Falkenskjold var søn af major Andreas
F. og Hedvig Leth. 1852 blev han sognepræst i Rind-Herning. Her kom han straks i strid med de »vakte« og »dom
merne« ***). Nogle fik han imod sig ved at bede for de døde.
En af de ledende »dommere«, Peder Gravesen i Herning, tog
sin datter bort fra hans undervisning, fordi han ansaa denne
for falsk. Efter fem aars forløb maatte han fortrække og
kom til Nørre Nissum, hvor det gik ham noget bedre. 1865
blev han præst i Tem ved Silkeborg, men her gik det ham
rent galt. Allerede to aar efter fik han sin afsked efter lang
varig strid i menigheden om, hvorvidt præsten var pligtig
til at døbe efter alterbogens ordlyd. Efter sin afsked med en
pension paa 700 rdl. flyttede han til Stege og senere til H il
lerød, hvor han døde i 1898 som forstander for Hillerød
hospital. Han var ugift.****)
15) Johan Jørgen Boye var født i København 1814 som
*)
*♦)
***)
**♦*)

Se Dinesen: Slægtsoptegnelser. H. A. 1925.
Se H. P. Hansen: Fra gamle dage I.
Se H. A. 1951, pag. 92.
Se H. Heilesen: Pastor Falkenskjold og alterbogssagen i Tem.
Kirkehistoriske Samlinger 7. række, 4. bind, pag. 145 flg. Samt
»Horsens Avis« 24. februar 1900.
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søn af fuldmægtig Boye og Ane Marie Holm. 1857 blev
han sognepræst i Rind-Herning. Boye kom ogsaa i strid
med de vakte, der ikke kunde godtage hans prædikener, som
de ved en bestemt lejlighed kaldte »djævelens tale«. De
holdt sig derfor borte fra gudstjenesten, og til sidst kom
der næsten ingen i kirke. 112 aar maatte præsten døje disse
utaalelige forhold, hvorefter han blev forflyttet til IngstrupHjermeslev i Hjørring amt. Han tog sin afsked i 1884.
16) Peter Henrik Kastrup blev lærer i Stavreby, Jungshoved i 1851. Kapellan i Everdrup 1861. Sognepræst i RindHerning 1869. Den nye præst greb sagen an paa en helt
ny maade. For det første stillede han sig mere forstaaende
over for dømmerne og de vakte. Dernæst var han tilhænger
af den personlige kontakt mellem præst og menighed. Fra
morgen til aften saa man ham næsten daglig komme ridende
paa en rødbrun hest gennem lyngen i det udstrakte hede
sogn, hvor han besøgte syge og gamle.
Herved vandt han sig mange trofaste venner og skabte
sig en solid position i sognet. Under hans milde virkemaade
glattedes de store modsætninger i sognet mere og mere ud.
I 1879 flyttede han til Kongsted i Præstø Amt. Han tog
sin afsked i 1898. Døde i 1900 paa Københavns sygehjem,
79 aar gammel.
17) Ludvig Theobald Bruun blev født 1839 som søn af
toldforvalter Bruun og Marie Schou.
Sognepræst i Rind 1879. Blev kun seks aar i Rind, hvor
efter han flyttede til Ingstrup-Hjermeslev. Afsked i 1907.
18) Jens Hansen var født 1849 paa Belsagergaard, Aarslev-Sønderup, som søn af gaardejer Hans Jensen og Maren
Madsdatter. Han var ved landvæsenet til sit 25. aar. Lærer
fra 1884 til 1885. Sognepræst i Rind-Herning 1885-89 og
i Rind-Kølkær 1889-1900. Herning blev selvstændig i 1889,
og Kølkær kirke blev indviet 1891. Jens Hansen var lærer
ved Herning realskole i tre aar. Tog socialt arbejde op. Skrev
artikler i Herning Folkeblad og Aarhuus Stiftstidende.
Han flyttede til Hatting i 1900, maaske fordi hans hu-
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stru, Mine Christensen, var født i denne egn.
Pastor Jens Hansen havde nogle gode aar i Rind, hvor
han var meget anset og afholdt. Han var en lille, tætbygget
mand med fuldskæg og med en meget jævn fremtræden.
Folk kunde lide ham. Som gammel landmand drev han
selv sin præstegaard med de vidtstrakte, magre marker, hvor
sandflugten stadig væk var en plage.
Hans menighed fandt intet mærkeligt i, at han optraadte
som bonde. Han efterlod sig mange trofaste venner i sog
net, og han var delvis skyld i, at mange unge drog til H at
ting for at lære landbrug i denne frodige egn.
Ogsaa i Hatting drev han selv sin gaard, men her gik det
helt anderledes. De velstaaende, selvtilfredse bønder saa ned
paa præsten, og de omtalte ham spottende, fordi han op
traadte som landmand og undertiden selv mødte paa mar
kedet i Horsens med kreaturer, han havde til salg.
19) Enevold Terkelsen var født 1863 i Vrigsted. Søn af
gaardejer Terkel Madsen og Karen Nielsdatter. Kapellan
i Ollerup 1891. Sognepræst i Ørre 1892. Samme aar blev
han gift med Katrine Kirkegaard, født 1870 i Vrigsted. 1901
blev han sognepræst i Rind, hvor han imidlertid kun blev
i tre aar. 1904 blev han valgt til præst af den nylig opret
tede valgmenighed i Herning og Gellerup.
Terkelsen var en ypperlig prædikant, der talte mere som
højskolemand end som teolog. Gennem sine højskoleophold
havde han faaet kendskab til den jævne mands problemer.
Han kunde tale saadan, at folk kunde forstå ham. Menig
hedslivet blussede op, og folk strømmede til kirke i den korte
tid, han var i Rind. Der var nærmest sorg, da han rejste fra
sognet.
20) Anders Pedersen Skovsborg var født 1865 i Gerning.
Søn af gaardejer i Lysgaard Andreas Pedersen og Kirsten
Marie Sørensen. Huslærer 1895-98. Sognepræst i Lomborg
1898, og i Rind 1904. Gift 1898 med Ane Marie Lund, dat
ter af pastor M. A. S. Lund i Vium og Christine Scheel Di
nesen. 1914 flyttede han fra Rind, fordi mange i sognet
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fulgte med Terkelsen til Herning.
21) Hans Frederik Hansen kom til Rind i 1915. Han var
født 1876 i Ølgod. Søn af malermester Sofus Hansen og
Mette Marie Pedersen. I 1944 tog han sin afsked paa grund
af alder og flyttede til Vejle, hvor han døde omkring 1960.
Han var den første gennem mange aar, der trofast blev
i sognet, til han kom paa pension. Som præst var han anset
og afholdt, idet han tog del i det sociale arbejde i sognet,
ligesom han var formand for foredragsforeningen. I hans
tid - i 1935 - blev Kollund kirke bygget.
22) Holger Andersen (1945-) er født 1900 i Sønder
Næraa. Søn af rentier Hans Knud Andersen og Emma He
lene Sørensen. Gift 1928 med Sigrid Schultz, født 1897 i
Otterup. Sognepræst i Glenstrup 1929 - i Gamborg-Udby
1933 og i Rind-Kølkær 1945.
Fallesskabet mellem Rind og Herning
Gennem mange hundrede aar havde Rind og Herning sogne
været fælles saavel i kommunal som i gejstlig henseende dog saaledes, at præsten altid og degnen som regel boede
i Rind sogn. Da præstegaarden fra meget gammel tid laa
ved Rind kirke, saa blev Rind hovedsognet og Herning an
neks dertil.
Præsten og degnen kaldtes i gamle dage sognepræsten og
sognedegnen til Rind-Herning.
Rind sogn var dengang det største saavel i udstrækning
som i indbyggertal. Selv saa sent som i 1850 havde Rind
flere indbyggere end Herning.
Men saa begyndte Herning at vokse stærkt, og i 1882 blev
den selvstændig i kommunal henseende. I 1889 ogsaa i gejst
lig henseende, idet den fik sin egen sognepræst.
Præsten i Rind blev da befriet for Herning anneks, men
allerede i 1891 fik han den nye Kølkær kirke i stedet for,
og saa havde han atter to kirker at betjene.
Desværre synes vore forfædre i Herning sogn ikke at have
kunnet taale den nyvundne frihed, idet de - pludselig løs-
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revet fra den ældgamle tradition sammen med Rind - be
gik den store fejl at nedrive Herning gamle kirke, som
havde været Guds hus gennem saa mange hundrede aar - en
handling, der vækker sorg hos enhver lokalpatriot, og som
eftertiden vanskeligt vil kunne tilgive.
Imidlertid vil det være rimeligt her ogsaa at omtale de
degne, der har gjort tjeneste ved Rind og Herning kirker.
Først sognedegnene til Rind og Herning.
1) Oluf Christensen (-1643). Den første degn, som man
har navn paa, var Oluf Christensen, der havde degneem
bedet indtil 1643. Han skal have boet i Laulund ved Her
ning. De sidste aar var han svagelig, og hans søn, Christen
Olufsen, har da været hans medhjælper.
2) Niels Christensen (1643-16..). Omkring 1643 valgte
sognemændene Niels Christensen fra Lind til degn. Han
boede i Vester Lind i nærheden af Rind kirke. Niels degn,
som han hed i daglig tale, kom straks i strid med Christen
Olufsen, fordi der manglede en protokol over embedets lov
lige indtægter. Denne strid, der bølgede frem og tilbage gen
nem ca. 10 aar, og som førte til retssager, endte egentlig i
Niels degns disfavør.
Som det var skik dengang, maatte Niels degn aflægge ed
til den Ribe-bisp. Eden findes i edsbogen i bispearkivet og
har følgende ordlyd: Anno 1647 den 20. Juli haffver Jeg
Niels Christensen, kaldet og samtøckt degn til Rind og Her
ning sogne i Hamrum herredt, giort min kiere biscop for
nævnte eed, som jeg ved Guds naade haaber at holde og
efterleffue.
Ribe, datum ut supra.
Niels Christensen.
Egen haandt.
3) Stephan Iversen (16. .-1693) var den næste sognedegn.
Han har i herredsbogen*) 1690 givet følgende oplysning om
embedet:
*) Findes i Ribe bispearkiv.
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Degnen udi Rind og Herning sogne hafuer ingen degneboul, men sidder udi leiehus, hvoraf han giver aarlig i hus
leie 4V2 sietdaler.
1. Bekommer aarlig degnekorn: Rug og byg: 4*/2 tdr. 3 skp.
2. Offer, som han bekommer af herskabet her til stedet paa
de tre store fester, er 2 sietdaler 1 mrk.
Kan desuden anbedrage, som han af sognefolkene bekom
mer til de tre store fester: 3 sletdaler 1 mrk.
Nandist*) bekommer han aldeles ingen, hverken æg, ost
eller laar, undtagen fire af de bedste sogne-qwonner, som
hver til jul forærer ham et brød og et faarslaar.
Saaledes at være i sandhed vidner jeg med egen haand
underskrefuet.
Stephan Ifuersen
Egen handt
4) Niels Stephansen (1693-1758) er sikkert en søn af
Stephan degn. I 1693 kom han i embedet efter sin far og
aflægger ogsaa ed til biskoppen. Eden findes i edsbogen og
lyder således: Jeg, Niels Stephansen, sognedegn til Rind og
Herning, lofver at holde urygeligen den eed, som jeg for
hans velædle højærværdighed biskopen giort hafuer.
Datum Ribe den 17. maii anno 1693.
Niels Stephansen.
Egen haand.
Niels Stephansen var en meget fattig mand. Det kan vi
se af et brev fra præsten i Rind, G. Bonsach. Brevet findes
i Ribe bispearkiv og lyder saaledes:
Degnen Niels Stephansen i Rind sidder med huset fuld af
smaa børn i stor armod og har ikkun ganske lidet at leve
af. Han har ikke som andre degne fri degnebolig, men skat
ter og skylder af 1 td. hartkorn. Til offer paa de tre store
højtidelige fester kan han bekomme til hver fest 2 sletdaler.
Kornet af begge sogne (Rind-Herning) beløber sig til 5 tdr.
rug; - formoder derfor Deres velædle Højærværdighed her
*) Naturalier, madvarer.
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min fattige degn for dette ekstraordinære paabud for hans
mange smaa børns og hans store fattigdoms skyld forskaanes.
Rind præstegaard den 3. oktober 1714.
G. Bonsach.
Da Niels degn var omkring de 70, blev han saa skrøbelig,
at han maatte tage student Jørgen Thorlund til stedfortræ
der eller substitut. Dette skete antagelig omkring 1740. Den
gamle degn døde i Vester Lind den 25. februar 1761 i en
alder af 92 aar.
5) Jørgen Henrich Poulsen Thorlund (1758-1800) blev
saa den næste degn. Han havde vikarieret saa godt i em
bedet, at han blev rost af provst Bering, da biskop Brorson
visiterede i Rind kirke den 15. september 1752)*.
Thorlund var født i 1715 og blev en meget anset degn.
Han blev gift med Ane Magdalene Bonsach, datter af sog
nepræsten i Rind. Med hende havde han to sønner og en
datter. I 1781 mistede han sin kone, og kort tid efter gif
tede han sig med Inger Marie Schellerup, der var af præsteslægt. Dette ægteskab blev barnløst.
Skønt hun var 27 aar yngre end sin mand, døde hun dog
før ham (1794). Ved skiftet efter hende kan man se, at hun
var velstaaende. En student - en slægtning af hende - ar
vede hende.
Thorlund døde den 16. februar 1800, 85 aar gammel, og
blev begravet i Rind. Det viste sig ved skiftet efter ham, at
han var endnu mere velhavende, end man havde troet. Han
ejede et værdifuldt indbo og et stort bibliotek, ligesom han
efterlod sig mange penge i kontanter; men desforuden hav
de han udestaaeende fordringer til et beløb af 6-700 rdl.
Da alle disse penge skulle indbetales i boet, varede skiftet i
ca. to aar, inden det kunde sluttes.
Thorlund kunde overkomme det utrolige. Foruden degn
*) Se H. A. 1932, pag. 13.
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og skoleholder optraadte han ogsaa som ejendomshandler
og prokurator. Han var tillige en meget anset og vellidt
mand, og det fortælles, at naar han engang imellem prædi
kede i Rind kirke, saa strømmede folk til for at høre ham.
Ja, til sidst blev hans position i sognet saadan, at man til
lagde ham overnaturlige evner. - Han kunde saaledes mane
genfærd ned i jorden og den slags ting. - En god visedigter var han ogsaa.
Nej, Thorlund var ikke nogen almindelig degn.
6) Frederik Christian Ludvig Christensen (1801-1808).
Thorlunds efterfølger blev student F. L. Christensen, der
købte og overtog degnens ejendom. Han sagdes at være en
søn af ejeren af Kidris mølle i Rind. Skønt han var student,
duede han hverken til at være degn eller skoleholder. Hans
kone og datter maatte holde orden i skolen.
Grunden til hans uduelighed maa søges i, at han var meget
fordrukken - maaske paa grund af ulykkelige familiefor
hold.
Det fortælles saaledes,*) at han havde faaet degnekaldet
af biskop Middelboe, fordi han gik ind paa at ægte en be
svangret pige i Ribe. Pigen fik et barn, der altid senere
blev kaldt bispedatteren. Folk har altsaa ment, at barnet
havde biskoppen til far.
Christensen var kun degn i ca. syv aar. Han kom af
dage under ulykkelige omstændigheder. Den 29. oktober
1808 blev han af provst Lassen i Rind sendt over til præsten
i Skarrild med nogle cirkulærer. Han traf præsten ved et
bryllupsgilde. Her blev degnen saa døddrukken, at han
blev lagt over i laden. Han fik en dyne over sig, men næ
ste morgen fandt man ham død.
Han blev kun 35 aar gammel.
7) Marcus Frellesen (1809-37) var født 1763 i Bevtoft i
Sønderjylland. Han fik embedet af biskop Middelboe. Den
nye degn boede til at begynde med i det lille skolehus eller
*) Degneprotokollen, Rind sogneraads arkiv.
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kirkehus ved Rind kirke. Dette skolehus skal være bygget i
1776.*)
Senere købte Frellesen selv hus i Lind by, hvorhen skolen
saa blev flyttet. Han var to gange gift. Første gang med
Mette Lauridsdatter, med hvem han havde sønnen Frelle.
Anden gang med enken Sidsel Nyboe, der var 51 aar. Selv
var han da 70.
Sønnen Frelle fik en krank skæbne. Han var seminarieuddannet og var lige blevet lærer i Nørre Felding og Tvis,
da han myrdede sin kæreste, en enkekone i Lind.
Han blev dømt til døden og henrettet paa galgebakken i
Holstebro i 1811. Henrettelsen fandt sted paa en søndag.
Faderen gjorde tjeneste i Rind kirke den dag, uden at
man kunde mærke noget usædvanligt paa ham. Han havde
givet en mand en rdl., for at han kunne overvære henret
telsen, saa han senere kunde fortælle ham, hvordan det var
gaaet til.
Der var to bispevisitatser i hans tid - i 1810 og 1829.
Begge gange har Frellesen haft sine sager i orden. Ja, i 1810
staar der endog i indberetningen, at degnen kan blive god.
Frellesen døde i Lind 1837, 75 aar gammel.
Lærere i Lind by og kirkesangere ved Rind kirke
1) Johannes Pedersen Hviid (1837-50) Ved Frellesens død
blev daværende lærer i Kollund, Johannes Pedersen Hviid,
lærer i Lind by og kirkesanger ved Rind kirke.
Ved denne lejlighed blev Thomas Pedersen sognedegn i
Herning, og dermed var Rind og Herning helt adskilt i
henseende til degneembedet. Den fuldstændige adskillelse
kom dog - som allerede fortalt - først over 50 aar senere.
Hviid blev den første seminarieuddannede lærer i Rind
sogn, og dermed begynder en ny tid. Lærergerningen bliver
fra nu af det vigtigste, og stillingen som kirkesanger kun et
mindre bierhverv.
*) Se H. A. 1959, pag. 142.
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Lærer Hviid bliver dog et mærkeligt overgangsfænomen;
han var en urolig sjæl, der fik en mærkelig skæbne.
Han blev født omkring 1788 i Lønborg som søn af en
gartner. Som dreng kom han i gartnerlære i København.
Derfra kom han paa det nyoprettede seminarium paa
Brahetrolleborg, men han opgav studiet og fik ingen eks
amen. Senere tog han til København, hvor han tog dansk
juridisk eksamen med bedste karakter. Derefter blev han
fuldmægtig paa herredskontoret i Varde og senere i Holste
bro. - Hviid blev i Holstebro gift med en provstedatter, men
de to kunne ikke enes og blev separeret. Senere flyttede de
sammen igen og fik tre sønner. Men det endte dog til sidst
med skilsmisse.
Han havde maattet opgive sin stilling i Holstebro og var
flyttet til Snejbjerg, hvor han ernærede sig som landmand
og prokurator. Herfra flyttede han til Kollund i Rind. Han
var da blevet gift igen. Denne gang med sin husholderske,
Karen Nielsdatter fra Vinding ved Holstebro.
Nu tog Hviid den beslutning, at han alligevel vilde være
lærer. Han gav sig da til at læse igen og blev i 1828 dimit
teret som privatist fra Skaarup seminarium med hoved
karakteren, duelig.
Derefter blev han biskolelærer i Kollund, hvor han gjorde
tjeneste til 1837, da han flyttede til Lind by.
Hviid var gennem sin fyldige uddannelse ikke nogen
ganske almindelig lærer. Han havde mere udsyn end saa
mange andre paa den tid og kunde virke ansporende paa
intelligente børn og unge, der vilde frem. - Men af karak
ter var han en saare skrøbelig person. Han var meget svag
over for vin og kvinder. Drikfældig var han, og kærester
holdt han rundt om i sognet.
Ja, det gik saa galt med ham til sidst, at han i 1849 fik
sin afsked - vistnok efter fremtvungen ansøgning.
Som pensionist var han af og til vikar, ligesom han ofte
ydede folk juridisk bistand, navnlig som dokumentskriver.
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Han havde en ualmindelig smuk haandskrift, som man den
dag i dag maa beundre.*)
I 1865 døde han, 78 aar gammel.
2) Jens Christian Sønderby (1850-1877) var født i 1805
og dimitteret fra Snedsted 1827. Han havde været lærer i
Oksby, før han kom til Rind. Han var gift to gange. Hans
første kone døde barnløs i 1865. Samme aar giftede han
sig med den 28-aarige Anna Pauls fra Pettenbøl ved Tøn
der. Med hende fik han to sønner og fire døtre.
I en embedsbog, som nu beror i Rind sogns arkiv, har Søn
derby skrevet en hel del om embedet og dets indtægter, som
han i 1850 opgør til en værdi af 24 rdl., 4 mrk., 6 sk.
Gennem forskellige oplysninger kan man se, at han ikke
rigtig har kunnet med befolkningen, der har drillet ham ved
at give et minimum af offer ved de tre store højtider. Han
har svaret igen med klager til amtet - og der har fundet
udpantning sted for manglende offer.
Skønt Sønderby som regel fik medhold opadtil, saa har
alle disse stridigheder uden tvivl forbitret ham tilværel
sen. Hertil kom, at hans første kone var meget drikfældig.
Ja, hun blev endog bortvist en søndag af pastor Boye, da
hun mødte fuld i kirken og forlangte at komme til alters.
Alt dette gjorde, at læreren var irritabel i skolestuen og
hurtig til tampen. Selvfølgelig var de store drenge paavir
ket af striden mellem hjem og lærer, saa de drillede ham
naturligvis ogsaa. En af hans mest drilagtige drenge var
Kjælle Kasper**).
Min far, Niels Søby, født 1847 i Fejerskovhuse, gik i
skole hos Sønderby fra 1854 til 1861. Han har fortalt mig,
hvordan læreren maatte bruge baade stok og tamp for at
klare sig over for de store drenges og navnlig Kaspers kaadheder.
*) Se folketælling for Rind sogn 1834 og flg.
** ) H e d e g e n tlig K a s p e r M a d s e n , f ø d t d e n 4 . f e b r u a r

184 1 i r a k k e r 

kulen, Møruphus i Rind. Søn af rakkeren Mads Christian Cas
persen.
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Der findes flere versioner af et sammenstød mellem Søn
derby og Kasper. Min far, der overværede det, fortalte altid
følgende: En dag, da Kasper igen skulde have tamp, sagde
han ved første slag: Av - ved andet slag: Av, av, og ved
tredie slag: Av, av for satan. Og saa væltede han bordet
over mod læreren - løb ud af skolestuen og kom ikke mere
tilbage den dag.
Sønderby søgte og fik afsked i 1877. Han var da fyldt 72,
og hans pension blev 843 kr. 33 øre.
3) Peter Christian Christensen (1878-80) var født i Snejbjerg 1847 og dimitteret fra Lyngby i 1872. Han syntes ikke
om forholdene paa stedet og blev kun to aar i Rind. I
1880 blev han forflyttet til Nysogn paa Holmsland.
4) Jens Chr. Jensen Hasseriis (1881-82). Den næste lærer
skulde ogsaa vise sig at være en trækfugl. Hasseriis var født
i Aalborg i 1855 og dimitteret fra Jelling 1877. Han blev
kaldet til embedet i 1881. Skønt der samme aar blev opført
en tidssvarende skolebygning i Lind by med en udmærket
bolig for læreren, saa syntes han ikke om stedet. Allerede
i 1882 blev han forflyttet til Brund ved Horsens.
5) Leonard Ahel Pedersen (1883-1923). Men nu kom der
en lærer, som fandt sig saa godt til rette i sognet, at han
blev i embedet til sin død. Det var Leonard Abel Pedersen,
der var født i Hee den 2. april 1857 som søn af lærer P.
Chr. P. Han var dimitteret fra Skaarup 1878, hvor han
havde faaet indgydt noget af den venlige aand, som svæ
ver over dette sted.
Han fik embedet den 3. januar 1883. Samme aar blev
han gift med Marie Molbech, datter af pastor Molbech i
Hee.
Med L. A. Pedersen oprandt en ny tid for børnene i Lind
by. Den nye lærer, der var i besiddelse af et mildt og ven
ligt væsen, og som holdt af børn, indførte den moderne
milde tone i skolestuen, og det lykkedes ham hurtigt at
vinde de smaa, saa han helt kunne afskaffe de hidtil saa
ofte benyttede strafferedskaber. - Ja, man kan vel sige,
n
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at gennem 40 aar kendte børnene i Lind skole kun en tamp
eller et ris af navn.
Morsomt nok virkede den milde tone ogsaa paa hjemme
ne, hvor der efterhaanden indførtes en mildere kurs over
for de smaa. Det var heller ikke saa underligt, at denne læ
rer nød en enestaaende popularitet i sognet. Han døde i
1923 efter 40 aars virke. Allerede i hans tid, i 1916, blev
der bygget en ny skole i Lind. Den blev lagt længere mod
øst ved vejen fra Lind til Kollund.
6) Niels Mandø (1923-1955). Den næste lærer i Lind
blev Niels Mandø, der er født i 1887 paa Manø. Han er
dimitteret fra Gedved i 1911 og blev kaldet til lærer og
kirkesanger i 1923.
Mandø tog sin afsked paa grund af alder den 1. novem
ber 1955 efter 32 aars tjeneste.
7) I 1955 kom saa den nye lærer, der ogsaa overtog kir
kesangen i Rind kirke. Det blev Gunner Erdal, der er født
2. september 1914 og dimitteret fra Odense 1939.
I hans tid - i 1963 - er Lind skole ombygget og udvidet
stærkt og hedder nu Rind vestre Centralskole.
Det gamle skolehus,
der ligger lige ved kirkelaagen, siges at være bygget ca.
1776. Det var først skolehus i ca. 40 aar. Men efter 1814, da
skolepligten blev indført, blev det for lille. Den daværen
de degn og skoleholder, Frellesen, købte da hus i Lind by,
hvortil skolen saa blev flyttet.
Det gamle skolehus har siden da som regel været bopæl
for graveren eller ringeren, som han ofte kaldtes. Det er
nu blevet moderniseret og har ganske mistet sit oprindelige
udseende. Det første graverpar, man har navn paa, var sand
synligvis Niels Kristoffer Jensen Søby og Ane Marie Nielsdatter Macholm, der boede i huset fra ca. 1829 til 1859.
De huskes endnu i sognet, navnlig fordi de mistede deres
to sønner i treaarskrigen.
Paa den tid passede beboerne som regel selv deres grav-
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steder, saa ringeren gik ofte ud som daglejer, og hans kone
havde travlt med hosebinding, for at de kunne tjene til
føden.
. Fra 90’ernes begyndelse boede Niels Ingvard Jensen og
hans kone Else Sofie i huset. Niels Jensen var født 1839 i
Bjødstrup i Gellerup sogn, hvorfor han i daglig tale hed
Niels Bjødstrup. Else Sofie var født i Rind 1847. De var
to pligtopfyldende og trofaste mennesker, der var vellidt af
alle.
I 1906 boede de to gamle endnu i skolehuset, som i folke
tællingslisten ogsaa kaldes kirkehuset.
I 1961 døde kirkebetjent Fløe, som havde boet i det
gamle hus næsten en menneskealder. Han huskes som en
ualmindelig tjenstvillig og flittig mand. I hans tid fik kirkegaarden et mere velholdt og frodigt præg.
Præstegaarden
Nogle hundrede meter fra kirken ligger præstegaarden, der
bestaar af fire længer med stuehuset mod syd. Man kører
ind paa gaardspladsen gennem en høj port i ladebygnin
gen. Bag stuehuset ligger den store have eller park, anlagt
omkring 1770 af pastor Mogens Lassen. I haven er der en
lavvandet dam. I pastor Terkelsens tid laa der en baad
fortøjet ved en stolpe nær havegangen.
Præsten yndede at give sine konfirmander eller gæster
en rotur paa det stille vand, omgivet af de kæmpehøje løv
træer, der paa den tid var et særsyn i denne egn.
Hvomaar den første præstegaard er opført, kan ikke si
ges bestemt. Men der er dog sandsynlighed for, at den er
bygget kort tid efter reformationen, maaske omkring 1540.
Ca. 100 aar efter, omkring 1645 - i pastor Dolmers tid var den blevet saa faldefærdig, at den fik en hovedrepara
tion. Saa hengik der atter et aarhundrede, og ca. 1730-40
- i provst Berings tid - blev den helt ombygget og næsten
nyopført. Efter 1810 har Rind sogn holdt den vedlige.
Den gamle præstegaards ensomme beliggenhed i den store
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natur har ikke kunnet undgaa at paavirke de mennesker, som
har haft deres bopæl der. Navnlig har den store ensomhed
talt til børnenes fantasi, saa de aldrig glemte det.
Saaledes skrev en søn af pastor Kastrup, Andreas*), som
skoleelev paa Aarhus latinskole et digt om sit barndoms
hjem i Rind præstegaard:
Du kære gamle præstegaard
paa brune mørke hede,
med skæve mure end du staar,
hvor du er sat hernede.
Dog skønt du synes grim og graa,
skønt ingen glans dig pryder,
saa er du dog min barndomsvraa,
og mig bestandig fryder.
En venlig have vokser til
ved præstegaardens længer,
det blev et dejligt grønt exil,
naar stuen aanden stænger.
Fra haven man en kirke ser,
saa ydmyg og beskeden,
dens vægge er kun hviden 1er,
dog gemmer den et eden.
Højskoleforstander Frede Terkelsen skriver i sin bog om
Enevold Terkelsen ligeledes om sin barndomstid i Rind:
For børnene var det paradis paa jorden. I løbet af trefire aar blev de landboere, der aldrig siden kom til at føle
sig helt hjemme i en by.
Gravmaler
Uden om kirken ligger den store kirkegaard, der har været
begravelsesplads gennem 800 aar, ja, sandsynligvis meget
*) Praest i Gellerup 1891—1909.
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længere. Jordbunden bestaar af et meget tyndt lag sand
blandet muld med rent, tørt flyvesand nedenunder.
Her kan de døde i fred sove den evige søvn. Kun alli
kerne, der har holdt til i taarnet lige siden dets opførelse,
forstyrrer med deres hæse skrig den mærkelige stilhed, der
hersker paa dette sted.
En af de mærkeligste gravsten paa kirkegaarden er den,
der er sat over Kasper Madsen, kaldet Kjælle*) Kasper, den
sidste omstrejfende tater i Jylland. Stenen, en høj kampe
sten, er placeret mod vest, ind mod diget og lidt borte fra
de øvrige grave, som om han hvilede i uindviet jord.
Den bærer foroven - ikke korsets - men solens tegn, og
nedenunder staar der blot: Kasper 1841-1923. Mere behø
ver der heller ikke at staa, for Kasper er omtalt saa mange
steder i den lokale litteratur, at man altid kan finde ud af,
hvem han er.
Over lærer L. A. Pedersen i Lind findes der ogsaa en
mindesten, der har følgende indskrift:
Tak for dit virke,
i skole og kirke i 40 aar.
Rejst af venner.
Endvidere findes der en gravsten over landbrugskandidat
Niels Overgaard, der var født i Rind, og som vandt sig et
navn i egnen som lokalhistoriker og landbrugsfaglig skri
bent. Han var i virkeligheden en videnskabsmand i sit fag.
Fremtiden
Gennem 800 aar har Rind kirke nu ligget paa sin jordryg el
ler jordrand, der falder ret stejlt ned mod den dybe dal. som
gennemstrømmes af Rind aa. Morsomt nok har denne be
liggenhed sandsynligvis givet sognet navn, idet selve ordet
rind er en sideform til rand, der netop betyder jordryg.
Rind sogn ejer en stor skat i denne kirke, idet vi maa
huske paa, at den er opført omtrent paa samme tid som
*) Kjælle = kaad.
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domkirkerne i Ribe, Viborg og Lund. - Og gaar vi til
Frankrig f. eks., saa er den ældre end selve Notre-Dame i
Paris.
Hvis ikke der opstaar naturkatastrofer eller atomkrige,
saa skulde den let kunne staa 800 aar til, og til den tid vil
den være lige saa gammel som Sofia-kirken i Konstantinopel
er i dag. - For der er jo det ved saadan en gammel kirke den bliver mere og mere værdifuld, jo ældre den bliver.
At Rind sogn selv er klar over kirkens værdi som sognets
ældgamle midtpunkt, kan vi se af den omstændighed, at
kirken bliver passet omhyggeligt og holdt vedlige. Foruden
den almindelige aarlige vedligeholdelse, saa har sogneraadet
foretaget to store hovedrestaureringer i den tid, jeg kan
huske, nemlig i 1898 og i 1962.
Lad os da haabe, at denne ældgamle bygning maa staa
i mange aarhundreder endnu og tale til de nye slægter, der
kommer.
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TRÆK AF NO SOGNS HISTORIE
Af Kr. Susgaard
Med et areal på 2684 hektar og med for tiden knap 800
beboere er No ikke noget stort sogn. Det ligger i Hind her
red, Ringkøbing amt, ca. 5 km nordøst for Ringkøbing.
Som ethvert andet af disse Danmarks ældgamle sogne
har også No sin historie. Nogen sammenhængende udred
ning af dette sogns historie er ikke fremkommet. En del hi
storisk stof er dog fremdraget. I Hardsyssels årbøger findes
således flere artikler og spredte glimt. Om kirken: 1909,
1912 og 1949. Om skolen: 1908. En landsbylov for No og
Ølstrup sogne, fremdraget af Jacob Bæk: 1925. En mistforening for Hee og No sogne: 1953. Trap omtaler jo også
No i sin Danmarksbeskrivelse, hvis seneste bind om Ring
købing Amt er fra 1925. Endnu flere, således P. Storgaard
Pedersen, har ydet forskellige bidrag. I alt er disse ting
væsentlige bidrag til No sogns historie, ligesom de har været
til stor hjælp ved udarbejdelsen af denne artikel, hvori en
del citater forekommer.
En side af et sogns historie er bosættelserne. Hvad No
sogn angår, da er der vist nok ikke skrevet ret meget her
om. Emnet er stort. Her bliver det langtfra behandlet i fuldt
omfang. Trækkene, der er hentet frem, samler sig historisk
navnlig om den såkaldte matrikeltid samt tiden omkring
landboreformerne. De eksisterende og tilkommende bosættel
ser: landsbyer, gårde og huse med deres jorder, dyrkede og
udyrkede og deres skiftende hartkornsansættelse. Desuden
søges givet et udblik over de skiftende ejendomsretlige for
hold. Endelig skulle gerne af den hele beskrivelse fremgå
noget om datidens mennesker og deres livsvilkår.
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Vi kunne f. eks. tage vort udgangspunkt i Landgildema
triklen 16641).
Denne 300 år gamle matrikel registrerer 44 bosteder i No
sogn. Antallet er kun rigtigt under forudsætning af, at det
har været muligt her at skille No helt ud af Hee sogn. No
og Hee udgjorde dengang ét sogn. Havde gjort det, fra
dengang No gi. kirke gik af brug, mener Storgaard Pedersen.
Og de to sogne adskiltes først kirkeligt 1878. No fik bygget
en ny kirke 1877. Kommunalt adskiltes Hee og No 1921.
I dag, da man drøfter sognesammenlægninger i storkommu
ner, er jo også No i søgelyset.
1664-matriklen nævner meget andet end de 44 boste
der i No sogn. Noget af det skal vi senere se på. Lad os her
se på senere registreringer af bosteder. 1688-matriklen op
regner 49. En lille forøgelse, men også i et kort åremål. Året
1793 bringer et nyt tværsnit. Ikke ved nogen ny matrikule
ring. Men ved en opgørelse i forbindelse med frigørelsen af
bøndergodset under herregården Voldbjerg i Hee sogn. Un
der den hørte på det tidspunkt det meste af No sogn. Nu
er der 59 bosteder i sognet. De nye er mest småbrug. Efter
fæsteafløsningen fortsætter forøgelsen, dels ved udparcel
lering af en del hovedgårdsjord, dels ved frasalg fra en
del af de gamle ejendomme. Samtidig får desuden mange
af de nye selvejere deres ejendommes tilliggender forøget ved
parcellering af hovedgårdens enge samt af dens hede i Lyngs
mose. Ved den sidste matrikulerings ikrafttræden i 1844 er
der i No ca. 70 ejendomme, praktisk talt alle landbrug.
Nogle var ganske vist for små til at ernære en familie.
Nogle ejere var småhåndværkere, andre gik på dagleje hos
gårdmændene. Men jordbrug drev næsten alle. De jordløse
huse, ofte på lejejord, hører mest det næste par menneske
aldre til.
Selv om No endnu i dag regnes til de »rene landsogne«,
er erhvervsstrukturen dog noget anderledes end i 1844. I
1960 var antallet af landbrug steget til ca. 130. Enkelte
ejendomme er siden da nedlagt, så tallet er nedadgående.
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Men foruden de 130 landbrugere med familie havde No i
1960 ca. 70 familier, der delvis eller helt ernærede sig ved
ikke-landbrugserhverv.
I 1903 knæsattes ejendomsskyldprincippet til gradvis gen
nemførelse over en årrække. Nu kalder man det ejendoms
værdien, men princippet er det samme. Med den ændrede
samfundsstruktur breder iøvrigt den opfattelse sig, at ejen
domsskyldprincippet som beskatningsgrundlag er forældet.
Det skal der ikke her tages stilling til. Heller ikke til det
indbyrdes forhold mellem vurderingsprincipperne før og ef
ter 1903. Om det gamle dog nogle bemærkninger. Det var
jo hartkornsprincippet. Erik Arup siger, at det sikkert er af
høj ælde, rækkende tilbage til selve Middelalderen.
No sogn har overvejende sandjorder. I vore dage regnes
de for såkaldte IV kl.s jorder. I 1664 var sognets samlede
landbrug ansat til ca. 200 tdr. hartkorn. Ansættelserne
skete ikke dengang. Man registrerede blot de eksisterende
landgildeydelser. At de har været mere eller mindre vil
kårlige, ansat måske mere efter jorddrottens sind end efter
noget ligelighedens princip, forstår vi vel let. Det ses jo
også deraf, at man ret hurtigt gik i gang med en ny skyld
sætning.
Der er her tale om Danmarks første egentlige jordvur
dering. At den har været omstændelig, ses af »Den kgl. in
struks for de jydske landmålere og andre til forretningen
hørende personer«. Det selskab, der dengang drog over lan
dets jorder, var stort og broget. Instruksen nævner ingeniø
rer, konduktører, skrivere samt rebdragere og et antal »ikkelodtagne« bønder til at dømme og taksere. Den hele forret
ning er vurderet noget forskelligt. Jørgen Dinesen Oxendorp, der var én af hovedmændene bag foretagendet, har bl.
a. brugt udtrykket »Den gyldne Rulle« om 1688-matriklen. Svend Aakjær ligger vel på samme linie, når han i et
forord til Henrik Pedersens tabelværk: De danske Landbrug
1688, udarbejdet på grundlag af matriklens forarbejder - si
ger »at den i nøjagtighed savner sit sidestykke i de fleste
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af vore nabolande«. Andre derimod har hævdet, at når hart
kornet var svingende fra sted til sted i forhold til 1664, til
trods for at ligelighed var tilstræbt, så må det tages som be
vis for, at landmålerne ofte var enten vilkårlige eller lige
frem uduelige. Atter andre mener, at instruksen var klar
og streng nok. Men at opgaverne var af format, så for rent
praktisk at klare dem, måtte man undertiden slække noget
af. Derom enes dog vist nok alle, at 1688-matrikuleringen
var såvel et pioner- som et kæmpearbejde.
Mens altså landgildehartkornet i No sogn androg omkr.
200 tdr., blev det samlede hartkorn 1688 ca. 177 tdr., en
nedgang på 11-12 °/o. En ny og mere drastisk nedgang re
gistredes 1844, med ca. 29 % til i alt 125 tdr. Her - i 1844
- er dog beregningsgrundlaget delvis ændret. Her er tale
om en egentlig bonitering. At dette boniteringsprincip end
nu bruges ved grundvurderingerne, tænker vist de færreste
sig. En ny, mere differentieret og i det hele jordbrugsvi
denskabeligt moderne boniteringsskala skal være under over
vejelse. Ikke mindst med henblik på de siden 1844-matriklens gennemførelse store opdyrkede jorders stærkt ændrede
brugsværdi (matrikelsdirektør V. A. Pedersen).
I den ovenfor omtalte bog: De danske Landbrug 1688,
findes under afsnittet om ejendomme, hartkorn og dyrket
areal denne tabel for No sogn:

Bosættelsens navn

i
i
1

1 Huse m. jord

Gårde
Antal

(
!

Htk.
Tdr.

Htk.
Tdr.

! Antal

Anden j Ialt
Huse
Dyrket
. uden jord skyldsat 1 Htk.
i Areal
Jord
1 Tdr.
Htk.
1 Tdr. 1
1 Tdr.
! Tdr. Htk.
i
42,14 [ 164,1
1,25
1
'
13,0
2,16

i 40,00

Ø ster-K lit........................................ ,

1

,

Vester - K lit......................................

1

2,14

2,14

16,0

N objerg............................................ !

1

6,59

6,59

37,0

R øgindgaard...................................

1

5,39

5,39

23,7

Ø ster-N o..........................................

12

46,54

V ester-N o........................................

5

26,32
1

Hehuset (Hedehuset)......................

•

2,16

Røgind M ø lle .................................

0,89

3

0,25

4

2,58

49,12

236,7

26,32

86,7

0,22

1,8

24,03

155,1
55,2

1

0,22

2

1,15

0,55

22,33

G rim strup........................................

1

7,78

7,78

Ovsholt (O xfeld).............................

2

9,97

9,97

1

1

Brohuset (H ebro).............................
1

No ialt

37

i

2,2

0,25

5

L ybæ k..............................................

1

1

i
169,22 ' 12

0,85

0,85
i

i

1,80

5,94
1

1

176,96

1

41,6
1.8
834,9
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De 835 tdr. land dyrket areal udgør kun omkr. en sjettedel
af sognet. Det drejer sig dog kun om agermarken. De an
dre dele af hver bys og hver ejendoms jorder havde hver
sin særlige brugsværdi, efter hvilken de særskilt var »sat i
hartkorn«. Det gjaldt grønninger og enge såvel som overdre
vene. De sidste kunne være af blandet beskaffenhed. Her
kunne være kvægdrift, måske også høslet, såvel som lyng
slet og tørvegrøft, d. v. s. lyngtørv.
Selve bosættelsen i sognet dengang var vist nok typisk for
egnen. Man boede nok overvejende byvis samlede, men ikke
i klynger som i Østdanmark. Landsbyen var mere åben her
end der, rækkevis bebygget. Det har vel givet plads for
en mere rummelig toft, den mark, som den enkelte ejendom
dyrkede særskilt, uden for byfællesskabet. Toften udgør
dog en meget forskellig andel af hver enkel ejendoms sam
lede tilliggende. Toften lå vel gerne på den gode agerjord.
Men den lå også lige ved bostedet. Begge dele har vel med
virket til dens afgrænsning. I øvrigt må vi huske, at lands
byen var opbygget på den efter sin tid bedste jord, i nær
heden af et vandløb, hvor der var nogen jord med gode
fugtighedsforhold.
No sogn kortlagdes første gang ved udskiftningen i slutn.
af 1700-tallet. Af disse kort findes de vigtigste vistnok ikke
mere. Går vi til markbogen for Hee sogn af 1682, der ud
gør en del af matrikelforarbejderne og dermed meget histo
risk interessant stof, kan vi godt få en del detailkundskab
til sognet dengang. Her findes by- og gårdnavne såvel som
ejernes og brugernes navne. Endvidere de gamle marknavne,
hvoraf mange nu er glemt. Ligeledes de mange agres »mål og
takst« samt hver enkelt ejendoms samlede areal i tdr. land.
Vi gør nogle uddrag. Skrivemåden er bibeholdt.
Om Noby hedder det bl. a.:
Noh Bye
1. Laurs Lauridsen 1 gaard; 2. Mads Pofvelsen 1 grd.; 3.
Per Nielsen bødker l/z gd.; 4. Maren Hafvis 1/s gd., brugis
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Ellers af Laurs Lauritsen ibd.; 5. Peder Nielsen Nohbech 1
gd.; 6. Jørgen Pedersens grd, Bøndergaard (selvejer) Mens
Herlighed tilh. Voldbierg. 7. Jens Christensen V2 grd. 8.
Chr. Christensen 1 grd. 9. Peder Graversens Enche 1 grd.
10. Thammes Andersen 1/a gd. - Trende Boelshuuse beboes
af efterskrevne: 11. Laust Pedersen. 12. Eet øde boel, iorden
brugis af Chr. Thommasen. Mens paa byggestedet er ickun
eet Lided Stk. Hus, som ey af nogen kand beboes. 13. Chr.
Thommasen.
Forbemeldte Laust Pedersen boelsmand hafver Agre af
Kærlingejord udi bem. by mens saasom dend ey fra hans
Boels jord kunde udvises er den maalt under eet med Boels
jorder og hafver aarlig gifvet deraf til Hie Kirche 6 Skæp
per.
It Gadehuus. 14. Chr. Nielsen. Hafver Eendeel Agre i
Marchen og Een Toftt.
Til bemeldte bye en March fald jord som brugis til
biug rug og aur (byg, rug og havre) - og eendeel til Huille
udligger.
med rug besaaed
Kirche-Toftts fald
Vinger-fald.
Endeel med rug besaaed
Mellum-Veis fald
og Eendeel Huille.
besaaed Eendeel med
Gammel-jord fald
hafre og Endeel Huile
Meder-Ager fald
besaaed med Rug oc (biug)
He-Agrene: ligger vesten Nobymarch og Synden for boled
(Laurs Pedersens).
Udi samme bye hafver Peder Nielsen i Nobech eendeel
Agere udi brug tilhører Hie degneboell, som udi forret
ningen er opført.
Ingen Schouf (skov).
Deris Hiul- og bygningstømmer kiøber de 10 mile boerte
udi Silcheborg Ambt. Gierdsel bruger de af grøntørre.
Ingen Tørfvemoeser, mens til fornødenhed Heetorfve og
Liungslet paa Egne Marcher.
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Annexgården i Noby omkr. 1913

Ingen Fiskeri.
Lader Maahle udi Voldbjerg oc Røgen møller.
Deris ofuerdriftt hafver de til fællits med Ølstrup byemænd udi Hiortmose Kiær østen Byen. - Nobyemarch
Strækker sig Synder oc Nørd. Synder til Øster Noeholms
march oc Harboeklitt (NoKlit), Norden til Nobeck oc
Heeden, Østen til byens Eng oc Vesten til Rindum oc Noeheede.
Hvor ejerforholdet ikke er anført, tilhører de enkelte
ejendomme Voldbjerg. Per Nielsen Bødkers gård, der er
nuv. matr. nr. 22, tilhører dog her Hee kirke. Selvejer
gården er Nogård. Til Noby hørte også Annexgården eller
No Præstegård, der tilhørte Hee Præstegård. Også Annexgården havde andele i bymarken:
»Kirchetoftt, smaa 2 tdr. 1., af beskaffenhed Middel Rugjord
Winger-fald
af beskaffenhed Middel Rugjord
Gammel Jord fald
af beskaffenhed ond Hafrejord«.
Desuden »En Toftt ved gaarden, godt 2 tdr. 1. M. Rugjord.«
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Øster No
Markbogen anfører her 2 halvgårde og 3 boel. Det ene boet,
nu matr. nr. 48, tilhørte Philip Hermann Hundermarch til
Rybjerg i Velling sogn. Øster Noboerne havde hverken
Skov, gjærdsel eller fiskeri - de »har Sandtørv (og) Hvad
de af Lyng til fornøden brug behøver, hafver de af frem
mede Bymænds grund. Hiul- og bygningstømmer kiøber de
udi Ringkiøbing eller udi Lousyssel. Lader mahle udi Røgen
mølle. Fædrift hafver de østen deris gaarder, som bestaar af
moser«. Bymarken »stræcker sig øster til Røgengaards
march, Vesten til Klitmarch, Norden til Nobymarch, Syn
den til Klitmarch«. Bymarken består af: »Vester Meder
Agre, Langfald Agre, Øster Agre, Lafve Jorden samt TofttAgre, Norden Vejen i Sønder og Nord«. - Øster Noboerne
har dog haft for lidt jord selv. De har andele i Nobymark
i Vingerfald samt i Gammelagerfald.
Af enlige gårde finder vi i det sydlige No: »Øster oc Ve
ster Klit er tvende halfve gaarder. 0 . Klit tilh. Horsens
Hospital, V. Klit Organisten paa Sorø«. Ejendommeligt nok
var ejerforholdet til disse 2 halvgaarde i 1664 lige omvendt.
» ... Lyngskiær hafver de en ringe del paa deris Egen Grund
— Øksnedriftt haver de Norden Gaards, kaldes Meeder.
Hvilken bestaar udi Moser med Pors begroed«. I marken
findes: »Nørre Mark, Sive-Agre, Lang-Agre, Haugegaards
Agre, samt Lille Toftt og flere Steder Agre uden Navn«.
Nobjerg, en helgård
Nobjerg har »Heede til eget brug, men ingen Lyngslet - Fæ
drift haver de tilfællits med Noe og Heager Bye oc halfparten af Rindum Kier — Vesterengs (?) Agre, ligger mel
lem Heeden og Heedegaard (matr. nr. 25), Lange mark, Ve
ster Vingager, Kællings Toft, En liden Toft ved Gaarden«.
Røgen mølle og Røgengaard, en helgård
» ... Samme mølle er en Liden Squatmølle, som hafver sit
Vandløb fra Heeden, hvilcked er Een half fierdingsvej fra
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Møllen. Samme Vand løber ud i mange smaa aaer fra Heeden och hafver Et aaben Vandfald til Quærnen - Huilcken
driftning med 2de Hiul-Steene er in diametro 7 Sællands
Quarter - Hafver Et maadelig Vandfald - Lider stor Man
gel om Sommeren i tørcke for Vand, saa dend tidt maa
staa stille og indted kand mahle — Hafver derfor ingen vis
Søgning fra omliggende Sogner - fordi at her nærved paa
en half fjerdings Vej ligger 4 Squat møller, som hafver sted
se Vand. - Til forskrefne mølle er der en ringe deel agerio rd ---- Lyngslet de (gården og møllen) behøver, maa de
kiøbe udi i Bræining Sogn Een Miil boerte. Sandtorfve ha
ver de paa egen grund til fornødenhed. Fædrift hafver de
østen gården - som bestaar udi Moser og Sandheder---- «
Gården har: Sønder Meeden og NørAgre. Møllen: Een Toftt
Norden gaarden, er 10 Agre2).
Hee Ager By
Her nævnes 1 helgård, 5 halvgårde, 3 boel samt 1 gadehus.
1 gård ejes af borgmester Jep Tarm i Ringkøbing, men bru
ges af en bonde, Jørgen Clemendt. Herligheden tilh. Vold
bjerg. 2 af de små brug tilhører Rindum og Hee kirker.
Sidstnævnte brugtes af to mænd: præsten i Ringkøbing, Sø
ren Ankersen Colding og bonden Jens Lassen i Heeager.
Hee kirke ejede desuden et stykke eng i byen. »Ved (forbemeldte) Chr. Jensens boel ligger En Stampe Mølle, som
Iligemaade tilhør Welbr. fru Anne Rosenkrands (Otto Krags
enke, der ejede Voldbjerg til sin død 1688). Huilken hafver
4 smaa Stamper, som brugis til at Stampe buche- og andre
smaa Schind med og drifvis af eet Vand Hiull - Samme
Stampemølle er af velbyrdige fru Anne Rosenkrands til
feldbrederne udi Ringkiøbing bortforpachted - samme haf
ver og Søgning fra Holstebroe, eftersom der findis ej fleere
Stampemøller saa nær deromkring ved. - Til forbem. Bye
hafver de Een March som stræcker øster og vester, østen til
Noehede, vesten til Vesterheede, Synden til Søemose og Nør
til Byen«. Heagerboerne har ikke fiskeri, tørvemoser eller
12
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Halvgard i Heager, matr. 8. Den anden halvgård ud flyttet 1799. GI. krongods.

skov. Hjul- og andet tømmer må også de hente langvejs
fra, i Østjylland »udi Tem og Saltum sogner, som er 12 mile
boerte«. »Fædrift hafver de -«. - Marknavne: Brynsig Ager
fald, Lave Toft, Øster Langfald, Pøtting Lang Agre, Brynning-fald, Løfre Toftagre, Vester Toft-fald agre, Vester
Langfald Agre.
Lyebech bye
Efter markbogen: 2 helgårde og 3 halvgårde (matr. nr. 7881 samt 80b) hvoraf den ene halvgård, matr. nr. 80a, var
selvejendom med herlighed til Voldbjerg - 3 gadehuse (matr.
nr. 78c, 82 og 101), hvoraf den sidste bruges af Simon
Skredder. 1664 brugtes samme ejendom af Claus Copper og
anføres da som et møllested, med 1 td. htk. Markbogen op
regner videre under Lybæk by »Item tvende efterskrevne
gaarder«. Heraf er Grimstrupgaard en helgård, Ousholtgaard ligeledes, men der er 2 mænd i gården, der hver står
for den halve gård.
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Ha Irgård i Heager, matr. 9. Den anden balvgård udflyttet 1799. Cl. krongods

Hee kirke står for P/4 td. htk. agerjord i byen, Ring
strup march. 1655 havde 2 mænd i Hee, efter hvad Hardsyssels Provstis jordebog angiver, her 8 agre, der udgør hele
marken. Byens andre jorder var: Toft-agre, Nørre WingAgre-Fald, Nørre- og Sønder Høuild, Høvemarch, DamAgre samt HafredallFald. I dette fællesskab indgik de 4
førstnævnte gårde samt tildels 1 gadehus (nr. 78c). Til
matr. nr. 78a brugtes desuden Pringltrup, der »ligger imel
lem Voldbjerg og Hafredall Fald«. Den femte gård, der se
nere kaldes Knygsand (matr. nr. 80b), lå uden for fælles
skabet. Marknavne: Nørre- og Sønder-Ager-Fald, MellumVeys-Fald, gi. Fædriftt (nogle agre, ca. IV2 td. 1.) samt »En
Toft norden for hans gaard«. - Grimstrupgaard havde lige
ledes sine egne marker: Sædagre, Steentoft, Hemarch. Nok
en tidligt udflyttet gård. Trap nævner Grimstrup 1521.
Ousholtgaards 2 mænd havde lige andele i markerne: Ve
ster Agre, Grif-Agre, Brinch-Agre, Sønder Weys-Agre samt
hver sin Toft; den ene desuden 1 Holm-Ager.
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Simon Skredder havde Sønder-Agre »Scharp Rugjord,
saas 3 aar, 1 biugkærv, 2 Rugkærve, hviler 2 aar, for man
gel af jord -«. Det 3. gadehus »kaldis Hee Huused« (hede
huset), som er biugt paa Voldbjerg Hofvidgaards grund«
- »Broehused er iligemaade under Hofvidgaardens taxt,
huilcked er bevilged Hr. Otto Krag af Hans Mayest. for
medelst Broen (over Voldbjerg aa) at holde vedlige, eftersom
den er Alfar Vej imellem Holstebro og Ringkiøbing (Gi.
Kongevej). Hvor enhver Vogn, som Passerer derigiennem
maa gifve Een Skilling«.
Broprivilegiet her var dog ældre endnu. Ifl. Kancelliets
Brevbøger er der 1615 udstedt »aabent Brev om, at Niels
Krag indtil videre må oppebære det Brokom, som aarligt
plejer at udgives til Hie Bro, Hing Herred, Nr. Jylland, dog
med Forpligtelse til at holde Broen i Stand med god Byg
ning, saa den vejfarende Mand uden Fare kan komme der
over - saafremt han (Niels Krag) ikke vil have denne Be
villing forbrudt. - Det befales Bønderne at svare Brokornet
til Niels Krag i rette Tid, saafremt de ikke vil tiltales og
straffes.«
Lybæk by var i 1682 - som sognet og vel egnen i det hele
- træløst. Man brugte tørvediger også her til hegning. Og til
brændsel lyng og hedetørv. Man har vel klaret sig godt nok
med det. Umiddelbart undres man over, at ingen tørvemoser
endnu var i brug. I No er der sidenhen, navnlig i Hjortmose
og Klitmose, oparbejdet mange mosetørv. Den omstændig
hed, at vandet dengang måtte selv om at skaffe sig afløb
og derfor stod ret højt, er vel forklaring nok.
»Fædrift hafver de til samme (by) udi i noget, kaldis
Piinholm, bestaar af nogle smaa Grønpletter og Heede -«.
Stedkendte folk ville næppe gætte herpå. Pinholm ligger
sydligst i Oxfeld. Snarere Lybæk mose, der først er bebygget
i 1800-tallet. Op mod vore dage hed det også: Dødemosen.
Oprindelsen til det navn er dunkel. Mest nærliggende er vel,
at her tidligere har boet mennesker, som engang er blevet
ramt af vanskæbne. No sogn blev efter overleveringen lagt
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øde af pest i 1300-tallet. - Moserne var ganske vist ellers
ikke steder, hvor bosættelser forhen fandtes. Også kvæg
pest har jo hærget landet forhen. Med påfølgende nedgrav
ninger.
Landsbygrænserne var undertiden noget flydende. Måske
skete der heller ikke stort ved det. Da markbogen udfærdigedes, synes man at have regnet al jord i No nord for
Heager bæk, der løber gennem sognet fra øst til vest, til
Lybæk by, forsåvidt byens overdrev lå i nuv. Oxfeld by.
Stednavnet Oxfeld (Oxfold) skal ifl. overleveringen skrive
sig fra, at en herremand på Voldbjerg her lod gøre en kvæg
fold. Bebyggelsen, vi kender under navn No Stampe, næv
nes ikke i 1600-tallet. I jordegodsfortegnelsen optræder den
vist nok første gang 1771, da Voldbjerg har været handlet.
»Stampe Mølle og Huus« bruges da af Ole Pedersen, Ham
melsvang i Ølstrup. Overleveringen vil vide, at da stampemøllen her skulle oprettes, besluttedes at ændre bækløbet,
der hidtil havde givet vand til møllestedet ved Lybæk.
Bækkens løb ønskedes lagt vestpå, som det vel går i dag.
Og man startede det foretagende ved, at herremanden red
foran bønderne og dermed udstak løbet. - Lybækmøllen
blev godt nok nedlagt hen ved 100 år tidligere. Men stampemøllen kan godt være oprettet længe før 1771. Da havde
Voldbjerg ikke været i handelen i lange tider.
Kronen havde tidligere ejet en del bøndergods i No. Ef
terhånden overgik det dog altsammen til Voldbjerg, omend
ikke altid direkte fra kronen. Oftest skete det ved mage
skifter. Et af formålene hertil var at få godsmængderne
mere samlet. Strøgods lå jo gerne ubekvemt, især vel for
fæstebøndernes hoveriydelser. Hvor mange handeler er der
ikke her, som altid under fæsteforhold, foretaget hen over
bøndernes hoveder? - Da kronens skøder i de mange tilfælde
ikke angiver hartkornet, kan det ofte ikke ses, hvilke ejen
domme, der er tale om. I nogle tilfælde er dette dog klart.
I det følgende anføres, hvad kronens skøder siger om ejen
domshandeler i No.
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1560: Mageskifteskøde til Christoffer Gyldenstiern til Ifversnes fra Kronen paa Grimstrupgård og Mølle. 1580: Ma
geskifteskøde fra Palli Jul til Strandet til Kronen paa ArboeKlit (Noklit), 1 gd.
1617: Mageskifteskøde til Niels K ra g ----(til Voldbjerg)
paa 1 gd. i Lybæk by, 1 bol smst., i No 1 gd.
1620: Mageskifteskøde til Niels Krag paa 1 gd i Lybeck
by og 1 øde Møllested smst.
1631: Knud Gyldenstiern til Tim(gaard) skøder til Kro
nen 2 gde i Hieager.
1667: Otto Krag til Voldbjergs Enke og arvinger Skøde
fra Kronen paa i Heager 1 gd. samt jordeget Gods (Selv
ejergods m. Herlighed til Kronen) i Løebeck 1 Halvgd
(matr. nr. 80a), i Nou 1 gd., der bruges af en Bonde i Nougaard.
1721: Baron Christian Rantzau til Voldbjerg faar fra
Kronen Skøde paa tilbagekøbsretten til følgende ham nu
tilhørende Tiender og Gods i Bøvling Amt, Hind Herred,
Hee Sogn, Heeagger Bye: 5 gaarde, samt jordeget gods (altsaa selveje): i Lybeck By 1 gd. (nr. 80a) 1, 6, 0, 0, i Øster
Noubye 1 Halvboel 0, 0, 3, 1 (matr. nr. 51), Nougaard
3, 1, 3, 2.
1720 har endelig samme Chr. Rantzau fra Kronen fået
skøde på Hee Kirke med dens tiende, hartkorn 44 tdr. og
dens Kirkeskyld, 9, 6, 0, 0; heri indgår kirkejorderne i
Heager samt i Lybæk.
Egentlig var kirken selvejende (Trap). Men ejendomsret
ten hævdedes efter Reformationen af Kronen. Hee kirke
solgtes ved off. auktion 1711 i Ribe til Otto Rantzau til
Voldbjerg, men først sønnen Chr. R. fik skødet, 1720.
Noklits skæbne havde været noget omtumlet. 1760 har
Kronen afskødet den, og den er op i 1700-tallet kommet i
Ringkøbing-Købmanden Laurids Rindoms besiddelse. Den
ne ejede Holmgård i Sdr. Lem sogn. Noklit fulgte med
Holmgård til sønnen Niels Rindom. Efter hans død, da boet
realiseredes, tilskødede arvingerne 1796 Noklit til Jesper
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Hansens enke, Inger Kieldsdatter. - Bortset fra de enkelte
selvejere var Noklit den eneste gård i No, der ikke ved
frigørelsen 1793 tilhørte Voldbjerg.
Efter Hardsyssels Provstis jordebog 1655 svarer Nobjerg
4 tdr. hartkorn til Hee kirke »til Vin og Brød«, mens går
den ellers tilhører Voldbjerg, med htk. 8, 6, 2, 0. 1771 synes
Nobjerg at være fri for kirkeskylden. Men denne skyld er
da pålagt matr. 23. Kirken ejede 1655 en gård i Noby,
matr. nr. 22. Sidenhen er den blevet selvejendom. 1787
står en anden gård i Noby (matr. nr. 42) for kirkens ejen
dom, hvilket altså har været kortvarigt. Annexgården hørte
til præstegården i Hee. I 1787 ses den at høre til Voldbjerg;
efter fæstebrevet er den tiendefri.
Den ene gård, der var i selveje 1793, er nævnt ovenfor.
Matr. nr. 93 i Oxfeld blev selvejendom 1792. Røgengaard
anføres som selvejergård 1775. Den sidste, Jørgen Peder
sen Fynboes gård, er måske den Nougaard, der allerede
1664 nævnes som selvejendom. Noget tyder dog på, at end
ikke denne ene ejendom har holdt sig fri af fæsteforhold.
Det er vist nok den, der 1791 er solgt fra Voldbjerg. Den
synes da at have været en halvgård. Nogle år efter frigørel
sen udparcelleredes den og forsvandt dermed som selvstændig
ejendom. Den anden halvgård er vist nok den, der 1844 ma
trikuleredes nr. 41.
Med Landboreformernes gennemførelse i si. af 1700-tallet
bive meget anderledes i bondesamfundet. Inden vi ser nær
mere på, hvad der skete lokalt, kunne vi måske prøve at an
skue forholdene i en lidt større sammenhæng. Bonden havde
været ufri udover Europa; i mange lande meget mere end
herhjemme, og var stadig de fleste steder ufri, da vi skred
til reformer. I Skotland var dog markfællesskabet ophævet i
1600-tal let. Noget senere ophævedes i Holsten på enkelte
godser livegenskabet, og selveje indførtes. I nogle tyske
stater forsøgte enkelte mænd ved samme tid noget tilsvaren
de, men uden større held.
Ufriheden i Danmark opkom, skriver Hans Lund8), i

184

KR. SUSGAARD

senmiddelalderen. »Hovedårsagen var øjensynlig at søge i
Skatteforholdene. Det kunde dog bæres i de gode Tider. An
derledes blev det, da Nedgangstider henimod det 13. Aarhundredes Slutning begyndte«. Eksportpriserne på land
brugsprodukter falder. Bønder i stort tal søger skattefrihed
mod til gengæld at blive fæstere. »En medvirkende Aarsag
til Overgangen har været de opløste Retsforhold, der fulgte
efter Valdemarstiden. Man var mest skærmet, naar man stod
i Afhængighed af en Stormand«. Stormændene var adelen,
kirken og kronen. »Med Reformationen kommer Kirkegodset
for størsteparten under Kronen«. Selvejernes tal blev efter
hånden ringere og ringere, samtidig med, at forøgede byrder
gjorde bondestanden stadig mere ufri.
Om erhvervsforholdene skriver Hans Lund bl. a.: »Det
havde i det 16. og første Halvdel af det 17. Aarh. været
Holland, der havde været den bedste Aftager af danske
Stude (til Skibsproviantering) og af dansk Korn, som solg
tes videre til Italien og Spanien. Henimod SI. af det 17.
Aarh. saa England sig imidlertid i Stand til at overtage Syd
europas Forsyning med Korn, og herhjemme kan da Korn
priserne fra den Tid og frem til 1760’erne ikke holde sig på
samme Højde som før.
Samtidig sker der i denne Periode ogsaa det, der peger
frem mod den følgende Reformperiode — først og fremmest
Erfaringer — m. H. t. nye Driftsmaader.« Man går, tildels,
over til det holstenske kobbelbrug samt mejeribrug. »Med
disse praktiske Fremskridt erfarer Herremændene betydnin
gen af det at være Herre paa sin egen Jord, og de bliver kri
tiske overfor det Fællesskab, der binder Bønderne til de
gi. Arbejdsformer. Paavirkning paa anden Maade fører i
samme retning. Det 17. Aarh. havde i Merkantilismen gjort
det første Tilløb til samfundsøkonomisk Tænkning. Paa en
sidig Maade samlede Merkantilismens Mænd deres Inter
esser om Byerhvervene, og det danske Landbrug fik i første
Halvdel af det 18. Aarh. dette at mærke i en Politik fra
Regeringens Side, der var uforstaaende og planløs. Men o.
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1750 trænger en ny økonomisk Opfattelse, Fysiokratismen,
igennem. For den staar Jordbrugserhvervene i Betydning
over alle andre, ja, de er egentlig de eneste produktive, og
modsat Merkantilismen med dens Statsregulering af Er
hvervslivet bekender Fysiokratismen sig til Troen paa Fri
hedens Betydning for dettes Udfoldelse. Nu drog Landbru
get Interessen, og de herskende Tilstande maatte i den ny
Læres Lys forekomme skadelige og urimelige. Fra 1750’erne
er der da Uro om Landbospørgsmaalet, hist og her forsø
ger Enkeltmand paa Reformer, men først i 1780’erne sker
de dybt gennemgribende Ændringer i det bestaaende.
De store Reformer indledes i 1781 med Forordningen
om Udskiftning.---- Det tog (dog) nogen Tid, inden der
kom Fart i Udskiftningerne.---- Reformerne er ellers et
Værk af den store Landbokommission af 1786. Dybest greb
Stavnsbaandets Ophævelse (1788), der ved at fjerne Bon
dens personlige Afhængighed af Herremanden kom til at
symbolisere Reformtidens Stræben efter at give Bonden lige
Kaar med hele det øvrige Folk«.
En anden historiker4) understreger ligeledes stærkt Rege
ringens helt ændrede syn på det økonomiske liv, fra 1750’erne. »Fra oven vaagner en Forstaaelse af Frihedens Betyd
ning, vel en af de betydeligste ændringer i den danske Folkehistorie. Et nyt Syn paa Menneskenes Ligeret og lige Værd
gør sig stærkt gældende«. Han mener dog mindre p. gr. a.
udenlandsk påvirkning »som udfra et personligt Kendskab
til Forholdene og egne Erfaringer«. - Christiansen erkender
dog nogen påvirkning udefra, idet han hævder: »Disse sam
me Aar blev ogsaa afgørende for Bondestandens borgerlige
Frigørelse. Denne har, ikke mindst hvad Bondens retslige
Stilling angaar, i høj Grad sin Forudsætning i et ændret Syn
paa hele Standens Forhold til andre Stænder, ikke mindst
i et ideelt Syn paa dens Samfundsbetydning, som er beslæg
tet med, muligvis paavirket af den samtidige fysiokratiske
Literatur i Europa. Meget hurtigt gled den store Landbo
drøftelse over paa Spørgsmaalet om Bondens Retsstilling.
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Hovedfortjenesten for Gennemførelsen af denne tilkommer
Nordmanden Chr. Colbjømsen, der var en begejstret Til
hænger af saavel den oplyste Enevælde som Læren om Men
neskerettighederne (Den franske Revolution 1789)«. En
tredie5) hævder meget stærkt, at betingelserne for, at de
store reformer, der i Danmark i modsætning til en række
andre lande, forløb fredeligt og blev så frugtbare, var
hjemmegroede. Som en gunstig forudsætning nævner han en
lang forudgående periode, ca. 80 år, uden krige. Særlig be
tydning tillægger dog Steenstrup dels menigmænds indbyrdes
fordragelighed, dels statsmændenes format og ideelle tæn
kemåde - noget dansken ikke altid har evnet at leve op til,
hvad Steenstrup også erkender. I det store og hele var
landboreformernes tid således en stor tid i Danmark.
Vi vender os så igen til de stedlige forhold.
Frigørelsen fra Voldbjerg har Storgaard Pedersen anskue
liggjort i hovedtrækkene6): »I Aaret 1793 skete der en hel
Omvæltning blandt Hee Sogns Befolkning, idet Beboerne fra
at være Trælbønder under Herremanden paa Volbjerg opnaaede fri Mænds Ret og fri Mænds Kaar. En Bevægelse i
samme Retning var to Aar før begyndt i Stadil, hvor Be
boerne da med Regeringens Støtte købte Herregaarden Søndervang og underliggende Gods. Herregaarden blev udstyk
ket og Hovedparcellen solgt, mens alle Fæstegaardene over
gik til Selveje paa forholdsvis billige Vilkaar. Bønderne i
Nabosognet Hee skulde snart opnaa at faa gennemført en
lignende Ordning. Gamle Folk har fortalt, at Godsejeren paa
Volbjerg, Kammerraad M. P. Richter, tilbød at sælge God
sets Bønder baade Herregaarden med sine 104 Tdr. H art
korn og Kirken med sine Tiender, 87 Tdr. Hartkorn samt
omtrent alt Bøndergodset i Hee No og Hover (samt Øl
strup) Sogne til 446 Tdr. Hartkorn. Sognets Præst, Jens
Bonne Høyer, sammen med syv af Godsets mest ansete Bøn
der, blandt hvilke særlig nævnes de fire Lauster, gjorde da
Bud paa Godset i Foraaret 1792, uden at Handelen blev en
delig afgjort. Der findes i Viborg Arkiv et Brev, dateret 2.
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Juni 1792, fra Kammerraad Richter til Provst Høyer, i
hvilket der forlanges Besked enten fra eller til om Handelen,
thi Godsejeren har en anden Køber, som han skal give Svar
inden 6. Juni. Hvis der ikke kom Svar paa Brevet inden
nævnte Dag, skal Provsten sammenkalde de 8 Mænd, for at
Handelen kan blive endelig afgjort eller ophævet. Resulta
tet af denne Forhandling blev at Provsten og de andre syv
Mænd købte Godset for 66.200 Rdl., og samme Dag
(13. Juni) blev en Købekontrakt skrevet og underskrevet.
Køberne søgte da om Laan af den kgl. Kreditkasse, der
var oprettet netop med Hensyn paa at give Laan paa rime
lige Vilkaar til Fæstebønder, der købte deres Fæstegaarde
til Selveje.
Men muligvis har der været en Formfejl i Købekontrak
ten; thi Amtmand C. F. Hansen nægtede at anbefale Laa
net, før Købesummen var paalignet hver enkelt Gaard og
Ejendom, der skulde gaa over til Selveje. Gamle Folk har
fortalt, at Kammerraad Richter fortrød Handelen og for
langte Sikkerhed for Pengene, ellers skulde det hele være om
intet. Det fortælles da, at Provst Høyer, den sidste Dag
Købekontrakten stod ved Magt, red til Lønborggaard for af
den derboende rige Stamhusbesidder, Kammerraad Niels
Hansen, at faa Sikkerhed for Pengene. Hans Hverv lykkedes
ogsaa, og henad Aften saa Bønderne, der i spændt For
ventning laa ude paa Grønningen ved Volbjergs gamle
Volde, at han kom ridende i skarp Trav fra Lønborggaard.
Han var næppe kommen af Hesten og havde faaet meddelt,
hvorledes Turen var gået, før hans Hest kastede sig ned paa
Jorden af Udmattelse, og kort efter var den død.«
Det er, som man ud af denne jævne skildring læser, at et
åndens vejr er gået over stedet i denne stund. I det hele var
det jo en tid med store, ideelle forehavender. De Voldbjergbønders forehavende var jo et af dem. Der var skæbne »i
luften«. At denne så på så dramatisk vis ligesom besegledes,
har på den ene side bevæget sindene, både i samtiden og i
eftertiden, mens på den anden side tildragelsen her er med til
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at tegne billedet af en riddersmand. Overklassen, den pri
vilegerede, og den værgeløse underklasse giver ligesom - i
tilfældet her som i reformarbejdet i det hele taget - hinan
den håndslag.
Høyer, fortæller St. P. videre, var præst i Hee i 43 år
(1779-1822). Han får af St. P. et godt skudsmål som for
kynder. Såvel som i sit udadvendte arbejde, der ikke be
grænsedes til det anførte. Høyer var herremandssøn. Fade
ren, generalauditør Andreas Høyer, var 1770-72 medejer og
1772-78 eneejer af Voldbjerg. Ejede senere Søndervang, men
det var ikke ham, men en Ritmester Brochdorf, Stadilbønderne afkøbte denne hovedgård. Voldbjergbønderne glemte
ikke den tjeneste, provst Høyer havde gjort dem. Halvtreds
år efter hans død (1826) satte man en mindesten på hans
grav på Hee kirkegaard.
Nogle har kaldt den her omhandlede periode for gods
slagtningernes tid, i amtet her7). Det er nok i de mange til
fælde sandt nok. Hovedgårdsjorderne udparcelleredes ofte
ret hårdhændet. Voldbjerg beholdt dog 26 tdr. hartkorn. Og
så blev der omkring en snes afbyggersteder, hvoraf i No 7
matr. nr. 13 samt 15-20. »Her lever nu«, fortælles i en
skrivelse af 1801 i godsarkivet, »omtr. 100 personer, glade
og tilfredse«. - Det er draget i tvivl, at fæsterne trængte så
hårdt til frigørelse netop da. Slet så arme som påstået kunne
de næppe være, når mange vitterligt havde penge til hel eller
delvis kontant betaling af ejendomskøbesummen. Og at de
var fortrykte af herremandsvældet, skulle tildels modbevises
deraf, at mange vestjydske hovedgårde var forholdsvis små,
d. v. s. med større gensidighed i forholdet herremand-fæ
stebonde. - Voldbjerg var efter egnens forhold ret stor. Bøn
dergodset kunne variere. Proprietær Laurids Sørensen, Vold
bjerg, hvis slægt har ejet gården fra 1830, har fortalt, at da
Voldbjerg var størst, var tilliggendet ca. 1000 tdr. htk.. Men
selv med 80-100 tdr. htk. hovedgårdstaxt og 4-500 tdr. htk.
bøndergods, som forholdet var i hvert fald fra landgilde
matriklen til fæsteafløsningen, var det ikke små forhold.
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Dertil kom, at da herskabet af den gi. adel havde en række
andre besiddelser, har det vel oftest kun i perioder beboet
Voldbjerg, som derfor har haft en række forpagtere. Så me
get ved vi, at nogen har været hårde.
Vi lærer, at det gi. bondesamfund grundedes på natural
økonomi. Man havde og behøvede for så vidt ikke penge,
stort set. Det afspejler sig således i bondens landgildeydelse,
der kun sjældent bestod i penge. Sådan var det 1664. Men
efterhånden er det forhold dog ændret noget. Ved de sidste
opgørelser før 1793 er en ikke ubetydelig del af de enkelte
ydelser omsat i pengebeløb. Om det forhold dog fortæller
noget om bondens formuenhed, er vist usikkert. Mere an
skueligt er nok, hvad de enkelte evnede, da ejendommene
skulle købes og betales.
I godsets arkiv, der ellers skal have lidt stort tab netop
ved frigørelsen eller i den nærmest følgende tid, findes dog
fremdeles en række aktstykker vedrørende handelen om
gård og gods. På grundlag heraf kan opstilles en liste over
bønder og bosteder, hovedparcellernes matrikelsnr. som de
påsattes 1844 - for så vidt det har været muligt at finde
frem til disse - samt købesummerne for ejendommene, hvad
hver enkelt kunne erlægge kontant samt endelig det gamle
hartkorn og kirketiendekøbesummerne.
Af de 111 købere var 42 af Hee, af Hover 5, af Ølstrup 8,
de resterende 56 var af No. Disse sidste er anført i nedenstå
ende liste. - Samtlige købere betalte kontant for ejendom
mene gennemsnitlig omkr. Ve af købesummerne. Man kan
så spørge, om købesummerne var forsvarlige. Det kan be
svares derhen, at ejendommene forhånds var vurderet til
40500 Rdl, og at den samlede købesum lå ret nær ved vur
deringssummen, nemlig på 41538 Rdl. - Endvidere kan an
føres, at hovedgården og tienderne var vurderet til 25662
Rdl. Hee og No sognes kirketiendes købesum blev 6548 Rdl.,
Hover sogns tiender: 800 Rdl. Tilbage af de i alt 66.200 Rdl.
blev ca. 18.000 Rdl. for selve Voldbjerg. Bønderne vandt
ved salg af Voldbjerg eng- og markparceller 5000 Rdl., som
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1
HEAGER:
Gravers C hristensen............................................. ................. ,
Hans Lauridsen..................................................... ..............
3
Tarben L auridsen.................................................
i
Niels Sim onsen.....................................................
Mogens Lauridsen, Ladefoged..........................
Michel Christensen S m e d ...................................
Christen Sim onsen...............................................
Jens N ie ls e n .......................................................................... ! 15
14
Chr. Gravesen Bratberg....................................... ................ ;
Jacob J a c o b s e n ..................................................... ................ 1 2
GL. TOFT:
Jens Christensen H o lm ....................................... ...............! 16
12
Poul B ra n d ............................................................ ................
Laurids Pedersen....................................................
VESTER NO :
Christen Andersen, Nobæk................................. ................ I
Laurids Pedersen.................................................... ...............!
Chr. Christensen Rytter....................................... ...............
i
Laur. Pedersen (hus v. o. gd.).............................
Ole Nielsen............................................................ ...............
Michel M adsen...................................................... ................ ,
1 Heehuus 3de Stk. Enge...................................
Michel Pedersen, Annexgd.................................. ................
Peder B olderup..................................................... ................ '
i
ØSTER N O :
P. Nielsen, N o g a a rd ........................................... ................

Hartkorn
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ØSTER NO:
Poul Simonsen, Nogaard....................................
Jørgen Pedersen, Fynbo.......................................
Niels Nielsen T o ft...............................................
Mads Sim onsen.....................................................
Jens J. Juulsgaard.................................................
Simon C hristensen...............................................
Iver C hristensen...................................................
Anders Madsen.....................................................
NOHEDE:
Jens Lauridsen.......................................................
NOBJERG:
Jens Lauridsen.......................................................
ØSTER N O :
Ole Pedersen Stampe...........................................
Simon Jørgensen B æ k.........................................
RØGIND MØLLEG AARD M. HUSE:
Peder Therkildsen.................................................
NOKLIT:
Inger Kieldsdatter.................................................
HEBRO:
Jens Johans-n R aaru p .........................................
LYBÆK:
Niels P ed ersen .....................................................
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de brugte til at afbetale på deres kirketiendegæld. Henved
60 personer købte de nævnte parceller, der i alt indbragte
15978 Rdl. Hovedparcellen solgtes 1795 til birkedommer
Peder Grønlund, købesum 7000 Rdl.
Gården Knygsand i Lybæk er ikke med i fortegnelsen her.
Den »var sidst i fæste af Niels Jonesen, som gik derfra i Ar
mod«, omkr. 1787. Hovedparcellen lagdes da under matr.
nr. 80. I 1830’erne opstod på denne hovedparcel 2 ejendom
me, matrikuleret 80b og 80c. En mindre lod af det gi.
Knygsand lagdes 1787 under matr. nr. 81. Denne lod solgtes
1793 til Hans Christensen, No Stampe. I 1851 tilkøbtes lod
den igen den i 1832 genopståede gård, matr nr. 80b.
To ejendomme i Lybæk, 78b og 78c, ses udskilt fra 78a.
Alligevel er de begge fra fæstetiden. Den første er måske
ikke meget ældre end fra 1771, da den ses anført. Den
anden derimod anføres allerede 1664. Begge blev 1804 lagt
under 78a. 78b, en mindre gård, opstod ikke mere; jorden
synes senere solgt til Hebro. - Om Hebro kan nævnes, at
her blev - som i Røgengaard eller mølle - på et uvist tids
punkt Krohold. Hebro lå ved landevejen Holstebro-Ringkøbing, som anført. Selv om den lå på Voldbjergs grund,
hørte den dog til Lybæk. Den gi. kongevej må forhen have
bugtet sig en del; dette ses tydeligt i Heager endnu. Hebro
var således ikke afbyggersted fra Voldbjerg, men den fik
ved hovedgårdsjordens udparcellering tillægsjord. - Matr.
nr. 78c udskiltes i 1841 igen som selvstændig ejendom. Un
der Gi. Toft anføres 3 ejendomme. Under det navn ken
der vi i dag kun 1 ejendom. I Hards. Årb. 1963 nævner
prof Skautrup denne og siger om navnet Gammeltoft, at det
optræder også andre steder. Skautrup nævner, navnet be
tegner tidligere dyrket jord, der blev opgivet, men så siden
hen igen toges i brug. - De 2 andre ejendomme er forment
lig Trindtoft, der senere godt nok hører til Noby, samt ste
det Tegl toft, der 1664 tilskrives Rybjerg. Her var 1er, og så
sent som for omkr. 100 år siden teglbrænderi, der da dreves
»
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i fællesskab af Chr. Sørensen, Voldbjerg, og Iver Grave
sen, der ejede gården matr. nr. 15 i Heager, under hvilken
Tegltoft, 0, 0, 0, 2, nu hører.
Fra Voldbjerg er i fæstetiden nogle steder benyttet en ret
tighed til at gøre nabogårde lige store i hartkorn, måske for
lettere at få dem udfæstede under givne vilkår. Særligt er
dette sket i Heager, hvor hele 7 gårde i hvert fald fra 1771
er ansat ens i hartkornet. Det gør det vanskeligt eller umu
ligt at »kende« den enkelte gård og følge den op til 1844matriklens numre påsættes som kendetegn. Det kan, i perio
den 1793-1844 være vanskeligt nok endda i de mange til
fælde, hvor hartkornsmængden ændres ved tilkøb eller fra
salg af parceller. Såvel som ved selve udskiftningen af de
store fællesjorder i landsbyerne.
Udskiftningen kom her bagefter fæsteafløsningen. I skø
derne er indført en klausul, der påbyder køberen at udskifte
sin gårds eller sit steds jorder af fællesskab inden 2 å 3 år fra
dato. Det skete også, nemlig 1795-96. Voldbjerg udskift
ningsforretning, hvorunder hele No sogn hørte, 1 gård und
tagen - det må have været Noklit - lededes af landinspektør
Lütken. Der findes spredte træk heraf, men ikke nogen
samlet beskrivelse; som nævnt mangler de vigtigste udskift
ningskort. Det er således vanskeligt at skaffe sig et tydeligt
billede af jordfordelingen i sognet før og efter udskiftningen.
Pladsen her tillader ikke nogen videre redegørelse, kun så
meget: den interesserede bør studere sognematrikelskortet og
evt. sammenholde den med markbogsbeskrivelsen8).
I tiden efter selvejets gennemførelse påfulgte en mængde
handeler med parceller. Undertiden adsplittedes en ejen
dom helt. Hvorfor nu det? Alfred Kaae skriver i sin bog om
Lem sogn, at det tilsvarende forekom efter bondefrigørelsen
der, og han mener, at en årsag nok må have været en meget
høj belåning af de købte ejendomme. Bonden var, alminde
ligvis, arm og værre blev det med de onde år, der hurtigt
påfulgte: Krigene 1801 og 1807-14, statsbankerotten 1813
og landbrugskrisen fra 1818 til op i 1820’erne. Jeg har ikke
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for No sogn noget samlet overblik over ejendommenes pant
sætning. Som nævnt måtte langt den største part af købe
summerne skaffes ved lån. Hele kirketiendens købesum blev
lånt. I kreditkassen lånte man 3 fjerdedele, mens sælgeren,
kammerraad Richter, lod den sidste trediedel stå uopsagt
i 10 år mod solidarisk kaution.
Ved belåninger» af ejendommene optræder ligeledes både
Kreditkassen og sælgeren, med samme indbyrdes forhold.
Men her har lånemulighederne ikke strakt til. Tilsammen
står de 2 kreditorer for 20531 Rdl. Den kontante udbeta
ling androg 8562 Rdl. Sammenlagt giver det 29093 Rdl.
som, fratrukket den samlede købesum: 41538 Rdl., giver en
restkøbesum af 12445 Rdl., der har måttet lånes andetsteds.
Tallene her gælder dog samtlige de 111 nye selvejere. Men
bøndernes økonomiske evne var indbyrdes næppe meget for
skellig.
De mange handeler med parceller og ejendomme har nok,
ved siden af høj prioritering og de navnlig vel under land
brugskrisen slette år for landbruget, haft andre årsager. Kaae
mener (i Lem sogn) i nogle tilfælde spekulation. Skøde- og
pantebøgerne fra den tid synes at fortælle om enkelttilfælde
også i No sogn. Videre skyldes sikkert en del omsætning af
jordparceller, at udskiftningen af fællesjorderne ikke altid
har været hensigtsmæssig nok i henseende til at få den en
kelte ejendoms tilliggende nogenlunde samlet. Ved udskift
ningen var et vigtigt hensyn det, at enhver fik jord af sam
me beskaffenhed som forhen. Og det vil jo sige som byfæl
lerne. Så man ofte blot samlede den enkeltes agre i hver del
af bymarken, mens i øvrigt bostedet forblev i byen. Nogle
ejendomme blev dog udflyttede i tilslutning til udskiftnin
gen. Det kan således nævnes, at i Heager udflyttedes 1799
to halvgårde, der siden matrikuleredes nr. 14 og 15. De hav
de tidligere hørt sammen med 2 andre halvgårde, matr. nr.
8 og 9. De oprindelige 2 helgårde er dem, Kronens skøder
omtaler 1631.
Det kunne være både naturligt og interessant at følge de
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mange enkelte ejendommes skæbne efter frigørelsen op til
vore dage. I de fleste tilfælde lod det sig vel gøre. Et stort
og vidtløftigt kapitel dog, som det her fører for vidt at
komme ind på. - Som noget særegnet skal dog nævnes, at
vist nok i alt kun for 4 gårdes vedkommende gælder, at
samme slægt har beboet hver af dem fra før frigørelsen og
stadig gør det.
Noklits skæbne har ejermæssigt vel været mest omskiftelig
indtil frigørelsen. Har været ejet af adelen, kirken (hospi
talerne var kirkelige stiftelser), kommunitetet (Sorø Akade
mi), kronen og borgerskabet; blot selvejet har Noklit ikke
kendt i den omhandlede tid op til 1796. Slægten daterer sig
i Noklit tilbage til året 1740. I Heager daterer slægten sig
tilbage til 1712 på den udflyttergård, der 1844 matrikulere
des nr. 15.
I Nobæk kan samme slægt utvivlsomt føres tilbage i
hvert fald til landgildematriklen 1664, da fæsteren hedder
Niels Pedersen.
Endelig Annexgården eller No præstegård, som indtil den
få år før 1793 kom under Voldbjerg, hørte til Hee præste
gård. I en indberetning til Hardsyssels provst 1649 angiver
præsten, Jens Christensen Giødstrup, jordskylden til 4 tdr.
rug, 3 tdr. byg samt 3 sietdaler. Brugerens navn nævner
Giødstrup ikke. Men det gør derimod sysselprovsten Jørgen
Rosenkrands 1655 i den førnævnte jordebog over syslets
kirker, nemlig Laurids Madsen. Hee sogns ældste kirkebog
nævner 1699 Mads Lauridsen, No præstegård.
Også andre slægter i sognet kan dog, hvad der jo er højst
naturligt, spores fra nutiden tilbage til ufrihedens dage. Men
vist nok ingen af dem er forblevet boende på samme ejen
dom gennem så lange tider. Udover de nævnte har dog en
kelte slægter, i Lybæk 2, boet sammesteds i mere end 100 år,
regnet tilbage fra tiden nu.
I de mange af Danmarks sogne har gennem århundreder
kirken stået som et midtpunkt i sognefolkets liv. Som nævnt
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No kirke

er No kirke bygget i 1877. I flere århundreder søgte No
boerne til He kirke; de to sogne udgør et pastorat. Tidligere
igen havde No haft egen kirke. Storgaard Pedersen nævner
den efter »Ribe Oldemoder« 1325 med tilføjelse, at den var
»øde«9). St. P. formoder, at pest har affolket sognet stærkt.
Kirken nævnes igen 1525 og 1532. 1525 svarede den 5
mark i landehjælp til kongens kasse. 5 mark var mindste
takst for egnens kirker, så kirken har åbenbart været fattig,
sognet tyndt befolket. På grundlag af Ribe Bispearkiv (Vi
borg) fastslår St. P., at den gi. No kirke blev nedbrudt,
mens Iver Juel var provst i Hardsyssel, 1526-56. Fra 1543
ejede Iver Juel Rybjerg i Velling. I sin egenskab af regn
skabsprovst havde han både megen indseende med og me
gen myndighed over forvaltningen af sysselets enkelte kir
ker. »Kirkens gamle solide Granitkvadre var meget bruge
lige til verdslige Bygninger, og det ser ud til, at Herremændene paa Voldbjerg og Rybjerg har gjort sig særlig Fordel
ved at plyndre de gamle Kirkerester. En stor Del af de
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Granitkvadre, der førtes til Volbjerg, blev senere solgt til
Opførelsen af den gamle Toldkammerbygning i Ringkjøbing,
og i Hovedbygningen paa Rybjerg, som fornævnte Iver
Juel byggede, findes endnu en Fløj bygget af granitkvadre,
som sikkert nok stammer fra No gamle kirke. Resten af
Granitstenene førtes til Hee Kirke og brugtes der til en
Udbygning, som endnu bærer Navnet No Kirke«. (St. P.:
Af No Sogns Kirkehistorie).
Om det gi. kirkeinventars bortkomst er overleveringen
frodig, men dunkel. Efter det om sysselprovsten Iver Juel
anførte, ligger det ret nært at slutte, at han også her har haft
en ordnende hånd. Døbefonten, kirkens ærværdigste stykke
inventar, er vel den, der indtil 1959 stod i Rybjergs have.
Iver Juel kan herved, pietetsfuldt, have reddet den fra øde
læggelse.
Eftertiden har altid kendt, hvor No gi. kirke og kirkegård
lå: umiddelbart nord for den ny kirke og kirkegård. På
den gi. kirkeplads byggedes skolen, nævnt første gang i Pontoppidans danske Atlas, 1769. - I 1944 bevilgede ministe
riet 300 kr. til undersøgelse af den gi. kirketomt. Under
søgelsen blev foretaget af Ringkjøbing Museum og lededes
af museumsforst., landsretssagfører J. Dalgaard Knudsen,
kirkearkitekt Fritz og læge Ole Søndergaard Christensen.
Man stedfæstede herved kirketomten - så langt i vest, det
var muligt, idet skolens østfløj var bygget ind over tomtens
vestre del.
I No byggedes en ny skole, der toges i brug 1953. Den
gamle skoles østre fløj nedreves derefter. I slutn. af 1950’erne videreførtes udgravningen af kirketomten, ledet af J.
Dalgaard Knudsen og sønnen, advokat Knud Dalgaard
Knudsen. Nationalmuseet var blevet interesseret, men stil
lede en mulig selvstændig undersøgelse i bero. Den igang
værende undersøgelse fastslog bl. a. det betydningsfulde,
at der på den gi. stenkirkes plads tidligere endnu øjensynligt
havde stået en trækirke.
På forslag af sognepræsten, Helge Stig Bårris, lod menig-
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Fra kirkefesten. Gavebrevet på den gamle debefont oplæses. Oplaseren er P. Me Iler,
hosstående menighedsrådets formand, J. Gade Holm. De gejstlige er fra hejre:
Biskop Dons Christensen, provst Carl Christiansen, Tim, samt pastor Bårris.

hedsrådet efter udgravningsarbejdets afslutning den gi.
kirke, tillige med den frilagte del af den omgivende gi. kir
kegård markere ved stensætning, ligesom hele stedet beplantedes (ved graver Knud Buchholt).
Søndag 14. aug. 1960 holdtes derpå en kirkefest. Ved
gudstjenesten prædikede biskop Dons Christensen, Ribe. På
den gamle kirkeplads tolkede sognepræsten stedets tale om
svundne slægters kirke og kristenliv. Derpå afsløredes den
rejste mindesten. Dennes indskrift skyldes kirkeværge Pe
der Stampe. På den gi. kirkes tomt talte tidl. proprietær P.
Møller, der på slægtens vegne overdrog No den gamle døbe
font fra Rybjerg. Fonten var sat på dens oprindelige plads,
efter middelalderskik mellem kirkens to indgangsdøre. På
beboernes vegne udtrykte gårdejer Jens Gade Holm glæde
og tak for, at sognets gamle kirkeplads nu fremtræder vær
digt og smukt. Det var virkeliggjort ved megen god vilje.
Man sluttede med sammenkomst i forsamlingshuset.
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No gi. skole.

Skolen er kirkens forholdsvis unge slægtning. Som sogne
institution dog forholdsvis gammel. I fortsættelse af No
sogns kirkehistorie skriver Storgaard Pedersen bl. a.: »Ifl.
Skolefundatsen fra Biskop Brorsons Dage skulde Degnen i
Hee holde og lønne en Lærer i No, og derfor nød han Ind
tægten af No gi. Degnebol, der havde lidt over 6 Skp. H art
korn, og de kirkelige Indtægter af No Sognefolk, der nu
søgte til Hee kirke«. Ved en fundatsændring fik No skole en
fastansat lærer fra nytår 1837. Det var Chr. Christensen
Bøndergaard, født 1811 på Holsland. Før 1837 havde
Bøndergaard et par år været biskolelærer i No. Der bygge
des, vist nok i 1835, 8 fag bolig, 6 fag udhus samt en skole
stue. Desuden blev der tillagt degnelodden nogle stykker
umatrikuleret jord, mens »Offer og Akcidenser af Skole
distriktet skal, naar Lærer Jakobsen i Hee afgaar, tillæg
ges Læreren i No«.
De følgende udvidelser af den gi. skole fordeler sig så
dan. 1856 byggedes en skolestue mere, og skolen blev 2-
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klasset. 1872 byggedes endnu en skolestue, hvorved skolen
blev 3-klasset. Og endelig 1898 nedreves skolens ældste (øst
lige) klasseværelse, hvorpå opførtes den østlige fløj med 2
klasseværelser samt 2 små lejligheder. Herved blev skolen
4-klasset. Alt efter de skiftende skolelove og børnetallets
vækst. Således forblev den gamle skole, indtil efter 1937-loven, en ny 5-klasset skole opførtes og færdiggjordes 1953,
sydøst fr kirken. Efter 1958-loven er den nye skole nu 7klasset, dog med kun fem lærerkræfter, mens skolens over
bygning er etableret i forbund med Ringkøbing skolevæsen.
Lærer Bøndergaard virkede ved No skole indtil 1877, da
han tog sin afsked. Han levede endnu en årrække i No, hvor
hans hustru døde 1892. Derefter tog han ophold hos et af
børnene i Sdr. Felding, hvor han døde 1897. St. P. skriver
videre om Bøndergaard, at »han har faaet det Eftermæle,
at han var en særdeles flittig Lærer, der var afholdt i sin
Kreds. Han levede jævnt og tarveligt og fik de smaa Ind
tægter øgede ved sit Landbrug, saa han fik sin store Børne
flok vel opfødt«.
Bøndergaard fik i 1871 en hjælpelærer. Det var Milter
Madsen, født 1849. Forældrene var husmandsfolk i ejen
dommen vest for Hebro. Efter Bøndergaards afsked kalde
des Milter Madsen 1878 til førstelærer og kirkesanger i No;
som sådan virkede han til sin død i 1910. Om Milter Mad
sen og hans virke foreligger foruden de mange mundtlige
vidnesbyrd og en del skriftlige. Af de sidste nævnes her:
Mindeord i Ringkjøbing Amts Dagblad o. 1955, af kredslæge
Anders H. Riiskjær. Sørgedigt 1910, af lærerinde Christiane
Knudsen. Disse to var elever af Milter Madsen. Endvidere
jubilæumssang 1903 af sognepræst i Hee og No, 1895-1900,
J. Falk Rønne. Et af versene er indhugget på Madsens
gravsten på No kirkegård. Endelig Storgaard Pedersen i
artiklen om No sogns kirke- og skolehistorie. Her findes
Falk Rønnes hyldestsang optrykt.
Af de anførte skildringer, der bør læses i deres helhed,
fremgår, at Milter Madsen som personlighed og i sit vir-
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ke fik en endog usædvanlig betydning. Ikke blot i skolen
og i kirketjenesten men derudover i mangeartede forhold i
sognet. Fra små kår havde han ikke blot ved flid og pligt
troskab arbejdet sig op til en betydelig samfundsposition,
men tillige udvikledes og modnedes han til stor åndelig
myndighed. Arv og kår og fri vilje har her samvirket,
hvordan kan vel næppe udredes. De to sidstnævnte faktorer
synes at have spillet en væsentlig rolle, de personlige karak
teregenskaber samt det åndsklima, manden kom til at leve
og virke i.
Det røre, der under ét er blevet kaldt de folkelige væk
kelser i Danmark, satte vist nok ikke så dybe spor i sognet
her, som det gjorde mange andre steder i landet. Men efter
krigen 1864 synes efterhånden den almindelige grødetid at
være kommen også her. Et af de første, og største, udslag,
var rejsningen af en ny kirke i 1877. Opførelsen af kirken
kostede i alt ca. 16000 kr. Heraf var 2600 kr. frivillige bi
drag i Hee-No pastorat10). Også højskolen og hvad den stod
for, samt dens slægtning andelsbevægelsen, trak sine spor.
Ungdommen begyndte at søge højskolerne, aftenskolekursus
afholdtes. I 1879 stiftedes skytte- og gymnastikforeningen.
1889 en foredragsforening. Samme år byggedes et forsam
lingshus på den gi. kirkegård øst for skolen. Dette første
forsamlingshus erstattedes 1941 af et nyt, opført øst for den
»nye« kirke. Ligeledes 1889 oprettedes Trekløver Andels
mejeri i Heager; praktisk taget samtlige sognets landmænd
blev andelshavere. Omtr. samtidig stiftedes folkebogsam
lingen, ligesom der blev gjort noget for plantningssagen.
I det meste tog Milter Madsen aktivt del, ja, var vist
jævnlig initiativtageren. Han har endvidere virket i sog
nerådet for Hee-No, en tid som formand. Nævnes skal
også en helt privat omsorg for enkeltmennesker. Et stille
virke, der sjældent syner af meget udadtil. Men som måske
i en særlig grad karakteriserer et menneske.
Efter Milter Madsens tid er der dog også sket forenings
dannelser Nævnes skal: brugsforeningen 1911, ungdoms-
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foreningen 1918, samt noget senere idrætsforeningen. Et al
derdomshjem rejstes i 1924.
Til de mange nydannelser også i vort sogn i det sidste
hundredår knytter sig selvfølgelig en række andre navne end
lærernes. Her fører det dog for vidt at forsøge en mere
fuldstændig udredning af det stykke historie. Men det er
fundet naturligt at nævne de mange nydannelser, der skete
i en enkelt virksom mands tid i sognet. Det var skolen,
som gi. sogneinstitution, og dens førstemand, degnen, vi
var inde på. Lad os afrunde denne omtale med at nævne
nogle af hans medarbejdere og nærmeste arvtagere. Af læ
rerinder i Madsens tid (oversigten ufuldstændig): Dorthea
Hansen fra Noklit (1868-1956) gift med Jens Peder Madsen,
f. i Heb ro (1866-1909). Dette par havde ejendom først i
Røgind, senere i Noby. Den fynskfødte Johanne Christen
sen (1874-1953), gift med Hans Bjerg, Nobjerg (1869-1939).
Kirstine Aaes, søster til Madsens eftermand. Sidsel Simonsen,
f. p. Holmslands Klit. Sidsel Simonsen var senere mange
årig lærerinde i pogeskolen på Voldbjerg mark. Denne skole
for de omboendes 7-10-årige børn lå i Hee sogn og var op
rettet, vist nok et godt stykke tid før århundredskiftet, af
Hee og No kommuner i fællesskab; nu forlængst nedlagt.
Sidsel Simonsen giftede sig sidenhen med H. P. Ammitzbøl i
Hee. Begge er nu afdøde.
Af lærerne: Mogens Jacobsen (1867-1956) f. i Velling.
Han blev andenlærer i 1890, virkede som sådan, til uddan
nelseskravene skærpedes ved århundredskiftet. Omkr. 1900
overtog Mogens Jacobsen vinterlærerstillingen ved skolens
2. klasse, som han bestred indtil 1932, samtidig med, at han
passede sit landbrugserhverv. Også han har taget stærkt del
i sognets fællesforetagender, bl. a. i sognerådet, en tid som
dets formand. Mogens Jacobsen blev, som Milter Madsen
tidligere blev det, hædret med dannebrogsordenen.
1900-1936 var øst jyden Jens Pedersen skolens andenlærer.
Før seminarieudd. havde han lært og arbejdet i murerfaget.
Som pensionist tog Jens Pedersen og hans hustru ophold nær
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Aarhus, i villa »No«. Her døde han som 83-årig, vist nok
i 1953.
I skolens 1. klasse virkede 1919-34 Margrethe Iversen
(1877-1935), gift med gdr. Jens Iversen i Heager.
I underskolen hos Margrethe og Mogens oplevede vi, de
res elever, den tryghed, der er en første betingelse for at bar
nets tillid vækkes, dets lærelyst udvikles, og for at et sko
learbejde i det hele kan lykkes.
Hos disse to gode mennesker lagdes en god grund for og
en første indførelse i det videre skolearbejde. Et godt minde.
Fra 1911 efterfulges Milter Madsen af Chr. Christensen
Aaes (1875-1941), der var født i Hvingel i Hee. Aaes var
en dygtig og myndig lærer. Her skulle arbejdes og her hol
des orden. Og begge dele forstod Aaes sig på. Ikke ved ter
peri og ved tampens hjælp. Angående disciplinen, da gik
Aaes, den store og stærke mand, ikke af vejen for slående
argumenter. Jeg mindes dog ikke, at nogen revsedes mere
end én gang eller med urette. Retfærdigheden var fremher
skende. I færdighedsfagene kom Aaes’ indsigt og hjælpsom
hed stærkt frem. I åndsfagene, religion, historie og literatur,
var grundlaget fortællingen, som Aaes mestrede. Stærke til
dragelser og store skikkelser trådte i forgrunden. Fag efter
fag står i erindringen i et strækt lys. Således sangen, som
Aaes gjorde meget ud af; selv spillede han violin, men for
måede alligevel undertiden Svend Bendtsen i Lem til at
komme med sin til sangtimerne. Også huskes ture i naturen
»at skue sognet fra dets egne høje«.
Aaes’ evner som lærer udmøntedes i rigt mål. Tilsvarende
gjaldt nok kirketjenesten. Desuden holdt Aaes undertiden
aftenskole for ungdommen. Han var endvidere virksom ved
oprettelsen af husmandsforeningen, var i det hele en varm
talsmand for husmandssagen. En kort tid sad Aaes i menig
hedsrådet. Men ellers kom Aaes’ evner ikke meget til udtryk
i sognets anliggender. Der var vel flere årsager. En række
fællesforetagender var jo stiftet allerede i Milter Madsens
tid, så nu kaldtes der vel knapt så stærkt på et initiativ.
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Men Aaes’ taktiske evner, må det vist være berettiget at
mene, havde deres begrænsning. Hans synspunkter var
ofte stejle, og ikke mindst i politik, derfor uforligelige med
sogneflertallets. Dette være sagt uden brod mod nogen. Til
Aaes’ ros skal det stærkt understreges, at kunne forholdet
til forældrene undertiden være forbeholdent, så mærkedes
dette aldrig i skolen. Her gjordes ingen skel.
Af helbredshensyn tog Aaes sin afsked i 1937, som 62-årig.
Men sin hustru bosatte han sig uden for Odense by, nær
husmandsskolen dér. Her levede han kun i fire år. Men her
vil lærer Aaes’ minde leve.
Fra nytår 1938 har Aage Rudolf Nielsen virket som
førstelærer og kirkesanger i No. Lærer Nielsen er født i
Spegbjerg i 1902.
Man kan spørge, hvilken plads der levnes for historisk
interesse i en rastløs og omskiftelig tid, i hvilken omver
denen på så mange måder rykker os tættere ind på livet og
påkalder vor opmærksomhed. Nogle vil, under indtryk af de
sidste menneskealdres store omvæltninger, hævde, at den forudliggende tid er så forskellig fra vor, at den ikke kan have
stort at sige os. Andre derimod, at den flimrende nutid først
får mening i sammenhæng med fortiden. Der siges at være
tegn på en voksende historisk interesse i tiden. Sansen for
historien har altid været skiftende. Og størst i krisetider.
Af alder så gammel som samfundsdannelserne.
Oprindeligst har historien fundet udtryk i den mundlige
fortælling. Ethvert samfund har haft fortællere. Lydhøre har
man agtet på de gamles beretninger om, hvad de havde set
og hørt. Tro har de vogtet det overleverede i erindringen
og lagt egen erfaring til. For siden at række summen heraf
til den nye slægt.
Også No sogn har haft og har endnu sine fortællere. Uden
forklejnelse af nogen mindes her to, der nu begge er døde.
Ældst var Jens Iversen (1874-1962), der stammede fra den
omtalte gi. slægtsgård i Heager. Jens Iversen ejede selv den-
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ne gård i en årrække, men var født i ejendommen vest for
kirken (m. nr. 20). Herfra udstykkedes grund til kirken,
hvis rejsning Jens Iversen lige kan huske; han var da 3 år
gammel.
Også Niels Clausen (1884-1962) var født i Noby, lige
ledes i én af de gi. slægtsgårde, Annexgården. Selv havde
Niels Clausen ikke ejet fødegården. Han drev en årrække
slagterhåndværket og havde haft en ejendom sydligere i
Noby.
Blandt andre gjorde disse to mænd ved fortælling sognets
historie levende.
Kendskabet til sognets historie er og vil vedblivende være
ufuldstændig. Men ved siden af den mundtlige overlevering
foreligger der i grunden meget nedskrevet. Og sådan er det
vel fra sogn til sogn, udover vort land. For fæstnelse af
sognets historie har Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
ved sit virke inden for sit område gennem de mange år ind
lagt sig megen fortjeneste.
Digteren Jeppe Aakjær har et sted udtrykt et mål for
historien. Det ligesom løfter denne over al snæverhed, ind
i et almengyldigt plan:
Som dybest brønd gi’r altid klarest vand,
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,
så styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang;
læg øret ydmygt til dens rod forneden:
årtusind toner op i gråd og sang,
mens toppen suser imod evigheden!
Vi søger slægtens spor i stort og småt,
i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og råt,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
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Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens vé og våde;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig en flig af livets gåde.
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KRIGEN 1864
Breve fra før og under vor sidste krig
De efterfølgende Breve er skrevet af Jacob Jacobsen og
Hustru og er overladt os af Brevskrivernes Sønnesøn,
Snedkermester Jacob Meldgaard Jacobsen, Skjern. Jacob
Jacobsen er født 1837 i Handerup i Faster og hans Hu
stru Johanne Olesen i He, paa Voldbjerg Mark. De boe
de i mange Aar i Lille Gadegaard i Hanning, hvor han
døde 1910, og hun 1912, paa sin 73-Aars Fødselsdag og
50-Aars Bryllupsdag. Brevene her er ikke blot Beskrivelse
af Krigsbegivenheder, men berører ogsaa andre Forhold af
kulturel Interesse.
y,
j

Da Jacob Jacobsen i Foraaret 1861 blev indkaldt til Mili
tærtjeneste, udstedte han følgende Arvebrev for sin forlo
vede:
Det er min faste Bestemmelse ved min Bortrejse til Krigs
tjenesten, om jeg ved denne Lejlighed skulde afgaa ved Dø
den, da haver jeg bestemt saaledes at overdrage af mine
Penge til min Forlovede Johanne Marie Olesen, Hee Sogn,
Voldbjerg Mark, den Sum 240 Rdl. Rigsmynt - skriver to
hundrede og Førretyve Rigsdaler Rigsmynt. Det er mit
Ønske ved min bortrejse med Vidners Overværelse til Be
kræftelse med min Underskrift
Jacob Jacobsen, Faster den 17. April 1861
Til Vitterlighed: Jens Christian Lauridsen
Chr. B. Hansen
Det første Brev efter Ankomsten til Kiel er skrevet 28.
April 1861:
Din meget kærkomne Skrivelse modtog jeg i Gaar, den
27., hvorfor du være af Hjertet takket; det er da nu min
største Glæde at kunne komme til at skrive til dig igjen, og
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I Dag gives her ogsaa god Lejlighed for mig, da vi i Dag er
fri for al Øvelse; jeg har i Eftermiddag været til Kirke
og derefter ude paa Lasarettet at se til en af mine Bekjendte,
som er fra Rindum, nu er jeg ene hjemme i mit Qvarter,
jeg tager da saa gjerne fat paa Pennen for i Stilhed at un
derholde mig med dig. Hvad jeg først og fremmest vil un
derrette Dig om, er, at jeg er Gudskelov ved Helsen og
Sundhed, hvilket er et usigeligt Gode, vi modtager af vor
himmelske Fader og det vigtigste af alt, hvor vi end vandrer
i Verden, men dog for alting i Soldaterstanden. Vi har det
ogsaa for Resten godt, vi har jo vel Øvelse en Del (af) Ti
den, men slet ikke mere, end vi kan faa vores tilbørlige
Hvile, men Lysten er nu for liden til dette Soldaterliv, der
for bliver Øvelserne mere kedelige, end de var f ø r . . . Jeg
ser af dit kære Brev, at du nok vilde vide lidt om, hvor
ledes Rejsen gik af. Jeg rejste hjemmefra om Torsdag Mor
gen Kl. 6; thi vores Bestemmelse var at mødes i Tarm Kro
Kl. 8 og gaa til Varde den Dag, men Spasereturen blev
vi snart ked af, og vi lejede da en Mand i Tarm By til at
kjøre os til Varde. Vi var 8 Karle i Følgeskab, og da vi kom
dertil, lejede vi ham til Ribe, hvor vi kom til omtrent Kl. 10
om Aftenen. Der laa vi da den Nat, og om Morgenen leje
de vi atter en Mand i Ribe til at kjøre os til Flensborg,
og der kom vi ikke før end om Lørdag Morgen Kl. 4, og
vi tog med Banetoget Kl. 41/2, som afgik til Kiel, hvor vi
kom til samme Dags Formiddag Kl. 11. Vi meldte os saa
om Eftermiddagen og modtog Tøj og Qvarter; hvad Qvarteret angaar, da er det, som før sagt, godt, og Sengene er
lige saa gode, som vi har dem hjemme; de Karle, jeg ligger
hos, kjender Du slet ikke til, 2 af dem er fra Viborg Amt,
og en anden er fra Ringkjøbing Amt, fra Lomborg Sogn,
jeg ønsker rigtignok gjerne at blive i den Qvarter, saa længe
jeg skal være i Kiel, men jeg ved ikke, om jeg skal blive her
længere end til 1. Maj. Jeg kan ellers fortælle Dig, at jeg haa
ber snart at komme hjem; thi det er en almindelig Tale her,
at vi snart skal permitteres, men jeg er alligevel noget mis14
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Jacob Jacobsen, f. 8. Aug. 1837, død 14. Nov. 1910, gift 2. Marts 1862 med
Johanne Marie Olesen, f. 2. Marts 1837, død 2. Marts 1912.

troisk og stoler ikke ret paa, hvad der fortælles nu om Stun
der, men een Tro har jeg alligevel, at der ikke bliver Krig
i Aar, saa maa Gud vide, hvorledes det kan gaa til næste
A a r. . .
Det blev dog ikke til nogen hurtig Hjemsendelse. Det næ
ste Brev er fra Johanne Marie og skrevet paa Voldbjerg
Mark 10. Dec. 1861:
I denne stille Aftenstund, da mine kjære allerede er gaaet til
Hvile, tager jeg saa gjerne fat paa Pennen for at underholde
mig en kort Tid med Dig, thi i denne som i ethvert andet en
somt Øjeblik svæver mine Tanker paa sine lette Vinger i in
derlig længselsfuld Kjærlighed, og da gjenkalder jeg tillige
Erindringen om de mange Dage og Timer, vi har tilbragt
sammen i den blideste og uskyldigste Kjærlighed, og vi glæ
der os jo nu gjensidig til snart igjen, om det saa er Guds
Villie, at mødes i samme inderlige og fortrolige Venskab.
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Du skriver, om jeg vil møde Dig i No, men mine Forældre
synes, Du skulde komme her til Juleaften; thi ellers skulde
Du rejse i de hellige Dage. Jeg glædede mig meget over dette
Forslag . . . men kom lidt før Aften, Du maa som sædvanlig
ikke bruge Frakke, thi det giver mere Opmærksomhed. . .
Jeg takker Dig, kjære Ven, for dit sidste kjærlige Brev, jeg
har ikke talt, hvor tit jeg har læst den, men jeg kan den
for længe siden uden ad . . .
I den Tid, Jacob Jacobsen nu var hjemme, blev han og hans
Forlovede gift i Foraaret 1862 og overtog en mindre Ejen
dom i Bjergbo i Sædding. Det første Brev, der findes fra
selve Krigsaaret, er først skrevet, efter at Hæren var gaaet
tilbage fra Dannevirke til Dybbølstillingen og Styrkerne
paa Hviledagene holdt Rast paa Als. Et Brev fra 10. Febr.
1864 er skrevet i Langbjergskov paa Als (antagelig det, der
nu kaldes Lambjærgskov) :
Jeg lovede i mit sidste Brev, som jeg opmalede i største
Hast for en Par Dage siden, at jeg, saa snart jeg fik nogen
lunde Lejlighed, skulde jeg atter skrive, og Gudskelov, det
er nu tilfaldet mig saaledes; thi det er min største Fornøjel
se, jeg nyder, at modtage Dine kjærlige Breve og atter at
skrive til en saa elsket Mage, som alle Tider staar mig i
Tanker Dag og N a t. . . Ja, kjære Kone, det er nu farefulde
Tider, vi lever i, og i Guds Haand staar jo hele vor Skjæbn e .. . Jeg vil nu denne Gang fortælle Dig lidt om, hvor
ledes det er gaaet i den forløbne Uge, hvilket var den strængeste Tid, jeg har oplevet. Den 2. Februar begyndte KanonTorden fra begge Sider, og vores Regiment og 15. stod i
Reserve i en Skov noget tilbage, men vores forsvarede den
godt, og vi fik Ordre til at marsere hjem til Slesvig lidt
hen paa Eftermiddagen, men det varede ikke saalænge, før
Fjenden atter trængte haardt paa, og vi blev blæst til Gevær,
og vi stod der en Times Tid paa Gaden, saa traadte vi
atter af, men havde knap faaet Tøjet af, før vi atter maatte
ud, vi stod der en Tid igjen, saa traadte vi atter af og gik
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naturligvis til Hvile, saa snart vi kunde; men som vi lige
var falden i Søvn, blæstes der atter til Udrykning, og vi
maatte ud i Skoven, hvor vi da laa den Nat, eller rettere sagt
løb omkring for at holde Varmen, og saaledes blev det ved
i 5 Dage, at Fjenden trængte frem, men blev hver Gang
tilbageslaaet, men vi var jo slem udmattet, da vi alletider
skulle være paa Benene, vores Tab var vist ikke saa lille,
men efter hvad der siges, var Fjendens Tab langt større, men
om Aftenen den 5., som det allerbedst gik iøs med Skyd
ningen, fik vores Armee Ordre til at skulde saa hurtig som
mulig faa alt væk, hvad som kunde medtages, og Resten
skulle gjøres ubrugelig for Fjenden, ja, det var gruelig at
tænke paa, at den Stilling, som havde kostet os mange
Millioner, skulde saaledes rømmes, alle store Kanoner, som
ikke kunde medtages, blev fornaglet, Amunitionen blev ka
stet i Vandet. Vi var jo ogsaa kommen hjem og tænkte, at
vi denne N at skulde have Hvile, som vi jo trængte haart
til, men vi fik Ordre til at skulle stille Kl. 7 og afmarsere derfra, vi vidste jo slet ikke, hvad der var paa
Færde, thi alt mulig blev ført fra Byen, ja, den Færdsel, der
var paa Vejen den Nat, var mageløs, vi marserede da den
N at og kom om Morgenen Kl. 8 til Flensborg, tænk Dig
bare, hvor trætte vi var; men vi fik kun halvanden Times
Hvil, før vi atter maatte af Sted til en By, som hedder Bov,
P/2 Mil, der fik vi jo nok lidt Hvile, men vi maatte dog afsted
Kl. 10 om Natten og tilbage til Flensborg, hvor vi kom paa
Forpoststillingen, thi Fjenden var allerede kommen tæt der
til, men han skulde opholdes, indtil vi fik vore Sager derfra,
ja, det var en Guds Beskjærmelse, at vi ikke kom i Slag
med dem; thi vi var (nær) nok paa hverandre, men det var
paa Natten, og de blev bange for os og vi for dem, saa at
vi løb hver til sin Side; da det saa blev Dag, rejste vi derfra
og her til Als, og vi var nok ikke langt fra Byen, da Fjen
den var derinde, ja, Du kan tro, vi var nogle raske Karle
til den Dag at marsere 5 Mil, nogle kom slæbende dertil,
andre blev liggende paa Landevejen, thi hvor man kom frem
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laa det tyk af Mennesker og Heste i Sneen, jeg kom dog
slæbende til Sønderborg med megen Møje og Besvær, nu har
vi det nogenlunde, vi er kommen ud paa Landet en Mils Vej
fra Sønderborg, vi ligger en 90 Mand paa hver Gaard. Jeg
er bange for, Du bliver ked af den lange Historie, og jeg
er ogsaa selv ved at blive det, nu maa alene Gud vide, hvad
det hele skal blive til, nu har der ingen Lyst til slaa læn
gere, eftersom vi saaledes skulde forlade vor Stilling, og
maaske Herren vil og kan mage det saa godt, at vi kan
faa Fred, før vi tænker. Jeg kan slet ikke gjøre mig nogen
Forestilling om, hvad det hele skal betyde. O, hvilken salig
Glæde, om jeg kunde vende hjem til D ig. . .
Hans Kone sendte ham derefter dette Brev, som er skrevet
i Bjergbo 18. Marts 64:
Jeg har i Dag været i Bølling hos Christen Jensens og var
da til Niels Marups, da hun (Niels Marups Kone) har sendt
mange Bud med Inger til mig, og netop da jeg var der, kom
Houle for at tage Afsked, han skal rejse paa Søndag lige bag
efter de andre, da han fik sit Pas for sildig, han skulde møde
i Odense paa Fyen, og Niels Marups Kone og jeg besluttede
da at sende Brev med, da det nu vist er mere sikker end med
Posten. Han skal rejse ad Kjøbenhavn, thi nu er Fjenden i
Grindsted, i Dag siger nogle, at de er gaaet tilbage igjen,
andre, at de kommer saa stærk de kan, i Gaar kom Bud til
Ringkjøbing, at de maatte være beredt til at modtage dem,
her hersker nu stor Bekymring, især da det er de slemme
Østerigere, i Stedet for de har ment, det var Prøisere, men
vor Herre kan og vil jo nok bevare os; hvorfor skulde vi
være helt fri, hvorimod andre maa lide saa meget af dem.
Ja, det er en sørgelig Tid for vort lille kære Land, men vi
har en mægtig Gud, lad os holde os til ham, han skal nok
hjælpe, naar hans Tid kommer, lad saa kun Fjenden komme,
de kan dog ikke, i hvor mægtig de end er, fratage os vor
Salighed, og imod den er jo intet at agte. Milde Frelser, før
Dig min inderlig elskede Mand hjem til mig igjen, saa er

214

K R IG E N 1864

jeg rig nok, men er det ikke saa din Villie, gode Gud, saa
foren os i de saliges H jem . . . jeg modtog i Gaar dit Brev
af 17. Februar, altsaa en Maaned efter at det var skrevet,
men Gud ske Lov, at jeg fik d e t. . . ja, da var I kun 6
Mand, men det varede jo kun kort, inden I blev 200, ja,
hvor har du det daarligt, kjære Mand. Man skulle ikke sy
nes, det var til at udholde, men det er den altforbarmende
Frelser, som opholder Dig, hold dig kun til ham, naar Mo
det vil svigte. . . Af Nyt har jeg ikke stort denne Gang,
jeg tror nok, de har begyndt at samle ind til mig og een Kone
til i Sædding, jeg har hørt, at der sidste Søndag blev sam
let i Kirken i en Sparebøsse, som Sognefogeden holdt ved
Kirkedøren. Anders Clausagers Kone vilde intet have, de
har villet leje for ham, men han svarede, at hans Liv var
ikke bedre end de andres, og da hun var hos sine Forældre,
som har vaaget over hende fra hendes spæde Barndom af,
sa kunde han være rolig for hende og deres smaa Børn . . .
Nu ved jeg jo ikke, om jeg kan faa Brevet afsendt til Dig
saa snart, hvis Fjenden skal komme her ned, men du maa
endelig skrive til mig alligevel. . .
Inden dette Brev naaede Soldaten, havde han skrevet det
næste:
Sønderborg, den 21. Marts 1864
Jeg kan nok forestille mig, hvor meget Du længes efter
at spørge fra mig, dersom du har hørt, hvor stor Slag vi har
været i . . . Jeg har, Gud være takket, den store og ube
skrivelige Gode at tilmelde Dig, at jeg er ved god Helsen,
og den gode Gud har udfriet mig uskadt af den store Fare.
Det var om Morgenen den 17., at vi afmarserede fra vort
Qvarter paa Als. Kanonernes Torden forkyndte os, at der
var Fare paa Færde, vi marserede da igjennem Sønderborg
ud til Skandserne, og det varede da ikke længe, inden vores
Regiment maatte frem, thi Forposterne vare slagne tilbage,
ja, det var en voldsom Kugleregn at komme ud i. 2 Kom
pagnier stormede med Kolonner en By, som var besat af
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Fjenden og led jo en voldsom Tab, vores Kompagni havde
Stillingen paa venstre Fløj, hvor Fjenden trængte frem med
Kolonner og vilde omgaa os for at tage os i Flanken, men
da vi fandt nogen Dækning, fyrede vi saa stærk paa dem, at
vi holdt dem tilbage, ja, kjære Kone, det er rigtignok haardt
nu, jeg fyrede tillige med den største Part af vores Kom
pagni 30 Skud, det gjorde hver, men vi fik dem rigtig nok
besvaret, thi Kuglerne regnede over os som en Hagelæl, og
man skulde næsten undres over, at der kom mange levende
derfra. Vores Tab ved jeg endnu ikke hvor stor er, men det
kommer velsagtens snart i Aviserne, der savnes mange, og
jeg tror ikke saa faa der fra Egnen . . . Niels Vendelbo fra
Borris er nok saaret, og Christen Marup fra Skjern død,
Mikkel Sørensen fra Lønborg saaret, Anders Vad fra Vorgod (Herborg) savnet, Nr. 111 fra Nørre Bork, som sidste
Sommer var min Slof, nok ogsaa død, en gift Mand, ja, det
skær mig i Marv og Ben . . . i Dag bliver der nok 45 begra
vet her i Sønderborg. . . Jacob Kjelstrup og Niels Olesen
har jeg dog set siden, som var raske. Knud Andersen fra
Ringkjøbing savnes nok ogsaa . . . jeg kunde blive ved at
skrive, vi staar i stor Fare hver Dag, og jeg tror ikke, vi
kan blive ved at holde Stillingen, thi Overmagten er jo
stor, men der bliver vel nok en stor Land-Slag først. . . Otto
og Svend Handerup er raske. Peder Toftgaard var ikke
med, han bliver nok kasseret, han har Tilfælde af Besvi
melse . . .
Der kom endnu et Brev, inden Dybbøl faldt, det er skrevet i
Sebeløv paa Als den 3. April 1864:
. . . Jeg haaber, at Du har modtaget mit Brev af 30. Marts,
thi den 28. var der atter et stor Slag, vi kom paa Forpost
den 1. April om Aftenen og her til Qvarteret, som vi sidst
v a r . . . I Dag er det jo Konfirmationssøndag, jeg er for en
Time siden kommen hjem fra Ligparade fra Augustenborg,
thi der bliver næsten hver Dag begravet nogle, i Dag har jeg
været med til at bære, vi bar i Dag 8 til Jorden. De, som
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der bliver begravede, er jo mest haardt saarede Krigere,
som bliver bragt til Lasaretteme og derefter døer, ja, kjære
Mage, det er rørende for enhver rettænkende Menneske,
men de bliver dog alle hæderlig begravede, thi jeg tror nok,
at alle de, som endnu er faldne, er kommen i Kister, det vil
sige de, som vore Ambulancer selv har bragt til Hospita
lerne. Præsten holdt en smuk Tale over dem i Dag. Han
begyndte med at lyse Fred over dem, saaledes lød Jesu Ord
efter Dagens Evangelium til hans Disciple i Dag, Præsten
haabede, de nu hvilede i Fred, ja, fri for Jordens Kampe og
Jordens Lidelser. . . jeg var tilfreds, jeg kunde fortælle Dig
det altsammen, men jeg kan ikke huske det, og Pladsen til
lader det ikke, men gode Gud, giv os alle Naade til at ud
ruste vor Sjæl saaledes, at vi maa komme der, hvor Gud
skal aftørre al Graad af vore Øjne. O ja, kjære Kone, det
var frygtelig, som Prøiseme bombarderede vore Skandser i
Gaar, thi nu har de faaet Batterier anlagt lige over for vore
og kan beskyde os over hele Linien . . . ja, det er en vold
som krig, ikke at sammenligne med den, vi havde før, det
fortsætter nu hver Dag, men jeg vil overgive mig og eder
Kjære i Guds Haand, lad ham styre det saaledes, som han
finder det bedst for o s. . . O, Gud, lad snart igjen Fredens
Sol skinne over vort kjære Fædreland, og lad os ikke glemme
at takke Dig, og hvor godt det er at have Fred . . . Hermed
faar det være for denne Gang, vil Herren bevare mig, skal
jeg, naar nogenlunde Lejlighed gives skrive igjen. Jeg ved
ikke af nogen Bekjendte deromkring, som er enten saaret
eller faldne i den sidste Tid . . .
Saa kom Dybbøls Fald den 18. April, og 6 Dage efter skrev
Johanne Marie:
O, hav mange Tak for din Skrivelse af 16. og 17., jeg
vilde jo rigtignok gjerne, den havde været skreven den 18.,
men jeg synes jo dog, jeg er beroliget for dig, da jeg haaber,
du ikke har været ude i disse frygtelige Dage, da I maatte
til at overgive til den overmægtige Fjende de Skandser,
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hvorfor I saa længe har stridt, og hvor I har lidt saa meget.
Ja det var jo til stor Sorg for Eder, men I har jo dog endnu
den lille Als. Der vil det vist heller ikke blive let for den
blodtørstige Fjende at komme over, skjønt han jo næsten
kan gjøre, hvad han vil, thi han har Magten, og han benyt
ter den jo ogsaa. O, ja, mon den gode og retfærdige Gud
længe kan taale at se paa, at den lille danske Land skal saaledes ranes, thi det er snart som da Grev Gert drev sit slette
Uvæsen i Landet, myrdede og brændte. Nu overstrømmer
Østerigerne igjen Jylland og har nok været i Ølgod; der
ligger nu Militær i Tarm og Skjern, jeg ved ikke hvor man
ge, thi man kan ikke tro, hvad man hører, men de kom
nordfra, og der ventes nok ikke saa faa flere. . . Matzen
(fra Slumstrup) har ligget paa Fyen, og han skrev sidst fra
Herning, hun (hans Kone) venter næsten ogsaa at faa ham
i Tale, men hvad tør jeg vente, kjære Jacob, jeg ser, Du har
lidt Haab til Konferancen, jeg synes ogsaa, man skulde
tænke, den skulde udrette noget, mon der da i det mindste
ikke skulde blive Vaabenstilstand. O, ja, kjære, hvis Du
ikke har været med til den Haardhed i disse Dage, hvor jo
Fjenden tog saa mange og ødelagde vistnok ogsaa mange, ja,
der stod i Avisen 100 døde og 6 a 800 saarede, saa maa vi
jo sige, vor gode Gud har udfriet eder af den Fare paa en
ret paafaldende Maade, da jeg ser af Dit kjære Brev, at
1. og 20. Regiment netop afløste eder, da I havde været ude
i 2 Dage, og straks da I var afløst, begyndte jo den vold
somme Angreb, ja, hvor den gode Gud være takket for sin
Naade imod D ig...
Jeg skal fortælle Dig, kjære Mand, at vi paa almindelig
Bededag, nemlig sidste Fredag fik vores Havre saaet und
tagen vores Borhavre, vi skal nu i de første Dage have vores
Kartofler sat, og derved vil Sven hjælpe os, thi de skal
lægges uden Gjødning, vi tager Tørv af vor Tørvestak, saa
bliver der kun hveranden Fure pløjet, og saa skal Kartof
lerne hylles med Harvning, det er en ny Maade, som Sven
vil have prøvet.. . . Beboerne begynder allerede at have
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Fordel af, at der saa nær ligger Militær, thi de giver 20
Rdl, for en Td. Havre, og der kører een Læs efter et andet
derover.. . .
Feltlivet paa Als, den 26. April 1864
Hav Tusinde Tak for din Skrivelse, den modtog jeg i
Gaar-----Herren har bevaret mig uskadt hidindtil, og hvad
kan man saa forlange mere efter Omstændighederne, ja,
jeg vil jo saa gerne hjem til min kjære Marie, men tør vi
haabe for det første, jeg ved det ikke. Der sker vel Under
handlinger i denne Tid, thi her har ikke været Skydning
i de sidste Dage, og Beboerne har faaet Lov til at arbejde
paa deres Marker, men hvor længe det varer, ved jeg ikke,
vi bliver ligefuldt ved at forrette Forposttjeneste og Fjen
den ligesaa, vi staar hver ved en side paa Sundet og kan
jo derfor hilse paa hverandre, disse gode Venner. Vi har
nu været ude i 6 Dage, og vi bliver nok ikke fri kun to,
og det kan for Resten ogsaa være det samme, thi vi ligger
i Barakker, saa at Lejlighed til Skrivning denne Gang er
simpel. Tornysteren til Skrivebord. Ja, det værste er med
Vask og Renlighed, det bliver vel snart saa, at disse frem
mede Gjæster i Barakkerne vil slæbe Halmen ud for at ligge
i Solen. Ja, ja, lad det nu være ved sit Værd . . . jeg ser af
dit Brev, at Du har faaet kjærlige Gjæster fra Hee, det
glæder mig meget, thi jeg kan vel forestille mig, hvilken
Trøst og Fornøjelse det har været for D ig . . . O, hvor dine
Forældre er gode imod os, jeg er saa glad der over...
Bjergbo, den 3. Juni 1864
. . . Sidste Postdag gik forbi mig, skjønt jeg den forrige
modtog Dit kjære Brev af 22. Maj, og sidste Postdag mod
tog jeg Pakken med Brevet, Du være hjertelig takket for
det altsammen, ja, jeg takker Gud af mit ganske Hjerte,
at Du selv kan sende Dine Sager, der er saa mange, andre
maa sende det for, som maa være tungt for deres kjære i
Hjemmet at modtage, og mangen, som en død, kommer
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der jo slet intet fra, der er Anders Vad, ham kan de ikke
høre det mindste om, det er rigtignok meget tungt, og Anton
i Borris er det nok ligesaa, kjære Mand, jeg undres over, at
Du kan sende dine Sager i saa god Stand . . . tak for disse
to smaa Bøger, de er kjære, thi de er kommen fra min søde,
kjære Mand . . . jeg har fremmede Karle, nu skal du høre
lidt om, hvordan det gaar os med vor Mergelkasten, vi be
gyndte da, som jeg før har meldt om, i Din gamle Grav,
og det begyndte godt, men det endte kun daarligt, thi der
var kun */« Alen Mergel, Resten lignede det nok, men kunde
slet ikke koge, vi begyndte sidste Mandag, da var mine 2
Karle og Kristen List fra Bjergbo, vi fik vel en 20 Læs op,
men det var jo ikke godt alt; om Eftermiddagen kom Sven
herover, og de søgte saa hele Eftermiddagen, men kunde
ingen Steder finde Mergel, de var lidt længere i Nord og
helt om i Syd til Skjellet, det var jeg kun lidt glad over,
kan Du nok tænke, om Tirsdagen skulde jeg atter have
Peder og en fremmed, som jeg afsagde, men Peder blev,
Jens bad da, om de ikke maate søge lidt længere, da vi
havde Søgeren, og det havde jeg ikke imod, de gik da læn
ger i Nord og fandt noget, som kunde koge, lige akkurat
Nord for Huset, vi søgte da nøjere, og de begyndte at
grave Over af, der var næsten 2V2 Alen Over, men saa var
der lige saa langt Mergel, som vi saa fik af den Grav; om
Onsdagen havde jeg Peder Stensigs Karl og Jørgen Peders
Karl, og om Eftermiddagen lod Søren Astrup os faa Niels
Madsen for at afløse mig, men jeg hjalp alligevel at kaste
fra Graven, og vi fik, mente de, 50 Læs ret godt kogende
Mergel, og 2 Minutter efter, de var af Graven, skød den
i den ene Side, saa Gud være takket, at de kom vel af den;
i Gaar var Boi her at hjælpe Jens at tage Over af en noget
større, og i Dag har jeg Jeppe i Møllen og Bennet til Jens
Abildtrups og Peder til Degnens og min tro Jens, ham er
det haardest ved, men han har en god Villie, kan de nu blot
være heldig i Dag, saa faar vi jo nok ikke mere denne Gang,
og saa er jeg ogsaa godt tilfreds, naar den gode Gud vil

220

K R IG E N 1864

gjøre det saa godt, at Du selv kan komme hjem og kjøre
den ud. Anders til Jørgen Peders er kommen hjem, han
kunde ikke modstaa sine Slægtninges Begjæring, da de fik
lejet paa meget billige Vilkaar; de havde vore Stude i 3
Uger, og saa kom Anders kjørende med en Læs Halm, da
det daarlige Vejr begyndte, hvorover jeg rigtignok var glad;
han tilbød da sin Karl til at kaste Lim, og de har før givet
mig en Ost og en Faarelaar, ja de er rigtignok gode, jeg
lærer at kjende Folks Sindelag, som er slem forskjellig. Sven
ser til os i disse Dage næsten hver Dag, ja, hvor de er gode
og Møllerens og mange flere.. . .
Bjergbo, den 13. Juni 1864
. . . Du har Ret, dyrebare Mand, hvor kjær en Hilsen er fra
Dig, saa er dog dine kjærlige Ord meget rarere; ja, sidste
Lørdag modtog jeg rigtignok en rar Hilsen og Underretning
fra Dig med Peder Toftgaard. O, hvor jeg syntes, det var
mig en kjær Gjæst . . . hvor var det smukt at se ham i
Uniform . . . han havde meget at afbede hos Dig, da han
ikke ret havde faaet taget Afsked med Dig, han sagde rig
tignok, at Du var noget betænkelig ved at faa ham hjem
til mig, og det kunde jo heller slet ikke være uden Grund,
thi han ser smuk ud, men man skulde dog ikke høre paa
hans Tale, at han kom fra Krigsstanden, han roste stærk
din vakre Søn, som han havde stor Ulejlighed med . . . Jeg
ser da for det første af Dit Brev, at Du er omtrent fuldbe
faren Matros, ja, det kan jeg slet ikke godt lide, thi jeg
holder nu ikke mere af Sømanden, forstaar Du mig. Ja,
kjære, vi bliver øvet og prøvet i Verden. - Den Ager Hede
rug er nu kommen sig godt, siden Varmen begyndte; god
bliver det jo ikke, men jeg kan dog nu ikke nænne at lade
den ompløje, og jeg hørte mange Steder om Boged (Bog
hvede), jeg ville have noget saaet i Gjær (Spergel) agrene,
men den var ikke at faa, thi sidste Aar var Boghveden jo
ringe, saa lader vi det vel staa og blive til, hvad det kan,
hvor dejlig vores Havre nu er kommen sig, især vor Myndt-
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havre (?) tror jeg skal blive ret god, den Ager Borbyg ser
ogsaa ret godt ud. Det var noget udmærket Foderbyg, jeg
fik af Mølleren, jeg fik V« Td., og vi saaede 3 Skp., nemlig
2 i den Ager og 1 i den Ager Syd for Huset, som ogsaa i
Aar fik lidt Gjødning. . . Jeg har ikke min Kalv ude end
nu, men det skal den nu snart, Grisen bliver og ret godt til,
men den er dog slem kræsen, den vil kun have tynd Føde,
jeg har længe tænkt paa at faa en Maanedsgris igjen, men de
har kostet 4 a 5 Daler Parret, og det er jo uvis, om man kan
sælge dem, saa jeg har ikke turdet vove det, jeg siger til
Jens om Grisen, det er en af de storsnudede Heboere, men
saa faar jeg til Svar, det er Skade jeg selv er af samme Slags
. . . I Morgen Aften tager Jens til Hanning og følges med
dem til Marked paa Onsdag, og saa bliver han hjemme en
Tid, jeg ved ikke hvorlænge, men jeg beder ham stærk om
ikke at bie for længe, thi vi har jo nok at bestille, og det er
tillige saa eenlig at være ene med mine to smaa Børn . . .
Tjærby ved Frederiksborg, d. 11 August 1864
. . . Nu kommer jeg ret snart hjem til Dig, dersom Gud
vil, og der ikke kommer andre Ting i Vejen. Men kjære Ko
ne, jeg har en Ting at bede Dig om, som jeg mangler for at
komme til eder, kjære Kone og Søn. Vi kan ikke faa Lov at
rejse hjem i vores Mundering, undtagen vi skal sætte Pant
derfor i Penge, og det kan mine Penge ikke forslaa til.
Kjære Kone, jeg beder Dig derfor, at Du saa hurtigt som
muligt sender mig et Sæt Klæder, thi jeg længes uendelig
meget efter at komme hjem til Eder, jeg længes tillige haart
efter at spørge fra Eder, da jeg ikke har hørt fra Eder siden
26. Juni, jeg har skrevet mange Breve siden, men maaske
der ingen af dem er kommen hjem, og jeg kan nok fore
stille mig, hvor bedrøvet Du er for mig, da Du jo ikke kan
vide, enten jeg er levende eller død. Kjære Kone, hvad mig
ellers angaar, da har jeg det nogenlunde godt, vi har haft
det meget strængt i den sidste Tid, da vi har marsjeret saa
lang en Vej, vi er nu kommen fra Fyen til Sælland, vi mar-
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sjerede fra Middelfart til Nyborg, som er 10 Mil i 2 Dage,
og det var strængt med hele Oppakningen; fra Nyborg
kom vi med Dampskibet til Korsør og derfra med Jern
banen til Roskilde, saa marserede vi 5 Mil derfra til Frede
riksborg, som ligger godt en 4 Mil fra Kjøbenhavn, her skal
8. Regiment ligge, jeg ligger rigtignok ikke i Byen, men en
3/4 Mil ude paa Landet, da der ikke var Plads til os alle i
Byen. Byen hedder Hillerød, men det benævnes Frederiks
borg By, det er jo den store Slot, som brændte for nogle
Aar siden. Men her paa Landet har vi det ikke saa godt som
paa Fyen, thi de storsnudede Sælændere er ikke saa gode som
Fynboerne. Jeg vil hermed ende for denne Gang, da jeg
haaber med Guds Hjælp snart at tale med Dig, men send
mig saa hurtig som mulig Frakke og Bukser og en Kaskjet.
Gud være med Dig, kjære. Levvel, til vi ses. Din uforglem
melige Mand J. Jacobsen
Adresse J. Jacobsen ved 8. Infanteri Regiment Nr. 112,
Frederiksborg paa Sæland.
Hermed slutter Brevvekslingen. Som det vil ses af Brevene,
er der omtalt adskillige Breve, som der ikke er anført noget
af, men maaske er Aarsagen den, at de aldrig er naaet frem
til Adressaten under de unormale Forhold, som herskede
i Landet i Krigsaaret.

NØRRE VOSBORG — HOLSTEBRO
Breve fra den fattige Niels Leth til den rige Peiter v. Ahlen.
Ved Alfred Kaae
Niels Leth var gift med den rige Christen Lindes datter,
Maren. I nogle år boede de på Lindtorp, som Maren fik i
arv, og da Linde var død, købte Niels Leth Nørre Vosborg, hvor ægteparret nu boede. Skønt Niels Leth blev
adlet og ejede to herregårde, var han tilsyneladende altid i
pengetrang, hvilket måske delvis skyldtes dårlige tider for
landbruget.
Peiter von Ahlen var en af de mest formuende mænd i
Holstebro. Han var badskær og broksnider. Det lyder noget
barbarisk og var det måske også; men badskæren eller bartskæren var barber og læge. At mester Peiter så også var
broksnider, vil sige, at han praktiserede som kirurg, og i
tilknytning til denne praksis drev han endogså, som vi vil
få at se, en klinik. Foruden denne virksomhed, som nok
har været indbringende, var mester Peiter også købmand.
Hans købmandsgård lå i Østergade, hvor der for ikke så
mange år siden var posthus. Den havde han vistnok fået
med sin kone, der havde været enke og hed intet mindre end
Euphrosyna Calenus. Det allerbedste ved Mester Peiter var,
at han kunne give kredit; thi uden dette havde vi nok ikke
fået lov til at se lidt af det tilsyneladende ret intime for
hold, der rådede mellem herremandsfamilien og købmands
familien. Tonen i brevene er i hvert fald præget af, at der
har været et nogenlunde fortroligt forhold, skønt det altså
endte med, at købmanden måtte sende regning gennem ret
tens betjente.
Niels de Leth døde i 1711, og så måtte fru Maren drive
gårdene og se at få de gamle regninger ud af verden, hvil-
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ket som bekendt ikke altid er så let. I 1715 solgte hun Lind
torp; men det forslog ikke helt, selv om det vel gjorde hen
des økonomi mere overskuelig. I 1720 forlangte mester Peiter
v. Ahlen regnskabet med herregårdsfamilien gjort op. Ad
rettens vej fremlagde han sin regning med vedlagte bilag.
Regningen var på 314 sietdaler, hvoraf Fru Maren Linde dog
havde afdraget så meget, at der kun var 144 slette daler
tilbage.
Bilagene til regningen er de breve, som mester Peiter gen
nem en årrække havde modtaget fra herskabet på Nørre
Vosborg. De fleste breve er skrevet af Niels Leth selv, de
to sidste dog efter hans død af Maren Linde, og et enkelt
af en Jacob Larsen, som må være ridefoged eller skriver på
gården. Indholdet er, som man ser, nærmest som bestillings
sedler, der dog lader os få indblik i mange forhold på den
tid, sproget og tonen lidt kuriøs, men tiltalende.
Vi gengiver brevene, som herredsskriver Claus Jensen
Tang har indført dem i Ulfborg-Hing Herreders Justitspro
tokol under 6. maj 1720.
B re v en e
Salut, mester Petter von Aalen ville lade nærværende mand
bekomme 1 læs af sine stakket halve deller, som er tørre, som
jeg vil se til en prøve, og lade mig vide nøjeste pris. Adieu.
Vosborg, d. 16. september 1707.
Eders tienstvillige N. Leth.
Høytærede ven mester Peiter von Aalen! Jeg beder, at I
ville lade nærværende vogn bekomme så mange af Eders
lange tørre deller, som han kan age, og lade den anden
vogn, som tager to tylter tørre deller hos Milter Hansen,
bekomme af Eder en halv tønde god tjære eller 1 td., om
I ikke haver halve; men jeg giver ikke mere for den end
18 mark danske. Det må endelig være god vogn tjære. Og så
beder jeg, at I vil sende mig en seddel til Struer på de deller,
I der haver.
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Hils kieresten meget fligtig fra min kone og mig og vær
med alt kiert
Wosborg, d. 17. juni 1707.
Gud befallit af Eders tiensvillige ven
N. Leth
Kiere ven mester Peiter von Alen. Vær så god at sende
mig 3 stænger af Eders bedste jern, som er smækker og god,
såvelsom 1 tylt af Eders største 10 aller. Jeg skal med for
nøyelig tacbnemmelig betaile. Hils kieresten adieu!
Wosborg, d. 21. november 1707.
Jeg er Eders tienstvillige ven og tiener
N. Leth
Fem uger efter denne dags datum lover ieg underskrevne
at betale til mester Peiter von Ahlen af Holstebro redepenge
førgetiuge rdl. siger 40 rdl. som ieg hannem foruden den
mig i dag leverte regning skyldig er.
Nør Vosborg, d. 17. december 1707.
N. Leth
Velfornemme mester Peiter. Udi min principals absens dog
efter hans begæring tilskriver ieg monsr. angående at der
sendes ham fra min principal 10 tdr. byg og 6 huder, så og
medfølger den sæk humle, som han sidste gang bekom af
hannem, årsagen at humlen ikke skal være med de bedste,
og derfor er han begærendes, at mester Peiter ville tilskikke
ham en anden sæk, som var god og forsvarlig, og hvis ikke
mester Peiter tilfulde vidste at humlen var gode, var hans
begæring, at de blev ham ikke tilskikket. Desforuden er han
begærende, at mester Peiter ville tilskikke hannem 100 hele
lofte søm og 200 halve lofte søm, så og en stang jern. Andet
haver ieg ikke at tilskrive.
Nørre Vosborg, d. 1. februar 1708.
Jacob Larsen
n
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Vosborg, d. 20. februar 1709 - Madame Euphrosina
Calena: Høyærede kiere søster. Min könne lader meget flit
tigt helse, hun var meget vel fornøyet med de tvende lispund
hør, og som ieg sagde hende, at ieg den tid ieg var i byen
købte 4 lispund, de to var noget grovere, end de 2 lispund
ieg førte hjem med mig. Er derfor min begær, at du ville
sende mig med denne vogn 2 à 3 lpd. af det hør, som lå
i din kramboe af det allerbedste, som kan kaldes godt
groft hør, dog ikke for groft, hels din mand og bed ham lade
mig vide om vexelen er betalt. Adieué leg er din tienstfærdigste ven og tienner
N. Leth
Toe topper Camay sucker, 3 pund rosiner, 1 pd. mandler,
1 pd. corender, 4 pd. svedsker, 4 à 5 pd. hvedemel, 3 lod
muskatblomme, hvor det kan fås enten ond eller god, når
det ikke er mulet. Som bedes i dette lille skrin måtte ind
pakkes - adieu!
Kiere ven monsr. Michel Boesen, nerverende Jens Kielsholm nødiger noget tømmer til sin lade som torden har
nedslaget, vær så god og før mig kredit til ham enten hos
en anden for sex træer. Han har målet på længden med sig,
jeg skal til al tacke betale det, adieu! Jeg er Eders ven og
tiener
N. Leth, Vosborg, d. 11. juli 1709.
Kiere ven sr. Michel Larsen, denne nuværende mand af
Buur sogn beretter mig at han kan aufle så meget korn og
høe i år, at det ikke kan fås i hans huse, hvorfor ieg har
lovet at sætte ham eller i det ringeste unde ham så meget
tømmer som til en liden høelade, beder derfor at I vil
skaffe mig credit hos mester Peiter eller en anden for 1 tylt
8 alle og 8 stk. à 12 al, som ieg har givet ham til samme
høelade, hvilket ieg skal betaile, når forlanges beder at I
ville sende mig 1 pot enebæraquavit med, som I tillige med
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forrige, såvel min sidste fortæring vil føre mig til regning,
og lever ieg stadig Eders tienstvillige ven og tienere
N. Leth, Vosborg, d. 7. julli 1709.
Monsr. mester Peiter. leg beder gierne, at I ville være af
den godhed og levere nerværende mand 2de små 12 aller,
4 10 aller og 1 tylt legter og stille det til min regning, og
at I ville være så god at lade mig vide, hvor mange legter
I haver at afhænde. leg forbliver Eders tienstferdigste ven
og tiener.
Vosborg, d. 31. august 1709.
N. Leth
Madame Euphrochina høytærede søester. Vær så god
og send mig en jernstang eller 2, så og tu bøger fin papir
og en pund canari sukker, min kone lader dig flittig hilse.
Jeg i lige måde, som kiere søsters tiensferdigste ven og
tiener.
N. Leth, Vosborg, d. 19. oct. 1709.
Ma sueur Madame Euphrosina Caleur, ieg tacher for i
går og beder gerne at du vil bevise mig det venskab og unde
mig 2 tylter af de flegtræer, som ieg købte af dig i går til
den bonde. Jeg beder om det er muligt, at du endelig lader
mig få dem. Jeg sender et mål med på længden, beder at
de endeligen bliver så lange. Jeg skal betale dig dem, når
ieg kommer til byen, såvelsom de lægter ieg fik af dig, og
1 fald du ikke selv haver så mange, da vær så god og tag
dem ud hos en anden i byen på mine vegne. Min kone lader
dig flittig helse, ieg i lige måde som altid formes Madame et
mon chere save votre fedli salutem!
N. Leth, Vosborg, d. 3. juni 1710.
Hierte søster Euphrosina Calena. Vær så god og send mig
2 stænger god smeden stål som kan hugges i stykker at det
kan føres på postvognen. Ieg skal til takke betale dig alt,
Gud befalet af din hulde broder og tiener
N. Leth, Vosborg, d. 27. juni 1710.
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Kiere ven mester Peiter. Såsom min tiener har ulovlig
skødt vor kokkepige i stalden, tror dog ikke at være stor
fare for livet, altså beder ieg, at I vil antage hende under
cuur og curere hende. Hvad det koster, skal ieg til aid tacke
betale. Vil I være af den godhed og låne hende logemente,
den tid hun er under cuur, skal ieg i lige måde med tacksigelse betale det. Giøre for Guds skyld og stræbe med hende
og giøre all Eders flid. Jeg forsikrer god betaling. Gud be
fallet af Eders tienstfærdige ven N. Leth.
Vosborg, d. 20. september 1710.
Dette var det sidste af Niels de Leths breve. Til det knyt
ter mester Peiter følgende i sin regning: - antog ieg efter
si. Niels Lethis missive Maren Kock som var ilde pleserit
og skudt udi hendes skulderblad, og havde hende under
cuur fra ommeldte datum til påske næstefter, og blev - næst
Guds hjælp - meget vel cureret, som ieg skal have efter
accord for hendes mad og øl såvelsom seng og opvartning
tillige med cuur: 60 sietdaler.
Høytærede og høyfornemme ven mag. Petter von Ahlen!
Som sr. Thue Olufsen haver mine sager under hænder, så
er det mig iche mere bevist end et barn, og beret at efter
som De end til dette har haft condolence med mig. De da
endnu lidet længere med mig vil patientere; thi så snart som
ieg for min store skatter og daglige udgifter kan tilkomme,
skal De med aid tacke blive fornøiet, og ville ønske, at det
kunne ske jo snarere jo bedre. Da ieg i det øvrige for al stor
mig bevist tieneste desforuden forbliver næst allerlycksaligste velstandsønske over Dem og hierteelskede deres kiereste
og smucke datter, høifornemme mester Petters, høylærde
vens tienstskyldigste si. Lethis efterleverske M. Linde.
Vosborg, d. 12. august 1712.
Under afviklingen af gælden er det, som om tonen bliver
noget køligere. Høflighedsfraserne glemmes dog ikke. Her
er så det sidste af brevene:
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Høy respekterede hiertekiere syster, for Deres angeneme
skrivelse siger tienstlig tak, og skulle ieg efter største skyl
dighed besvare Deris begærendes seniste. Da som ieg kan på
min ære forsikre at ieg udi denne hårde tid ikke er god
for at offuerkomme Deris begering, som ieg af hiertet ønsket,
men vel har undskyldninger, deprecherer min u-artighed,
at ieg ej efter plicht besvaret Deres indløbende. Nest min
tienestskyldige og flittigste hilsener til gode kiereste, smocke
søster Sidsel u-forgiet fra mig som lefuer smocke hierte
systers tienstskyldigste tienerinde
sal. Lethis Maren Linde
Nør Vosborg, d. 8. april 1718, i hast.
Det kan måske undre, at disse bestillinger på varer kunne
give så stor en regning; men mester Peiter siger da også, at
den salig velbårne herre selv har været i hans hus og ud
taget alt det øvrige. Det kan også se mærkeligt ud, at det
skulle knibe så hårdt for godset at rydde den sidste lille
sum ud af verden; men som fru Maren Linde siger, var det
hårde tider. Skatterne var store, omsætningen lille og pri
serne små. Desuden var der under krigen mangel på ar
bejdskraft, idet militskarlene var med i felten i mange år.

BERTEL THORVALDSENS MORFAR
D egnen i N ørre N issum

I Tilslutning til min Artikel i Hardsyssels Aarbog 1956 om
Bertel Thorvaldsens Moder Karen Dagnes og hendes Slægt
vil jeg gerne her fremføre et Brev, som jeg har fundet i
Ribe Bispearkiv. Det er skrevet af Bertel Thorvaldsens Mor
far, Degnen i Nr. Nissum, Jacob Dagnes, til Biskoppen i
Ribe, Hans Adolf Brorson, hvis Stift dengang naaede i
Nord helt til Limfjorden. Brevet er skrevet ikke saa længe
efter, at Jacob Dagnes 1742 fra Organistembedet i Lemvig
var blevet »forfremmet« til Degneembedet i Nr. Nissum.
Man faar gennem Brevet et godt Indtryk af Hjemmets
Forhold og af, hvad der kan have bevæget Degnedatteren til
at bryde med Hjemmet og drage til den fjerne Hovedstad.
Det er især økonomiske Vanskeligheder, han beder om
Biskoppens Hjælp i. Den omtalte »Pentsion« er den Afgift
af Degneembedet, som oprindelig ydedes til Latinskolen i
Lemvig, men som efter denne Skoles Nedlæggelse fra Nytaar 1740 skulde ydes til Latinskolen i Ribe. Det er altsaa
denne Afgift, som han synes er for stor i Forhold til, hvad
der ydes fra andre Degneembeder paa Egnen. Det ses ogsaa
af Brevet, at Dagnes de første Aar efter sin Forflyttelse
stadig har betjent Organistembedet i Lemvig. Det synes
jo ellers vanskeligt at forene saadanne to Embeder, som
?fte vilde kræve Indehaverens Nærværelse begge Steder paa
samme Tid. Brevet lyder med Brevskriverens egen Retskriv
ning saaledes:
Deris Høyærværdighed!
Efter min Faders egen Behag og Villie skriver jeg hannem
voris Fattig Lejlighed og Tilstand, jeg skrev min Fader til
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med Hr. Peder Bi udi Hygum til kommende angaaende
Pentsionen, og min Præst, Hr. Thomas Berg skrev paa
Suppliquet med mig, og han sagde, at han talede med Deres
Høyærværdighed om Pentsionen, at den var for høy sat,
og at Deres Høyærværdighed troede at skulle ske Lindring,
og Hr. Anders i Resen sagde mig, at Deris Høyærværdighed
sagde til Provsten og Mons. Hiort, at de skulde tage et Par
Rixdaler af mig og det er ikke skeet, og seer nu, at jeg skal
give 7 Rdl. og min Formand gav da det sidste Aard ichons
8 Slettedaler (= SVs Rdl.), jeg vil nu forestille min kiære
Fader Bøvling, som er 3 og moske 4 gange saa god som mit
og giver ichons 4 Rixdaler, jeg ved vel, at det kommer deraf,
at det har hørt til Høreren i Lemvig, men nu er jo Skolen
afskaffed, og de 8 Daller, som min Formand gav til Høre
ren, var en Accord imellem dem self, for Kaldet hørte
Høreren til, mens nu synes jeg, at den Summa Penge, som
Degnerne skal give af Herredet, skulde Lignes og Paalæg
ges enhver efter sit Kald og Indkomst, jeg vil iche bemøye
min Fader mere med dette. Thi kand jeg, gjerne skal jeg
give dem, men jeg vil tache min Fader for hans Kjærlighed
mod os og vore Smaa Børn, nu sidder vi dog paa Landet,
og det er iche saa hort som i Lemvig. Men havde min
Fader iche ladet mig beholde mit Orgelverck, da havde
det blevet meget Siettere for mig her end udi Lemvig, thi
de ere efter mig her og gjør mig det Onde, de kand, for
medelst Degnens Søn, som de vilde have til Degn. Kornet,
som jeg faar af Sognet, er meget Slæt. De binder Kiærvene
om og gjør To af Een, saa jeg nyder jo iche over det halve,
imod min Formand haver nyt, og hvad skal jeg gjøre, som
sider med mange Smaa Børn blandt dem. Vil jeg tale med
Præsten derom, da maa jeg hellere tie, thi de ere Eens, og
det gaar ud paa mig, mens kunde det skee, at jeg kunde
efter Forordningen faae 3die Deelen imod Præsten, da var
det lykkeligt for mig, og saa vidste jeg, hvad jeg fik. Ellers kand de gjøre ved mig, hvad de vil, jeg kand vist
formærke, at de ere Eenige derom at ville gjøre mig keed,
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men ved Guds Naadige Hjelp og Bistand lider jeg alle Ting
med Tolmodighed. Kan det skee, og min Fader synes dette,
at jeg kunde faae 1/3 imod Præsten, da beder jeg hannem,
at han er mig behjelpelig her udi, kand det iche skee, og de
skulde blive for Slemme imod mig, da beder jeg, at han
forseer mig et andet Sted. Juledag fik jeg 5 Slettedaler til
Offer, derimod haver min Formand faaet 8-9 Daler. Skolen
haver jeg holdet siden Mikkelsdag og skal holde til Paaske,
og til Skolen er lagt 17 Slettedaler, hvoraf jeg skal have 5,
og en Dreng, som Hr. Thomis (har antaget), der gaar om
kring og læser for Børnene i Sognet, gav ham forgangen
Winter 7 March, da jeg derimod har over en Snes Børn og
han ichons 5 eller 6. Nu kand Deres Høyærværdighed see,
hvorledes jeg bliver medhandlet. Børnene haver jeg efter
Præstens Anvisning med, hvad det er Anlangende: Om
det indvortes Menneske, og hvorledes vor Herre obenbarer
sig i Sjælen, at man kand fornemme, om Een er udi Naaden
eller iche. - Det veed de Stachels Mennesker iche af at sige,
men er ganske Dumme, saa jeg iche ved, at jeg har været
til nogen Nytte, siden jeg kom her til. Jeg havde meget mere
at berette og skrive til min Fader herom, men jeg maa føje
min Kone herudi og lempe mig efter hendes Svaghed, hun
frygter meget for Mennesker, at de skulde faae Brevet
og blive os mere Hadelige. Var det iche, at den Barmhjer
tige Gud tugter mig, da blev jeg gandske vist forført af
Verden, men nu kand det iche skee formedelst den Mod
gangshede, som teer sig udi mig. Jeg vidste for nogen Tid
iche andet, end jeg var afdød fra Verden, men jeg har for
nogen Tid siden bemærket, hvad Kjærlighed der ligger be
gravet i mig til den, hvilket jeg med Smerte og Pine paa
min arme Sind maa drage ind til Gud for Jesu Christi
Skyld, af Naade Frelser mig derfra, kjære Fader. Min Be
gjæring er til Eder, at I udi Eders Bønner beder for mig og
min Stachels Kone, at det, som er nedbrudt, kand blive op
rejst igjen. Jeg lader hannem vide, at hun er afvænt fra
Brændevin og i lang Tid iche har smagt dette, hvorfore den
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Den gamle Degnebolig i Nørre Nissum

naadige Gud bør at loves og Prises for den Velgjerning imod
mig og mine Smaa Børn. Hun skal nu snart i Barselseng. —
Jeg ønsker, at I maa bevaris fra Verden og besidde Eders
Biskopsdom til vor Frelseres Ære og Eders Salighed, kjære
Fader. Tag alle Ting med mig op i Kjærlighed.
Deris allerringeste Tjener
Jacob Hansen Dagnes.
Brevet er ikke dateret, men det findes i Bispearkivet for
1745, og det er da sikkert skrevet først paa Aaret, da Fa
milien havde Barnedaab 17. Februar 1745. Barnet blev op
kaldt efter Præsten, Eric Lemming, og fik Navnet Eric.
Præstefruen var hans Gudmoder. Denne Dreng hører vi ikke
senere noget om, saa han er sikkert død som lille. I 1749
døbtes Degnens Datter Johanne Erica. Der er baade Præsten
og Fruen opkaldt.
Det vil forstaas af den Maade, hvorpaa Jacob Dagnes til
taler Biskop Brorson - kjære Fader - og af hele hans Sprog-
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tone, at han er pietistisk paavirket. Det fremgaar ogsaa
deraf, at den pietistiske Præst antog Jacob Dagnes som Fad
der ved Barnedaab fra Præstegaarden; derimod aldrig hans
Kone. Det chokerende i Brevet er jo den Oplysning, at
Zidsel Dagnes har været forfalden til Brændevin. Nu er
Manden lykkelig, da hans Kone ikke har drukket i nogen
Tid, og dette var et overstaaet Stadium. Der er dog noget,
der tyder paa, at denne Afholdenhed var kortvarig. Da
Pastor Lemming, som jo var Degnen venligsindet, 2 Aar
senere gav Indberetning om Skolevæsenet til Biskoppen,
skrev han:
Til Degneboligen er bygget nogle Fag Huus, hvortil jeg
ikke til dato har kunnet formaa min Menighed at lade deres
Børn søge Skole, foregivendes, at Degnen Jacob Dagnes for
hans mange Børn og andre Vanskeligheders Skyld ikke var
forsvarlig i Stand til at undervise Børnene, hvilket jeg dog
ikke kan sande med dem som den, der aldrig har kunnet
overtale Forældrene at een Gang til Prøve at lade deres
Børn møde i samme Skolestue til Undervisning af Degnen i
min Overværelse og da der kunde give mit Vidne. Degnen
desuden vil gjerne holde Skole, passer sit Arbejde vel og er
velskikket til det, han bør, baade at lære dem at læse og
skrive, saa ogsaa de 4 Species i Regnekunsten, især i Under
visning i den sande Christendom. Det, som Præsten saa skaansomt kalder »andre Vanskelig
heder« er sikkert Udtryk for den Omstændighed, at Zidsel
Dagnes igen er bukket under for sin Hang til Brændevinen,
og derved har Degnen mistet sit Arbejde med at undervise,
hvilket han dog var saa glad for, selv om han kun fik 5
af de 17 Sletdaler, som var henlagt til Skolevæsenet. Det
maa vist antages, at det er disse fortvivlede Forhold i Hjem
met, der har bevirket, at Datteren Karen har følt det uud
holdeligt og er rejst hjemmefra og helt har afbrudt For
bindelsen med Hjemmet, saa man i mange Aar ikke vidste,
hvor hun opholdt sig. Maaske er det ogsaa disse Forhold i
Degnefamilien, der er Aarsag til, at Zidsel Dagnes’ Død
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1767 ikke findes indført i Nr. Nissum Kirkebog. Hun har
muligvis forladt Hjemmet og er død andensteds.
Den store Børneflok blev spredt vidt omkring. Den æld
ste Søn blev Degn i Børglum og senere Orgelmester i Aal
borg, Jacob bosatte sig paa Thy, og Kristian rejste til Norge
efter et Ungdomseventyr, hvor han som 24-aarig giftede
sig med en 43-aarig Enke. Ved hendes Død i Lemvig 1784
skriver Præsten: Christian Dagnises Kone, Kirsten Villesdatter. Manden var for nogle Aar siden rømmet fra hende.
- Begravet 28. juni. - Hans blev gift med en Enke fra
Lemvig, men døde godt 40 Aar gi. som Indsidder i Skidengaard i Lem. I Skiftet efter ham nævnes alle hans Søskende
undtagen Karen, som man vel har opgivet at oplede, saa
meget mere som Boet var insolvent. Johanne Erica var paa
den Tid, da dette Skifte blev holdt, i Vintersgaard i Fabjerg
og antagelig gift der. Den eneste, som endte sit Liv i Føde
sognet, er Anna. Hun blev i moden Alder gift med Chr.
Olesen i Nr. Lem. De boede 1787 i Lille Torngaard og 1801
i Smedslund her i Sognet, men det gik stadig ned ad Bakke,
og til sidst havnede de i det gamle Fattighus ved Kongensgaard. Dette viser den sidste Meddelelse, man har om hende
Kirkebogens: Ane Marie Jacobsdatter Dagnes, Almisselem
Chr. Olesens Kone i Fattighuset, død 1827. - Hun var født
1748 og blev altsaa 79 Aar gi. og ikke som det angives i Kir
kebogen 84 Aar.

PASTOR WEDEL I AULUMS AFSKED
A f F. Elle Jensen.
Naar man hører, at en Præst efter at have været tre Aar
i sit Embede af sine overordnede faar Paalæg om at søge
Afsked uden Pension, da han ellers vil blive stillet for en
Provsteret (og afsat), kan man roligt gaa ud fra, at der har
været tungt vejende Grunde dertil. Saadan var det da ogsaa, da dette overgik Pastor Wedel i Aulum.
Otto Caspar Valentin Wedel var født 1788 i Everdrup
paa Sjælland, hvor hans Fader, Lago Mathias Wedel, var
Præst 1786-18241). Om ham er at sige, at han var fuldblods
Rationalist. Hvordan han forrettede sin Kirketjeneste, fremgaar af et Brev fra ham til Professor Nyerup, thi heri for
tæller han, at han anser det for uværdigt for en fornuftig
Mand „at forevrøvle“ sin Menighed „noget tørt dogmatisk
Sludder“, da det er at begynde bagfra, om man vil føre
Sjæle til Himlen, før de er blevet gode, nyttige og lykkelige
Mennesker paa Jorden. Thi er de først blevet det, vil Him
len aabne sig selv for dem, og de behøver ikke Blod og Saar
og deslige, som Dumhed og Sværmeri har foreskrevet til
Syndsforladelse og Salighed. Som dygtig Landmand gav
han sine Sognebørn et godt Eksempel paa at leve et nyttigt
og virksomt Liv, og i et flittigt Forfatterskab søgte han at
vejlede og opmuntre dem og andre til at faa det mest mulige
ud af Tilværelsen, idet han ikke blot skrev om landøkono
miske Emner, men ogsaa udgav Rejsebeskrivelser og Smaafortællinger og gav praktiske Smaavink om f. Eks. Tobaks
piber, utætte Støvlesaaler, Tandpine osv. Han har med an
dre Ord været en af Tidens gejstlige, der nok har haft deres
Betydning som folkelige Foregangsmænd, men som aldrig
burde have været Præster. At han siden fik det Skudsmaal,
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at han „besad en betænkelig og upaalidelig Erhvervstilbøje
lighed“, hvad det saa ellers skal betyde, lyder jo ikke særlig
godt, men det vil maaske sige, at han i givet Tilfælde saa
mere paa egen Fordel, end egentlig rigtigt var.
Hjemmet har saaledes næppe kunnet give Sønnen nogen
virkelig kirkelig Forstaaelse, og Universitetet, hvor han
efter 1807 at have taget Studentereksamen begyndte at
studere Teologi, var fra dette Tidspunkt heller ikke i Stand
til det, saa det er egentlig ikke sært, at han, da han 1812
havde faaet sin Embedseksamen — med ringeste karakter
(non) — kun var lidet skikket til at blive Præst.
Sin gejstlige Løbebane begyndte han imidlertid allerede
samme Aar som personel Kapellan i Vigersted, hvor han
traf sin senere Hustru, Bolette Conradine Knudsdatter, hvis
Fader var Degn paa Stedet, men flyttede 1817 hjem til
Everdrup som præstelig Medhjælper i dette Embede. Her
var han til 1823, da han blev udnævnt til Sognepræst for
Aggersborg i Han Herred3). Herfra stammer den første kir
kelige Vurdering af ham. 1834 var Biskop Fogtmann fra
Aalborg paa Visitats i Sognet, og han noterer herfra om
Wedel, at han messede taaleligt, og at han prædikede popu
lært og opbyggeligt, men ikke grundigt og godt nok. Hans
Katekisation fik et lignende Skudsmaal, selv om det ogsaa
hedder, at Ungdommen syntes ganske vel undervist. Biskop
pen har med andre Ord anset hans Forhold for nogenlunde,
men heller ikke mere4).
Det var også først, efter at han i Foraaret 1839 var ble
vet forflyttet til Aulum-Hodsager, at det gik galt. D.v.s.
ikke lige straks, thi i sin Indberetning til Biskoppen for
dette Aar om sit Provstis Præster omtaler Provst Petersen,
Holstebro’), Wedels Forhold meget rosende og kalder hans
Vandel aldeles eksemplarisk. Men Aaret efter er Provstens
Tone allerede blevet noget nedstemt, for nu hedder det kun
om ham, at han er i Besiddelse af „en god Duelighed“ og er
nogenlunde ordentlig, flittig og nøjagtig i sit Embede, lige
som hans Vandel i og udenfor dette i det hele er upaakla-
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gelig. Med andre Ord: Et halvdaarligt Skudsmaal. Men
ført Aaret efter kom Katastrofen.
Dateret d. 16. august 1841 indsendte nemlig 16 Mænd i
Aulum „med tungt Hjerte“ en Klage over deres Præst, da
hans Opførsel, som efter Rygtet heller ikke var den bedste
i Aggersborg, her var blevet saa støjende og forargelig, at
de nu nødtes til at klage over ham.
Han passer ikke sit Embede ordentligt, hedder det i Skri
velsen, aflyser Gudstjenesten efter Behag, rejser bort uden
Tilladelse og uden at bekendtgøre, til hvem Folk da skal
henvende sig, og har to Søndage ladet Degnen læse en Præ
diken i Kirken, skønt han selv var til Stede og godt baade
kunde foretage en Daab og indlede en Kirkegangskone. En
gang da der var mødt 150 Kommunikanter til den fastsatte
Tid, forlod han uden videre Kirken, og de maatte vente paa
ham tre Timer, før han kom tilbage. Noget lignende skete,
da der i Sommer var Præsteindsættelse i Ørre, thi da rejste
han bort til den, skønt der var ringet tredie Gang, og han
havde lovet at døbe et sygt Barn, som Faderen var kommet
med. I Ørre havde han efter Sigende opført sig meget mær
keligt, idet han i Præstens Kammer skulde have taget halv
tredje Kardus Tobak og lagt det i sin egen Vogn, hvor imid
lertid Præstegårdens Røgter, der havde set det skete, hentede
den igen. Ligeledes var det lykkedes ham at faa fat i Prov
stens Paraply, og den fik han med hjem. (Provsten und
skyldte ham siden med, at det jo nok var sket i Distrak
tion!).
Videre klagede Mændene over, at han katekiserede meget
sjældent, i Aar slet ikke, og at han hverken syntes at inter
essere sig for Børnenes Skolegang eller deres Oplæring. Kon
firmanderne lod han ofte vente paa sig; at der var dem,
der havde gaaet halvanden Mil, brød han sig ikke om. Naar
nogle af dem ikke havde de forlangte Kundskaber, plejede
man ellers at søge Dispensation for dem, men det havde han
ikke gjort sidste Gang; derimod forlangte han for at kon
firmere de paagældende V2 Specie af Fattigkassen for hver,
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der ikke selv kunde betale. At han forbød Degnen at synge
for Lig, naar han ikke selv kunde faa fuld Pris for Ligtalen,
var et andet Bevis paa hans Pengebegærlighed, ligesom man
mente, han ikke var kommet helt rigtigt til en Del Brænde,
der laa i Nærheden af Præstegaarden, og til Foden under en
Kakkelovn i den.
Kort sagt: De ansaa ham for en uduelig Præst, der hver
ken var dydig eller eksemplarisk i sin Færd; herunder næv
nede de ogsaa, at han, naar man talte med ham, plejede at
fylde dem med Løgnehistorier. — De bad derfor underdanigst om, at han maatte blive entlediget, saa meget mere,
som han var en rig Mand, der nok kunde leve af sine Penge.
Idet Provst Petersen videresendte denne Klage til Biskop
Tage Müller i Ribe*), skrev han ledsagende, at han nok tid
ligere havde hørt et og andet om Pastor Wedels Forhold og
ogsaa kendte lidt til dem, ligesom han allerede havde givet
ham en Advarsel, men han troede dog, Præsten paa lovlig
Maade vilde kunne fralægge sig de grove Beskyldninger,
Bønderne i Aulum nu rettede imod ham.
Biskoppen var ikke utilbøjelig til at mene det samme,
men Kancelliet, som han tjenstligt tilstillede Klagen, saa
anderledes paa det. Det fandt Sagen saa alvorlig, at det (d.
21. Sept.) ikke blot befalede en Provsteret nedsat til nær
mere at undersøge den, men ogsaa krævede Wedel suspen
deret, mens dette stod paa. Biskoppen var i Begyndelsen
ikke glad ved dette, da Udfaldet af Afhøringen syntes ham
uvis, men efter at have faaet Brev fra Provst Petersen, der
meddelte, dels at Wedel ikke svarede, naar man henvendte
sig til ham, dels at man nu fortalte, at han næsten altid var
beruset og vist ogsaa sindsforvirret, skred han til Handling,
idet han paalagde Præsterne Glud i Vildbjerg og Sølling i
Ørre foreløbig at overtage Embedsforretningerne i Aulum
og Hodsager. Wedel skulde betale to Tredjedele af deres
Kørselsudgifter.
Provsteretten, der bestod af Provst Petersen og Herreds
foged Hunderup7), holdt sine Afhøringer d. 8.—9. Novbr.
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paa Lergrav, da dette Sted laa belejligere for de indkaldte
end Raadhuset i Ringkøbing. Her mødte da først Madam
Wedel, der forklarede, at hendes Mands Sindsforvirring
særlig var blevet mærkbar i det sidste Aar, men hun troede
ikke, den stod i Forbindelse med hans Drikkeri; han havde
nemlig altid tidligere nydt Spiritus, omend i Reglen(!) ikke
til Overmaal, og det havde aldrig hindret ham i at passe
sine Ting. Hun oplyste ogsaa, at han stedse havde haft et
noget vanskeligt Sind, saa han let blev paastaaelig og ikke
vilde lade sig tale tilrette. Hin Dag i Sommer havde hun
ikke kunnet forhindre ham i at tage til Ørre i sine daglige
Klæder; da han kom hjem, var han helt forstyrret og sagde,
at Provsten fulgte efter. Selv gik han i Seng, først oppe i
Storstuen, siden i Sovekammeret, og om Natten stod han op
tre Gange og kaldte Folkene til Arbejde. Mandag Morgen
sagde han, at han vilde til Hodsager, men da han var kom
met paa Vognen, kørte han i Stedet til Nykøbing, hvorfra
han forvirret kom tilbage om Tirsdagen medbringende 2
Snese Aal, som han havde købt for over 7 Rbd. Karlen,
som ledsagede ham paa denne Tur, oplyste, at Kørslen var
foregaaet i et meget hurtigt Tempo, idet de med Præsten
som Kusk havde tilbagelagt de 8 Mil i 6 Timer. Han havde
haft en Flaske Rom med, som han tit drak af. En Overgang
kørte han bort fra Vejen og trods Karlens Protest gennem
en Kornmark.
Wedels Datter, Jomfru Lagonia, forklarede i Overenstemmelse med sin Moder. Hun var paa Besøg hos sin Kæreste,
Købmand Nørgaard i Nykøbing, da hendes Fader kom der
til. Han var da kun halvt paaklædt og optraadte meget for
virret. Kun med megen Møje fik de ham forhindret i at
køre ud paa Landet, og de maatte bruge Magt for at faa
ham i Seng. Om Natten var det nødvendigt at vaage ved
ham, da han talte i Vildelse og troede, han var hjemme.
Han erklærede ogsaa, at han vilde til Løgstør, men næste
Dag havde han glemt det og rejste, ledsaget af Købmand
Myrup, tilbage til Aulum.
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Af andre Udsagn ved Afhøringen fremgik det, at Wedel
en Gang i Kirken i beruset Tilstand havde glemt „Mesningen“ før Uddelingen af Nadveren, men at Degnen havde
gjort ham opmærksom paa det, inden det var for sent. Lige
ledes forklaredes der, at han to Gange havde holdt Daab
uden Overøsning, en anden Gang havde han udeladt Tros
bekendelsen for saa efter Gudstjenesten iført sit daglige Tøj
at døbe Barnet igen. Han havde holdt Skriftetale efter
Absolutionen, havde aflyst en Gudstjeneste i Hodsager, uag
tet der var samlet en Snes Kirkegængere, og en Brudevielse
kunde han paa Grund af Beruselse ikke foretage, før han
havde gaaet en Tur for at faa Herredømme over sig. Der
taltes ogsaa om det Træ, han havde tilegnet sig uden at be
tale, og om de taabelige Handler, han foretog uden bag
efter at kunne opfylde sine Forpligtelser, og om det besyn
derlige i, at han engang i Sommer personlig havde foretaget
en aldeles umotiveret og vringlet Pløjning ude i Marken.
Hans Løgnehistorier blev ligeledes nævnt, saaledes en om
Manden, der fik 84 Børn med 3 Koner, og en om hende,
der 12 Gange havde født Firlinger!
Wedel selv benægtede eller bortforklarede de fleste af
Klagepunkterne. Han havde ikke ladet Altergæsterne vente
i tre Timer, kun i en halv, han rejste først til Ørre Kl. 9*/2,
og da var der ingen mødt ved Kirken, han havde kun een
Gang i Hodsager ladet Degnen læse en Prædiken, aldrig i
Aulum, uden naar han var syg, og naar han havde undladt
Trosbekendelsen ved en Daab, kom det af, at der manglede
et Blad i Alterbogen! De faa Katekisationer skyldtes den
ringe Tilslutning, den halve Specie var en ikke ualmindelig
Konfirmationstakst, og han havde kun een Gang forbudt
Degnen at synge over et Lig, men det var, fordi det var
upassende ved denne Lejlighed, hvor der ingen Tale blev
holdt. Beskyldningen for Tilegnelse af forskelligt bortfor
klarede han.
Ved et Forhør, der d. 14.—15. Decbr. blev optaget i Ny
købing, blev det bekræftet, at Wedel ved det omtalte Besøg
16
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i Byen havde været meget forvirret og var det i endnu
højere Grad, da han atter kom dertil i November i Anled
ning af hans Datters Ægteskab med Købmand Nørgaard;
det kom bl. a. til Orde i hans Tale om at ville købe 500
Tdr. Rug af Læreren i Aggersborg og 1000 Stude paa
Aagaardsholm foruden 100 Spædkalve!
Mærkeligt nok blev Pastor Sølling ikke afhørt sammen
med de andre paa Lergrav, og det skete ikke før d. 4. Febr.
1842, hvad Grunden dertil saa kan have været. Han for
klarede, at Wedel den omtalte Dag var kommet ind i Kir
ken, mens han selv stod paa Prædikestolen. Han virkede
noget forvirret, men foretog sig intet usømmeligt, og han
gik før Gudstjenestens Afslutning. Han var da gaaet over i
Præstegaarden og dér ind i alle Værelser, og saa var det jo,
at Pigerne havde fundet Søllings Tobak samt en Æske Ob
later i hans Vogn. Han havde nok faaet for meget at drikke,
om før eller efter Kirkegangen vidste Præsten ikke.
Endnu en Klage indløb over Wedel, afsendt uafhængig af
Forhøret paa Lergrav, idet Lærer Jørgensen tilmeldte Prov
sten, at han ved Eftersyn af Altertøjet havde opdaget, at
Messeskjortens Ærme var afrevet og Guldkorsets Vinge paa
den ene Side af Messehaglen bortskaaret, og det maatte
være Præsten, som havde gjort det, da hans Karl havde
laant Kirkenøglen.
Det fremgaar jo tydeligt af alt dette, at Wedel var sinds
syg, fuldstændig unormal og utilregnelig og lidende af en
sygelig Selvovervurdering, der gav Anledning saavel til hans
slette Embedsførelse som hans mærkelige Optræden i Privat
livet, hvor hans Skrøner, hans Pral og hans umaadeholdne
Drikkeri viste den manglende Selvkontrol. Besynderlig var
ogsaa den Tilbøjelighed til Smaarapseri, han ved Lejlighed
lagde for Dagen, skønt han som den velstaaende Mand, han
var, intet savnede; det har aabenbart været en Slags Klep
tomani, han led af, og man kan i den Forbindelse ikke lade
være at tænke paa, om den skulde bunde i noget nedarvet —
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jævnfør det Skudsmaal, hans Fader fik: „En betænkelig og
upaalidelig Erhvervstilbøjelighed.“
Ret komisk kommer hans Selvovervurdering til Orde i
hans Ansøgninger. Ikke blot ansaa han sig for kvalificeret
til andre Embeder (Seide, Klim), men ogsaa til at blive ud
nævnt til Konsistorialraad og Ridder af Dannebrog, hvad
han androg om, og idet han søgte om en Kapellan, da han
ikke kunde udholde de lange Sognerejser om Vinteren, hen
viste han i den Anledning til sit 30 Aars nidkære Apostel
embede, skønt han paa dette Tidspunkt var suspenderet fra
det.
Naturligvis blev der ikke taget Hensyn til disse Ønsker,
og hans Förbliven i Aulum var efter alt det oplyste blevet
en Umulighed. Provst Petersen henstillede dog, at han
maatte faa sin Afsked i Naade og med Pension, da hans
Forhold paa Sjælland og i Aggersborg havde været upaaklagelige, mens Biskoppen nu først og fremmest tænkte paa
at faa ham fjernet saa snart som muligt og helst — af Hen
syn til de vikarierende Præster — inden Vinteren kom.
Overfor Kancelliet paapegede han desuden Wedels Uskikkethed som Præst i Almindelighed, hans Prædikener var
daarligt forberedte og blev holdt meget uordentligt og uden
Salvelse, ligesom hans Tale om sit „apostolske Embede“ og
hans Nedrakning af sin Formand ikke gjorde noget godt
Indtryk.
Det trak imidlertid i Langdrag med Afgørelsen, og først
d. 7. April 1842 resolverede Kancelliet, at Pastor Wedel
kunne vælge mellem at søge sin Afsked uden Pension eller
blive stillet for en Provsteret til Paakendelse af hans For
hold i og udenfor Embedet. Wedel var i sin oprevne Sinds
tilstand imidlertid ikke i Stand til at træffe nogen Afgø
relse, skønt Biskoppen paalagde ham at svare inden en vis
Frist; han tænkte meget mere paa sin Handelsvirksomhed,
men paa en saadan Maade, at Amtmanden, sikkert efter
Familiens Forlangende, greb ind og erklærede ham umyndig
(d. 28. maj), da det ellers var at frygte for, at han ved sine
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Dispositioner kunde ødelægge sin Formue. Han fik Proprie
tær Øllgaard, Tandrup, til Formynder, men da han endnu
ikke saa hurtigt kunde sætte sig ind i Sagen, blev det Madam
Wedel, der paa sin Mands Vegne androg om hans Afskedi
gelse uden Pension. Den 24. Juli videresendte Biskoppen
Ansøgningen, idet han bl. a. ledsagende udtalte det som sin
Formening, at Wedel dog ved den ikke vilde være unddra
get „Kongens Naadesbevisning“ (alligevel at bevilge en lille
Pension), da Familien trængte til offentlig Hjælp. Derefter
varede det ikke længe, inden Klokken faldt i Slag, thi alle
rede d. 4. Juli forelaa den kongelige Resolution, hvorved
Wedel i Henhold til Kancelliets Indstilling i Naade blev
afskediget fra sit Embede. Wedel er sikkert i Naadensaaret
blevet boende i Præstegaarden — han er jo ikke blevet di
rekte afsat — men siden flyttede han og hans Hustru til
Holstebro, hvor hun døde d. 2. Maj 1849 (af Tæring, siger
Kirkebogen). Efter hendes Død opholdt Wedel sig en Tid
hos sin Svigersøn, Købmand Nørgaard, Nykøbing, men
vendte 1851 tilbage til Holstebro, hvor han blev indakkor
deret hos Skomager Vang, der mod en aarlig Betaling af
100 Rbd. overlod ham et Par Værelser med fuld Forplej
ning. Selv har han ikke kunnet klare sig. I Skifteprotokol
len omtales hans tiltagende Drikfældighed, der medførte, at
han nu fik en ny Formynder, exam. jur. Rafn. Han døde
den 2. januar 1852, formentlig af Apopleksi.
Ved Skiftet efter ham viste det sig, at han, der i sine
Velmagtsdage utvivlsomt havde været en holden Mand, nu
omtrent intet ejede. Vel havde han faaet bevilget en „Pen
sion“ paa 200 Rbd., men ellers havde han og hans Hustru
været henvist til at leve af hans Formue, der paa den Maade
i Løbet af de 10 Aar efter hans Afsked er blevet betydelig
formindsket. Velsagtens har hans Handleri, inden han blev
umyndiggjort, ogsaa tæret paa den, ligesom det efter Oplys
ningerne i Skifterne efter ham og hans Hustru kunde se ud
til, at han ikke har haft megen Forstand paa at omgaas
Penge.
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Ved Madam Wedels Død opgjordes sluttelig Boets Værdi
efter fradragne Udgifter til 329 Rbd. foruden nogle uvisse
— og formodentlig uerholdelige — Fordringer paa 3950
Rbd. og efter ham sattes de kun til 186 Rbd.8).
Wedels Eftermæle var, at han havde været en „yderst
simpel udstyret Personlighed“9). Hvad der hermed sigtes til,
lader sig ikke afgøre. Men som det vil fremgaa af foranstaaende, er det klart, at han ikke har været nogen god
Præst, og at de sidste Aar af hans Liv kom til at forme sig
som en Tragedie.
Kilder og henvisninger
*) Utrykte Kilder i Ribe Bispearkiv: Indkomne Breve fra Ringkøbing
Amts østre Provsti, Konduitelister, Kopibog, i Aalborg Bispearkiv:
Visitatsprotokol, i Ringkøbing Amts østre Provstis Arkiv: Embeds
breve, Breve fra Autoriteterne, Kopibog, og i Holstebro Byfogeds
Arkiv: Skifteprotokollen.
2) Wiberg: Præstehistorie I, S. 329, Biografisk Leksikon XXV, S. 199 f,
L. Koch: Oplysningstiden, S. 305.
3) Wiberg I, S. 128.
4) Nie. Fogtmann (1833—51).
5) Herman Fr. Petersen (1827—42): Embedseksamen med Udmærkelse
1820, Provst 1830 kun 33 Aar gammel.
•) Tage Chr. Müller (1833—49).
7) N. Hunderup, Herredsfoged for Hammerum Herred 1841, forflyttet
1842 til Tyrsting-Vrads Herreder.
8) Skifteprotokollen 1849 og 1852 samt en Pakke Dokumenter ang.
Wedels Bo.
9) Wiberg I, S. 128.

SMÅSTYKKER
Spor af oldtidsagre på gammel dyrket, sandjord
samt på nyopdyrket hede?
I de sidste 20-30 Aar har jeg i tørre Somre bemærket
snorlige Striber med regelmæssig Afstand i Foraarskornet,
naar Tørken begynder at svide det. Kornet kan dér staa
fuldt udviklet med gode Kerner og indtil ca. 30 cm højere
end ved Siden af. Striberne er ca. V2 m brede og gaar i
NV-SØ med en Afstand paa ca. 20 m! Der er ogsaa Striber
paa tværs med samme Afstand, men ikke nær saa tydelige.
Jeg har undersøgt dem flere Gange for at opdage Aarsagen,
men ikke kunnet finde noget særligt. Muldlaget er maaske
5 cm. dybere, men det har ikke kunnet give saa stort Ud
slag. Jeg har ogsaa set, at i Roekuler, som har ligget paa
tværs af Striberne, og derefter jævnet og tilsandet, har Stri
berne vist sig med samme Regelmæssighed som ved Siden af.
Ved Gravning af en Kartoffelkælder har jeg opdaget noget,
som jeg synes er værd at faa nærmere belyst. Kartoffelkæl
deren er gravet paa tværs af en af de omtalte Striber, og
det viste sig, at der var tydelig Forandring i Undergrunden
i 2,5 m Dybde, Muldlaget var som før meddelt en Ubetyde
lighed dybere, men Striben ned i Undergrunden var af en
anden Beskaffenhed end ved Siden af; det var fint grus
blandet Sand, men det ved Siden af var finkornet Mursand,
saa der fandt jeg Aarsagen til, at Kornet gennem Haarrørsnettet bedre har kunnet suge Vandet op til Næring for Rød
derne.
Hvad der er Aarsag til disse Striber er mig en Gaade, da
det synes udelukket, at de kan være fremkommet saa regel
mæssigt uden ved Menneskers Arbejde.
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Striber efter oldtidsagre, fotograjeret 1959

Min Teori gaar ud paa, at det er Afledningsgrøfter fra
Jernalderen, da der jo var meget fugtigere end nu, og de
nævnte Firkanter jo passer godt til kryds og tværs Behand
ling med Ard, som jo var Behandlingsmaaden dengang —
eller maaske var det før?
Striberne var tydelige i Sommeren 1954, da det var meget
tørt i Forsommeren, men de er synlige næsten hvert Aar i
Juli Maaned.
I Efteraaret 1947, da det var meget tørt, viste der sig
nogle Pletter i en Kaalroemark, hvor Roerne stod kraftig
grønne, og de blev beset af Konsulent Overgaard, Holste
bro, og Aaret efter, da Kornet var bjerget, udgravede Hr.
og Fru Overgaard Stedet, som viste sig at være en Hus
tomt fra Jernalderen med Lerunderlag i et Hjørne, og der
var Forklaringen paa Roernes bedre Vækst. Der fandtes
ikke noget af Betydning ved Udgravningen. To Billeder,
som er taget i 1959 fra Toppen af en Roekule, viser tydelig
(særlig det ene) Striberne, som gaar paa tværs af baade nu
værende og tidligere Agerretninger. Agerretningen er nu
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sydvest-nordøst, før var Retningen øst-vest. Jeg vilde gerne
høre, om andre har gjort lignende Iagttagelser, da det er et
ret almindeligt Fænomen paa magre Sandjordsegne, særlig
naar der er saaet Byg, da det der giver de mest synlige
Udslag. løvrigt kan de ses baade i Roer og Græs. Hvis man
fik en Flyver til at fotografere Striberne en tør Sommer i
Juli Maaned, vilde man faa et bedre overblik over Mønstret*

Niels Hallum, Mundbjerg i Sevel Sogn.

Lidt om kirker
Engang boede der i Thorsted en mand, som i daglig tale kaldtes
»æ Mæstertyw“. Jeg har hørt ældre folk berette en del om hans bedrifter.
Man fortalte således, at han undertiden gravede sine tyvekoster ned
for senere at hente dem, når han fik brug for dem.
Man fortalte, at han beregnede pladsen for sit gemmested på den
måde, at han først tog bestik af den lige linje mellem Thorsted, Madum
og Staby kirker. Dernæst trak han en ny linje tværs over den første, og
i krydspunktet gravede han tingene ned. Det gik galt tilsidst.
Engang, da han var kommet hjem efter at have været „innd å sej“,
kunne han ikke finde sit lager. Han havde i sin tid, da han beregnede
sin tværlinje taget bestik efter en lille bakke. Denne var uheldigvis ble
vet sløjfet i hans fravær. Han skal da have sagt, at det kunne være lige
meget med tøjet, for det var sikkert allerede ødelagt, men det var skam
meligt, at det gode sølvtøj var gået tabt.
For nogle år siden tog jeg mig for at undersøge på kortet, om mestertyven havde ret i det med kirkerne.
Det havde han, og det viste sig, at også Husby kirke kom med i bil
ledet. Jeg undersøgte derefter kortet over Ringkøbing amts nordlige
halvdel og fandt det påfaldende, at så mange kirker ligger i linje med
to eller tre nabosognes kirker. Det kunne ikke være tilfældigt.
Her skal nævnes nogle eksempler:
Ulfborg sogns — Madum — Tim — Nysogns.
Thorsted — Madum — Staby — Husby.
Råsted — Thorsted — Hover.
Nr. Omme — Hover — No gi. Kirkeplads.
Vind — Nr. Felding — Mejrup.
Nr. Omme — Timring — Nøvling.
Mejrup — Ryde — Sahl.
Naur — Asp — Fousing.
Vandborg — Houe — Tørring.
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Lomborg — Flynder — Møborg.
Ejsing — Sahl — Sevel.
Engbjerg — Vandborg — Dybe.
Her standser vi opremsningen. Flere kirker kunne nævnes. Når man
betragter denne side af fjerne tiders kirkebyggeri, får man indtryk af at
stå overfor noget storslået og gådefuldt, og dette indtryk forstærkes,
hvis man tør antage, at en del af disse kirker er bygget på tomter af
hedenske helligdomme. Det er, som bekendt, ikke altid tilfældet, at
kirken ligger på et centralt sted i sognet. Mange har tænkt over dette
forhold og skrevet herom.
Lokalhistorikeren P. Storgaard Pedersen skrever et sted: „Med hensyn
til valget af kirkernes byggeplads går der mange steder mærkelige for
tællinger, der skulle oplyse grunden til, at kirkerne hist og her er op
førte i en udkant af sognet. Der må vistnok i disse sogne være en for
bindelse mellem kirkepladserne og de hedenske offersteder, hvor folk
var vant til at samles til afgudsdyrkelse.“
Hvad enten dette forhold, der her er skrevet om, stammer fra den
tid, da kirkerne blev bygget eller har sin oprindelse i en endnu ældre
tid, må vi nutidsmennesker beundre den nøjagtighed, hvormed linjen
overalt er afstukket.
Hvordan dette arbejde er grebet an, hvilke hjælpemidler, man har
anvendt, ja, herom kan der vel kun gisnes.
En særlig fremgangsmåde må naturligvis være anvendt, hvor linjen
går over fjordene.
Da jeg engang for flere år siden drøftede spørgsmålet med afd. mu
seumsforstander H. P. Hansen i Herning og gjorde ham opmærksom
på, at der oftest er 3 kirker i samme række, nævnte H. P. Hansen den
mulighed, at der kunne være en sammenhæng mellem dette antal og det
hellige 3-tal.
Til sidst skal nævnes en mærkværdig biomstændighed: — Hvorledes
kunne mestertyven vide besked om de 3 kirkers beliggenhed i forhold
til hverandre?
Er den mundtlige tradition gået fra slægt til slægt i 6—700 år eller
hvorledes?
]. P. Kjærgaard
Mestertyven, Kræ Towt, er født i Bondesgård i Torsted 1810, hans
kristelige navn var Kristen Toft Jeppesen. Gården var den gang udelt
og havde marker op i sønden på den bakke, hvor gravhøjen Store
Mummelhøj ligger. Det er muligt, ja, vel meget sandsynligt, at man på
den tid fra den nævnte høj kunne se hele kirkerækken: Torsted, Madum,
Staby, Husby. Torsted kirke havde på den tid et højt tårn, der gjorde
den synlig længere omkring end nu.
Jeg har hørt det samme sagn om mestertyven fortælle i Torsted, dog
med den forskel, at man her kun nævnede kirkerne i Madum, Staby og
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Husby som den linie, og den række kan man se fra klitterne i Torsted
Sande en formiddag, når solen skinner.
Mestertyven døde i 1871, han skal nok selv have fortalt historien, og
kirkerækken har han sikkert kendt, fra han var dreng.
Alfred Kaae.

Fra Knud Peder Vads Dagbog fra 1884
„ i 5. Juni. — I Formiddag var jeg i Kirke. Vor gamle Degn og vor nye
Præst kan ikke godt synge sammen, men i Dag gik det saa galt som
aldrig før. Det var i den sidste Salme, før Præsten gik paa Stolen, Sal
men „Far Verden, far vel.“ Degnen begyndte naturligvis Sangen, at han
ikke kunde Tonen gjorde mindre til Sagen, han havde muligvis kunnet
den en Gang. Takt var der naturligvis ikke Tale om, ja, han drev det
endogsaa saa vidt, at han skjød over en hel Linie, og Tonen passede
ligegodt til Enden. Men da var Præstens Taalmodighed ogsaa forbi; han
havde som sædvanlig sunget med fra Begyndelsen, først siddet ned, der
efter staaet op og prøvet at tage Forsangen fra Degnen, men denne gik
paa Trods op og ned ad Kirkegulvet og sang, som om Præsten slet ikke
var tilstede, men da han saa skjød over den omtalte Linie, kom Præsten,
med Koralbogen i den ene Haand og Salmebogen i den anden, ned til
Døbefonten og begyndte for Alvor at synge, og saa blev Degnen vel
omtrent nødt til at holde op. Bag efter havde de en Samtale derom, som
nok ikke var videre venskabelig.
Siden hen paa Dagen var jeg ovre i Hundkjær, hvor der var nogle
Fremmede, og Salmesangen blev naturligvis drøftet. Jens Peder Hund
kjær og Mariane Meldgaard tog Degnen i Forsvar, men jeg mente, hvad
jeg ogsaa sagde, at Degnen maatte skamme sig, fordi han ikke gik før,
da han jo alligevel ikke kunne synge.“
(Degnen var Anders Madsen, Skolelærer og Kirkesanger i Vinding fra
7. Febr. 1851 til 1. Novbr. 1884. — Præsten var Pastor Enrique With,
kaldet til Vinding den 20. Marts 1883 (kun 27 år gi.). Forflyttet 1889.
Først i 1904 kom der Orgel i Vinding Kirke).
P. Vad.

Langs Aner å
Meddelelse fra Danmarks Geologiske Undersøgelse,
Geologisk Rigsinstitut, Charlottenlund.

Gjort opmærksom på den tørlagte sø langs Aner å, på hvis bund der
var fundet talrige nedliggende træstammer på ca. 7—8 m’s længde, hen
vendte jeg mig (5. okt. 1949) til gårdejer Klaus S. Andersen, Sdr. Bork,
der henviste mig til gårdejer Steffen Jørgensen, Grønbjerg (Marskhuse),
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som var så venlig at vise mig den del af søen, hvor stammerne efter
udtørringen i foråret var fundet.
Der sås nu ingen af de omtalte større nedliggende stammer mere —
på søbunden kunne man dog tydeligt se, hvor de havde ligget — men
på den del af søbunden, som ligger uden for rørsumpbæltet langs den nu
udtørrede sø’s rand, sås spredt jævnt over et ret bredt bælte stubbe med
rødder eller oftest kun de fra de oprindelige stubbe udgåede rødder lig
gende på overfladen ret langt ud fra stubstedet.
Længere borte fra søens oprindelige bred — kendetegnet ved en lav
skrænt — forsvandt disse stubbe og rodsystemer, men i afvandings
kanalens væg, der hæver sig ca. l/s m over kanalens vandspejl, sås hist
og her stubbe helt dækket af sødynd. Dette dynd dækker altså på de
dybere dele af den forhenværende sø stublaget fuldstændigt og synes at
være over V2 m mægtigt.
Både på dyndets overflade og i dets skrænt imod kanalen sås mange
skaller af dammusling.
I det opgravede materiale fra kanalen sås hist og her flager af tørv,
så der formodentlig noget dybere nede må findes et tørvelag her.
Fra stubbe og nedliggende stammer fra søens mere kystnære dele ind
samledes en række træ- og barkstykker, der er bestemt til el og birk.
Af de ved denne almindelige orientering på stedet fremdragne kends
gerninger må man slutte, at der her under tidligere mere tørre forhold
har været en væsentlig med el og birk bevokset flad lavning, der senere
er blevet fyldt med vand (ferskvand), altså er blevet til en sø, hvori
der er aflej ret dynd, mest på de dybere dele, så stubbene af de ved
oversvømmelsen dræbte træer her er blevet helt dækket deraf, mens der
nærmere søens bred er aflejret så lidt dynd, at stubbene og delvis stam
merne her er forblevet mere eller mindre udækkede.
sign. Peter Ingtversen,
vidensk. assistent, cand. mag.

FORENINGSMEDDELELSER 1964
Søndag den 23. februar holdces årsmødet på hotel Skjern. Først samledes
samtlige styrelsesmedlemmer på Skjern bibliotek, hvor man beså Han
sens bogsamling, og en drøftelse fandt sted med bibliotekaren og borg
mester Stie Hansen om ordningen, som forblev uændret. Styrelsesmødet
fortsattes derefter på hotel Skjern for at forberede generalforsamlingen,
som afvikledes med borgmesteren som dirigent. Efter formandens ud
førlige beretning oplæste E. Jespersen regnskabet, som findes aftrykt sidste
side. Som medlemmer af styrelsen genvalgtes amtmand Aa. Ranget-NieIseny
lærer A. Kaae og konsul Eli Jepsen for tre år, og overbibliotekar Nedergaard Pedersen genvalgtes som revisor.
Efter generalforsamlingen deltog et par hundrede mennesker i det of
fentlige møde og glædede sig over museumsinspektør Hans Stiesdals
lysbilledforedrag over emnet Flyvemaskinen i historiens og arkæologiens
tjeneste og lærer Jesper Søndergaard Jacobsens tale om Kristelige bevægelser
på Skjernegnen.
På det fortsatte styrelsesmøde konstituerede styrelsen sig som hidtil med
amtmand Aa. Rangel-Nielsen og lærer A. Kaae som henholdsvis formand
og næstformand. E. Jespersen genvalgtes som sekretær og kasserer og ud
gør sammen med Kaae og Jesper Søndergaard redaktionsudvalget.
Sommermødet holdtes den 14. juni på Clasonsborg i strålende solskinsvejr
og med ca. 300 deltagere. Her holdt H. K. Kristensen et stort foredrag
om Stavnsbånd i Vestjylland. Efter kaffen fortalte godsejer Knud Lausen
om stedets historie, og inspektør Svend Starck fortsatte med oplysninger
om nyere data vedrørende Skarrildhus, som man fik lejlighed til at se
og beundre. Styrelsesmødet i forbindelse med sommermødet holdtes hos
konsul Eli Jepsen, som foreviste sin imponerende stenaldersamling.
Årsmøde for 1965 holdes 28. februar i Struer med foredrag af rigsarkivar
Johan Hvidtfeldt og lektor Gunnar Sandfeld.
Vor sidste meget vægtige årbog blev vel modtaget og er udsolgt. Vi
fik fra flere sider ros for, at vi havde bragt dr. S. A. Andersens store
geologiske afhandling.
Årbøgerne for 1956, 62 og 63 er udgået, de ældste årgange ligeså, og
der er betydelige huller i resten af rækken. Men ellers kan de gamle år
gange købes for halv kontingentpris, lettest ved henvendelse til biblio
tekar Kr. Bjerregaard, Centralbiblioteket i Holstebro, hvor restoplag findes.
Med venlig hilsen fra
E. JE S P E R S E N

REGISTER
omfattende personavne (personer, der bare er nævnt, men ikke videre
omtalt, er udeladt), stednavne og emner. — Registeret bygger på den
nuværende sogneinddeling. — B angiver billede.
A g e rsk o v (G å rd i S u n d s sogn)
7 2 -7 3 .
A g g e r, M a d s (K jø lh e d e ) 1 5 -1 6 ,
2 1 -2 3 , B 22.
A h le n , P e ite r v o n (B a d s k æ r i H o l
s te b ro ) 2 2 3 -2 2 9 .
A n d e rse n , H a n s (S o g n e p ræ st i
S e v e l) 8 0 - 8 2 .
A n e r å 2 5 0 -2 5 1 .
A n n e x g å r d e n ( G å r d i N o so g n )
196, B 175.
A u lu m so g n 2 3 6 -2 4 5 .
B e n d ts e n , H a n s ( K lo k m o s e )
1 2 3 -1 2 5 .
B e rin g ,V itu s P e d e r s e n (S o g n e p ræ s t
i R in d ) 1 3 9 -1 4 1 , 1 4 6 -1 4 8 .
B e rte ls e n , J e n s ( K a p e lla n i B ø v lin g -F ly n d e r) 9.
B e rth e ls e n , H . J . V . (S o g n e p ræ st i
L o m b o r g - R o m ) 12.
B lo c h (S læ g te n ) 8 2 -8 6 .
B lo c h , J ø r g e n V ic to r ( S o g n e p ræ s t i
B o rb je rg /L ø n b o rg -E g v a d ) 8 3 -8 5 .
B o n n e H ø y e r, Je n s (S o g n e p ræ st i
H e ) 1 8 6 -1 8 8 .
B o ru p , J ø rg e n J ø rg e n s e n ( F ris k o le 
læ r e r i B ø v lin g ) 3 7 .
B o y e , Jo h a n J ø rg e n (S o g n e p ræ st i
R in d ) 1 5 0 -1 5 1 .
B r o r s o n , H a n s A d o lf (B is k o p i
R ib e ) 5 -6 , 2 3 0 -2 3 4 .
B ø n d e rg a a r d , C h r . C h ris te n s e n
(L æ re r i N o ) 2 0 0 -2 0 1 .
B ø v lin g a m t 1 0 1 -1 0 8 .
B ø v lin g so g n 5 -6 0 .
B ø v lin g v a lg m e n ig h e d 5 -6 0 .
B ø v lin g v a lg m e n ig h e d s k irk e 2 6 -3 8 ,
4 6 -4 7 , B 30, B 60.

C h ris te n s e n A a e s, C h r . (L æ re r i
N o ) 2 0 4 -2 0 5 .
C lc m e n ts e n , N ie ls (A v n s b je rg )
7 5 -7 6 .
D a g n e s, Ja c o b H a n s e n (D e g n i
N ø r r e N iss u m ) 2 3 0 -2 3 5 .
„ D e f e n c e “ (E n g e ls k k r ig s s k ib )
1 0 9 -1 1 5 .
D e ic h m a n n , H . S. (S o g n e p ræ st i
M ø b o r g - N e e s ) 1 3 -1 4 .
D o lm e r, A n d e rs N ie ls e n (S o g n e 
p ræ s t i R in d ) 1 4 3 -1 4 5 .
D r a g te r . K v in d e d r a g te r 6 1 -6 6 .
D re y e r, C h ris tia n E rn s t (S o g n e
p ræ s t i B ø v lin g - F ly n d e r) 8 -9 , 14.
E g e lu n d ( G å rd e i H a d e r u p so g n )
7 5 -7 7 .
F a lc k , C h r is to f f e r (R e g im e n ts 
k v a rte rm e s te r) 9 9 -1 0 8 .
F a lk e n s k jo ld , E ly S o p h u s (S o g n e 
p ræ st i R in d ) 150.
F e ld b o rg , Je n s M a d se n (S k å p h u s)
9 3 -9 8 .
F o u s in g so g n 1 1 6 -1 2 2 .
F re d e rik IV 9 9 -1 0 5 .
F r e l le s e n , M a r c u s ( D e g n i R i n d )
1 5 7 -1 5 8 .
G a d e k æ r , K r e s te n ( B ø v lin g ) 2 5 -2 6 .
G in d in g h e r re d 6 7 -7 9 .
G r o v e g å r d ( G å rd i G r o v e so g n )
7 7 -7 8 .
G rø n lu n d , P e d e r (H e rre d s fo g e d i
U lfb o rg og H in d h e rre d e r)
1 0 9 -1 1 5 .
H a m m e ru m h e r re d 6 7 -7 9 .
H a n s e n , H a n s F re d e rik (S o g n e
p ræ st i R in d ) 153.

Hansen, Jens (Sognepræst i Rind)
C h ris te n s e n , F re d e rik C h r is tia n
L u d v ig (D e g n i R in d ) 157.
C h ris te n s e n , J e n s (S ta d s b je rg h u s )
1 1 6 -1 2 2 , B 121.
C h ris te n s e n , N ie ls (D e g n i R in d )
154.
C h ris te n s e n B ø n d e rg a a rd , C h r.
(L æ re r i N o ) 2 0 0 -2 0 1 .

1 5 1 -1 5 2 .
H a n se n D ag n es, Ja c o b (D eg n i
N ø r r e N is s u m ) 2 3 0 -2 3 5 .
H a r b o ø r e so g n . P ræ s te r 8 6 -9 0 .
H e a g e r ( N o so g n ) 1 7 7 -1 7 8 .
H e d e o p d y rk n in g 7 1 -7 8 , 9 9 -1 0 8 .
H e r n in g 1 5 3 -1 5 4 .
H e rn in g -e g n e n 6 1 -6 6 .
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Hessellund (Gård i Grove sogn)
75.
Hviid, Johannes Pedersen (Lærer i
Rind) 158-160.
Høeg, Andreas Listo (Sognepræst i
Rind) 148-149.
Højland, Eskild (Bøvling) 8,
24-25, B 24.
Høyer, Jens Bonne (Sognepræst i
He) 186-188.
Ildsgård (Gård i Sunds sogn) 75.
Jacobsen, Jacob (Lille Gadegård)
208-222, B 210.
Jacobsen, Johanne Marie f. Olesen
(Lille Gadegård) 208-222, B 210.
Jensen, Anton M. (Sognepræst i
Harboøre-Engbjerg) 87-90.
Jensen Lundum, Peder (Julianehede) 69-71.
Jeppesen, Kristen Toft (Torsted)
248-250.
Jessen, Jes Anton (Valgmenigheds
præst i Bøvling) 9-20, 32-37,
39-44, B i l .
Jørgensen Borup, Jørgen (Friskole
lærer i Bøvling) 37.
Kastrup, Peter Henrik (Sogne
præst i Rind) 151.
Kau, Hans (Sognepræst i Harbo
øre-Engbjerg) 86-87.
Kirker. Bøvling valgmenigheds
kirke 26-38, 46-47, B 30, B 60.
Kirker. No kirke 196-199. B. 197.
Kirker. Rind kirke 126-167, B 127,
B 135, B 136, B 138, B 140,
B 142, B 143.
Kirker. Ringkøbing amt 248-250.
Kjølhede (Gård i Bøvling sogn) 21.
Krigen 1864. 123-125, 208-222.
Kvindedragter 61-66.
Kølvrå (Gård i Grove sogn) 74-75.
Larsen Skræppenborg, Peter (Læg
prædikant) 7.
Lassen, August Gynther (Over
krigskommissær) 109-110.
Lassen, Mogens (Sognepræst i
Rind) 148.
Lassen, Peder (Herningsholm)
130-132.
Lasson, Peder Thøgersen de (Her
ningsholm) 130-132.

Laursen Vig, Sigurd (Valgmenig
hedspræst i Bøvling) 47-48, 59.
Leth, Niels (Nørre Vosborg)
223-229.
Lillebjerg (Præstebolig i Bøvling)
31-32.
Linde, Maren (Nørre Vosborg)
223-229.
Lumholt, Johannes (Valgmenig
hedspræst i Bøvling) 59-60.
Lund, M. A. S. (Sognepræst i
Fjaltring-Trans) 11-13, 16-21.
Lund, Rasmus (Valgmenigheds
præst i Øster Jølby) 32, 38-39.
Lundenæs amt 101-108.
Lundum, Peder Jensen (Julianehede) 69-71.
Lybæk (No sogn) 178-180.
Madsen, Anders (Lærer i Vinding)
250.
Madsen, Milter (Lærer i No)
201-202.
Madsen Feldborg, Jens (Skåphus)
93-98.
Madsen Nørlund, Anders (Sogne
præst i Rind) 142-143.
Moselund (Gård i Engesvang sogn)
68.
Mundbjerg (Gård i Sevel sogn)
246-248.
Munklinde (Gård i Sunds sogn)
69-72.
Mygind, Hans Jakob Julius (Sog
nepræst i Bøvling-Fiynder) 16.
Møller, Peder (Kapellan i DybeRamme) 12-13.
Neder Uhre (Gård i Grove sogn)
73-74.
Nielsen, Karl (Kapellan i BøvlingFiynder) 9.
Nielsen, N. P. Chr. (Valgmenig
hedspræst i Bøvling) 44-59, B 45.
Nielsen Dolmer, Anders (Sogne
præst i Rind) 143-145.
No (No sogn) 173-175.
No kirke 196-199, B 197.
No præstegård 196, B 175.
No sogn 168-207.
No sogn. Skolevæsen 199-205,
B 200.
Næblerød, Morten Thomsen (Sog
nepræst i Rind) 149.
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N ø r lu n d , A n d e rs M a d se n (S o g n e 
p r æ s t i R in d ) 1 4 2 -1 4 3 .
N ø r r e N iss u m so g n 2 3 0 -2 3 5 .
N ø r r e V o s b o rg (U lfb o r g so g n )
2 2 3 -2 2 9 .
O ld tid s a g re 2 4 6 -2 4 8 , B 247.
O v e r U h re (G å rd i G ro v e sogn)
73.
P e d e r s d a tte r , K irs te n M a rie
(S ta d s b je rg h u s ) 1 1 6 -1 2 1 , B 121.
P e d e rse n , L e o n a rd A b e l (L æ re r i
R in d ) 1 6 1 -1 6 2 .
P e d e rse n , N ie ls (M u n k lin d e ) 6 9 -7 1 .
P e d e rs e n B e rin g , V itu s (S o g n e 
p ræ s t i R in d ) 1 3 9 -1 4 1 , 1 4 6 -1 4 8 .
P e d e rse n H v iid , J o h a n n e s (L æ re r
i R in d ) 1 5 8 -1 6 0 .
P e d e rs e n S k o v sb o rg , A n d e rs (S o g 
n e p ræ s t i R in d ) 1 5 2 -1 5 3 .
P o u ls e n T h o rlu n d , J ø rg e n H e n r ic h

(Degn i Rind) 156-157.
P o v ls e n , K a r l ( K a p e lla n i T ø rr in g H e ld u m ) 12.
P å k læ d n in g . K v in d e d r a g te r 6 1 -6 6 .
Q u is tg a a rd , M o rte n

(S tu b b e rg å rd )

73.
R a ilto n , C h a r lo tte 1 0 9 -1 1 5 .
R a ilto n , J a m e s (S e k re tæ r,
„ S t. G e o r g e “ ) 1 0 9 -1 1 5 .
R in d k ir k e 1 2 6 -1 6 7 , B 127, B 135,
B 136, B 138, B 140, B 142,
B 143.
R in d p r æ s te g å rd 1 6 3 -1 6 4 .
R in d so g n 1 2 6 -1 6 7 .
R in d so g n . D e g n e 1 5 4 -1 5 8 .
R in d so g n . L æ re re 1 5 8 -1 6 2 .
R in d so g n . P ræ s te r 1 4 2 -1 5 3 .
R in d so g n . S k o le v æ s e n 1 5 4 -1 6 3 .
R ø g in d ( N o so g n ) 1 7 6 -1 7 7 .
„ S t. G e o r g e “ (E n g e ls k k r ig s s k ib )
1 0 9 -1 1 5 .
S c h in k e l, F re d e ric h ( H a ld ) 7 7 -7 8 ,

92-97.
S e h e s te d , H o lg e r ( H e r n in g s h o lm )
1 3 2 -1 3 3 .
S ev el so g n 2 4 6 -2 4 8 .
S k o v sb o rg , A n d e rs P e d e rse n (S o g 
n e p ræ s t i R in d ) 1 5 2 -1 5 3 .
S k ræ p p e n b o rg , P e te r L a rse n
(L æ g p ræ d ik a n t) 7.
S k å p h u s ( G å r d i S u n d s so g n )
9 2 -9 3 , 98.

S m ith , C y n d e ( K lo d e m ø lle ) 6 9 -7 0 .
S m y k k er 66.
S ta d s b je rg h u s (F o u s in g so g n )
1 1 6 -1 2 2 .
S te e n s e n , S te n ( A v n s b je r g ) 7 2 -7 3 .
S te p h a n s e n , N ie ls (D e g n i R in d )
1 5 5 -1 5 6 .
S tr a n d in g e r 1 0 9 -1 1 5 .
S u n d s so g n 9 2 -9 8 .
S v e is tru p , P e te r (S o g n e p ræ st i
R in d ) 1 4 9 -1 5 0 .
S ø n d e rb y , Je n s C h ris tia n (L æ re r i
R in d ) 1 6 0 -1 6 1 .
S ø re n se n , K r . (L æ re r i B ø v lin g ) 3 7 .
T a n g , P e te r (S o g n e p ræ st i R in d )
149.
T e ilm a n n , A n d r e a s P e te r J o h a n
(S o g n e p r. i B ø v lin g -F ly n d e r) 8.
T e rk e ls e n , E n e v o ld (S o g n e p ræ st i
R in d ) 152.
T h o m se n N æ b le rø d , M o rte n (S o g 
n e p ræ s t i R in d ) 149.
T h o rlu n d , J ø r g e n H e n r ic h P o u ls e n
(D e g n i R in d ) 1 5 6 -1 5 7 .
T h ø g e rse n d e L asso n , P e d e r ( H e r 
n in g s h o lm ) 1 3 0 -1 3 2 .
T o f t J e p p e s e n , K r is te n (T o rs te d )
2 4 8 -2 5 0 .
T ra n b e rg , N . C . C . (K a p e lla n i
T ø rr in g -H e ld u m ) 12.
U lfb o rg sogn 2 2 3 -2 2 9 .
V a lg m e n ig h e d e r. B ø v lin g v a lg m e 
n ig h e d 5 -6 0 .
W e d e l, O t t o C a s p a r V a le n tin
(S o g n e p ræ st i A u lu m -H o d s a g e r)
2 3 6 -2 4 5 .
V ig , S i g u r d L a u r s e n ( V a l g m e n i g 
h e d s p ræ s t i B ø v lin g ) 4 7 -4 8 , 59.
W illa r tz , C h r. A b ra h a m ( K a p ta jn )
1 0 1 -1 0 3 .
V in d in g , C h re s te n (S o g n e p ræ st i
R in d ) 145.
V in d in g so g n 2 5 0 .
V is ita ts e r 5 -6 .
W ith , E n riq u e (S o g n e p ræ st i V in 
d in g -V in d ) 2 5 0 .
V o ld b je r g ( H e so g n ) 1 8 6 -1 9 4 .
Ø s te r I ld s g å r d

(G å rd i S unds

so g n ) 9 3 -9 8 .
Ø s te r N o ( N o so g n ) 176.
A es, C h r . C h ris te n s e n (L æ re r i N o )
2 0 4 -2 0 5 .

Regnskab 1964 for Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
I Kr.
INDTÆ G TER:
674
Kontant beholdning ved årets begyndelse
560
Efterbetaling af 70 medlemmer.............
9.971
Kontingent af 987 medlemmer.............
1.147
Salg af årbøger........................................
1.695
Statstilskud................................................
200
Ringkøbing a m t.......................................
Fra købstæder...........................................
225
Fra pengeinstitutter................................... 1 900
1.033
Renter til 11/i2 19^3.................................
2.135
Godtgjort portoudgifter...........................

Kr.

Øre

Kontant beholdning ved årets slutning .

11.333
1.603
218
563
207
1.964
9
60
1.000
16.960
1.580

45
00
85
40
80
92
40
00
00
82
84

Balance

18.541

66

Øre

45
00
00
50
00
00
00
00
46

25

U D G IF T E R :
Årbogens trykning i 1200 eksemplarer
med klicheer (151 kr.).............................
Forfatterhonorarer.....................................
Annoncer..................................................
Møder, foredrag og repræsentation........
Dansk historisk Fællesforening.............
Forsendelsesudgifter.................................
Forsikring..................................................
Bogkøb ......................................................
Lønninger..................................................

i

Balance i 18.541

66

I Sparekassen stod revisionsdagen 20.326,23 kr.

E. Jespersen.
Regnskabet d. d. gennemgået og fundet i orden. Bilag og sparekassebøger forevist. Kassebeholdning
konstateret.
Holstebro, den 21. februar 1964.
Kn. Engby-Larsen.
V. Nedergaard Pedersen,

