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FORORD.

Ordet SOGN har vist altid haft en dragende 
Klang. Man hører ofte disse Ord sagt med Vægt: „ Vi er 
fra samme Sogn". Og saa er det ligesom en Selvfølge, 
at man er godt kendt. At det Sogn, hvor man er født 
og har levet i over 20 Aar og modtaget de grund
læggende Indtryk, ofte er, i ens Tanker, er jo næsten 
en Selvfølge. Og at den Tanke gæster en, om man paa 
en eller anden Maade kunde gøre lidt for dette Sogn, 
er jo meget naturligt. Da jeg derfor for nogle Aar 
tilbage fik Ideen til at skrive om Ørre Sogn, kunde jeg 
ikke blive fri for den, jeg maatte realisere den, og nu 
foreligger her Resultatet.

Ofte har jeg lagt Mærke til, hvordan Folk, som man 
ellers ikke tænker, der har stor historisk Sans, med 
stor Begærlighed griber Bøger som Trap og Both, 
hvori der kan være lidt om Sogne, de kender, og læser 
dette atter og atter. Ikke mindst for saadanne er denne 
Bog skrevet.

Jeg tænker somme Tider paa, at hvis man hørte, at 
der for 100 Aar siden var udgivet en Bog om Ørre, 
saa vilde man sætte Himmel og Jord i Bevægelse for 
at faa fat i dette Skrift. Jeg trøster mig derfor med, 
at om denne Bog ikke bliver meget læst nu ved Ud
givelsen, saa vil især Ørreboere finde den ret interessant 
om 100 Aar.

De første, jeg henvendte mig til, da jeg besluttede 
at skrive om Ørre, var min gamle Lærer, Holmgaard, 
og Læge H. A. Larsen i Holsted; den sidste er født i



Nabogaarden til mit Hjem i Ørre. Begge opmuntrede 
mig til at tage fat, den sidste stillede endog straks til 
min Raadighed de Midler, som det har kostet at samle 
Værket, Arkivundersøgelser m. m.

Dernæst maa jeg nævne den kendte Historiker, 
Lærer P. Storgaard Pedersen i Hee, som velvilligst har 
overladt mig sine Optegnelser med Oplysninger om 
Orre Sogns Fortid. I Ørre Præstegaard har Kirke
bøgerne ogsaa altid velvilligst staaet til min Raadighed.

Ligeledes maa jeg nævne Lærer N. P. Larsen, 
Straasø (som er fra Ørre), der har givet mig mangen 
en Haandsrækning, ligesom han har fremskaffet flere 
af Billederne fra Ørre.

Endelig maa jeg med Tak mindes de mange Mænd 
og Kvinder, der har ydet Bidrag til Trykningen af 
Bogen. Det har været mig en stor Glæde at erfare, 
hvor villige Ørreboere i og udenfor Sognet har været 
til at give Bidrag; jeg haaber nu, de maa faa nogen 
Glæde deraf.

Alle, der saaledes har medvirket, bringer jeg herved 
min bedste Tak.

En Tid var det Meningen, at hvad, jeg skrev om 
Ørre, skulde optages i Hardsyssels Aarbog. Men da 
dette Aarsskrift ikke godt kunde ofre saa megen Plads 
om et enkelt Sogns Historie, kunde min Beskrivelse jo 
ikke optages der. Men Ringkøbing Amts historiske 
Samfund har gjort mig den Glæde at bevilge mig 200 
Kr. til Hjælp ved dette Skrifts Udgivelse.

Brændgaard ved Herning, 22. September 1915.
Konrad Understrap.





INDLEDNING.
SOGNETS NAVN.

Gennem Tiderne er der gættet en Del paa, hvorfra 
Sognets Navn stammer. Det lader dog til, at man hurtig 
er kommet til det Resultat, at der i gamle Dage maa 
have været en Masse Ørreder i Vandløbene i Ørre, og 
at de har givet Sognet Navn. Mærkeligt nok, skal det 
nu være sjældent, at en Ørred ulejliger sig Syd for Talund 
Aa, men det kunde have været anderledes i gamle Dage, 
tænkte man. 1 Talund Aa fanges af og til Ørreder, men 
selv om denne Aa i gamle Dage har været rigere paa 
den Fisk end nu, saa stammer Sognenavnet ikke derfra, 
thi især for mange Aar tifeage tænkte man ved Ørre 
særlig paa, hvad der laa omkring Kirken og Ørreby.

I Halds Beskrivelse af Ringkøbing Amt (1833) staar 
der Side 264: „Stor-Aaen var maaske forhen rigere paa 
Lax og Ørreder end nu; thi Landsbyen Ørre (i Hammerum 
Herred) skal have sit Navn af Ørredfangsten; men disse 
Fiskearter komme nu sjeldent højere op i Aaen end Tvis“.

Ørre maa udledes ,af det her i Landet ikke ualmindelige 
Ør: En Sandtunge eller en høj, noget gruset Strand. (Se 
under Ørreby).

ALMINDELIG OVERSIGT.
Ørre Sogn i Hammerum Herred ligger ca. 2 Mil (15 

km.) Nordvest for Herning. Sognet er nu 5,659 Tønder 
Land stort. Tidligere var det omtrent dobbelt saa stort, 
men 1893 udskiltes det nuværende Simmelkjær Sogn
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(4,436 Tdr. Ld.), som dog endnu i kommunal Henseende 
hører sammen med Ørre, og i dette Skrift regnes med 
dertil ligesom før.

Medens de fleste Sogne har ret afrundede Former, er 
dette ikke Tilfældet med Ørre, der har mærkelig lang
strakte og kantede Former. Vel maa det indrømmes, at 
der har været mange Vandløb at tage Hensyn til, men 
ofte synes disse ikke at være taget i Betragtning ved 
Fastsættelsen af Sognets Grænser.

Ørre og Simmelkjær er ca. 3 Mile lang, men somme 
Steder kun af liden Bredde. Sinding Sogn er mest 
nærgaaende, fra Sydøst skyder det sig ind næsten helt 
til Ørre Kirke og Ørre By, idet Sogneskellet følger Storaa 
til Ansbjerg Aa. 1 Sydvest skærer Sinding endog Romvig 
helt fra Ørre. Hvorfor mon man ikke lagde Romvig til 
Sinding og Lonnebjerg og Elkjær m. m. til Ørre?

Hele det nuværende Simmelkjær Sogn og Sammel- 
stedby, maa man tænke sig, er i sin Tid lagt til Ørre 
som en mægtig Hedelod, et Sted skulde de store Heder 
jo høre hen.

De bedste Jorder i Sognet ligger Vest for Kirken, 
ellers er de høje Jorder meget skarpe, herpaa bøder dog 
de ret gode Enge, Kær og Moser.

Sognets Jorder Øst for Storaaen hører til Karupfladen. 
Vest for Aaen begynder Bakkeøerne.

Ørre Sogns samlede Bøndergods havde 1702: 
Hartkorn 134 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdk.
Kongetiende 7 Ørter Rug og 2 Ørter Byg*).
Kirketiende 7 — — og 2 — — efter gi. Skyld, 
men ved den ny Skyldsætning blev det sat til 9 Tdr. 3 
Skpr. 22/5 Alb. Hartkorn.

Ifl. Trap var Hartkornet i Ørre Sogn 1895 : 57 Tdr., fordelt 
paa 22 Selvejergaarde med 43 Tdr., 59 Huse med 14 Tdr. samt 
12 jordløse Huse.

*) 1 Ørte Rug 10 Skpr. 1 Ørte Byg 12 Skpr.
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Simmelkjær Sogn Aar 1895 : 31 Tdr., fordelt paa 8 Selvejer- 
gaarde med ca. 15 Tdr. og 56 Huse med ca. 15 Tdr. samt 8 jord- 
løse Huse.

1911 var der i Ørre 116 Qaarde og Huse. Og samme Aar i 
Simmelkjær 91 Gaarde og Huse.

(Kommunale Efterretninger). 

HEDERNE.
Ørre var fordum et ægte Hedesogn. Ser man paa et 

Generalstabskort fra 1873, undres man over, at Ørre 
næsten er ene Hede ved den Tid, med nogle Oaser, 
hvor Bebyggelserne er. Nu er der ikke særlig store 
Heder uden omkring Sammelstedby. At Heden dog 
ingen Steder i Sognet er langt borte, ses bl. a. af, at paa 
næsten alle Tage er indtil Halvdelen Lyng, et udmærket 
og billigt Tækkemateriale.

AAERNE.
Det mest ejendommelige ved Ørres Naturforhold er de 

mange Vandløb, der strømmer gennem Sognet, nemlig 
5 Aaer og nogle Bække. Ved Ørreby mødes saaledes 
3 Aaer næsten paa samme Sted. Fra Syd kommer Storaa 
eller Herningsholms Aa og fra Øst Ansbjerg eller Højris 
Aa, de to Aaer er omtrent lige store, mindre er Løvenaa, 
men der er det mærkelige ved den, at den hele Tiden 
fortsætter sit Løb i Øst. De tre forenede Aaer (Storaa) 
optager lidt senere Sunds Nørreaa ved Nybro og noget 
længere i Nord Talund Aa. Aller nordligst har vi Bredvig 
Bæk, og ved Tosmose har vi Skærbæk. De mange 
Vandløb har fra gammel Tid mægtigt hjulpet til at bryde 
Hedens Tungsind, og Engene har især i gamle Dage 
været en Livsbetingelse for Menneskenes Eksistens.

Der kan være herligt i Ørre i Vaar og Sommer, naar 
man ser de blinkende Strømme bugte sig mellem de 
grønne Enge eller duftende Høstakke. Ogsaa om Vinteren, 
især i Tøbrud, er der noget friskt og levende ved de 
strømmende Vandmasser, der skyller højt op over Engene.
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BROER OG VADESTEDER.
Over de mange Strømme fører selvsagt mange Broer 

og Gangtræer, som nu er uundværlige og maleriske at se, 
men som Sognefolkene fra gammel Tid har følt som en 
ikke liden Byrde at holde i Stand. Langt tilbage i Tiden 
var der imidlertid ingen Broer over Aaerne, man kørte 
igennem dem; Heste og Mennesker var vante dertil, men 
farligt kunde det være, naar Vandene steg, og til Tider 
kunde man slet ikke køre igennem Aaerne, og den største 
Del af Sognets Beboere skulde over 3 Aaer, naar de 
skulde til Kirke f. Eks.

I Storaaen var der tre Vadesteder: ved Ørrevad, 
Sandgaard og Ørre Kirke, de to sidste er meget tydelige 
endnu. 1772 var der næppe Bro over Løvenaa ved Kirken, 
det Aar klager Pastor Schandorph over den „farlige Over
kørsel, som er i daarlig Stand, og der kommer mange 
Rejsende den Vej“. Amtmanden paabyder, at Sognefogden 
skal sørge for, at Sognemændene gør Overkørslen i Stand, 
Bro tales der ikke om.

Det værste Vadested var ved Ørrevad, men her har 
nok ogsaa været Bro et Par Hundred Aar eller mere.

VEJENE.
Ingen Jernbane gaar gennem Sognet; men paa et 

kort Stykke gaar Amtslandevejen („æ Lihn“) fra Herning 
til Holstebro over Foldager Mark.

Ørre har mange og lange Veje. De fleste af dem ser 
ud som for 50 Aar siden; at gruse dem er ikke til at 
tænke paa, da Gruset er vanskeligt at faa og Afstandene 
for lange. Vejene holdes i Stand med det Materiale, der 
findes ved Siden af dem, de er dog ikke særlig daarlige, 
da de for det meste gaar over Sandbund. For ca. 25 Aar 
siden blev Vejen fra Sinding Skel til Nybro dog gruset 
og sat i Stand, saa det er en udmærket Vej. Og da der 
siden blev Station i Aulum, blev den gamle Landevej fra 
Nybro til Aulum Skel gruslagt, idet den bruges som
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Stationsvej. Vejene har to Brændpunkter, Kirken og 
Nybro Mølle, særlig fra det sidste Sted udstraaler mange 
gamle Veje, som endnu ses i Heden, nogle af dem kaldes 
endnu Skovvejene.

Midt igennem Ørre gaar den gamle Landevej (Adelvej) 
fra Holstebro til Horsens, den gaar over de 2 Broer ved 
Nybro Mølle om ad det gamle Oustrup efter Sunds Kirke 
og Gelleruplund osv. Den gamle Vej bruges endnu 
gennem Ørre og Sunds. Særlig ad denne Vej, men 
ogsaa ad andre „Skovveje“, kom i gamle Dage Skov
lovringerne fra de østlige Egne med deres Trævarer til 
Holstebro. I den træløse Egn her var der god Afsætning 
for den Slags Ting. Lovringerne overnattede da tit i 
Ørrevad eller et andet Sted i Oustrup.

Et ejendommeligt Syn skulde det være at se disse 
Lovringer komme kørende med deres ubeslaaede Vogne. 
Evald Tang Kristensen har velvilligst overladt mig følgende, 
som er ham fortalt af en gammel Mand:

„A har tjent oppe i Sunds og saa’ da, hvordan Lovrin
gerne kom kørende med deres Trævogne og vilde til 
Holstebro Marked med dem. For hvert Par Hjul var der 
en Pind til Agselstok. Der kunde være en hel lang Rad, 
og de var jo koblede sammen. Imellem det bageste Par 
Hjul var der boret et Hul, og saa var der stukket en 
stor Bøgegren i, som sad lige op. Naar Kusken da saa 
tilbage og saa Grenen, saa vidste han, at han havde dem 
allesammen. Der var et Træbaand omkring hvert Nav, 
for at det ikke skulde klyves. Men saa fandt de paa at 
slaa 6 Stk. Jern paa Siden af hvert Hjul, nemlig en ved 
hver Sammenføjning og slaaet paa med 2 Klinknagler. 
De kørte med deher Adelveje oven Rojen Hede og bedede 
der, og saa tog de vel ad Nybro Mølle. Det knirkede 
voldsomt af alle deher Træhjul, for de kund jo ikke 
rigtig følge Vejsporene“.
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HAVER OG PLANTNINGER.
Ved Aar 1875 var der næsten intet plantet i Ørre, men 

ved den Tid begyndte man saa smaat at plante Løvtræer 
ved Huse og Gaarde og lidt Gran og Bjergfyr i Marken.

Af egentlige Haver var der snart kun Præstegaardens, 
man havde kun Kaalgaarde, et godt Navn, da Grønkaal 
var Hovedbestanden af Havens Planter. Lidt Læ var der 
jo gerne for Vestenvinden, og en enkelt Hyld eller Røn 
kunde ses inde i Haven, ludende slemt mod Sydøst. 
Frugttræer kendtes saa godt som ikke (mest Blomme
træer), man købte i Præstegaarden nogle sure Æbler, som, 
man syntes, var rene Lækkerbidskener. Nu er der Have 
med Frugttræer omtrent ved hver Bolig.

Na er der ogsaa plantet mange baade store og smaa 
Plantager i Sognet, og mange Hegn af Gran eller Bjerg
fyr krydser Markerne her og der. Takket være særlig 
Hedeselskabet.

LANDBRUGET.
Landbruget kan nu slet ikke lignes ved, hvad det var 

for en Menneskealder siden, ja blot for 15 Aar tilbage. 
For 30 Aar siden.var den meste Trækkraft Stude. Nu 
skal man ikke en Gang i Sognet kunne træffe en Mand, 
der kører med Stude, de er særlig afløste af „Russere“, 
som passer til lette Jorder. Den jyske Hest holdes mest 
paa de gamle Gaarde. Heder og Moser er nu i stor Stil 
opdyrkede og bærer godt Korn og Græs. Og Kreatur
holdet er som andre Steder mægtigt forøget, hvad der 
bl. a. ses af de lange Roekuler om Efteraaret.

Ifølge Trap dyrkedes der i Ørre Sogn 1896 94 Tdr. 
Ld. med Kartofler, men kun 13 Tdr. med andre Rodfrugter. 
Og i Simmelkjær Sogn 80 Tdr. Ld. med Kartofler, kun 
8 Tdr. Ld. med andre Rodfrugter. Nu er Forholdet na
turligvis meget forandret, men Folk i Ørre dyrker frem
deles mange Kartofler, da det er den fordelagtigste 
Sandjordsplante, man har.
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At Bygningerne ogsaa er meget moderniserede de 
sidste 40 Aar siger sig selv, men der er dog Udkroge, 
hvor man ser de smaa gamle Bindingsværkshuse.

BOLIGERNE.
Et Par Rids af Boligerne i Sognet for 40 Aar siden 

er vel ikke af Vejen her.
I Stuerne var Lergulv det almindelige, men Gaard- 

mændene tænkte nu alle paa at faa Fjællegulv. Derimod 
saa Husmændene foreløbig ingen Udvej til en saadan 
Luksus. Forstuen og Køkkenet var pikket med smaa 
Kampesten. Gardiner var da sjeldne, dem saa man kun 
hos Præsten og Degnen.

I Dagligstuen var Alkovesenge, men de forsvandt med 
Lergulvet. Kakkelovnen var en Bilægger, hvortil brugtes 
Hedetorv (Fladtørv). Og Klokken var i hvert Fald i 
Gaardene gerne en Bornholmer.

Paa Langbordet med det faste Panel omkring Væggene 
stod Ølpotten til fælles Brug. En Skammel og nogle 
simple Stole samt Rokken saaes i Stuen, tit ogsaa et 
Klædeskab eller andet Møbel.

Paa Væggene var kun faa Billeder, næsten altid simple, 
gudelige, tyske Billeder. Ja saa var der ikke at forglemme 
de prentede og indrammede Bryllupssange og Gravvers, 
der var forfattede af Degnen og meget ensformige i Form 
og Udstyr, i alle Hjem.

At det nu slet ikke ser saadan ud i Hjemmene, be
høver man ikke at sige.

FOLKETALLET.
I Ørre-Simmelkjær var Folketallet: 1787: 255. 1807:

309. 1830: 389. 1840: 408. 1860: 592. 1890: 904.
1911: 1032, deraf 458 i Simmelkjær Sogn.

Anm. Ved et Uheld er et meget vigtigt Kildeskrift til Be
lysning af Ørres Historie gaaet tabt, nemlig Sogneforstander- 
skabets ganile Protokol, som havde Optegnelser helt op til den



12

nyere Tid. Der var mange Ting af historisk Interesse, særlig om 
de økonomiske Forhold, som det her vilde have været interessant 
at optegne.

ØRRE I OLDTIDEN.
1 den forhistoriske Tid har det nuværende Ørre næppe 

været ret meget beboet; der findes ikke mange Gravhøje, 
og de, der er, er alle ret ubetydelige. Nabosognet Sin
ding har saaledes mange flere. Ca. 1890 er der til Na
tionalmuseet indgivet en Beretning om Gravhøjene i Ørre*), 
der er nævnt og kort beskrevet 15 saadanne**). Man ved 
dog af 23 Gravhøje at sige; kun 7 er nogenlunde bevaret; 
6 er helt forsvundne, de 5 af dem ved man dog, hvor der 
har ligget, Resten (10) kan paavises. Hvor mange der 
foruden er sløjfede i ældre Tid, kan man jo ikke vide. 
Højene vil blive omtalt under de forskellige Ejendomme 
i denne Bog.

I længst forsvundne Tider har der været Skov i Sog
net, hvad Træstammer og Rødder i Moser og Enge godt 
vidner om. Nu er der hverken gammel Skov eller Krat 
i Ørre.

ØRRE FOR 300 AAR SIDEN.
„Øre sogn ligger nest norden Synding sogn oc udi 

Hammerum herid. Kircken er en liden kircke oc ingen 
torn derved, oc kaldis Øritt kircke, ligger saa gottsom 
synderst i sognen. Rumiig er en stor Gaard sudvest i 
sognen, en halff mili fra kircken. Nordost derfra ligger 
der en gaard Foldagger. Norden fra den hen ved 6 agger 
langt ligger Understrup en gaard; hos den en stoer bierg, 
som ingen ved hendis naffn. Rett synden Øre kirck lig-

*) Hvem, der har indgivet Beretningen, ses mærkeligt nok ikke 
i Museets Protokol, men det er vistnok Lærer Strandgaard 
i Seide (Salling).

**) Evald Tang Kristensen har velvilligst sendt mig et Uddrag 
fra Nationalmuseet.
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ger Øregaard. Østen kircken en Mølle, kaldis Gamble 
mølle; der hos en stoer aae, som kommer aff Giødstrup 
søe oc løber igennem Øre sogn og neder igennem Holst- 
broff. Norden fra kircken en 2 agger langt løber en aae, 
som kaldis Løwen aae; der norden den aae ligger Øre 
prestegaard, hos prestegaarden en bye Øreby. Nør paa 
en beck, liden Skadsbeck kalditt, lidit fra Øreby itt lidet 
endnu norden for en beck, kaldis Stoer Skadsbeck. Østen 
der store aae en by, kaldis Ostrup. En aa ved samme 
by kommer aff Sunds søe. Nu rett nør fra en gaard Tar- 
lund, en aa der hos kaldis Tarlund aae. Norden for en 
fierding mili vej en gaar kaldis Brewig; vester oc synder 
*/2 fierding veis en gaar Nygaard. Norost allerlængst i 
Øre sogn en liden bye, kaldis Offuer-Simelkier, oc vester 
derfra en gaar, kaldis Neder-Simelkier, oc hos samme 
gaarde findes en megitt stoer kier oc morrads. En fier
ding veis synder derfra en gaar, kaldis Sneptrup.“

Indberetning af Pastor Laurids Christensen 
i Ørre ved Professor O. Worm fra 1638. Optaget i 
DanskeSamlinger. Anden Række. Fjerde Bind 
S. 49-50.

ØRRE FOR 150 AAR SIDEN.
Den 3. Februar 1767 har Pastor Schandorph til Biskop

Bloch i Ribe paa Opfordring gjort Indberetning om Ørre, 
hvilken Indberetning i denne Historie af og til vil blive 
brugt").

Om Højene skriver Pastor S.: „Høje, som kunde have 
noget Navn, da er her alene en liden Høj, kaldes Baun- 
høj, og en anden, som næppe har Anseelse af en Høj, 
kaldes Kirkehøj, men ingen ved af, hvad Aarsag den sidste 
saa kaldes“**).

„Af Byer er der to smaa, nemlig Ørre By og Oustrup. 
Til Oustrup regnes Nybro Mølle og et lidet eneste Sted

*) Originalen findes i Ribe Katedralskoles Arkiv.
**) Ingen ved nu noget om denne Høj.



14

Ørre Vaad, saasom de have tilfælles Mark med hinanden. 
Torper er: Talund, Nygaard, Brevig, Neder Simmelkjær, 
Over Simmelkjær, Sneptrup, Ørregaard, hvorved ligger et 
lidet Sted kaldet gammel Mølle, Undestrup, Foldager, 
Romig. Deres Etymologi*) vides ikke.

Hospitaler og Fattiges Huse findes ikke.
Sognets Fattige er for nærværende Tid 3**), hvortil 

Sognet giver Rug: 2 Tdr. 5 Skpr. 2 Fdk. Byg: 1 Td. 
2 Skpr. 1 Fdk. Penge: 4 Mk. 2 Sk. til en af de Fat
tiges Husleje.

Rug og Byg uddeles saaledes, at én fattig nyder Rug 
1 Td., Byg 2 Skpr., den anden fattige: Rug 7 Skpr., Byg 
5 Skpr., den tredie fattige: Rug 6 Skpr. 2 Fdk., Byg 3 
Skpr. 1 Fdk.

Af Herregaarde findes ingen.
Sognets bedste Næring er den bare Avling, hvoraf Rug 

er den fornemmeste, men endskønt her saas 3 a 4 Gange 
Rug efter Gødningen og avles, som man kalder det, 3 a 
4 Kjærver, saa er her næppe over et Sted i Sognet, som 
jo maa købe Rug paa Herregaarde om Sommeren til Brød. 
Byg og Boghvede avles meget lidt, og Havre mindre. 
Men til Udgifterne bruger Bønderne fornemmelig her at 
binde Strømper og Nattrøjer at sælge, saa og hvad Op
træk***) af Kreaturer, der kan sælges, som dog er lidet,

*) Sproglig Forklaring af Ordenes Oprindelse.
**) I Viborg Landsarkiv findes Ørre Sogns Fattigprotokol fra 

1768—1803; deraf ses bl. a., at 1769 har meldt sig 8 Personer 
til Fattigvæsenet. Sognemændene mener, at de 4 af dem 
ikke er berettigede til Understøttelse og lader Sagen gaa til 
højere Vedkommende. 1771 ialt 6 fattige i Sognet. Ifølge 
Trap var der i Ørre 1890 46 under Fattigvæsenet.

Af nævnte Fattigprotokol kunde gøres mange interessante 
Uddrag, her er den aarlige Ligning af Sognemændene, de 
fattiges Navne m. m. m.

♦**) Opdræt Præsten har sagtens ikke rigtig forstaaet Bønder
nes Sprogbrug.
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fordi Græsningen paa de fleste Steder i Sognet kun er 
ringe. Nogle af dem, som bor ved den saakaldte store 
Aa, som gaar herfra gennem Holstebro, kan undertiden 
faa nogle Fisk af Geder, Aborrer og Skaller, men ikkun 
til egen Fornødenhed. I forrige Tider skal der have 
været en Del Ørreder, men nu ikke.

Miniralia findes ikke her i Sognet, uden en Blanding 
af det saakaldte Liim*), som andre Steder her i Nær
heden bruges i Steden eller til Gødning.“ —

Saa langt Pastor Schandorph. Det giver et meget 
fattigt Indtryk. Og fattigt har der været i Ørre baade før 
1767 og længe efter. Men det var Ørre ikke ene om.

') Mergel.



ØRRE BY.
Idet jeg gaar over til at fortælle lidt om Sognet og 

dets Beboere, lader vi Storaaen gøre Skel og tager først 
den Del af Sognet, der ligger vest for Aaen.

Til Udgangspunkt vælger vi Ørre By, som maaske er 
den ældste Bebyggelse i Sognet, og som især i ældre 
Tid var en af de allervigtigste Steder i Ørre. Derfra 
stammer uden Tvivl ogsaa Sognets Navn.

Ør er efter Prof. Johannes Steenstrup*) en høj, fast 
og gruset Strandbred"“) og netop saadan er Ørre Bys 
Beliggenhed. Gaardene ligger lige ud mod Aaen uden 
dog nogensinde at oversvømmes af denne. Ørre skrives 
da ogsaa i gamle Dage for Øret eller Øre, enkelte Gange 
Øred eller Ørret, senere blev det Ørre. Udtalen har vist 
forandret- sig saare lidt.

Kun 3 Gaarde ligger paa den gamle Plads i Ørre By, 
3 andre er udflyttede, men for et Hundred Aar siden laa 
Byen samlet ved Aaen og saa langt fra Marken som 
muligt, thi ud i Vest og Nord laa dens udstrakte Marker, 
vist en 1000 ha. De begrænses i store Træk af Løvenaa 
mod Syd, Storaa i Øst og Aulum Skel i Vest. Al denne 
Jord af Ager og Eng, Hede og Mose var til ca. 1800**") 
for det meste Fællesjord til Byen, som havde sine egne 
Love ligesom de fleste Landsbyer i gamle Dage.

*) De danske Stednavne.
**) Ør kan dog ogsaa betyde en Sandtunge. 

***) 1781 ophævedes Jordfælleskabet af Staten.
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ØRRE BYLOV.
Ørre Bys Vide eller Bylov er bevaret og findes i 

Hammerum Herreds Tingbog for 15. Novbr. 1721, som 
er i Landsarkivet i Viborg. Byloven er trykt i „Danske 
Vider og Vedtægter« II. B. 1908—10 fra S. 521—27. 
Da Loven saa nylig er trykt og her vilde fylde meget 
i sin Helhed, skal der kun gives en Oversigt over den, 
samt afskrives enkelte af de mest karakteristiske Paragrafer. 
Loven er paa 33 Paragrafer med Indledning og en Efterskrift.

Pag. 1. Vor Vide skal begyndis neste Søndag efter Volder- 
misse.

2. Forpligte vi os ved lige at holde Uhrgaade Dige og 
Lede for Ørre Byes iMark, som af Alders Tid har været, og hvo 
denne Articul at indgaa benægter, skal bøde 1 Skipe Biug.

3. Hvilken Mand, som icke hafr sin Dige og Led for Kornmark 
Voldermisse Dag*) færdig, skal give en Skip Biug.

Derefter om Bøder for Kreaturer, som gør Skade.
Om Bøder for at pløje, saa og harve paa Bededage m. m.
Pag. 15 lyder saaledes; Hvo som begynder enten Eng at slaae 

eller Ager at høste, før end paa voris Vide Dagen er sat og 
samtykt, bøder en Tønde Rug.

Derefter 8 Pag. om Hegnsvæsen og hvad Bøder Vedkommende 
idømmes ved at lade Høvder eller Faar gaa paa anden Mands 
Mark, Korn eller Eng.

Pag. 24. Hvilken Mand, som icke ringer sine Svin, og de 
vroder i anden Mands Kaalgaard, Mark, Eng eller paa Gade, 
bøde for hver Svin fire Skilling. Her til bør Oldermanden 
ved voris Vides Anfang og Begyndelse at have Opsyn, om hver 
Mands Svin er ringet, og dersom nogen af Oldermanden fordølgis, 
bøde Oldermanden a parte otte Sk.

Pag. 28. Hvo som bander ved voris Vide — hvilket og sker 
til Menniskens Forargelse og Guds Fortørnelse — bøde 8 Sk.

Hvo, som sværer ved sin Gud, sin Siæl eller andet saadant, 
bøde én.. . . , Mark danske, men hvo som svær ved Guds Lidelse, 
i hvad som helst Maade, bøde tre Mark danske; thi Sandhed at 
sige, som bestaar i Ja og Nej, udkræfver voris Vide.

Kvinder har man ikke sat Pris paa ved Videstævne, 
thi Pag. 31 slutter saaledes:

*) Majdag.
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.... Her under forbydis enten Umyndige eller Kvindis 
Personer paa voris Vide at møde; thi Mand eller den, som er i 
Mands Stæd. bør Mand at svare.

Byloven er „Givet Øre Præstegaard den 24. November 
1720“ og underskrevet af Præsten Søren Krøyer. Anders 
Sørensen og Peder Nielsøn i Langfrom. Niels Jensøn i 
Sandgaard. Jep Madsøn i Nørgaard og Niels Madsøn 
og Mads Jensøn i Brændgaard.

I Ørre Hodsager Præstearkiv i Viborg Landsarkiv: 
„Diverse Dokumenter“, findes Ørre Bys Bylov for 1779. 
Her omtales den gamle Vide af 15. Nov. 1721, som 
Fædrene har oprettet og faaet tinglæst, og som man 
ubrødelig vil holde over „dog saaledes at vi indtil videre 
forbigaa nogle os for nærværende Tid umulige Poster at 
holde, saasom Diger og Lucker om Marken ved gammel 
Forsømmelse og Hoveriets Strenghed saadan er forfaldene, 
at der udfordres Tid og Forandring i Tiden til igien at 
faa alting, som hører til vores Vide og dens Efterlevelse, 
istandsat“.

Derefter Viden, hvoraf en Del af de gamle Paragrafer 
fra 1721 er udeladt.

Viden er underskreven i Ørre Præstegaard den 25. 
April 1&79 af Niels Kierulf (Præsten). Povel Christensen. 
Sørren Anderssen. Ellen Larsdatter. Margrete Pedersdatter 
og Christen Allesen.

(Danske Vider og Vedtægter II. B. 1908—10. S. 526 ff.)

Matriklen af 1702 melder for Ørre By:
Præstegaarden har 8 Tdr. og 2 Skpr. Hartkorn baade før

og efter 1688.
1 Selvejergaard (Christen Laursen) Herligheden til Lun

denæs har 5 Tdr. 1 Skp. 2 Fdkr. 1 Alb.
1 Fæstegaard bruges af Mikkel Christensen har 4 —

5 — 2 — „ — ligger under Sindinggaard.
1 Fæstegaard (Jens Nielsen) 3 — 3 — „ — „ — ligger

under Lundenæs.
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Nørgaard (Fæster Mads Christensen) 2 — 6 — 2 — 1 —• 
ligger under Sindinggaard.
Et Dokument") fra 3. Juni 1799 viser, at Agerlandet 

til Ørre By er delt mellem følgende Mænd: Lars Jensen 
Sandgaard, Jens Mortensen, Peder Nielsen Brændgaard, 
Poul Christensen, Lauritz Brændgaard, Niels Kierulf 
(Præsten).

Ca. 1805 udstykkes Engene. Men 1856 er Fællesteden 
til Ørre By ikke endnu udskiftet, men Begæring derom 
er indgivet til Landinspektør Fløe, som ogsaa har meldt 
sin Ankomst.

Af en Udskrift af en Landmaalerforretning fra 1758 
skal her gøres nogle Uddrag.

„Ørre Byes Markgrænser grænser bl. a. til Ørre Mølle 
og Ørregaards Mark“.

S.aa en Opramsning af alle Byens Agerstykker, deres 
Længde og Bredde, der er 9 Agerstykker med Navn, det 
ene er paa 64 Agre.

Saa kommer et Par Hedestykker, saa Tofterne Syd 
for Løvenaa, saa Engbund og Grønne, man ser, hvad 
Engene hedder, og hvor mange Læs Hø der avles paa 
hvert Stykke.

„Om Ørre Byes Herligheder giver Opmaalingsprotokollen 
saadanne Forklaringer: Ingen Skov eller Gjærsel, Tørveskjær 
af Hedetorv til Fornødenhed, Lyngslet iligemaade til Fornødenhed. 
Fiskeri; ej videre end saavidt deres Byemark med sydost Kant 
strækker haver Fælled til Midtstrøm udi Aaen, som kommer fra 
Sindinggaards Mølle og løber til Holstebroe, hvorudi skal være 
en ringe Del smaa Fiske af Gedder, Aborrer og Skaller, som 
berettes ej at være af nogen Betydenhed, eller til nogen Gaver 
eller Umages Betaling, meget mindre til nogen Husholdning.**) 
Lider stor Skade af Ulve. — Lider og Skade paa deres Agerjord 
af Knygsand, som af adskillige Sandbrinker paa deres Byemark 
opknyger***).

*) Hos N. Chr. Sandgaard.
**) Fiskeriet er her gjort ringere, end det i Virkeligheden var. 

***) 1683 klages der ogsaa i en stor Del af Sognet over Flyve
sand og Ulve.
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Lader male, naar males kan, udi Ørre Mølle og ellers udi 
Nybroe.“*)

Den gamle Agermark til Ørre By er fremdeles skarp, 
og Jordfygning er stadig frygtet.

Vi vil nu se lidt paa
GAARDENE 1 ØRRE BY.

Den første, naar man kommer Syd fra, er
Præstegaarden, som ligger ved Løvenaa lidt 

Sydvest for selve Byen. Indtil for 25 Aar siden var det 
den største Gaard i Byen, men en Nabogaard er ogsaa 
lagt ind under den i 1545. (Se under Ørregaard).

Gaardens Marker strakte sig 2 km. i Vest langs 
Løvenaa til Aulum Skel. For 20 Aar siden solede 
Hugormene sig endnu paa Lyngbrinkerne norden for 
Aaen. I Februar 1886 indgav Pastor Volquarts Ansøgning 
om Udskiftning af Præstegaardens Jorder, hvoraf største 
Delen solgtes i de følgende Aar, og flere Steder er bygget 
paa Marken.

Nu hører der kun lidt dyrket Jord til Præstegaarden, 
der kan dog holdes 4 a 6 Køer og 2 Russere.

Paa Bakkerne Vest for Haven har Pastor Terkelsen 
plantet 8 Tdr. Land med Naaletræer, som nu er i god Vækst.

Under Bakkerne lidt norden for Løven Bro bor Martinus 
Krog i „Bakkely“. Beliggenheden lun og smuk og Haven 
stor og velholdt.

Paa Præstegaardens Mark Vest for Gaarden ligger 
Bavnhøj, Sognets næststørste Gravhøj, som burde fredlyses, 
den er godt 60 Meter omkring Højfoden, noget af denne 
er afgravet i vestre Side. Højen er ret godt bevaret; i 
sig selv er den ikke ret høj, men den ligger paa et højt 
Sted med ret vid Udsigt. Bavnen er sikkert ofte tændt 
her i gamle Dage, nu afbrændes her „Vækild“: Pinseblus.

Da Pastor Elmquist ved sin Tiltrædelse af Embedet en Dag 
var gaaet op paa Bavnhøj, kom Lærer Holmgaard derop, og mens 
de begge stod og saa ud imod det fjerne Simmelkjær med Mads

*) Efter en gammel Liber daticus fra Ørre i Viborg Arkiv.
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Meedorns og Per Krænsens Vejrmølle, der tegnede sine Vinger 
mod den nordøstlige Himmel, siger H. paa sin ejendommelige 
Maade: „Ja, det er et vidtstrakt Rige, De er sat til at herske 
over!“ Hvortil E. svarede: „Ja, jeg kan sige som Kejser Karl V., 
at det er et Rige, hvor Solen aldrig gaar ned!“ Thi, føjede han 
til, Soien gaar jo i Grunden aldrig „ned“.

(Fortalt af Provst Elmquist under et Besøg i Ørre).

Ørrc gi. Præstegaard 1883. (Efter et Maleri hos Pastor Trojel).

Den gamle Præstegaard, som til Dels var af Bindings
værk, var opført af Provst Hiibertz kort efter hans An
komst 1805. Han byggede nemlig hele den faldefærdige 
Præstegaard (ogsaa Udhusene) om.

SPØGERI.
Det var en gammel Mening iblandt Folk, at det spøgte 

i den gamle Præstegaard. Ret mærkeligt er i hvert Fald 
følgende Beretning af en af Ørre Præster. Beretningen 
er trykt i „Folkelæsning“ 1909.
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„Fra Ørre gamle Præstegaard.
(Af Provst Elmquist).

1 Høsten 1876 blev jeg i en Alder af 28 Aar kaldet til 
Sognepræst for Ørre og Sinding Menigheder i Ribe Stift, og 
med min Hustru og vore to Smaadrenge drog jeg ind i den gamle, 
temmelig forfaldne Præstegaard, opfyldt af Glæde over at skulle 
overtage en selvstændig Præstegerning efter 4 Aars Tjeneste 
som Kapellan i Østjylland.

Ørre' Præstegaard ligger temmelig ene, omtrent midtvejs 
mellem Holstebro og Herning. Den mørke tungsindige Hedeegn 
(som nu forresten er adskilligt mere opdyrket og beplantet end 
den Gang) oplives af tre ret betydelige Aaer, der falder sammen 
lige ved Præstegaarden og kantes af smukke grønne Engdrag. 
Men Stedets Pryd er den mægtige Præstegaardshave, en hel lille 
Skov med høje, susende Træer og vakre, lune Tilflugtssteder mod 
den skarpe Vestenvind, Stundom kan man, naar det har stormet 
nogle Dage, fra det Fjerne høre Dønningerne af det 5 Mile 
borteliggende Vestervovvov.

Det var paa en ensom Egn, vi skulde bo, men hvad betyder 
det for et Par unge lykkelige Præstefolk med to muntre og glade 
Smaadrenge. Og iøvrigt oplivedes ogsaa vor Ensomhed betydelig 
ved en god Veninde, en ung Pige, der tog i Huset hos os for at 
hjælpe min Hustru med Børnene og det øvrige Husstel.

I Begyndelsen var da ogsaa de Følelser, der gennemstrømmede 
os, kun Hygge og Velvære, Glæde over Hjemmet og det hyggelige 
Samvær, vi havde med hverandre, indtil der henpaa Vinteren 
indtraf noget, som gjorde en Forandring heri. Tid efter anden, 
især op» Aftenen, naar Mørket var faldet paa, og alt var stille i 
Huset, hørte saa én, saa en anden af os, hemmelighedsfulde Lyde, 
som om Døre sagte blev aabnede og atter lukkede. Og en 
Morgen fortalte den unge Pige, der havde sit Værelse i Stuehusets 
vestre Ende, at hun jævnligt, men især den foregaaende Aften 
hen imod Midnat, havde hørt Trin som af et Menneske gennem 
Korridoren op imod Studereværelset, hvorefter Døren ind til dette 
blev aabnet og Trinene fortsatte sig gennem Studereværelset, 
indtil de tabte sig der. I den Tro, at det var mig, der var oppe 
for at hente en Bog eller lignende, havde hun i Begyndelsen ikke 
agtet disse Lyde videre, men da det gentog sig omtrent hver 
Aften og tilmed saa sent, efter at alle var gaaet til Ro, saa var hun 
dog omsider bleven besynderlig stemt derved og havde nu besluttet 
at fortælle os det. Da jeg med god Samvittighed kunde bevidne, 
at jeg intet havde at gøre i mit Studereværelse saa sent, blev vi
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alle forunderlig uhyggelige derved. Og værre blev det, da vore 
Tjenestepiger, som vi lod ligge nogle Nætter hos den unge Pige, 
hørte det samme som hun. Mere og mere steg Uhyggen. Det 
var, som om en hemmelighedsfuld Magt havde spændt et Trold
domsnæt omkring vort før saa kære og lykkelige Hjem. En Aften 
sad vi oppe til efter Kl. 1, men — den Aften var alt stille. En 
anden Aften, da vi var kommen i Seng og var i Færd med at 
sove ind, forekom det mig aldeles tydelig, at en Skikkelse 
svingede om Hjørnet af min Seng, tog i Døren ud til Køkkenet 
og forsvandt der. Og jeg er dog ellers alt andet end overtroisk 
eller „synsk“, omendskønt jeg er et „Søndagsbarn“, født i Skum
ringen, og; derfor skal kunne se, hvad ingen andre kan se. — 
Tilsidst fbfte vi, at der var ingen anden Hjælp mod dette uhyggelige 
end Børinéft. Vi bad inderlig til Gud om atter at gøre vort Hjem 
lyst og glad som før. Og det skete. Omsider hørte de underlige 
Lyde ganske op.

Først nu fortalte vi vore Oplevelser til andre og hørte da af 
Naboerne, at „det var ikke saa underligt, at vi havde erfaret 
noget saadant, thi det havde altid spøgt i den gamle Præstegaard“.“

Den nuværende Præstegaard er bygget af Pastor 
Terkelsen 1893.

„Under Vakancen i Ørre og Sinding Sognekald i Aaret 1876 
skete det Søndagen den 25. Juni, just som Menigheden gik fra 
Kirke, at Lynet (et Kuglelyn) slog ned og afbrændte Præste- 
gaardens Forpagterbolig og Størstedelen af den i 1870 opførte 
Lade, hvorved Forpagteren (Jens Vestergaard), som ikke havde 
sit Indbo assureret, led et ikke ringe Tab“.

(Efter Provst Elmquist i Kaldsbogen).

Haven. Nu ligger Ørre Præstegaard lunt og herlig 
skærmet mod alle Vinde; store Træer er groet op rundt om 
den, men saadan har det ikke altid været. Engang var der 
Flyvesands Bakker i Vest og Nord, som ofte har sendt 
sine Støvskyer over Præstegaarden, ja Vinden væltede af 
og til et Hus der, og ved Aaen var Morads. (Se Præste- 
historien under Provst Hubertz).

Præstegaardshaven er med god Grund bekendt viden 
om for sin Skønhed, den har en prægtig Beliggenhed 
paa en Sydskraaning ned mod Løvenaa, den er meget 
stor og strækker sig omtrent fra Løvenbro til Løveriåaens
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Udløb i Storaaen. Haven er anlagt af Provst Hiibertz, 
som kom til Ørre 1805, dog er den udvidet meget i Øst 
og navnlig i Vest af Pastor Sølling. De nu meget 
kraftige Graner Nord for Havediget er plantet af Pastor 
Volquartz og Bøgene af Pastor Elmquist.

Allerede længe før Provst Hubertz’s Tid maa der dog 
have været Have udfor Præstegaarden, derom vidner 
Havens største Pryd, den herlige, fritstaaende Eg midt i 
Haven, som maa være meget ældre end fra H.s Tid. 
Det samme gælder Linden og de store Graapopler. De 
i 1882 omblæste Træer, hvoraf flere solgtes til Tromleblokke, 
maa ogsaa have været meget ældre.

I Kaldsbogen læses følgende af Pastor Trojel:
„En hastig opkommen Orkan den 16. Juli 1882 berøvede 

Præstegaardens Have en Del af dens Skjønhed, idet den dels 
knækkede, dels oprykkede med Rode en halv Snes store og 
smukke Træer“-.

Haven bliver udmærket holdt og er bleven det af de 
fleste Præster, men det er dog dens prægtige Natur
forhold, der særlig gør den tiltrækkende, den friske 
Engbund under de frodige Træer ved den rindende Aa. 
I østre Ende af Haven er en Kilde med fortrinligt Drikke
vand. I vestre Ende er saa fredeligt, at Agerhønsene 
bygger Rede der. Herligst er dog maaske Haven set fra 
Syd, naar Træerne om Vaaren spejler sit fine Løv i Aaen.

Provst Elmquist fortæller følgende om Haven:
„Lysthuset til højre for Plænen, naar man kom ud af Have

stuedøren, hed „Grillenborg“ (uvist hvorfor). Vi oprejste en Bænk 
nede ved Aaen, som vi paa Grund af den morsomme| Form, 
Tømreren havde givet den, kaldte „Nodestolen“, hvilket Barnepigen, 
der havde sin meste Dannelse fra Bibelhistorien, forstod som 
„Naadestolen“. Længere henne ved Aaen, i Havens sydvestligste 
Hjørne, havde Sølling anlagt en Aalegaard (der i vor Tid aldrig 
gav noget Udbytte)*). Han havde her oprejst et lunt og godt 
Lysthus, tækket med Lyng, som vi kaldte Aale-Lysthuset. — Om 
Vinteren stod Løvenaaens Vand helt op i den søndre Del af Haven“.

*) Aalegaarden havde alt for lidt Fald.
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Imellem Præstegaarden og Brændgaard laa sikkert den. 
Gaard, som 1545 lagdes til Præstegaarden. Jordsmonnet 
kunde godt tyde paa, at det har været bebygget. 
„Præstekaldet fik en Gaard i Ørre By næst op til Præste
gaarden osv.“ (Se under Ørregaard).

Brændgaard, ogsaa kaldet Øster Brændgaard, er 
nu en lille Gaard, der .ejes af Karl Pedersen. 1 flere Aar 
gik den i Arv fra Fader til Søn. Niels Brændgaard døde 
12. Decbr. 1875, 79 Aar. Han røg meget Tobak, hvoraf 
Størstedelen var — som den Gang for saa mange — 
Boghvedeavner. Midt om Natten tændte han Lys for at 
stoppe og ryge sin Pibe.

Niels Brændgaards Søn Jens var svag og døde 1878, 
50 Aar. Hans Enke Mette Kirstine, der døde i Aug. 1911, 
var i sin Tid Husholderske for Pastor Jes Bech. — Deres 
Søn Niels Peter, som ejede Gaarden, døde 1890, 28 Aar gi.

1498 hørte Brændgaard under Lundenæs Slot og var 
det Aar „øde“*). Hundred Aar efter ses Gaarden ogsaa 
at høre til Lundenæs**).

■ 1783 fødtes i Øster Brændgaards Lade Taterkongen
Johannes Axelsen.

1 Provst Htibertz’s første Kirkebog fra 1805—17 er 
den første Tilførsel, at der i Brændgaard er født et Barn 
5. Marts 1805, døbt Peder. Senere er tilføjet, at Peder 
er død 1810, „faldt i et Kar hedt 01 og døde efter 24 Timer“.

„Jens Christian Friis, død 28. Decbr. 1838, 43 Aar. 
Aftægtsmand i Brændgaard, begr. 5. Jan. 1839“. (Ørre Kbg).

Lidt Vest for Øster Brændgaard laa Vester Brændgaard, 
som dog for mange Aar siden flyttedes ud paa Marken 
langt i Vest. V. Brændgaard ejes nu af Jens Haunstrup. 
Det er bleven sagt, at Gaarden blev bygget til en Søn 
af Pastor Kjerulf.

Sandgaard har vist Navn af de sammenføgne Høje

*) Harsyssels Diplomatarium S. 82. 
**) Lundenæs Jordebog (Rigsarkivet).
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Vest for Gaarden, som nu er beplantede, ialfald er der 
Sand nok der; det er nu den største og bedste Gaard 
i Ørreby. Gaarden er nyopbygget; den brændte ved 
Lynnedslag 20. Aug. 1898. Samme Dag brændte V. 
Brændgaard. Sandgaard skal være afbrændt et Par Gange 
før. Gaarden har tilhørt samme Slægt i 200 Aar, maaske 
meget længere.

1739 dør Maren Sandgaard, begravet 10. Decbr,, Kirkebogen 
nævner ikke hendes Alder. 1778 d. 15. Oktober dør Jens Sandgaard, 
61 Aar. Han havde en Søn, Lars Jensen, som ejede Gaarden. 
Hans Enke Ane Marie Sandgaard døde 10. Januar 1823, 72 Aar. 
26. Febr. 1860 dør Aftægtsmand Lars Larsen, 67 Aar. Hans 
Hustru Ellen Christensen er død i Sandgaard 24. Januar samme 
Aar, 72 Aar gi. Deres Søn Christen Larsen i Sandgaard døde 
9. Marts 1860, kun 41 Aar gi. Han var en velbegavet Mand, som 
havde flere Bestillinger; han var saaledes den første Bonde i 
Sognet, der var Formand for Sogneforstanderskabet; før og 
tildels efter havde Præsten altid den Bestilling. Hans Hustru 
Ane Katrine Jensdatter var fra Østergaard i Custrup — og Søster 
til Søren Krog — død 1906, 83 Aar; anden Gang var hun gift 
med Svend Madsen Merrild, død 1897, 62 Aar. Han var ogsaa 
en klog Mand, som Præsterne i Ørre brugte meget som Raadgiver 
i praktiske Sager.

Sandgaard ejes nu af Niels Chr. Sandgaard, 
som med det første kan holde 25 Aars Jubilæum som 
Sogneraadsformand; han er tillige Formand for Ørre 
Brugsforening m. m. Hans udrejste Søskende er Urmager 
Jens Østergaard i Herning, Manufakturhandler Peder Sand
gaard i Stege og Kristine 1. K. Larsen, Herning.

Imellem Sandgaard og Brændgaard har vi Broen over 
Storaaen, bygget 1878; før var der kun et Gangtræ og 
ved Siden et Vadested, som man kørte igennem; thi her 
har altid været offentlig Vej. Broen var ogsaa en god 
Hjælp for Sandgaard, som har en Del Mark og Eng paa 
den anden Bred. Man maa dog ikke tro, at Folk fandt 
det saa besværligt med disse Vadesteder, som vi nu 
forestiller os. Heste og Kreaturer blev tidlig vante til at 
gaa i Vand, saa det var dem ofte en ren Fornøjelse at
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passere Vadestederne. Selv ved Højvande svømmede 
Køer og Heste gerne over Aaen hvorsomhelst. N. Chr. 
Sandgaard fortæller saaledes, at om Efteraaret, naar 
Køerne gik løse, var det ikke let at passe paa, at de ikke 
kom over Aaen, thi paa den anden Side var det bedste 
Græs, det vidste Køerne, og selv om Aaen var aldrig saa 
stor, svømmede de over, saa man af dem kun saa Hoved

N. Chr. Sandgaard.

og Hale. For Malkekøer var det dog uheldigt med det 
kolde Bad, de slog af paa Mælken.

For en 70 Aar siden skulde der være Gilde i Sandgaard, men 
Vandfloden var saa stor, at man ikke kunde komme over Aaen 
og indbyde dem i Østergaard m. fl. Lars Sandgaard sagde da 
til sin 10 Aars Dreng Mads, at han vist kunde ride over paa den 
sorte Stud og indbyde Folk. Der var heller ikke noget i Vejen, 
Studen vilde godt i Vandet, men Mads*) faldt af og havde nok 
nær druknet**).

*) Mads Post, mange Aar Landpost i Ørre, bor nu i Kirkebyen. 
**) Efter Niels Chr. Sandgaard.
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I Høstens Tid, naar der var Højvande, kunde det 
være besværligt at køre Kornet gennem Aaen, ikke for 
Hestenes Skyld, de svømmede gerne over med Vognen, 
men Vandet kunde gaa op i Læsset, og dette kunde 
tvinges af Strømmen.

Langfrom laa nok Nordvest i Byen i gamle Dage 
og maa have været en ret stor Gaard engang; thi ved 
Aar 1500 svarer Peder Laszøn i Langfrom 3 Tdr. Rug 
2 Pd. Smør med flere Ting af Gaarden*). 1527 skøder 
Offe Skram Langfromgaard til Rasmus Clementszøn**). 
Vel for en 100 Aar siden er Langfrom flyttet til sin 
nuværende Plads ved Skasbæk. I Halvfjerdserne ejedes 
den af en Svensker, Anders Jønsson. Stedet var i mange 
Aar ikke regnet for noget, før Niels Gravesen, der kører 
Fragt- og Dagvogn til Herning, fik Ejendommen i 1897 
og nu avler godt paa dens skarpe Jorder.

Ved den lille Bæk, Skasbæk, der gaar forbi Langfrom, 
gaar der efter Sagnet en hovedløs Hest (Helhest). Fra 
Langfrom er i sin Tid udskilt Vester Langfrom, der 
indtil 1914 ejedes af Niels Steensen, før af Kristen 
Brændgaard og Ole Dalgaard. Endvidere laa i Ørreby

Nørgaard, naturligvis nordligst i Byen, Gaardens 
Tomt ses endnu. Tæt norden for denne Gaard har vi 
Jordkælderhøl i Storaaen; om dette ret store Høl har jeg 
hørt min Fader fortælle følgende om navngiven Mand:

En Vinterdag vilde han i Byen, og da han gik, sagde en af 
hans Børn til ham: „Naar kommer du ijen Fa’er?“ „A kommer 
olier ijen“ var Svaret. Da Manden gik over Jordkælderhøl, brast 
Isen, og han gik tilbunds, men mærkelig nok reddede han sig 
op af en Vaage lidt længere fremme i Aaen; men han fortalte 
siden, at da han sad paa Bunden af Høllet, tænkte han bl. a. paa 
det uheldige Svar, han havde givet sit Barn.

Nørgaard flyttedes i sin Tid langt i Nordvest fra Byen 
og ligger Nord for den gamle Landevej, den ejes nu af

*) Eline Gøyes Jordebog af A. Thiset. 
**) Samme Jordebog S. 379.
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Niels Krogstrup. Her boede Peder Nørgaard, død 1870, 
en Broder til gi. Laust Nielsen i Ørregaard; han var 
en af de gamle Horsens Kyradserer.

Paa Ørrebys Marker ligger nu mange Smaaejendomme. 
Langt ude i Vest har vi

Blæsbjerg By, døbt saaledes af Ole Dalgaard efter 
Niels Blæsbjerg, som her ejede et Sted, hvorfra udskiltes 
andre Smaasteder.

Niels Bjæsbjerg, født i Blæsbjerg i Hodsager (død 
1901, 75 Aar), var en af Ørres Originaler. Han var 
grumme simpel at se til i sine luvslidte Klæder, og fattig 
var han, men et godt Hoved sad der paa ham. Han 
fortalte godt, og meget lovklog var han. Og kom han 
f. Eks. til at fortælle om Vest- og sønderjydske Kredit
forening (af hvilken Forening han var Medlem), viste det 
sig, at han var inde i en saadan Institutions Enkeltheder 
saa godt, som om han havde været Foreningens Direktør 
i mange Aar. Den Slags Ting laa sikkert bedre for ham 
end Landbrug, i hvilket Fag har ikke drev det vidt. En 
af hans Sønner, Jens Kristian, vilde som ung have rejst 
til Ny Zeeland, men blev syg og døde. En anden Søn, 
Niels Peter, rejste til Amerika.

Heroppe boede ogsaa Anders Ramskov, som var en 
fattig, men energisk Mand, der tog sig mange Ting for, 
var f. Eks. Skomager; en lille Jordlod gav den Gang kun 
et kummerligt Udbytte for dem, der ikke var kørende. 
Han døde 1875, 60 Aar. I dette Sted bor Karl Skomager, 
som har købt mere Jord og opbygget Ejendommen, der 
uu er et Mønsterbrug.

En anden Mand, som ogsaa boede heroppe, var Jens 
Chr. Skjærbæk, Veteran fra 1864. Han brugtes alminde
lig som Skaffer ved alle større Gilder og var der næsten 
uundværlig; vel brugte han som de fleste de samme Vittig
heder, men de blev sagt med et Humør, som altid gjorde 
Virkning. Ved saadanne Gilder var Folk næsten ikke til 
at drive til Bordet, ikke fordi Lysten manglede, men det
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hørte sig nu saadan til, at Folk skulde nødes, men naar 
Jens Chr. Skærbæk fik Munden i Gang,' varede det ikke 
længe, før hver fandt sin Plads. — Han lever nu i 
Aulum.

Heroppe har ogsaa Peder Jeppesen boet flere Gange. 
Han har ialt haft ca. 40 Ejendomme, deraf flere i Ørre. 
Han bor nu i Røjen.

I Nybrohus paa Ørrebys Mark boede Poul Mikkelsen, 
død 1892, 79 Aar, han var Tækkemand, Jæger og Fisker 
m. m. og en meget rask Mand til alle Dele. Hans Datter 
Hanne er gift med Peder Jensen, som har plantet det 
meste af Ørre Plantage. De bor ved Nybrohus, og der 
overfor ligger

Ørre Missionshus (bygget 1889), som nu ligger 
lunt imellem Naaletræer paa en fordums Hedebrink Vest 
for Aaen.

1 Stounvig boede Niels Nørgaard, hvis Søn Peder N. 
har en god Uldvareforretning i Kristiania. Langs med 
Vejen ad Skjærbæk ligger flere Steder. Her boede 
Knud Støvl, død 1908, som havde mange dygtige Børn, 
nogle af dem er i Amerika. En kendt Arbejdsmand var 
Jens Ginnerskov, død 1884, 59 Aar. Hans Epke, Inger, 
lever endnu hos en Søn, hun er 86 Aar. Her boede 
Murer Steen Chr. Andersen, Veteran fra 64, en from 
troende Mand, som har arbejdet meget for Missionshusets 
Rejsning, (var Medlem af dets Bestyrelse), og som ofte har 
talt der; død 1913, 77 Aar, hos sin Søn i V. Langfrom.

Ved Siden af ham boede hans Broder Lars Mølle, 
død 1904, (76 Aar) gift med Karen Dam. En af deres 
Børn er Niels Peter Larsen, som er Lærer i Straasø i 
Vind Sogn. Han har megen historisk Sans og skriver 
flere historiske og andre Artikler i Bladene. Under 
Bjergene bor endnu Steffen Kristensen. Hans Hjem 
ligger i Læ af Bakken, omgivet af Træer paa de tre Sider. 
Han og hans Hustru er nu gamle. Ved et haardt, men 
trofast Arbejde har han opdyrket al sin Jord og plantet
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meget. Han fortjener at mindes som en af Hedens 
gamle trofaste Stridsmænd.

Tosmose*) er en god, men ikke stor Tørvemose, 
der nu er stærkt opskaaret; mange har Parceller der. 
Det er snart ikke andre end Sandgaard og Præstegaarden, 
der nu ejer noget videre uopskaaret Tørvemose der. 
Bunden til 1000 Tørv betaltes 1914 med 2 Kr.

Lars Mølles gi. Hjem ved Tosmose.

1850 er indsendt til Nationalmuseets 2. Afdeling nogle Taller
kener fundne i Lars Sandgaards Mose, liggende P/2 Kvarter 
under den faste Tørvebund:

Nr. 11224. En Tintallerken, 8 T. i Diameter, paa hvis Rand 
er indslaaet 3 Stempler, af hvilke det mindste indeholder Lübecks 
Vaaben. Paa den anden Side af Tallerkenen er paa Randen 
indgraveret et Skjold, hvori S og hvorover L * S.

Nr, 11225. En mindre Tallerken, 7l/4 T. i Diameter, paa hvis 
Rand er indslaaet et Stempel med den engelske Rose, hvorover 
en Krone med P — M i.

Begge Tallerkener antages at være omtrent fra Frederik 
d. II.s Tid.

Foruden de to Tallerkener fandtes endnu 3 lignende, der 
vare aldeles uden Mærker og derfor tilbagesendtes.

(Nationalmuseet).

') Rimeligvis Torsmose.
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Vest for Tosmose har vi de saakaldte Skjerk Bjerge, 
hvoraf den østlige Del med Jordsmonnets ret bratte Fald 
ned mod Tosmose hører til Ørre, Resten til Aulum. De 
ere lynggroede, Jorden er yderst daarlig. Fra Syd til 
Nord eller Nordvest gaar paa Bjergene den saakaldte 
Skovvej, en ældgammel Vej, der skal kunne forfølges 
helt til Tvis Kloster. Lige Vest for Skovvejen ligger paa 
Ørres Grund 3 Gravhøje i Nærheden af hverandre, den 
nordligste er den største, de to er smaa. Disse 3 Høje 
er ikke nævnt i den Indberetning om Høje i Ørre, der 
findes i Nationalmuseet. For faa Aar siden er der funden 
smukke Stenhamre i Højene. Højene ere lynggroede1 og 
ligger paa en Hedelod, tilhørende Ørregaard. Syd for 
Højene langs med Skovvejen ligger flere Bakkeknuder, 
som i sin Tid maa være sammenføgne.

Vest for Skjerk Bjerge har vi Skjerk By i Aulum; 
der henimod ligger flere Gravhøje, en af dem kaldes 
„Ørrehøj“*). Sagnet siger, at her har staaet et Slag. 
Nord for den gamle Landevej ud imod Aulum Skel ligger

Ørre Plantage, 215 Tdr. Land stor, som ejes af et 
Aktieselskab. Stødet til dens Paabegyndelse er givet af 
Pastor Trojel. Lærer Holmgaard fik det Hverv at skrive 
til Oberstløjtnant Dalgas, som var hurtig i Vendingen, og 
meget snart tog Lokaliteterne i Øjesyn. Snart begyndte 
man at plante. Laust Nielsen, Granly, er nu Formand 
for Plantagen.

5. Juni 1907 holdtes Grundlovsfest paa en Gravhøj i 
Plantagen, omkring hvilken de første Bjergfyr blev plantet 
25 Aar før (1882). Taler holdtes af Komiteret Chr. Dalgas, 
Birkebæk, Præsterne Terkelsen og Buus samt Lærer 
Holmgaard.

') Iflg. Sogneindberetningen kaldtes den ogsaa saaledes 1638.,



ØRRE KIRKEBY.

Ørre Kirkeby. I Forgrunden Lovenaa.

ØRRES PRIS.
(Skrevet af Lærer Holmgaard 1890, ændret 1911).

Der hvor Storeaaen rastløs flyder 
gjennem Engene fra Syd til Nord, 
derfra jævnt mod Vesten op sig skyder 
kun en lille Del af Ørres Jord.
Nær ved Vejen Kirkens Mure hvide 
venligt smiler til en lille Gaard,*) 
Samlingshuset paa den anden Side 
skraas for Ørre Degnebolig staar.

’) Vejrmøllegaard.
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Et Par Huse til om Legepladsen — 
det var Ørre gamle Kirkeby;
Syd og Nord derfor sig breder „Massen“ 
alt er dog saa lille og saa bly; 
store Gaarde, nogle smaa og lave, 
faar mod Syd og Vest man Øje paa. 
„Bakkely“*) og Præstegaard med Have 
pranger norden for bag Løvenaa.

Hvor man før kun saa de tørre Agre 
og den sorte Hedebakke gold, 
der nu vokse Granerne de fagre, 
over Lyngen sejrer Fyrren bold. 
Vestenvindens skarpe Pust maa brydes 
af det stærke, stedsegrønne Træ, 
Vandringsmanden nu saa stille frydes, 
naar han gaar ad Vej og Sti i Læ.

Egnen er saa fredelig og stille,
Mark og Eng end føder Folk og Fæ, 
Hedelærken slaar hos os sin Trille, 
Skaden bygger Rede i vort Træ, 
over Engen Viben kjæk sig tumler, 
ved vor Bolig fløjter sorten Stær,
Koen ligger mæt i Græs og gumler; — 
skjøn er Vaaren, skjønnest Somren her.

Ja, i Ørre er der godt at bygge, 
der er Venlighed og Fred og Ro, 
der faar Fattigdom ej Lov at trykke, 
kjærlig Hjælp gaar ind i syges Bo; 
her er Nøjsomhed og Flid i Ære, 
her er mange hyggelige Hjem. —
Ja, i Ørre er der godt at være;
Aandens Sæd kan ogsaa her gro frem!

) Martinus Krogs Villa.
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Ørre Kirkeby ser nu helt moderne ud. Paa den 
nordvestre Side af Vejen ligger en halv Snes Huse, Mage 
til dem, man ser i Stationsbyer. Her har vi Ørre 
Brugsforening, oprettet af Pastor Birk, og et Par andre 
Forretninger, og her ligger Forsamlingshuset, bygget 1889,

Holmgaardsstøtten. I Baggrunden „Ørrelius“.

indviet 13. August ved et Møde af daværende „Silkeborg 
Præstekonvent“. Det er det ældste Øvelses- og Samlingshus 
i Hammerum Herred.

Øst og Syd for Vejen ligger Holmgaards Gaard 
„Ørrehus“, Skolen, Kirken, Fattighuset og Vejrmølle. 
Imellem Skolen og Samlingshuset staar den høje Minde
sten over Hoimgaard.
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For ikke saa mange Aar siden var der intet bygget 
Nordvest for Landevejen; der strakte sig et gammelt 
Dige fra Løvenaa omkring vestre Toft. Om østre Toft 
(der nn hører til Ørrehus) var ligeledes et gammelt Dige, 
deraf havde den lille Rønne Navn, der laa,‘ hvor nu 
Ørrehus ligger, og kaldtes Digehuset eller Kirkehuset.

Skolen er bygget 1872 og ligger i Syd og Nord 
med Enden imod Kirkegaardsdiget; Skolestuen ligger i 
Syd. Den gamle Skole laa langs med nordre Kirkegaards- 
dige, kun et Par Alen fra Diget, og Skolestuen var i 
østre Ende. Norden for laa Skolens Udhus, imellem den 
og Skolen gik Vejen i Øst gennem Vadestedet i Storaaen 
lidt Nord for den gamle Vandmølle. 1 et Dokument fra 
1547 kaldes den Adelvejen ved Møllevaden.

ØRRE MØLLE*).
Den gamle Vandmølle laa vistnok ca. 40 Alen sydøst 

for det sydøstre Hjørne af Kirkegaardsdiget, flere Tegn 
i Jordsmonnet her tyder derpaa. Paa begge Sider af 
Aaen ses endnu den gamle Mølledæmning, som nu 
befærdes af Folk, der gaar over Gangtræet over Aaen. 
Naar Vandet har været opstemt, har det gaaet næsten op 
til Vejrmøllegaard og kun faa Alen fra søndre Kirkegaards- 
dige. Efter Thomas Olsen (Vejrmølle) siger Traditionen, 
at da Vandmøllen blev øde, byggede Herremanden i 
Ørregaard en Vejrmølle og 4 Fag Stald, hvor nu

Vejrmøllegaard ligger. Hvornaar den første Vejr
mølle blev bygget der, vides ikke, men 1830 købte 
Niels Chr. Kjær i Nybro Mølle den Vejrmølle, som da 
stod paa Brinken Vest for Gaarden, og den blev flyttet 
til Sunds. Siden har her ingen Vejrmølle været, men 
Gaarden beholdt Navnet. For ikke mange Aar siden 
købtes vestre Toft fra Præstegaarden og lagdes til Gaarden.

*) I Indberetningen fra Ørre 1638 staar, at Ørre Mølle, som 
ogsaa kaldes gammel Mølle, ligger Øst for Kirken.
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Af Ejere kendes Jens Borup, hvis Hustru døde der 1810. 
Svend Jensen, død 1830. Ole Thomsen, død 1872, 
78 Aar.

Wolle Vejrmøll maa jeg altid tænke paa i Forbindelse med 
et Tørvehus, han havde tæt ved Skolens Legeplads. Husets Tag 
gik helt ned til Jorden, saa Huset stod som et stor Fristelse for 
Drengene, der ikke kunde lade være at kravle derop. Men naar 
Wolle saa dette, kunde han, skønt gammel, flytte sig hen til 
Tørvehuset i en slem Fart’.

Hans Søn, Thomas Olsen eller Thomas Vejrmølle, 
havde derefter Gaarden i flere Aar. Han var en Tid 
Sogneraadsformand, og Gaarden drev han fortrinlig. 
Siden boede han i Herning i flere Aar og døde der 
20. December 1913. Han afstod Gaarden til Anders 
Vejrmølle, som nu er Manufakturhandler i Hammerum. 
Gaarden ejes nu af Knud Bak.

1 Digehuset boede for over 40 Aar siden en ejendom
melig Mand, nemlig Søren Lo nn eb j er g (Søren Ottesen), 
han havde tidligere boet i Lonnebjerg, men boede paa 
sine gamle Dage i Digehuset, hvor han han havde en 
lille Høkerhandel og drev lidt Krohold; det var nemlig 
et gammelt Krosted. Søren Lonnebjerg havde ved 
Læsning erhvervet mange Kundskaber, han var ivrig 
Rationalist. Hans største Glæde var at komme i Orddyst 
om aandelige Spørgsmaal, og der fortaltes meget om, 
hvorledes han og Pastor Pontoppidan i lange Tider kunde 
staa og strides, saa de kunde høres langt væk. Amerika 
var for Søren Lonnebjerg det forjættede Land, dette Land 
hørte man ham ofte berømme, og som gammel Mand 
tog han den Beslutning med Familie at rejse derover. 
Skønt han var syg, rejste han i Foraaret 1871 og naaede 
ogsaa levende i Land, men han døde kort Tid efter.

OLE NYGAARD.
En mærkelig Mand var Ole Nygaard, som i 15 Aar 

boede hos Lærer Holmgaard. Oprindelig havde han 
været Slagter i Lemvig og ejet en Gaard udenfor Byen.
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Da hans Hustru døde, og han solgte Gaarden, blev han 
hjemløs med sin lille Datter Maren og boede en Tid hos 
P. Odgaard i Tastum. 1886 kom han til Ørre og boede 
der til sin Død, 27. Juli 1901, 72 Aar gi.

Men Nygaard var det meste af Tiden ude, thi han 
tænkte ikke paa andet end at hjælpe andre Folk tilrette, 
de fattige laante han Penge, de syge talte han med og

Ole Nygaard.

gjorde deres Madrasser i Stand. Skulde Folk have Tørv 
hjem eller have tækket f. Eks., og der manglede en Mand, 
tog Nygaard fat og kunde hjælpe i flere Dage paa 
samme Sted. De dybest sunkne tog han sig af paa alle 
Maader, gik flere Mil for at tale med Vedkommende, 
naar han hørte, der var noget i Vejen. Mange Egne af 
Landet besøgte han som Afholdstaler, og skulde han 
ikke alt for langt hen, gik han Vejen ind, saa kunde 
han bedst komme den enkelte i Tale. Paa sin Mindesten
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kaldes han ogsaa „Danmarks vandrende Afholdsapostel“. 
Han var sikkert Ørres mest afholdte Mand; der blev 
Glæde i Hjemmene, naar han kom, thi han havde noget 
at sige til alle; Børnene elskede ham ikke mindst, thi 
dem forstod han at lege med. Naar der bliver Tale om 
Ole Nygaard, lyser Folks Øjne, og utallige er de herlige 
Historier, man hører om ham. Foredragsholdere fortæller 
ogsaa tidt om ham. Han lever i Eftermælet. Nygaard 
har skrevet en Bog paa 200 Sider: „Min Livsførelse“, 
som med Glæde er læst af de mange, han forærede den. 
Ved hans Baare i Kirken talte bl. a. hans gode Ven 
Peder Odgaard. Danmarks Afholdsforeninger satte ham 
paa Ørre Kirkegaard en meget smuk Mindesten med 
Medallion, paa hvilken der bl. a. staar:

„Hvor Nøden fandtes, drog han hen.
Faldnes Støtte, fattiges Ven“.
„Med Gud han gik,
til Hus og Gaard han bragte
Afholdssagen frem.
Vor lille Tak i Stenen staar, 
en større staar i jyske Hjem“.

Til Afsløringen af Mindestenen skrev hans Ven Jeppe 
Aakjær en køn Sang, hvis sidste Vers lyder saaledes:

„Saa mangt et Liv blev ringet ned 
med Klokkens sidste Klemt.
Om ham ved Hyttens Barn Besked, 
hans Daad har Hjerter gjemt.
Naar Maanens Straaler vide 
belyser Hedens Sti, 
da vil de ikke glide 
hans lave Grav forbi“.

1 Kirkebyen lige ved Kirken boede i mange Aar Sara 
Abelone Olesen. Abelonne, som hun altid kaldtes, en 
ualmindelig nøjsom, gammel Pige, som mange ikke lagde 
videre Mærke til, da hun var sky og tilbageholden uden 
ved dem, hun kendte godt. Hun var meget aandelig in
teresseret, men havde fra Barndommen kun hørt om en
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mørk Kristendom, der tyngede stærkt paa hendes svage 
Nerver. Saa skete det under en Vakance, at hun hørte 
den unge Kapellan Tesch fra Gjellerup-Sunds, som var 
af grundtvigsk Retning, og det fik umaadelig Betydning 
for hende. I flere Aar gik hun nu hver Søndag baade 
Sommer og Vinter den lange Vej over Heden til Sunds 
Kirke for at høre Tesch, hvis Prædikener bragte Fred og 
Glæde til hendes Hjerte. Omsider kom der Præster til 
Ørre, som hun var glad ved.

Tilsidst blev hun saa svag, at hun slet ikke kunde 
komme i Kirke, endda hun boede lige ved den; hun 
kunde knap taale, at der var to ad Gangen i hendes 
Stue. Et synligt Bevis paa, at hun var med, naar der 
var Møder eller Kirkegang i Ørre, saaes i et lille 
Dannebrogsflag, der vajede paa en Pind, der sad fast i 
Stendyngen udenfor hendes Lejlighed. — Provst Elmquist 
har sat hende et smukt Minde i „Vintersol“, „Folke- 
læsning“s Julebog 1908, hvor han skriver flere Sider om 
hende, og hvor der er Billede af hende.

Abelone var født i Brejning 1828, død i Ørre 1904. 
Paa en Marmortavle over hende paa Kirkegaardens syd
vestlige Hjørne staar:

• „Alle Herrens Veje er Naade og Barmhjertighed med 
dem, som bliver Pagten tro“.

ØRRE KIRKE.
I al sin Simpelhed og Enfold ligger Ørre Kirke lige 

oven for Engdraget, lavt ligger den, og intet Taarn 
pryder den, nej den tænker slet ikke paa at tage sig ud. 
Mangen Gang har den faaet det Skudsmaal, at det var 
en lille uanseelig Kirke baade ude og inde. Alligevel, 
hvilket ærværdigt Mindesmærke, som i 6 a 700 Aar har 
samlet Sognets Børn indenfor sine trygge Mure, og som 
endnu ved sin velgørende ydre og indre Ro uvilkaarligt 
stemmer Sindet til Andagt.

Ørre Kirke er antagelig bygget ved Aar 1250, dog
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vides intet derom. Gjellerup Kirke, som var Herredskirke, 
bærer Aarstallet 1140, og det er vel rimelig at tænke, at 
de fleste Sogne har haft Kirker 100 Aar efter. Bygnings
stilen (romansk) tyder ogsaa paa, at Kirken er omtrent 
fra den Tid. Ørre Kirke vides ikke at have noget Navn. 
Sinding Kirke derimod kaldes 1474 St. Mikkelskirke, og 
Aulum Kirke er indviet til „Vor Frue“. Den første Gang, 
Kirken vides nævnt, er ca. 1340 i „Ribe Oldemoder“, hvor 
alle Stiftets Kirker ved det Aar nævnes; den kaldes der

Ørre Kirke set fra Nord.

for Yrghæ Kirke. Man maa dog ikke heraf slutte, at Sog
nets Navn udtaltes saaledes; tag „gh“ bort (man brugte 
den Gang mange overflødige Bogstaver), og man vil se, 
at Sognets Navn har lydt omtrent som nu.

Kirkens Ydre. Udvendig er Skibet 13 m. langt og 
8 m. vid; Koret 6,4 m. langt og 5,8 m. vid. Murene 
baade i Skib og Kor er 3,8 m. høje, i Skibet godt 1 m. 
tykke, i Koret en Kende under 1 m. Koret og lidt af 
Skibets østlige Parti har Dobbeltsokkel. Koret er bygget 
af Granitkvadre, saa nær som det øverste af Gavlen, der
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er af Mursten. Skibet er opført af raa Granit; i Sydsiden 
er indmuret Munkesten, velsagtens hvor Tidens Tand har 
opløst den oprindelige Mur. I Hjørnerne nogle Granit
kvadre. Koret ligger skævt for Skibet, saa trods det, at 
det er smallere end Skibet, er Korets nordøstlige Hjørne 
dog bestemt i Flugt med Skibets nordre Mur; det maa 
være gjort med Vilje, men af hvad Grund?*) Kirken er 
hvidkalket baade ude og inde med Undtagelse af Granit
kvadrene i Koret udvendig. To af de gamle, smalle Vin
duer ses tilmurede. I Skibet er to store Jernvinduer i Syd 
og et hyggeligt Trævind le i Nord. 1 Koret et Jernvindue; 
i Syd.

Vaabenhuset er i Nord; den gamle jernbeslaaede 
Egetræs Dør med Aarstallet 1681 er nu i Herning Museum. 
Syddøren var for ikke mange Aar tilbage ikke tilmuret 
forinden; der var et Rum, hvori der gemtes Strøsand. 
Udenfor ses tydelig noget af Buen over den tilmurede 
Dør, det ene Vindue sidder nu tildels, hvor Døren var. 
Traditionen siger, at kun Herremanden gik ind ad Syd
døren, maaske har han lige indenfor haft en lukket 
Kirkestol, saadanne havde Herremændene i flere Kirker 
og har tildels endnu. Oprindelig var jo Syddøren i 
Kirkerne Indgang for Mænd, Norddøren for Kvinder. 
Tømmeret over Koret er af ældgammel Eg. Koret og 
Skibets Sydside er tækket med Bly. Resten med røde 
Tagsten. Paa vestre Gavl hænger Kirkeklokken under et 
lille Klokkehus. Klokkens Toner er ikke meget klangfulde. 
Den bærer intet Aarstal, men har en Indskrift med vel
formede gotiske Bogstaver. Efter Storgaard Pedersen 
lyder den saaledes: Alpha et o, deus et homo, o rex 
glorie, veni cum pace. Paa Dansk: Begyndelse og Ende, 
Gud og Menneske. O Herligheds Konge kom med Fred.

Hankerne er prydede med 3 fine Tovsnoninger. En 
Stormstige, vistnok Fastislægtens Vaabenmærke, staar

*) Observator Thorvald Køhi har en Forklaring.
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indridset paa et Skjold. Flere Klokker findes i Hammerum 
Herred af samme Støber, Peder Jensen. De hører til 
Midten af det 15de Aarhundrede.

Kirkens Indre. Kirken har Bjælkeloft. Den har 
13 Kirkestole paa hver Side af Gangen foruden den korte 
Degnestol ud for Prædikestolen. Der kan sidde 4 voksne 
Mænd i hver Stol. Prædikestolen er i Renaissancestil 
med Djævlehoveder for neden og Englehoveder for oven. 
I vestre Ende er et Pulpitur (æ Hemmell), hvor der 1910 
blev opsat et Orgel, skænket af Læge Hans A. Larsen i 
Holsted (født i Ørregaard).

Kirken har en ret smuk Korbue af Granit. Døbefonten 
er af Granit med Rebsnoninger. Bækkenet er af Messing 
med Bebudelsen. Korgulvet er 10 cm. højere end Skibets 
Gulv. Det store Alterbillede er af Jæger, Viborg: En 
Engel kommer at trøste Jesus i Getsemane*). Ovenover 
3 Kvinder som Symbol paa Tro, Haab og Kærlighed. 
Altertavlen er meget afholdt af Befolkningen. Bag paa 
denne staar:

„Denne Altertavle er skænket til Ørre Kirke af Morten 
Mortensen, Gaardmand i Talund, og efter hans Død bekostet 
udført og opsat af hans efterlevende Enke Karen Pedersdatter i 
Juli 1858“.**)

Paa Alteret er Kalk og Disk af Sølv og 2 smukke 
Messing Lysestager. Den syvarmede Lysestage er 1913 
skænket af Pastor Buus og Hustru. Lysekronen er 1913 
skænket af Unge i Sognet.

Den gamle Altertavle havde to Malerier; paa det ene 
saas Helvede, paa det andet Himmerige, den stod i flere

*) I Snejbjerg Kirke ses bestemt det samme Billede i lille Format 
paa Altertavlens gamle Ramme.

**) Morten Mortensen døde af Tæring i S. Talund 11. Juli 1816, 
48 Aar gi. Karen Pedersen døde sammesteds 23. April 1879, 
77 Aar gi. De var barnløse Folk, der var meget godgørende. 
De stiftede et Legat, hvoraf Renterne efter deres Død skulde 
tdfalde fattige Konfirmander.
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Aar paa Kirkens Loft. Altertavlen skal for mange Aar 
siden være solgt til en omrejsende Opkøber, den har 
ikke været til at faa Spor paa.

Madonnabillede fra Ørre Kirkeloft.

Paa Kirkeloftet staar et Madonnabillede af Træ.
Ifølge „Danske Atlas“ lod Simon Pedersen i Ørregaard

1637 Kirkens Altertavle opstafere.*)
Ved sin Død eller Bortrejse 1654 kommer samme

Simon Pedersen til at skylde Kirken 95 Sletdaler.**) 
Begravelser er der næppe i Kirken, thi man kunde

ikke grave mere end en Alen ned, før Vandet kom, indtil 
Kirkegaarden 1897 blev drænet.

*) Opmåle.
**) Ørre Kirkeregnskabsbog.
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KIRKEREGNSKABSBØGER.
I Viborg Landsarkiv haves for Ørre 3 Kirkeregnskabs

bøger fra 1584 til 1711, i disse er der en Mængde Op
lysninger om Kirken, dens Indtægter, Ejere, Kirkeværger 
m. m. Den første Regnskabsbog, der indeholder ligesaa 
meget som de 2 andre tilsammen, er vist ført paa Ørre- 
gaard, thi Ørre Kirke ejedes af Herremændene paa 
Ørregaard til 1655, da gaar Kirken over til Sorø Akademi, 
og hører i mange Aar dertil. Akademiets Hovmester 
Jørgen Rosenkrands har skrevet sit Navn mange Gange i 
Ørre Kirkeregnskabsbøger. Aar 1545 er Hvolbæk skænket 
Kirken til Vin og Brød (dette Legat nævnes et Par Gange 
i nyere Tid*), men man ved ikke, hvem Legatet stammer 
fra). 1606 er Kirkens Indtægter i Penge 10'/2 R'gsd. 
1 Mark 6 Sk. 1617 er Indtægten af Tiendekorn 7 Tdr. 
Rug og 5 Tdr. Byg. Kvægtienden er 8 Lam og 4 Køer. 
Kirkens Inventar i 1655 ser saaledes ud: 1 Kalk og Disk 
af Sølff uforgyldt. 1 Messehagel af rød Fløjel med brede 
Sølff Lad**) til Kors bag paa. 1 temmelig god Messesærk. 
1 Christian d. 3 Bibel (gammel). 1 Alterbog af gammel 
Slags. 1 Salmebog. 1 smuk liden Par Messing Lyse
stager. 1 gammel Ligbaare af Eg. 1 Klokke hængendes 
i Klokkehuset (Kirkeklokken).

1655 er Morten Christensen i Foldager og Jens Lassen 
i Understrup Kirkeværger. 1662 har Jørgen Pedersen i 
Krog og Peder Mikkelsen i Talund den Bestilling. 1672 
er Værgerne Lasz Christensen i Ørregaard og Morten 
Jepsen, Sammelsted. 1684 er Mads Christensen i Nørgaard 
i Ørreby Kirkeværge. 1695 er Peder Lauridsen Haunløff 
(Præsten) Kirkeværge.

(Efter de gamle Kirkeregnskabsbøger).
I Indberetningen til Bispen 1767 ses, at Kirkens 

Hartkorn er over 9 Tdr. Forrige Kirkeejer var den ældre

*) Saaledes i Hiibertz’s Kaldsbog. S. 13. 
**) Bræmme.
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og yngre Hr. Opitzius paa Lergrav; den sidste solgte 
Kirken ca. 1764 til Junker Rudolph Linde til Møltrup, 
som har Jus vocandi. 1804 købte Sognemændene Ørre 
Kirke. Paa Forslag at Pastor Terkelsen blev Kirkegaarden 
drænet og planeret 1897. Det gamle stensatte Kirkegaards- 
digeblev nedrevet 1897—99. Stenene kløvedes og brugtes 
til at opføre den nuværende Mur (‘/3 hvert Aar). Men 
Kirkegaarden udvidedes ikke, hvad heller ikke behøvedes.

TRÆK AF EN GUDSTJENESTE I ØRRE 1875.
Det er sidst paa Vinteren.
Paa Pladsen foran Kirken og Skolen samles efterhaanden 

Folk til fra Veje og Stier. Da det ikke er særlig koldt, 
er der 2 a 3 Læs fra Simmelkjær, de har indtil l’/2 Mil 
og kommer ofte 1 Time for tidligt, de der har længst, 
kommer først, de fleste kommer tidligt.

Klædedragten er meget tarvelig, Kvinderne gaar ofte 
med blomstrede Muselins Hovedklæder, og selv i den 
haarde Vinter har Mændene dog ikke Overfrakke paa, 
kun faa ejer nogen, derimod har flere et langt strikket 
Uldklæde svejret flere Gange om Halsen. Ser man en 
ung Karl i Overfrakke, er det gerne en Uldhandler, der 
er kommen hjem. Over Halvdelen har Træsko paa.

Naar Præsten kommer, ringes tredie Gang, Folk 
hilser paa ham og gaar sindig ind i Kirken. Kvinderne 
sætter sig paa nordre Side, Mændene paa søndre, det er 
ligesaa sikkert som Amen i Kirken. Især de ældre Folk 
søger deres egen Kirkestol (Kirkestolene var i gi. Tid 
fordelt mellem Gaardene). Karlene har ofte mægtige Piber 
i Lommen. Kirken er næsten fuld, thi man har al Tid 
gaaet flittig i Kirke i Ørre.

Efter Indgangsbønnen nævner Holmgaard Nr. paa 
Salmen, der skal synges*), og vandrer, imens den synges, 
op og ned ad Kirkegulvet (Holmgaard gik altid frem og

*) Kingos Salmebog brugtes til 1877, men Tillæget brugtes 
mest ved 1875,
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tilbage under Salmesangen). Imidlertid er Præsten vandret 
ud iVaabenhuset og holder en lille Tale til en Kirkegangs
kone, der her venter med sit Følge af andre Koner for 
at blive indløst; jo flere des højere hun staar socialt, 
hvis hun da ellers er vel lidt.*)

Naar Præsten messer, hører man mellem Mændene 
først en sagte Mumlen, der bliver højere og højere, man 
læser nemlig med, enkelte messer ogsaa, en enkelt Mand 
tager næsten Tonen ligesaa højt som Præsten.

Naar Præsten gaar paa Prædikestolen, rejser hele For
samlingen sig. Prædikenen høres med største Andagt.

Ser man paa Mændene, skulde man — hvis man ikke 
kendte dem bedre — tro, at de aldrig havde smilet.

Kvindernes Ansigter er i Reglen godt gemte bag det 
fremtrukne Hovedklæde.'

De store Børn og meget Unge opgiver derimod snart 
at faa noget ud af Prædikenen, men faar Tiden til at gaa 
ved hvad interessant, der kan fa’as Øje paa her og der — 
indtil man tager sig selv i, at man helt har glemt den 
lille Mand der højt oppe i den mærkelige Dragt.

Naar der efter Prædikenen er sunget en Salme, synges 
der en særlig Salme, imens Kirkegangskonen med Følge 
(flere kan her slutte sig til) gaar op til Alter og Degnestol 
for at ofre de faa Øre til Præst og Degn. Ofringen 
følges med stor Opmærksomhed, thi det gælder for Ved
kommende om at bære sig rigtig ad, ikke vende sig 
forkert f. EkS.

Man forlader Kirken mindst ligesaa sindig, som man 
gik derind. Udenfor Kirken høres sjælden nogen Ytring 
om Prædikenen; syntes man, den var god, tænker man 
over den. Og syntes man ikke om den, siger man heller 
intet, thi man kritiserer ikke saadan Guds Ord. Men sin 
Mening har man nu alligevel.

Udenfor Kirkegaarden gør de fleste Holdt for at hilse

') Den sidste Kirkegangskone i Ørre indlededes 1903.
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og se hverandre, og her læser Sognefoged Jens Laursen 
med Værdighed op, hvad der skal forkyndes paa Kirke
stævne, men her er det kun Mændene, der er Tilhørere, 
Resten tænker paa andre Ting, der er jo meget at lægge 
Mærke til, som ikke .ses til dagligt.

Saa skilles man, men der er nu nogle af Mændene, 
der nok kan trænge til en Punch eller to, thi der var jo 
ingen Varme i Kirken, og Prædikenen varmede heller, 
ikke meget, somme har ogsaa kørt langt. 1 Vejrmølle og 
Kirkehuset er der Punch at faa for 4 Skilling pr. Stk. 
Niels Smed, som kom efter Søren Lonnebjerg til Kirke
huset, var slem til at holde paa Kirkegængerne, og der 
var en kort Tid, da Sædet hos ham ofte blev meget 
længere end i Kirken, og Sangen kunde ogsaa blive 
højere end der, men længe varede det ikke, thi Niels 
Smed rejste, og faa Aar efter var Afholdssagen paa 
Trapperne, saa Folk kunde nu snart ikke længere være 
bekendt at drikke en ærlig Kaffepunch, selv om man 
havde frosset i Kirken.



ØRREGAARD.
Hos Trap og andre Steder læser man, at Ørregaard laa 

omtrent 1000 Alen Sydvest for Ørre Kirke, men der er 
kun 500 Alen til Gaardens gamle Grund, som endnu er 
ganske tydelig, skønt den er jævnet saa meget, at Ploven 
gaar over Tomten.

Det er underlig at tænke paa Livets Foranderlighed. 
Her i den gamle Herregaard, hvor der i sin Tid var Liv 
og Færden, her er nu ganske stille, kun en Lærke høres 
synge over Tomten, eller en Fisk slaa i Vandet lige 
nedenfor Borgpladsen.

Borggaarden laa i Syd kun faa Alen fra Storaaen, 
dens ophøjede Grund ses endnu, det ses ogsaa, at 
Fylden er taget af Hedebrinkerne, men Grunden har 
været meget højere, end den er nu. Midt paa Borgpladsen 
ligger en stor Sten, som ligger der efter den forrige Ejer 
Anton Nielsens udtrykkelige Ønske. For en 40 Aar siden 
var der endnu ret dybe Voldgrave om Borggaardens Plads.

Ladegaardcn, som laa nordenfor, har ogsaa været 
omgivet af Volde og Grave; det ses endnu, hvor Gravene 
har gaaet. Aaen kunde ledes ind i Voldgravene, og det 
er naturligvis for Befæstningens Skyld, at Gaarden er 
lagt saa tæt ved Aaen. I Flodtiden er denne gaaet helt 
op til Volden omkring Borggaarden. Kældere har der 
ikke kunnet være Tale om. Hvor Ladegaarden har staaet, 
oppløjes endnu Murbrokker. Og for ikke saa mange Aar 
siden er der optaget en Del Stenbro tæt ved Borggaardens 
Grund. For et Hundred Aar siden solgtes en Mængde
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Syldsten og andre Kampesten fra Ørregaard til Lergrav, 
da Stuehuset der blev bygget.

Den gamle Herregaardsplads burde have været fredet 
Men ved Aar 1895 lod Ejeren omtrent en Vinter et Spænd 
Heste gaa for nogenlunde at jævne den gamle Gaards- 
plads; norden for Borggaarden var saaledes et gammelt 
Havedige. Nu gaar som sagt Ploven over den ujævne Tomt.

Indkørslen til Gaarden var fra Vest, naturligvis først 
over en Vindebro og derefter vist igennem et Taarn som 
ved saa mange Herregaarde. Thi da Tomten for en Snes 
Aar siden jævnedes, fandt man tæt ved,’- hvor Borggaarden 
har staaet, 4 store Sten'under en stor Jorddynge, de laa 
1 en Firkant og har rimeligvis været Syldsten under et 
Indkørselstaarn; det saa nemlig ud til, at der havde været 
Vej imellem dem. Det er den ene af disse 4 Sten, der 
nu ligger paa Borggaardens Grund.

Hvornaar Ørregaard er bygget, ved man ikke, den 
eneste, der kunde fortælle det, er vel den gamle Nabo 
Kirken, der jo nok er ældre end Gaarden. Ca. 1400 
nævnes Peder Christensen (af Fasti Skrammerne) til 
Ørretgaard. Derefter Sønnen Christen Pedersen (Fasti), 
gift med Johanne Lange, en Datter af Gunde Nielsen Lange, 
f 1476 og begravet i Varde, og Fru Anne Krummedige, 
f 1480. Christen Pedersen besegier 1416 et Vidne paa 
Vardsyssels Ting. Et Tingsvidne af 19. Marts 1422 næv
ner ham ogsaa.

(Harsyssels Diplomatarium S. 23).

Derefter har Sønnen, Iver Christensen Fasti, Ørregaard; 
han nævnes 1446 og 1499, var gift med Ellen Hennings- 
dattér Podebusk af Skjerne.

Hvem, der efter ham har ejet Gaarden, vides ikke, 
men 1547 ejes den af Landsdommer Jens Mogensen 
(Harbou), som ogsaa ejer Sindinggaard, thi det Aar gør 
han en Byttehandel med Ørre Præstegaard:

„1547, 6. Januar: Gøres alle vitterligt, at os elskelige Jens 
Mogénsefi, vor Mand, Tjener og Landsdommer i Nørrejylland, nu
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har berettet, for os, hvorledes han i Overværelse af os elskelige 
Claus Sested, vor Mand, Tjener og Embedsmand paa Riberhus, 
og Mester Hans Tavssen, Superintendent*) i Riber Stift, har gjort 
et Mageskifte med Øret Præstegaard om nogen Jord og Eng ved 
14 Læs Eng sønden Lefvenaa, hvilken Jord forskr. Jens Mogensen 
skal beholde til Vederlag for anden Jord, som han har udlagt 
samme Præstegaard i Stedet, og som er 4 Læs Eng, kaldet Ny
brovig, Flaskeengen i Oustrup Mark (4 Læs Eng), 2 Læs Eng i 
Tornlund Mark, kaldes Fellis Krog, 2 Læs Eng i samme Mark, 
kaldes Dravf**), 2 Læs Eng ved Lefven Aa hos Aalegaarden af 
den Agerjord, som Øret Præstegaard har haft sønden Lefvenaa, 
item den omdigede Toft med Ager og Eng ved Møllevadén norden 
Adelvejen, item en anden Toft vesten ved Adelvejen, som løber 
over Lefvenaa, og sønden ved Vejen.

For hvad anden Jord og Agerland, som Præstegaarden hidtil 
har haft sønden Lefvenaa, hvilket forskrevne Jens Mogensen og 
hans Arvinger ogsaa skulde beholde, har han udlagt til Vederlag 
en bygt Gaard i Øret By næst op til Præstegaarden, som Christen 
Skovfmager iboer (2 Ørtug Rug, 1 Pd. Smør, 1 Skovvogn, 1 Skov
svin og Gæsteri) med en Fuldgaards Eje overalt Øret Bymark, 
dertil med cn Aalegaard i Lefvenaa nedenfor den vestre Tofts 
Jord, som renter aarlig ’/2 Td. Aal, og forskrevne Jens Mogensen 
skal éj bygge nogen anden Aalegaard der ovenfor.

Og endog at Øret Kirke siges nu at staa paa Øretgaards 
Grund, skal „hun“ alligevel blive en fri Kirke, og Øredsgåard skal 
ej have „jus patronatus“ eller nogen Rettighed dertil.

Da have vi nu stadfæstet dette Mageskifte.
Kolding, Hellig tre Kongers Dag 1547.

(Christiern 3.)“
(D. Cancelliregistranter).

I Kronens Skøder S. 30, første Bind 1535—1645, er 
denne Handel ogsaa indført. Handelen var allerede 
gjort 1545.

1561 boede Jens Kaas paa Ørregaard, thi da mødte 
han for Kongen for sin Broder Niels Kaas til Hessel, 
der havde ihjelslaaet Oluf Rytter til Kabbel 1559.

Oluf Rytters Enke, Ide Munk, lod Sagen forfølge ved

♦) Bisp.
'♦•) Disse Navne bruges endnu, og Engene har hørt til Præste

gaarden, til denne udstykkedes.
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sin Broder Christoffer Binsk? til Krogsgaard. Kvinden 
(Enken) kan ikke være Eftermaalsmand.

(Kolderup Rosenvinge: GI. d. Domme II. 305.)
28. Juni 1561 fik Jens Kaas til Ørregaard Forlenings-

Jens Koeses „egen Handw fra 1589.

brev paa Afgiften af Tienden af Vildbjerg og Ørre Sogne 
i Hammerum Herred. (Cancelliets Brevbøger).

Den næste Ejer af Ørregaard hedder ogsaa Jens Kaas, 
kaldes ogsaa unge Jens Kaas, gift 2U/2 1587 med Ellen 
Stygge Thomasdatter til Frøstrup (N. Home H.) Hun 
levede 21. Jan 1631.
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Jens Kaas blev 1580 tilsagt til Hyldingen. Hans 

Haandskrift ses 1589 i den første Kirkeregnskabsbog for 
Ørre. Han døde paa Frøstrup 17. Marts 1593 og er 
jordet i Lunde Kirke.

Hans Søn, som ogsaa hed Jens Kaas, ejede derefter 
Gaarden, han døde 1609 paa Ørndrup, jordet i Karby 
Kirke. Han var gift med Kirsten Juel Mogensdatter.

En stor Handel gjorde Jens Kaas, da han 1603 solgte 
et mægtigt Jordstykke til Jens Mogensen paa Sindinggaard, 
al Jorden laa i Sinding Sogn og bestod af 3 Gaarde i 
Kragsnap By og et Gadehus kaldet Skree, den tilhørende 
Jord strakte sig langt ud i Øst. Den solgte Jord bestaar 
af: „Ager, Eng, Skov og Mark, Fiskevand, Tørvegrøft, 
Hede, Kjær, Mose, Forte og Fælled“.

I Skødet er Summen, Jens Mogensen skal give, ikke 
nævnt, men den bestaar i „Sølff, Guld och Rede pennige“. 
Det omstændelige Skøde er underskrevet paa Ørregaard 
2. Februar 1603 eller 1605*) af Jens Kaas, Thamisz 
Maltezsen til Tanderup og Erich Kaas til Hvidbjerggaard. 
(Alle med egen Haand). Læst paa Hammerum Herredsting 
10. Novbr. s. A. Skødet havde tvende overrevne Segl
remme og Indsnit til den 3die — midterste —, men selve 
Seglene manglede.

Dette Skøde, skrevet paa Pergament, brændte med 
Bordinggaard 1911. Det er her som saa ofte Evald Tang 
Kristensen, der har Æren af, at noget værdifuldt ikke 
er gaaet tilgrunde. Skødet er trykt paa sit gamle Sprog 
og findes i Jydske Samlinger, 8. Bind, 1880, S. 93—95.

Evald Tang Kristensen har fortalt mig, at han i sin 
Tid laante Skødet af Søren Christensen i Bordinggaard i 
Sunds, som ogsaa havde andre gamle Papirer; hvor han 
havde dem fra, vidste han ikke. I 1911 kom E. T. Kr. 
tilfældig til Bordinggaard, Dagen efter at Gaarden var 
brændt, men det var jo for sent, det gamle Dokument 
var ikke mere.

*) Det sidste Tal var utydeligt paa Grund af et Hul i Papiret.
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I et Forord til ovennævnte Skøde skriver E. T. Kr., 
at det solgte Gods i Sinding vistnok udgjorde Ørregaards 
Uddrift, til hvilken Færdselen gik over en Bro Øst for 
Ørre Kirke, hvoraf endnu kunde ses enkelte Pæle rage 
op af Vandet. Han mener ogsaa, at Schæferigaarden 
blev bygget paa Ørregaard gamle Mark.

At Vejen til Ørregaards store Uddrift gik omad Kirken 
er sikkert nok. Vejen dertil vilde ikke have været saa 
lidt nærmere f. Eks. opad Lonnebjerg, men her er en 
bred Engstrækning, som har lagt Hindringer i Vejen.

Forfatteren af „Danske Atlas“ (Pontoppidan) maa have 
tænkt paa denne Handel, da han i nævnte Værk for 150 
Aar siden skrev:

„I Ørre Sogn har været en Herregaard, kaldet Ørregaard, 
som formedelst Mangel paa Uddrift, Lyngslet ogTorvegrøft skal 
være forflyttet til Sindinggaard“.

Foruden Gaardens Indmark ud i Vest har Ørregaard 
naturligvis i Ørre Sogn ejet mange Gaarde og Ejendomme. 
For at være en fri Gaard skulde den jo have 200 Tdr. 
Hartkorn.

Derefter kom Ørregaard til Sønnerne Thomas og 
Mogens Kaas. Thomas Kaas til Ørndrup og Ørregaard 
blev 1611 indkaldt til Krigstjeneste. Takseredes 1638 til 
317 Tdr. Hartkorn. Død 1651.

Mogens Kaas til Krabbesholm, Ørregaard og Frøstrup, 
født 3. Marts 1593, immatr. 1611 ved Universitetet i 
Heidelberg, 1612 i Leipzig. 1621—24 Sekretær i Cancelliet. 
24—29 Lensmand paa Københavns Slot. Takseret 1638 
til 685 Tdr. Hartkorn. Gift 8. Oktbr. 1626 med Johanne 
HøgStyggesdatter. Død 15. Marts 1639 paa Krabbesholm.

Kaaserne har vist ikke boet ret meget paa Ørregaard.
I flere Aar indtil 1634 træffer man paa Ørregaard iflg. 
Kirkeregnskabsbøgerne en Christen Pedersen, men han 
har rimeligvis været Bestyrer. Fra 1634—55 er en Simon 
Pedersen paa Ørregaard, men da han ikke andet Steds 
er nævnt, har han vel kun været Forvalter eller Fæster.



Danske Atlas melder, at han 1637 lod Kirkens Altertavle 
opstafere. 1654, da Kirken gaar over til Sorø Akadami, 
kommer han ved Opgørelsen til at skylde Kirken 95 
Sletdaler.

Efter Thomas og Mogens Kaas ejer Jomfru Bertha 
Stygge Nielsdatter Gaarden. Hun skøder Klaus Dyre til 
Sindinggaard i Hammerum Herred Ørregaard, hvorpaa 
bor Dorthe Kristensdatter, 1 G. ibd. Ørid Mølle, Østerboel 
1 G., Tonnberg 1 G. og Gods i Thy 24. Jan. 1649. 
Dyre søger kgl. Stadfæstelse d. 15. April 1650. (J. Reg.)

1682 brændte Ørregaard, og Aaret efter indgav Claus 
Dyre Begæring om at nedlægge den som Herregaard- 
Om dette giver følgende Udskrift af Viborg Landstings 
Skøde og Pantebog (1689—90 Fol. 82) gode Oplysninger:

Anno 1689 den 12. Junij ere efterskrevne Breve paa Viborg 
Landsting fremviste ....

Nr. 20. Claus Dyrre opsiger en gaard i Lundenis 
ampt i Hammerum herred i Ørred sogn nafnlig Ørred- 
gaards hofuedgaard, at det schal verre enn bundegaard.

„Som jeg underschrifne Claus Dyrre till Sindinggaard eier enn 
gaard udj Lundenis Amt i Hammerum herret i Ørred sogen ved 
nafn Ørredgaards Hofuegaard, huilken jeg Ao. 1683 dend 16. Febr. 
indgaf udi Ko. Ma; amptstue for enn bundegaard, som af hos- 
følgende hans Ko. Ma: welbetroede amptschrifuer ofuer Lundenis 
og Bøuling ampter weledle Willadtz Andersens attest er at see, 
efftersom samme gaard aaret tilforn blef afbrendt, og jeg iche 
var af de midler, jeg dend som en fri hofuedgaard igien kunde 
lade opbiuge eller holde den fri med 200 tønder hartkorn, huor for 
jeg samme aar steede og fæsti dend till enn bunde, som siden ha- 
fuer leveerret deraf kongl. contributioner og thiender till kongen, 
kierchen og præsten lige ved andett bøndergods, og ingen frihed 
siden dend tid meerre end andet opriviligerede gaarde i nogen 
maader nøt hafuer, og som iche heller hereffter begier nogen fri
hed paa samme ommeldte gaard, mens dend stedtze ved en bunde
gaard at blifue, er ieg tiennistlig begierrendis dette paa Lands
tinget maatte vorde læst og paaschrifvet og mig igien tilstillett. 
Jeg forblifuer de høyedle herrer landsdommers beredvilligste 
tienner.

Claus Dyrre 
egen haand.“
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Claus Dyre fæstede efter Branden Gaarden til Jens 
Thomsen, som nævnes 1683, 1688 og 1702.

1702 har Ørregaard, der er ufrit Bondegods under 
Sindinggaard, Hartkorn 13 Td. 3 Skpr. 3 Fdkr. Ved den 
ny Matrikul nedsattes den dertil, før havde den 20 Tdr., 
altsaa Hovedgaardstakst, foruden tilhørende Gods.

1706 skrev Palle Dyre, at Ørregaard er en Bondegaard, 
der beboes af 2 Bønder, som gør Arbejde og Hoveri 
tillige med mine andre Bønder til Sindinggaard.

1743 beboedes Ørregaard af 4 Bønder, der hver 
skattede 3 Td. 2 Skp. 3 Fdk. 2‘/4 Alb. (Landstingets 
Skøde- og Pantebog).

1 Jordebog om Sindinggaard med Gods affattet 4. 
Novbr. 1778 og læst med Anders Speitzers Skøde af 
16. Juni 1780 er de 4 Bønder, som da har Gaarden, 
nævnt, de har bestemt lige meget Hartkorn (det samme 
som er nævnt 1743). De nævnes i følgende Orden: 
Anders Larsen, Anders Pedersen, Christen Jensen og 
Lars Jensen. De forretter hver '/2 ploug og svarer hver 
1 Td. 4 Skp. Rug og Penge 1 Rd. 2 Mk. = 5 Rd. 
32 Sk., 6 Tdr. Rug.

Efter gi. Laust Nielsen blev Ørregaard med dens 
nuværende Jorder (Gaardens Indmark) solgt til 4 Bønder, 
vel nok de samme, som før havde Gaarden i Fæste. 
Hvornaar de købte Gaarden, ved man ikke, Skøde- og 
Pantebøgerne fra den Tid er vanskelig tilgængelige, men 
det har jo nok været kort efter Stavnsbaandets Løsning. 
Laust Nielsen sagde, at den ene Mand var vanskelig at 
komme tilrette med, og de 3 købte ham ud. 1803 synes 
Markerne deromkring at være udskiftede.

Naar det hedder, at Ørregaard brændte 1682, saa er 
maaske dog kun Borggaarden gaaet op i Luer. Lade 
gaarden laa et godt Stykke derfra. 1 hvert Fald brændte 
Laden vist ikke, thi den stod paa sin gamle Plads, indtil 
de 3 Ørregaarde byggedes 1809—11. GI. Laust Nielsen, 
der var født 1795, kunde godt huske Laden, det var en
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gammel lang Bindingsværkslade, som de 3 eller 4 Bønder 
brugte i Fællig ved, at de satte Kornet med Rodenderne 
mod hinanden som Skel. Materialet af Laden blev 
tildels brugt i de opflyttede Gaarde, hvad Egebjælker, 
Bøgespær og Lægter vidnede om. Paa en af Egebjælkerne 
i den østre Gaards Stuehus stod 1627"). Dette Stuehus

Maren i Ørreffaard, som blev 90 Aar.

var flyttet op fra Herregaardspladsen, hvor Bønderne 
boede, til de 3 Ørregaarde byggedes ca. 1810.

Laust Nielsen kunde endnu paa sine gamle Dage 
paavise hver af de 3 Bønders Agre paa Marken Side om 
Side. Efter ham gik der i gamle Dage en Sti over 
Engen i lige Retning fra Herregaarden imod Kirken, 
Spor af den ses dog ikke nu.

*) Efter Anton Nielsen.
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Niels Lorensens Gaard er den østligste Ørregaard, 
den ligger kort Sydvest for den gi. Herregaards Grund. 
Gaarden blev flyttet op af Niels Lausen, som døde her 
16. August 1828, 79 Aar.

Han skal have været ualmindelig stærk. En Dag — fortalte 
hans Søn — gik han med 1 Tønde Rug hen til Vejrmøllen for at 
faa den malet. Paa Vejen mødte han Provst Hiibertz, som gav 
sig i Snak med ham, han vilde nemlig se, hvorlænge Niels Lausen 
kunde holde ud at staa med den Tønde Rug paa Nakken: men 
Provsten blev ked af det først.

En Gang kom en Mand til Niels Lausen, der gik og pløjede, 
og spurgte om Vej til en Gaard. N. Lausen holdt da Ploven ud 
i stiv Arm og pegte med den paa Gaarden.

Gaarden ejedes derefter af Sønnen, føromtalte Laust 
Nielsen, død 1873, 78 Aar. Hans Søn Niels Laursen 
havde saa Gaarden, han døde, 80 Aar gi., i 1905. Den
26. Jan. samme Aar holdt han og Hustru Guldbryllup. 
Hans Hustru, Maren Nielsdatter, døde i „Granly“ 28. 
November 1914 og var 90 Aar. Hun tjente nogle Aar 
hos Pastor Sølling. Niels Laursens Søn, Anton Nielsen, 
som var Smed, havde Gaarden nogle Aar, han er nu 
Farmer i Amerika.

Deres ældste Søn, Laurits Nielsen, bor i „Granly“, 
et Sted paa Gaardens Mark; han er bl. a. Sogneråds
medlem. En tredie Søn, Elias Nielsen, er Lærer og Kantor 
i Stege. — Laurits Nielsens Søn, Ingvard Nielsen, er 
Skolebestyrer i Aarhus.

Gaarden er opbygget 1901 efter en Brand. Et Stykke 
Sydvest for Gaarden tæt ved Landevejen var en Gravhøj, 
som Niels Lorensen lod udkøre for en halvsnes Aar siden, 
der fandtes et Par Urner. Højens Bund kan kun ses af 
dem, der vidste, hvor Højen laa. Niels Lorensen døde
27. Juni 1915.

Jens Kølbæks Gaard er den midterste Ørregaard; 
herfra gik Vejen, som nu peger imod Kirken, i sin Tid 
i Retning af Herregaarden. Her boede Peder Madsen, 
død 1869. Hans Svigersøn var Jens Laursen, en Søn af
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gi. Laust Nielsen i den østre Gaard. Han var Sognefoged 
og Danebrogsmand og havde deltaget i 3 Aarskrigen, 
hvilket han gerne vilde fortælle om. Jeg ser ham endnu 
trine ind ad Kirkedøren og med sikker Haand vende den 
lille Tavle, hvorpaa stod Kirkestævne. Og det var 
noget, der hørte med til Gudstjenesten, at Jens Laursen, 
naar man kom ud af Kirken, læste sine Bekendtgørelser 
op, navnlig hører jeg endnu ham sige Herredsfogdens 
Navn: Feddersen. Jens Laursen døde i et Afbyggersted 
fra Gaarden 1896, kun 69 Aar. Han havde en Broder, 
Niels Kojborg Laursen, som faldt ved Dybbøl 1864. 
Sønnen Peder Jensen havde Gaarden en Tid og var som 
Faderen Sognefoged, han bor nu i Tved i Aulum. En 
anden Søn, Laust Jensen, bor i V. Understrup. Mange 
Døtre er gift omkring i Nabosognene.

Niels Olsens Gaard er den vestligste Ørregaard 
og den bedste af de 3 Gaarde. Ingen Steder har jeg set 
sværere Korn end der i Lars Jensens Tid.

Fra Gaarden er en prægtig Udsigt. Paa dens søndre 
Mark er udmærket Mergelfangst, og herfra sælges Mergel 
til Omegnen.

Efter Kirkebøgerne at dømme, har samme Slægt boet 
i denne Gaard de Hundred Aar, den har ligget paa sin 
nuværende Plads og længe før paa Herregaardspladsen. 
1774 nævnes Anders Laugesen'*) i Ørregaard. 1852 er 
død Jens Andersen i Ørregaard, 70 Aar. Hans Enke 
Kirsten Laugesdatter døde 1867, 81 Aar. En af deres 
Sønner var Lauge Bundgaard, en kendt Mand i Gellerup, 
Veteran fra 3-Aarskrigen, død 1907, 86 Aar.

Lars Jensen, der fik Gaarden efter Faderen, blev kun 
51 Aar, han døde 1876. Hans Hustru, Kirsten Hansdatter, 
døde 2 Aar før, kun 48 Aar, hun var Søskendebarn til 
Biskop Peder Madsen. Det var begge baade fornøjelige

*) Vist den samme, som i 1778 kaldes Anders Larsen; Lars, 
Laust og Lane bruges ofte i den Tid om samme Mand.
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og dygtige Folk, der holdt meget af Børn. Jeg mindes 
saaledes, at naar vi vesterfra kom fra Skole, stod Lars 
Jensen ofte ved Vejen og sagde til os, at vi skulde 
komme ind, Kjesten vilde have Bud med os. Men det 
var gerne noget, vi skulde have af hans Kone, en Kop 
Kaffe eller andet, og Lars Jensen vilde gerne lege med 
Børnene,

Læge H. A. Larsen, Holsted. ?*•

De 3 ældste af deres Børn var Døttre, Kirsten Marie 
er gift med Hans Aaby, og deres Datter er nu Kone i 
Gaarden; Kirstine, gift med Kristen Foldager, døde 1893. 
Karen Marie var gift med Mikkel Østergaard.

Af de 4 Sønner havde den ældste, Jens Larsen, 
Gaarden, som han opbyggede, han var en velbegavet 
Mand og interesserede sig bl. a. for Politik. Ved hans 
Baare sagde Holmgaard, at hvis han havde levet, havde
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Ørre maaske igen faaet en Rigsdagsmand (før var det 
P. Knudsen). Jens Larsen døde 16. Oktober 1889, 
Dagen efter at han fyldte 29 Aar. Paa han Gravsten 
har hans Søskende skrevet: „Dit Minde lever i vore 
Hjerter“. Og det gælder endnu udover Søskendeflokken.

De 3 andre Sønner har studeret. Hans Abildtrup Larsen 
er Læge i Holsted. Anders Larsen er Præst i Jelling, 
og Svenning Larsen Overretssagfører i København.

Gammel Mølle. I Kirkebøgerne langt tilbage 
nævnes jævnlig Gammel Mølle. Et Sted hedder det 
saaledes: „Tirsdagen d. 23. Oktbr. mødte i Ørre Præste- 
gaard for Præsten og hans Medhjælpere®) de tvende 
trolovede nemlig Mads Nielsen, Gammel Mølle, og Anne 
Mikkelsdatter, Langfrom, og med fælles Samtykke og 
Forlangende bad, at deres Forlovelse og paafølgende 
Ægteskab maatte ophæves som dødt og magtesløst, og 
da Præsten fandt saadan deres Trolovelses Ophævelse 
tilladelig efter Kongl. allernaadigst Anordning af 19. Febr. 
1783. — Saa blev samme dem herved ophævet — hvilket 
bevidnes under vores Haand.

Ørre Præstegaard 23. Oct. 1787. Kjerulf.
Povel Christensen Nørgaard. Chresten Jensen Ørregaard“.

1 Indberetningen 1767 og i Landst. Skøde ogPantebog 
1743 ses, at GI. Mølle laa ved Ørregaard, vist lidt norden 
for, altsaa Stedet, selve Møllen laa jo i sin Tid nede ved 
Aaen. Og at det er den samme som Ørre Mølle ses 
bl. a. af Hartkornet, thi i Matr. 1702 nævnes, at Ørre 
Mølle har Skyld 1 Td. 2 Fdkr. (før 1688 var det 3 Tdr.). 
1743 har „Gammel Mølle kaldet“ ogsaa 1 Td. 2 Fdkr. 
Efter dette kunde det se ud til, at Vejrmøllen er bygget 
imellem 1702 og 1743, skønt Indberetningen 1767 nævner 
ikke Vejrmøllen. Da Jorderne udskiftedes, har GI. Mølle 
faaet sin Jord udlagt oppe i Vest, thi det Sted, som 
Holmgaard der købte, hedder paa Generalstabskortet

*) Om Medhjælpere se Danske Lov, Anden Bog IX. Kap.
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Møllestedet og kaldtes ogsaa Mølsted. Huset ned
reves af Holmgaard for over 30 Aar siden, nu er der en 
ret stor og kraftig Granplantage ved Møllestedet, plantet 
af Holmgaard.

Løvenhøj er et Sted paa Ørregaards Mark tæt ved 
Løvenaa. Stedet kaldes saadan efter en Kæmpehøj, som 
laa, ialfald til 1840, ganske lidt Øst for Stedet. Fra 
Højen skal være solgt flere store Sten til Dørtræer o. 1., 
og der skal i den være funden en Del Oldsager.

I Løvenhøj boede i nogle Aar den berømte kloge 
Doktor Mads Weis, han er der 1801 og 1803, thi de 
Aar svarer han ifølge Fattigprotokollen 1 Fjerdingkar Rug 
til Ørre Fattigvæsen. Om Weis se Storg. Pedersen i 
Harsyssels Aarbog 1907 S. 35 ff.

I Løvenhøj boede i godt 60 Aar Kristen Lind og hans 
Hustru Kirsten Marie, et Par meget gæstfrie Folk, der 
holdt baade Guld- og Diamantbryllup. Han døde der 
1907, 90. Aar. Hun døde i Foldager faa Aar efter.

Nu bor Jens Visgaard Larsen fra Foldager i Løvenhøj, 
han har før haft en stor Manufakturhandel i Næstved.

Hald = hældende Flade, ligger ogsaa paa Ørregaards 
Mark, i Nordvest, før var det et mindre Sted, men 
Sognefoged Laust Hald har ved stor Dygtighed og Køb 
af mere Jord drevet det op til en Gaard paa over 20 
Kreaturer. Ved Dyrskuer har han taget mange Præmier 
hjem. Han har haft levende Sans for Plantning, hvad 
hans Mark og Have er et herligt Vidnesbyrd om. Ingen 
mindes jeg, der kunde udføre saa smukt Arbejde som 
Laust Hald ved Indlukning af Dige eller hvadsomhelst. 
Han bor nu i Ørre Kirkeby; Sønnen, Søren Hald, har 
Gaarden.

Lige norden for Hald har vi det største Høl i Løvenaa: 
„æ rø Høl“. Min Fader fortalte, at Navnet, det røde Høl, skulde 
det have faaet ved, at en Mand havde myrdet en anden Mand 
paa Hwolbæk, Marken norden for Høllet ved en ganske lille Bæk. 
Bag efter Mordet stod han skrævs over „Grunden“ ovenfor Høllet
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og vaskede sin blodige Kniv og Hænder, hvorved Vandet, der 
strømmede ned i Høllet, blev farvet rødt.

Der er maaske noget om dette Sagn. I 1545 er 
Hulbæk skænket til Ørre Præstekald for at afholde 
Udgiften til Vin og Brød, men Giverens Navn er ikke 
nævnt*), og er det omtalte Mand, der i Bod for Drabet 
har givet de „stackede støcker Jord, Hulbæk kaldet“,**)

Sognefoged Laust Hald.

saa har han naturligvis ikke ønsket at knytte sit Navn 
til Gaven. Endnu for faa Aar siden var de dyrkede Agre 
ved Hulbæk eller Hwolbæk kun korte Agre, men fortrinlig 
Jord, nu er Agrene lange, da der er lagt opdyrket Jord 
til de korte Agre.

Et Stykke Øst for det røde Høl ved Ørregaards Eng 
har vi „æ Brokhøl“ under en stejl Brink i Nord, i hvilken 
der før skal have været Brokke (Grævlinger).

Laust Hald gjorde sig skyldig i en Ting, som saa 

*) Maaske Herremanden paa Ørregaard.
**) Danske Kancelliregistranter 1535- 50 og Indberetning om 

Kaldet 1690.
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mange dygtige Mænd har gjort sig skyldig i. Han 
udkørte (vist 1886) en ikke stor, men smuk Gravhøj, 
naturligvis med Naboernes Tilladelse. Højen samlede i 
sin Top 2 Sogneskel, Ørre og Sinding, og 4 Ejendommes 
Skel, nemlig Hald, Ørregaard, Hvidbjerg og Understrup. 
Paa Højens Plads og nærmeste Omkreds plantede han 
Naaletræer, som nu er store. I Højen fandtes kun en 
lille Stensætning.



UNDERSTRUP- FOLDAGER - ROM VIG.
UNDERSTRUP.

Understrup (udtales Onnestrup). Navnet er rimelig
vis sammensat af det gamle Mandsnavn Unne og det 
almindelige Torp. Gaarden er fra gammel Tid bekendt 
for sin gode Engbjergning. Min Fader, Jens Chr. Under
strup, som ejede Gaarden fra 1850—83, opdyrkede mindst 
Halvdelen af Gaardens Areal, som før laa hen i Hede og 
Mose. Midt i Marken ligger „Understrup Bjerg“, uden 
Sammenligning Sognets betydeligste og interessanteste 
Bakke, selv om den ikke har det højeste Punkt*), da den 
ligger noget lavt. For nogle Aar siden fandt man ved 
at grave Planterender paa Bjergets sydøstlige Skraaning 
flere brolagte Ildsteder med forbrændte Ting paa. Trøstrup 
gav den vistnok rigtige Forklaring, at her i Ly af Bjerget 
havde Oldtidsfolket holdt til og stegt deres Fisk m. m., 
thi norden for har der kendelig været Sø og sønden for 
rimeligvis dyrket Land i den Tid.

Ved Flytning af en Engvej ca. 1880 fandt man ved 
den vestlige Ende af Bjerget Grunden af en gammel Grav
høj; mellem de ret store Sten fandtes en smuk Stenkniv. 
Højens Omrids er ret kendelige, og siden er der ikke 
gravet i den, men Ploven gaar nu over Højen.

Et Stykke længere mod Nord, i Nørreheden, laa lige
ledes en Gravhøj, i hvilken der for ca. 75 Aar siden skal 
være gjort betydelige Fund af Stenredskaber og noget Rav. 
Ved Siden af Højen er en stor, rund Fordybning, saa hvis

♦) 167 Fod.
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en Jætte tog en almindelig Gravhøj og satte den paa 
Hovedet i Fordybningen, vilde denne fyldes. Her er alt- 
saa Jorden til Højen taget, men Højen er der nu næsten 
ikke Rester af; den er knøget væk, thi da der blev gravet 
i den, fik Vinden fat.

1532 er. Gaarden endnu en fri Gaard, thi da møder 
dens Ejer, Lass Jensen, der er Selvejer, som Tingsvidne paa 
Hammerum Herreds Ting*). Siden er den som al Bonde
jord lagt ind under Herregaarden, vel sagtens først under 
Ørregaard, siden Sindinggaard. 1702 er Mads Olesen i 
Unnestrup Fæster under Sindinggaard. Hartkornet er 5 
Tdr. 2 Skpr. 1 Fdk. 2 Alb. Ved Aar 1877 nedlagdes den 
gamle „Hovvej“, som gik Syd paa efter Sindinggaard 
forbi „Understruphøj“ paa Havrsnap Mark.

1762 fæstede Sognefoged Christen Jensen Gaarden 
Understrup af Herremanden Lillelund paa Sindinggaard. 
Medens det ikke er lykkedes at fremdrage noget Fæste
eller Hovbrev fra nogen af Bønderne under Ørregaard, 
saa er Christen Jensens Fæstebrev og Fortegnelsen over 
det Hoveri, der skulde ydes af Understrup, endnu i god 
Behold og findes hos nærv. Forf. Tillige er bevaret flere 
Breve, som han som Sognefoged har modtaget.

Sognefogdens Søn, Poul Christensen, fik efter Faderen 
Gaarden i Fæste af Speitzer paa Sindinggaard, men paa 
dyrere Betingelser. 1792 købte Poul Christensen Under
strup af Speitzer for 715 Rigsdaler (altsaa 4 Aar efter 
Stavnsbaandets Løsning). 536 Rigsdaler blev laant i den 
kongelige Creditkasse. I 1793 er Obligationen betalt, 
hvordan det nu er gaaet til**). I det hele synes det at 
gaa stærkt fremad økonomisk for Poul Christensen; men 
sidst paa Aaret 1794 dør han og Hustru med faa Dages 
Mellemrum, henholdsvis 46 og 44 Aar. Traditionen siger 
af Tyfus, som vel og bekræftes af den hurtige Begravelse,

•) Gamle jydske Tingsvidner af Arkivar O. Nielsen 1882. S. 25. 
♦♦) Den udslettede Obligation haves.
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de fik (Kirkebogen). Gaarden købtes af den afdødes 
Broder, men da der var flere umyndige Børn, kom 
Besætning og Indbo til Auktion, og i disse Auktionslister 
er det interessant at se, hvad Priserne den Gang var paa 
Kreaturer, Korn m. m. Tillige ses jo, hvad Ejerne hed 
paa de forskellige Bopæle rundt om. Men at komme ind 
paa dette er der her ingen Plads til.

Den ny Ejer, Jens Christensen, var en bekendt Smed, 
der har efterladt sig mange smukke Arbejder. Han var 
ogsaa en lidenskabelig Jæger; det vides, at han et Aar 
skød 60 Urfugle og vist mange flere Harer og Agerhøns, 
men Jagtdistrikterne var ogsaa store den Gang.

I Understrup har der været flere gamle interessante 
Ting, saaledes et Sæt udskaaret Stavtøj. Det Skab med 
Aarstallet 1703, der nu sidder i Aftægtssengen paa Her
ning Museum, hængte i min Tid i Understrup. Mest in
teressant var dog en mægtig Egekiste, der kunde tage 
8 Tdr. graa Sædehavre, som der gemtes godt for Musene. 
Det er ikke godt at vide, hvor mange Huse den har 
varet ud. Den stod over Bjælkerne i det gamle Vester- 
hus, men da dette nedreves 1878, blev den flyttet op paa 
det nye Hus’ Loft, hvad ikke var saa nemt, da fire Mand 
knapt kunde bære Kisten. Paa den søndre Ende af Kisten 
staar der den Dag i Dag meget tydelig 713 efterfulgt af 
to Tegn, der ligner Runer. Men kloge Folk, som Mu
seumsforstander H. P. Hansen, siger, at saa gammel som 
fra det Aar kan den ikke være.

1884 blev Understrup delt i to lige store Gaarde, 
Kristen Understrup (før ham var det Hans Understrup), 
der nu ejer den ny, som ligger i Øst, har dog købt megen 
Jord fra den gamle Gaard, saaledes den gode Eng, saa 
han nu kan holde 60 Fækreaturer. Den gamle Gaard, 
der nu ejes af Laust Jensen, har over 20 Kreaturer. For 
30 Aar siden havde den samlede Gaard kun godt 30 
Fækreaturer og 30 Faar, hvad den Gang regnedes for 
meget.
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FOLDAGER.
Foldager, udtales Foler*), er to tæt ved hinanden lig

gende Gaarde lige Nord for Herning—Holstebro Lande
vej. Før laa Gaardene mere nordlig i en Lavning og 
havde fælles Lade. 1702 er Foldager Fæstegaard under 
Sindinggaard. Fæsteren er Laurs Nielsen. Hartkornet er
7 Tdr. 3 Fdk. 2 Alb.

1852 flyttede Lars Foldager den østre Gaard til sin 
nuværende Plads. Ca. 25 Aar efter blev den vestre Gaard 
opflyttet af Laust Pedersen, som endnu har Gaarden.

Paa den østre Gaards Mark findes i Øst tæt ved 
Understrup Skel en overpløjet Gravhøj. Paa den vestre 
Gaards Mark i Sydvest, tæt ved Visgaard Skel, findes
8 a 9 Gravhøje, som Ploven gaar over (rimeligvis er 
Højene brugt til Vejfyld) saanær som 1, hvoraf endnu en 
lille lynggroet Rest i Højens oprindelige Højde. For 20 
Aar siden stod denne Høj næsten urørt, naar undtages 
en Nedgravning i Toppen, hvorved fandtes en Urne og 
en Flintdolk. Let Par af de overpløjede Høje er for faa Aar 
siden fundet Stenredskaber, som nu er i Herning Museum.

Højene ligger i 2 Grupper, imellem dem er ca. 30 
Meter. I den søndre Gruppe er det ikke godt at sige, 
om der har været 5 eller kun 4 Høje, da de er lavere 
end i nordre Gruppe; den højeste i søndre Gruppe er kun 
godt 1 Meter høj.

I Indberetningen til Nationalmuseet om Højene paa 
Foldager Mark er der nævnt 9 i én Gruppe (der er altsaa 
2 Grupper), blandt dem er medtaget „Kløvhøj“, som vel 
sagtens kaldes saaledes, fordi Sogneskellet, en dyb Grøft, 
gaar gennem den østre Ende; saa godt som intet af 
Højen ligger paa Ørres Grund, den maa derfor regnes

*) Foldager har vist ikke Navn af en Ager, der folder godt. 
Snarere af Fole (Følhoppe). Eller maaske kan der have 
været en Fold til Kreaturerne, naar de dreves i Marken. 
Øst for Gaarden har vi Sparretoft (Spurvetoft), skønt der 
nu ingen indelukket Toft er.
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til Sinding Sogn. Hver af Højene tnaaler ca. 45 Meter 
omkring Foden. Paa Visgaard Mark i Vest ligger flere 
betydelige og velbevarede Høje.

I den østre Gaard hos Lars Foldager (død 1904, 89 Aar) 
og Mette Kirstine var et gæstfrit Sted, hvor mange kom, 
og man syntes jo, det var et svært rosomt Sted her lige 
ved Landevejen, hvor der efter Ørres Forhold stadig var 
Afveksling. Her kom saaledes et betydeligt Antal Haand- 
værkssvende, hvis belevne Væsen Drenge beundrede. Og 
her kom den flotte Postdeligence, hvis røde Kusk somme 
Tider tudede i sit Horn. 1 Foldager afleverede han 
Aviser og Breve, (thi her var indtil for nylig Brev
samlingssted), Breve var der sjælden nogen af, uden til 
de faa fornemme Folk deromkring, som ogsaa gerne holdt 
et Hovedstadsblad. Enkelte af Bønderne holdt „Ringkøbing 
Amts Avis“, der kom 2, højest 3 Gange om Ugen; man 
syntes, det var et ret anseligt Blad; naar man nu ser 
et Eksemplar af det fra den Tid, vil man slet ikke tro, 
at det var saa lille. Om én Avis var der fra 3—5 Holdere, 
saa Avispengene var til at overkomme. 1874 begyndte 
„Herning Folkeblad“, eller som det da kaldtes „Vest
jylland“, at udkomme og fortrængte snart Ringkøbingbladet.

Hos Lars Foldager logerede somme Tider Kr i stiane 
Sønderby fra Nørum i Gellerup. Hun gik omtrent til 
hendes Død for over 20 Aar siden flere Gange om Aaret 
den meget lange Vej fra Gellerup til Holstebro for der 
at høre Pastor Møller prædike. Hun var bleven vakt ved 
ham, mens han var Præst i Bording. Jeg har hørt hende 
mere end én Gang fortælle, at Gud havde sagt, at hun 
maatte gaa den Gang for at blive salig, og hun gik med 
Glæde denne Kirkegang paa 12 Mil, endda hun var 
gammel, men det tog jo flere Dage, selv om hun af og 
til kom op at køre.

En Vinteraften ved Aar 1870, mens Bindestuerne endnu 
ikke helt var ophørt, saas i Lars Foldagers Dagligstue en 
tændt Hængelampe, den første i den Kant af Sognet, saa
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det var ingen lille Begivenhed. Tællelys brugtes allevegne 
og blev længe ved at være det almindelige, og dem 
støbte man selv.

Faa Aar efter rygtedes det en Sommerdag, at en den 
Gang bekendt „Kaalskrejer“ var kommen til denne Gaard 
at sy, han havde 2 Lærlinge (Drenge) med"), men tillige 
en Symaskine. Mens der den Dag blev sovet Middagssøvn, 
var de fleste af Omegnens Drenge ved Vinduet for at 
erkyndige sig om, at den mærkelige Maskine virkelig 
stod derinde paa Bordet. Men hvad der var endnu mere 
.mærkeligt var, at der blev sagt om Skrædderen, at skønt 
han gik ved 2 Krykker, havde han især tidligere haft 
Lyst til Slagsmaal, og naar han fik Ryggen mod en Væg, 
var han nok ikke nem at klare sig for, da han havde 
meget stærke Arme, og med Krykkerne langede han til 
Modstanderne. Ikke sært, at navnlig alle Drenge med 
Længsel ventede paa Skrædderens Ankomst med sit 
interessante Følge. Og han drog ind i mange Hjem 
deromkring; Folk var ved at komme i Tanker om, at 
Klæderne skulde til at sidde bedre, end de plejede, og 
nævnte Skrædder gik der Ry af. Men det er ikke nemt 
for nogen at holde sig paa Berømmelsens Tinde. Man 
kom omsider til at lægge Mærke til, at der var en Mangel 
ved Skrædderens Frakkekraver, de gik af Facon, naar 
de var brugt en Tid, og nu dukkede der ny Stjerner op, 
som, jeg tror saa galt, havde lært i København.

Fra den østre Gaard stammer Købmændene I. K. Larsen 
i Herning og Iver Foldager i Svendborg.

Gaarden ejes af Chr. Larsen. 10. Juni 1915 brændte 
Udhusene under et vældigt Tordenvejr, men er nu op
bygget i meget større Stil end før, derimod staar endnu 
Lars Foldagers gi. Stuehus.

Paa Foldager Mark bor forhv. Landpost Lars Madsen, 
Veteran fra 64.

*) Før var det altid Kvinder, der gik omkring og syede, de 
syede ogsaa Mandsklæder.
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I den vestre Gaard boede i min Drengetid Peder 
Mogensen, en meget ivrig og handlekraftig Mand, der 
lagde sig adskillige Tusinder op. Han og hans Hustru, 
Karen, hørte til de vakte. En Søndag Aften var vi nogle 
meget unge Mennesker samlede hos dem. Der blev læst 
en Prædiken af Luthers Huspostille; da den var tilende, 
sagde Peder Mogensen med Vægt: „Den var god! Skal 
vi ikke ogsaa have Epistelen?“ Jo, det syntes Karen, 
som altid læste Prædikenerne, ogsaa, og hun tog gladelig 
fat paa Epistelen, som var ligesaa lang som Prædikenen. 
Karen læste med Forstaaelse, men rask gik det ikke, saa 
det blev en af de længste Aftener, jeg mindes. De to 
Gamle frydede sig over de gode Ord og sikkert ogsaa 
over, at de unge Tilhørere hørte noget, de kunde have 
godt af. Men siden fik de os ikke som Tilhørere, thi 
naar der var mindste Optræk til, at Luther skulde frem, 
vidste vi, at vi vilde ud.

Peder Mogensen og Karen kom omsider paa Aftægt, 
men det passede daarligt for en saa virkelysten Mand 
som P. Mogensen. Men naturligvis lagde de to gamle 
ikke Hænderne i Skødet; de strikkede paa Kraft, det 
gjorde alle gamle Folk den Gang og gør det tildels endnu 
i denne Egn. Men det var, ligesom Strikkepinde ikke 
var de Redskaber, man ønskede at se i Peder Mogensens 
Hænder. Han døde 12. Juli 1884.

Medens P. Mogensens 6 Sønner blev i Omegnen, 
blev de tre Døtre gifte til Horsensegnen, de to med 
Lærere.

ROMVIG.
Romvig, der ligesom i gamle Dage udtales Rommig, 

ligger sydyestligst i Sognet eller rettere udenfor Sognet, 
idet en Hale af Sinding Sogn adskiller Romvig fra Ørre. 
Romviggaarde ligger ikke langt Nordøst for Vildbjerg 
Jernbanestation. Hele Romvigs Markjorder er paa ca. 
400 ha og har ret afrundede Former. Jorderne især i 
Vest er gode.
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Østligst paa Marken ligger Banken Raggesbjerg, som 
er det højeste Sted i Sognet, nemlig 200 Fod. Der er 
ingen Gravhøje, men i Banken skal være fundet Urner.

Nord for er en ret stor ung Granplantage, tilhørende 
Hans Hansen.

Den Mærkelighed, at Romvig ligger udenfor Ørre 
Sogn og ikke „landfast“ dermed, har gjort, at Digtningen 
har haft travlt med at finde Grunden dertil. Snart, fortælles 
der, har Romvig hørt til Sinding, snart til Vildbjerg. En
gang blev en Enkefrue, der ejede Romvig, som da hørte 
til Vildbjerg, vred paa dette Sogn og skænkede Romvig 
til Ørre. En Gang skal Romvig være givet til Ørre som 
Faddergave.

Undersøger man de tilgængelige Kilder, synes det dog, 
som Romvig hele Tiden har hørt til Ørre.

1498 er Romvig ganske vist nævnt under Sinding Sogn. 
Thi det Aar staar der om Renten til Lundenæs under Sin
ding Sogn: Romeg, som Erick Christensen paa boer, 
skyller 4 ørte Rug, eth Skoffswin (Hardsyssels Diploma
tarium S. 82). Men da Lundenæs Slot det Aar ikke har 
Ejendomme i Ørre, men et Par i Sinding, forstaaes det 
vel let, at Rotnvig, der laa ved Sinding, er kommen med 
derunder.

I D. Cancelliregistranter af 19. April 1536 er Romvig 
nævnt under Ørre, thi da fik Iver Kock af Romege Livs
brev paa Romege Gaard og det øde Byggested Ankerholt*) 
paa Romeg Mark paa sædvanlig Afgift til Lundenæs Slot.

Ifølge Cancelliets Brevb. 1560 d. 22. April fik Erik Bang 
i Romeg Tilladelse til indtil videre at oppebære Kronens 
Part af Tienden i Aulurn Sogn mod en aarlig Afgift af 
16 Rdl. 1561 fik han Brevet fornyet paa 10 Rigsdalers 
Afgift.

Samme Erik Bang fik 13. Septbr. 1560 Skøde paa 
Kronens Gaard Romeg og et øde Byggested kaldet

*) Ankerholt kaldes endnu et højt Sted paa Marken.
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Ankerholt som frit Bondegods mod at svare sædvanlig 
Landgilde. (Kronens Skøder 1., S. 71).

I Cancell. Brevbøger for 16. Decbr. 1564 er indført 
Pantebrev til Erik Bang i Romeg paa Kronens Part af 
Korn- og Kvægtienden af Gjellerup og Aulum Sogne for 
350 Rigsdaler.

I Kronens Skøder S. 162 af 22. Maj 1576 nævnes Skøde 
til Jørgen Munck, Lensmand paa Krogen, paa Kronens 
Rettighed i 1 jordegen By, kaldet Rumig i Nørrejylland 
med Tilladelse til at tilforhandle sig Ejendomsretten.

Romvitfgaard.

I J. Tegneiser 6. Novbr. 1578 er indført Kgl. Brev 
til Fru Dorthe, Jørgen Munks, paa at beholde Kronens 
Rettigheder af en jordegen Bondegaard, Romsege, naar 
Abel Skel fratræder Lundenæs Len.

(Maa vel være den Frue, som Sagnet siger om, der 
gav Romvig til Ørre).

1633 den 5. Marts nævnes atter, S. 465, i Kronens 
Skøder 1 Gaard i Ørre Sogn kaldet Romeg.

I Matriklen af 1702 kaldes Romeg Ryttergods, brugtes 
af Peder Nielsen og Jens Pedersen. Skattede 15 Tdr. 
„ Skp. „ Fdk. 1 Alb.
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I Trap staar, at „Romegaard" hørte til det 1716 bort- 
solgte Ryttergods og købtes da at Niels Ibsen til Tviskloster, 
der 1725 skødede den (15 Tdr. H.) til Forpagter Mikkel 
Pedersen Quistgaard.

1758 og vist længe efter hørte Romvig til Lergrav. 
For et Hundred Aar siden blev Romvig delt mellem to 
Brødre, Gaardene laa dog sammen lidt sydøst for Niels 
Romvigs Gaard og havde fælles Lade, indtil den vestre 
Gaard 1833 blev flyttet til sin nuværende Plads af Niels 
Larsen, død 1850, kun 55 Aar. Sønnen, Kristen Romvig 
som nu er over 80 Aar, ejede derefter Gaarden, han har 
bygget det nuværende rummelige Stuehus med 2 Fløje. 
Hans Søn, Niels Romvig, har haft Gaarden i mange Aar. 
1912 ombyggede han Udhusene i moderne Stil. Gaarden 
er nu Sognets Herregaaard med over 100 Fækreaturer, 
Arealet er over 150 ha.

Niels Romvigs Broder, Jens Amtrup Nielsen, er Manu
fakturhandler i Haslev. En Søster er gift med forhenv. 
Seminarieforstander Johansen i Silkeborg.

Lidt Øst for Romviggaard ligger Hans Hansens Gaard, 
som er mindre, men dog en god Gaard. Her boede 
tidligere Jørgen Rom vig, født der 1824; han opbyggede 
Gaarden, som han siden solgte og købte en mindre 
Ejendom lige Nord for Herning, hvor han døde for en 
Snes Aar siden. Jørgen Romvig gjaldt hele sit Liv for 
at være en rig Mand, og da intet tydede derpaa hos 
ham, troede man, han var gerrig. Da han døde, viste 
det sig, at han var fattig, og hans Enke fik Alderdoms
understøttelse. Men indtil denne Dag har Folk grundet 
paa, hvor hans Rigdom blev af, og lige vidt er man 
kommet. Han fik 40,000 Kr. for Gaarden i Romvig, og 
man mente, han ejede mange Tusind til, da han rejste 
derfra.

Fra Jørgen Romvigs gi. Gaard er i sin Tid udskilt 
Jesper Romvigs Gaard Sydøst derfor. Jespers Fader, 
Lars Romvig, er nu 87 Aar.
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Foruden disse 3 Gaarde ligger der nu paa Romvig 
Mark en halv Snes større og mindre bebyggede Ejen
domme.

Vi er saa færdige Vest for Storaaen og tager nu fat 
Øst for Aaen. Men naar vi skal den nærmeste Vej til 
Ansbjerg, maa vi over Gangtræet ved Ørre Kirke og over 
en Del af Sinding Sogn, før vi gaar over Broen over 
Ansbjerg Aa. Denne Del af Sinding Sogn søger dog 
Skole og for det meste Kirke i Ørre, da det er lige ved. 
Her ligger Store- og Lille Lonnebjerg, Elkjær og Pungvig.



ANSBJERG OG OUSTRUP.
ANSBJERG.

Ansbjerg (udtales Aaensbjerre) kaldes et Jordstykke 
paa den nordre Bred af Ansbjerg Aa (Højris Aa) imellem 
Østergaard og Linaa. Langs med Engen ligger 4 Ejen
domme, den vestligste er den største, paa den holdes nu 
10 Køer og nogle Ungkreaturer. Den ejedes i flere Aar 
af Sjællænderen Anders Hans Andersen, nu af Sønnen.

Den næste Gaard er mindre og ejes af Jens Andersens 
Enke, Inger. De to Steder ligger tæt sammen. Noget 
længere i Øst ligger to Steder, som beboes af Brødrene 
Martin og Hans Peter Ansbjerg, Sønner af P. Nielsen, 
som lever endnu.

1822 og følgende Aar nævnes i Kirkebogen Gaardmand 
og Sognefoged Poul Christensen i Andsberg. (Se under 
Sammelstedby).

Paa Ansbjerg Hede, norden for de to østligste Steder, 
ligger en lille lynggroet Gravhøj (ca. 40 m. omkring 
Højfoden), den er stærkt udgravet*). Lidt norden for Højen 
gaar den gamle Horsens Landevej. Imellem den nu 
indkastede Vej og Højen findes i Heden mange ældgamle 
og dybe Hjulspor, som ikke burde ompløjes, da de er 
de interessanteste Hedespor i Sognet. Højen bør natur
ligvis heller ikke jævnes.

*) Ansbjerg har maaske Navn efter Manden, som er jordet i 
Højen.



n
OUSTRUP.

Navnet maa være sammensat af Torp og Mandsnavnet 
Ove (Oue), eller af Os og Torp*), da Byen laa ved en 
Munding (Os) af Sunds Nørreaa eller Mølleaaen, eller 
som den gerne nu kaldes: Møllegrøften. Og Byen laa 
ogsaa tæt ved Ansbjerg Aaens Udløb i Storaaen.

Navnet Oustrup bruges nu ikke ret tit i daglig Tale, 
da hver Gaard og Hus nævnes ved- sit særegne Navn. 
Mens Byen laa samlet, maa Navnet have været almindelig. 
Oustrup laa kun ganske kort Norden for Ørreby, men 
paa den anden Bred af Storaaen**), som her gør en stor 
Svingning i Vest; den laa som denne nede ved Aaen, 
dog ikke saa nær som Ørreby — saa Udsynet var kort, 
ikke engang sine egne Marker kunde man se ret meget af.

I gamle Dage var der, som nævnt i Indledningen, kun 
de to Byer i Sognet, og medens Ørreby havde sine Jorder 
i Vest, havde Oustrup dem i Øst, og Byen laa, som den 
Gang almindeligt, langt fra sine Marker. Ørre By og
Oustrup laa omtrent i lige Linie fra Syd til Nord.

Paa det lave, ved Aaløbene, byggede man og saa
nær sammen som muligt.

Oustrups Jorder grænser i Vest mod Storaa, i Syd 
mod Ansbjerg Aa og Mark, i Øst mod Sunds og i Nord 
mod Talund Mark. Længst ude er en Del Hede.

Oustrup laa mere afsides for Kirke og Skole end sin 
Nabo Ørreby; man skulde over 3 Aaer for at komme til 
disse, men saa havde den sin egen Mølle i Byen. Ørreby 
skulde i hvert,Fald over Løvenaa for at komme til sin 
egen Mølle.

I Eline Gøyes Jordebog er nævnt ved Aar 1500 nogle 
Mænd i Oustrup: Chresten Iffursen, som svarer to March 
Pendinge. Lidel Mattis svarer 3 Ørtug Roug og flere 
andre Ting. Store Mattis ogsaa 3 Ørtig Roug m. m. 
Nisz Laszøn 2 Ørtig Roug m. m. (Side 342).

*) 1638 kaldes Byen i Indberetningen Ostrup.
**) Mærkeligt nok var der ingen Bro imellem dem.
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Eline Gøye ejede flere Herregaarde, en Masse Gaarde, 
Boel og Møller i Landet, tildels sammenkøbt af hendes 
Fader Mogens Gøye. Som det ses i denne Historie, 
ejede hun ogsaa en Del Gods i Ørre Sogn.

Iflg. Matriklen af 1702 har Oustrup det Aar 5 Gaarde, 
alle Fæstegaarde:
Jørgen Pedersen, Fæster under Brejninggaard, Hartkorn

4 Tdr. 7 Skpr.
Laust Nielsen, Østergaard, tilhører Jep Tarms Arvinger,

Hartkorn 2 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdk.
Mads Laursen, Østergaard, tilhører Sindinggaard, Hartk.

2 — 3 — „ — 2 Alb.
Niels Michelsen, Meldgaard, tilhørende Sindinggaard,

5 Tdr. Hartkorn.
Hans Madsen paa Sortbjerg, tilh. Sindinggaard, Hartk.

2 — 7 — 2 — 2 —
Oustrup By laa ikke helt samlet i gamle Dage, den 

laa i 2 Hold; i Syd laa sammen Østergaard*), Meldgaard 
og Krog. Saa var der et Slip, inden de andre Gaarde 
kom, nemlig Sortbjerg, Oustrup Mølle og Ørrevad.

LIDT OM DE ENKELTE GAARDE.
Oustrup Bymarker blev udstykket 1807. Østergaard 

vides at være flyttet til sin nuværende Plads 1830; ved 
den Tid er rimeligvis ogsaa Meldgaard udflyttet.

Østergaard laa sydligst i Byen; man skulde derfor 
synes, at den burde have heddet Søndergaard; mulig laa 
de andre Gaarde i ældgammel Tid endnu længere i Vest 
ud imod Aaen. Østergaard laa paa en Holm i Engen; 
ved Højvande var Gaarden ofte helt omflydt, saa den laa 
paa en 0. Det skete endog, at Vandet gik ind i Husene, 
saa Folkene kunde se deres Træsko sejle ved Sengen om 
Morgenen. Paa Gaardspladsen oppløjes endnu Kampesten 
og Murbrokker. Fra og til Gaarden førte kun én Vej 
lige i Nord over den ret dybe Sænkning; Vejen ses endnu.

Forbi den nuværende Østergaard gaar den gamle Lande- 
*) Østergaard laa dog et Stykke Syd for de to Gaarde.
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vej ad Sunds Præstegaard til Horsens. I gamle Dage 
drev man bl. a. med Gæs ad denne Vej; de opkøbtes i 
Vesteregnen og dreves til de østjydske Byer og solgtes. 
I Østergaard overnattede Driverne altid med deres Gaase- 
flokke, thi det var en indelukket Gaard, hvori Gæssene 
kunde stilles.

„1845, død 21. Marts, Christen Pedersen, 81 Aar, 
Ungkarl, født i Østergaard og opholdende sig sammesteds, 
død af Alderdom“ (Kirkeb.).

Endnu fortæller man i Østergaard. at man nær ikke 
havde faaet Ungkarlen begravet, thi da Ligtoget kom til 
Nybro, maatte det vende om paa Grund af Højvande. 
Man tabte dog ikke herover Modet, men vendte tilbage 
til Østergaard og fejrede Begravelsen paa vanlig Vis. Da 
Vandet sank, kørtes Chr. Pedersen til Kirkegaarden og 
begravedes.

1884 døde Mikkel Kristensen i Østergaard, 90 Aar; 
han ejede Gaarden i mange Aar. Hans Datter Mette Jo
hanne var gift med Lars Larsen fra Sandgaard, som der
efter ejede Gaarden. Senere hans Søn Mikkel Larsen, 
død 30. Septbr. 1908, 53 Aar. Gaarden ejes nu af hans 
Enke, Karen Marie Larsen fra Ørregaard.

To Brødre til Mikkel Larsen, Kristen og Jens Larsen, 
har Forretninger i Kristiania.

Ved Østergaard er en stor Granplantage.
Meldgaard laa omtrent i Krogs nuværende Have, 

altsaa Syd for Krog, men meget nær paa. Meldgaard 
maa 1702 have været den største med 5 Tdr. Hartkorn. 
Lille Meldgaard laa lidt Østen for — den maa engang 
være skilt fra Meldgaard. — I den Gaard er født 6. April 
1801 Peder Madsen, som ejede den midterste Ørregaard; 
død der 31. Aug. 1869. Fra Meldgaard stammer den 
Slægt i Sognet, som bærer Navnet Meldgaard.

Baade Store og Lille Meldgaard er ikke mere. For en 
30 Aar siden laa Meldgaard imellem Østergaard og Holm- 
gaard, det var da kun en lille Gaard; ved den Tid



80

brændte Gaarden, men blev ikke genopført. Markerne 
købtes af Naboerne.

Krog kom efter Meldgaard og kaldes i de ældste 
Kirkebøger for Krogen, siden Ørre Krog, og ligger paa 
sin gamle Plads.

1770 hedder Manden Jakob Krog. Omkring 1848 nævnes i 
Kirkebogen en Sognefoged Saren Jensen i Krog. 22. Juli 1848 
er død hans 10-aarige Stifsøn Villars Christensen. „Faldt i Mølle- 
aaen ved Nybro Mølle og dræbtes øjeblikkelig af Vandhjulet“.

Krog ejedes senere af Søren Krog, som ogsaa en Tid 
var Sognefoged; han var fra Østergaard, død 8. Juli 1880, 
65 Aar. Hans Søn er Sognefoged Lauritz Krogh i Vild
bjerg. En Datter, Mette, blev gift med Martinus Krog; 
de bor nu i „Bakkely“ ved Ørre Præstegaard. De solgte 
Krog til Marius Ottosen, som nu boer der.

Marius Ottosen tjente i Krog og rejste derfra til Amerika for 
at tjene saa meget, at han kunde købe Gaarden, hvad altsaa 
lykkedes.

Sortbjerg. Imellem Krog og Sortbjerg var der som 
nævnt et lille Stykke, thi sidstnævnte Gaard laa lige Syd 
for Nybro Mølle paa den søndre Bred af Mølleaaen; dens 
Tomt kan endnu skelnes. Gaarden havde velsagtens Navn 
af en ret stor, tildels lynggroet Bakke „Sortbjerg“ imellem 
Krog og Sortbjerg; den er der endnu.

Den gamle Møller N. Chr. Kjær købte Sortbjerg og 
lagde dens Jorder til Møllen. For ca. 50 Aar siden laa 
endnu to smaa Bindingsværkshuse paa Sortbjergs Grund, 
som N. Chr. Kjær i Nybro Mølle godt kan huske.

I de gamle Kirkebøger nævnes Sortbjerg jævnlig.
1799 dør Inger Sortberg, 65 Aar. 1805 dør Jens Chri

stensen Sortberg, 77 Aar. 1499 kaldes „Sorteberig“ en 
Fiskegaard og Møllested“*). Da har Møllen rimeligvis 
hørt til Sortbjerg.

Omtrent ved den Tid svarer Peder Lassønn i Sortbierg 
2 Ørtig Rougskyld.

*) Eline Gøyes Jordebog.
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Oustrup Mølle er en ældgammel Mølle. Eline 
Gøyes Jordebog siger ved Aar 1500 om Oustrup Mølle: 
„Ther aff giffuis 20 Tønner Mel*)“. Man ser ogsaa, at 
der gøres Hovarbejde til Møllen. — Eline Gøye ejede 
den Gang Møllen. — Den har antagelig ligget omtrent 
paa sin nuværende Plads, maaske lidt mere nordlig. 
Vandkraften er tidligere ledet til Møllen fra Ansbjerg Aa, 
endnu ses Spor af Møllegrøften, som gik lige Østen om 
Krog. Martinus Krog lod meget af Sænkningen jævne.

Nybro Mølle. Saa stor en Begivenhed har det 
været med den ny Bro over Storaaen, at Møllen har taget 
Navn af Broen. Den første Bro er bygget for over 200 
Aar siden, maaske meget længere tilbage, thi Adelvejen 
her forbandt jo Vest- og Østjylland.

I Matriklen for 1702 nævnes Nybro Mølle, Fæsteren 
hed Christen Pedersen. Mølleskylden er 3 Tdr. 3 Skp. 
1 Fdk.

Nybro Mølle nævnes i Kirkebogen første Gang 1732, 
men Kirkebøgerne gaar ikke ret meget længere tilbage.

Nybro Mølle maler af Sunds Nørreaa, som kommer 
fra Sunds Sø. Et godt Stykke i Øst er Aaen ledet ind 
i et gravet Aaleje ned imod Møllen. Det har været et 
stort Arbejde, hvornaar det er gjort, vides ikke, men 
længe er det siden, thi det gamle Aaleje nordenfor er 
næsten tilgroet, der er kun en lille Bæk.

Fra 1830 var der kun den ene Mølle i Sognet, indtil 
Simmelkjær Vejrmølle kom 1874, og indtil 1862 var der 
Mølletvang. Nybro er en god Mølle, da Møllehjulet 
ligger saa højt, at Møllen kan gaa omtrent, hvor stor 
Floden bliver i Stor-Aaen.

Den gamle Møller Niels Kr. Kjær døde 1863, 74 Aar. Hans 
Søn, Andreas Kjær, havde derefter Møllen, men døde 1873, 
kun 48 Aar; han plantede en Del ved Møllen. Hans Hustru, 
Ane Marie Ramskov, døde i 1913, 78 Aar gi. Nu ejes Møllen af

*) Side 342.
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Peder Groth. Til Møllen hører nu ikke saa lidt Jord, og den har 
god Engbjergning.

Fra Nybro Mølle er Inger Kjær, som har „Kvindernes Køk
ken“ i København.

Nybro Mølle er en af de gamle Knudepunkter i Sog
net Her ved Møllen og Overfarten over Storaaen sam
ledes Folk. Det er dog ikke bleven til videre med Be
byggelsen ved Nybro, der er kun faa Huse; nok er der 
to Købmænd: Peder Groth og Marinus Pedersen, men 
Handelen er ikke stor, — Ørre mangler en Jernbane
station ; Stationerne ligger i Nabosognene og trækker Folk 
til sig.

Til 1893 stod den gamle, interessante, buede Egebro 
ved Nybro Mølle; den var 40 Al. lang, men noget smal; 
naar man kom med et Læs Hø, skulde man ikke tro, at 
man kunde slippe over Broen, men det gik udmærket.

Justitsraad Krarup skriver:
„En af de ældste Broer, vi saaledes endnu have fra den Tid, 

er Broen ved Nybro Mølle; den har nogen Lighed med det Uhyre 
af en — maaske den Tids Mesterværk —, som alle Ældre vil 
mindes var i Holstebro over Storaaen, førend Chauseen blev an
lagt. Da Broen ved Nybro Mølle nu snart skal forsvinde for at 
afløses af en ny og bedre, kunde det være ret interessant, om en 
Maler eller Fotograf vilde forevige os dette Minde om en svun
den Tid“*).

Det er desværre ikke sket.
Den ny Bro, som byggedes for godt 20 Aar siden, er 

knap saa lang som den gamle; den kostede 4000 Kr., 
men Amtet gav et stort Tilskud. Trods det, at den gamle 
Bro havde et stort Vandslug, kunde Floden somme Tider 
gaa 1 Alen over Vejen om Vinteren, saa det var vanske
ligt at køre for „Isangler“**). Nu er Vejen stærkt ophøjet.

Hvordan Præsten kom til Hodsager Kirke om Vinte
ren, før der blev Bro her, er ikke godt at vide. Rime
ligvis har han, naar Overfarten ved Nybro var umulig,

•) Gamle Minder Side 18. 
**) Isflager.
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kørt ad Skjærbæk Mølle og længere omme kommet over 
Aaen paa Gangtræ. Eller har der maaske været Bro ved 
Nybro, saa længe Ørre og Hodsager hørte sammen? 
Ved Nybro Mølle er fanget mange Aal, dels i Aalekisten 
ved Møllen, dels i Aalegaarden Vesten for i Storaaen.

Ørre vad var den nordligste Gaard i Oustrup; den laa 
før nede ved Engen i Sydvest og har naturligvis sit 
Navn af Vadestedet i Aaen. 1 Gaarden er fra gammel 
Tid dreven Købmandshandel.

1855, 10. September, døde Henrik Nielsen i Ørrevad, 64 Aar; 
han var en Tid Sognefoged. Hans Hustru, Inger Larsdatter, døde 
18. September 1882, 88 Aar. Deres Datter var gift med Knud 
Mcrrild, men døde snart. Knud Merrild blev derefter gift med 
Ane Marie Larsen fra Sandgaard (død 1875) og siden med Andr. 
Kjærs Enke i Nybro Mølle (død 1913). Knud Merrild drev en 
større Købmandsforretning i Ørrevad, som han siden flyttede til 
Nybro Mølle, og blev en velhavende Mand; død 11. August 1886, 
65 Aar. Hans Datter, Ane Margrethe, er gift med Mikkel Sand
gaard, der nu ejer Gaarden. Fra Ørrevad er udrejst 6 af Knud 
Merrilds Børn. Inger Knudsen, gift med Knud Madsen Talund, 
der har stor Forretning i Horsens. Ellen, der var gift med Con
rad Frederiksen i Svendborg. Kristine, gift med Kantor Elias 
Nielsen i Stege. Sønnerne har gode Trikotageforretninger i Kol
ding og Randers.

Det er sikkert Vadestedet her ved Ørrevad, at Blicher 
tænker paa i sin Novelle „Røverstuen“, hvor Ungareren 
holder med Vogn fra Vestervig for at modtage de to 
flygtende fra Avnsbjerg: „Kusken havde forvekslet Karup 
Aa med den, som løber et Par Mil vestligere*), ved hvil
ken altsaa Vognen endnu befandt sig“.

(Se Afsnittet „Bortførelsen“ i Blichers „Røverstuen“).

Holmgaard er et mindre Sted Øst for Nybro Mølle, 
men med selvstændig Matrikulsmummer. Her boede Trine 
Jordemoder, der begyndte som Jordemoder i Ørre 1824 
og var det i over 50 Aar. Folk havde en vældig Respekt 
for gamle Trine, der havde en hvas Tunge. Hun var fra

*) Storaa;
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den Tid, da Embedsfolkene betød noget. Hendes Jorde- 
moderdistrikt var meget stort, og hun fik flere Gange en 
brækket Arm ved Væltning ad de lange Hedeveje, som 
ikke altid var lette at finde om Natten. Hun døde i 
Sneftrup 8. Maj 1886, 89 Aar. Hendes hele Navn var 
Constance Katrine Nielsdatter. Hun var gift anden Gang 
med Jens Harreskov (Ottosen), en Broder til Søren 
Lonnebjerg; han var som denne en oplyst Mand og var 
en Tid Sognefoged. Død i Holmgaard 19. Marts 1875, 
67 Aar.

Paa Holmgaards Mark, Nord for Stedet, ligger i Heden, 
men lige ved den dyrkede Mark, Ørre Sogns betydeligste 
Gravhøj, scm kaldes Ringhøj, ca. 60 Meter omkring 
Højfoden, hvoraf en Del afgravet i Vest. Højen, der ei 
lynggroet, er udgravet til Bunden fra Sydøst til Nordvest; 
der er funden to Økser. Højen burde fredlyses.

Længere i Øst ligger „Bakke“, hvor Kristen Dynesen 
døde 1892. Stedet er nu nyopbygget og ejes af Sønnen 
Jakob.

Østen for er Smeltvig m. fl. Steder. I Smeltvig 
boede i sin Tid Jens Smeltvig; han havde Omsorg for 
sine Børn. Fra min Skoletid husker jeg, at han flere 
Gange kom til Skolen ved Aftenstid i de korte Dage, 
naar det saa ud til daarligt Vejt, for at følges med 
Børnene hjem, de skulde nemlig over 3 Aaer, og over 
de to var der kun Gangtræer.

En ret ejendommelig Kvinde er hans gamle Søster, 
Kristiane, som nu bor i Ørre Fattighus. En af Jens 
Smeltvigs Sønner Laurids er i Norge. En anden Søn 
Jens Peter, der har været Sogneraadsmedlem i Ørre, bor 
nu i Herning.



TALUND - NYGAARD - BREDVIG.
TALUND.

Talund kaldes i gamle Dage mest for Tørlund eller 
Tarlund (vel en tør Lund), en enkelt Gang for Tornlund.

1499 skøder Iffuer Christenssøn af Ørritgaard til Niels 
Clementssøn 1 Gaard i Tørelund og alle de øde Bygge
steder der tillige, Sneptrup, Breduig, Sortebierg, en Fiske- 
gaard og Møllested*), som der tilligger.

Datum St. Priscæ Dag**) mcdxcjx.
1514 skøder Peder Skram til Volbjerg Niels Clements

søn Tørlund, Breduig og Sneptrup, ligesom hans Fader- 
broder Iffuer Christenssøn i Ørritgaard tilforn haver skødet 
Niels Clementssøn samme Gods.

Datum, Ringkøbing Fredagen i Pintzuge, mdxiiij.
(Eline Gøyes Jordebog S. 378).

Efter Matriklen 1702 er Talund Fæstegaard under Sø- 
gaard. Fæsteren er Erik Jensen. Hartkornet er 7 Tdr. 
4 Skp., men da var der næppe mere end én Gaard i 
Talund.

Sønder Talund ligger Syd for Talund Aa (en Fort
sættelse af Røjen Bæk). 1873 flyttedes Gaarden til sin 
nuværende Plads Øst for Vejen; før laa den nede ved 
Storaaen med Stuehuset lige ud imod denne. I Flodtiden 
gik Vandet op til Køkkendøren.

Ved Gaarden er 11 Tdr. Land Fredskov (Naaletræer),

*) Oustrup Mølle. 
**) 18. Januar.
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plantet fra 1890. Gaarden ejes af Niels Tyge Nielsen Ta- 
lund, før af hans Svigerfader Kristen Talund.

En Mand paa en saadan Gaard, med ca. 70 ha., ge
neres ikke af sine Naboer. Skellene er langt henne i Syd 
og Øst, i Vest gør Storaa Skel og i Nord Talund Aa, 
hvor der kan fiskes Ørreder.

Eng er der paa to Sider og tæt ved Gaarden; Hede 
er der længst ude. Og dog: hele Herligheden er i Dag 
kun godt 20 Tusind Kroner værd; men det maa jo ogsaa

Parti fra N. Talund.

bemærkes, at Agermarken er skarp, og ca. en Trediedel 
er Hede.

Nørre Talund ligger Nord for Talund Aa, og ejedes 
indtil 1914 af Frederik Ildskov Jensen, som i sin Tid var 
Sogneraadsformand i Ørre. Bor nu i Herning. En Søn, 
Anton Frederiksen, har en Manufakturhandel i Hillerød. 
Fra denne Gaard er Knud Madsen, der driver stor 
Tricotageforretning i Horsens; gift med Inger Knudsen 
fra Ørrevad.

Fra N. Talund er udskilt to Ejendomme, som ejes af 
Poul Madsen og Chr. Madsen, den sidste har flere Sønner,
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som ejer betydelige Gaarde, den ene, Lars Madsen, saa- 
ledes Tanderup i Snejbjerg.

N. Talund ejes nu af Marinus Andersen.
1 N. Talund har man de sidste Aar haft Rener, og de befinder 

sig udmærket; i den varme Tid om Sommeren kommer de noget 
ind midt paa Dagen, men om Vinteren staar de ude baade Nat 
og Dag i Heden, og de flyttes kun 1 Gang daglig, nogle gaa løse 
og besøger Græsgangene ved Siden af Heden. Det er smukke 
Dyr, og de sælges til god Pris.

1 sin Tid holdt Kjæltringerne med Johannes Axelsen i Spidsen 
(han var jo en af Naboerne) meget til i N. Talund, „hvis Ejer 
Jesper og senere Peder Talund, stod paa en god Fod med Johs. 
Axelsen, og lod ham „tnæ hiele hans laanng Haahl“ danse væk 
og svinge sig af Hjertens Lyst over Lergulvet til Kjeltring-Fjolens 
vildeste Toner“. (Aakjær; Blichers Livstragedie 2 B. S. 117).

Øst for Talund ved Aaen ligger Talund Huse. I en 
af dem bor Kristen Meldgaard, som kører med sine Køer, 
og hvor man ser Tørv om Husene, saadan som det før 
var almindelig.

Hans Fader, Niels Meldgaard, begravedes 20. Marts 
1915, 87 Aar, han var Ørres sidste Veteran fra 3 Aars 
Krigen. Dennes Fader, Jens Meldgaard, døde 1892, 95 Aar.

NYGAARD.
Imellem Talund og Bredvig ligger ved Storaaen 3 

Gaarde, som kaldes Nygaard (1638 var der én Gaard af 
dette Navn). I den søndre boede Jens Nygaard, nu i 
Herning, som handler meget med Heste, han har solgt 
Gaarden til Karl Madsen, en Søn af Kristian Talund. 
Jens Nygaards Fader var Niels Lonnebjerg, Dannebrogs
mand og Veteran fra 3 Aars Krigen. Død 1900, 76 Aar.

Ved den midterste Gaard, som nu ejes af Christian 
Nørgaard (før af hans Fader Jens Nørgaard), ses udenfor 
Gaarden en af de gamle Bagerovne endnu i Brug, hvilket 
nu er meget sjældent. Den nordre Gaard i Nygaard ejedes 
i mange Aar af Morten Nygaard, nu af hans Søn Jens 
Mortensen, gift med Frederik Talunds ældste Datter Anine.
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Ved denne Gaard er et Gangtræ og ved Jens Nygaards 
Gaard en privat Bro over Storaaen. Paa Nygaard Mark 
ligger Sammelstedby og Nygaard Skole, hvortil man ser 
Børnene stævne ad Hedeveje og opkastede Skolestier. 
Skolelodden er tildels beplantet med Naaletræer.

1702 maa der vel ikke have været mere end én Gaard 
i Nygaard. Gaarden hører da til Lergrav og har Hartkorn 
7 Tdr. „ Skp. 3 Fdk. 1 Alb. Fæsteren er Søren Chri
stensen.

Kristian Nygaards Bagcrovn i Nygaard.

Mariane Kjeldsdatter. Lidt Vest for Nygaard, 
helt nede ved Aaen, bor ene en ret mærkelig Kvinde, som 
28. April 1915 blev 82 Aar; det er Mariane „Kjelster“. 
Hun hørte ialfald tidligere til de synske. Forvarsler for 
Bryllup, Død m. m. kunde hun se. Det taler hun imid
lertid ikke om nu; hun siger, at hun nu ikke kommer 
saadan ud, hvor den Slags gaar; da hun f. Eks. var Hus
holderske for Forpagter Jens Vestergaard i Ørre Præste- 
gaard, var Lejligheden bedre.

Hendes 2 Fags Stue i det lille Hus med Lergulv er et helt 
Museum med gamle Portrætter og de forskelligste Smaating, som
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Mariane pietetsfuld værner om. Meget flittig er huri og ser uden 
Briller. Hun strikker og tvinder Garn paa en Rokke paa en Gang 
og snakker samtidig. Hun har et uopslideligt Humør, som hun er 
vidt bekendt for. „A er lisaa løwn*), som da a var 18 Or. Et 
godt Humør er jo ogsaa en stor Rigdom, ellers er her jo ikke 
nogen Rigdom tilhuse“. Mariane har en lille Alderdomsunder-

Marianc Kjeldsdnttcr.

støttelse. Dans er endnu xMarianes Lyst: „Ant Lieg haar a olier 
rejnt not, men Dans er a mej o“. Og hun bliver budt med, naar 
der er Dans i Nærheden. — Man kunde maaske synes, at Mariane 
var vel „løwn“ efter Alderen, men naar hun siger: „Folk og Vor
herre er gode imod mig, ingen kan have det saa godt som mig“, 
saa horer man, at disse Ord har en ægte Klang.

*) Levende.
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BREDVIG.
I det nordvestre Hjørne af Sognet ud mod Bredvig 

Bæk (Skellet mellem Ørre og Hodsager) ligger de to 
Bredviggaarde, som har rigelig Eng og et stort Jordareal, 
hvoraf megen Hede op i Øst.

Lille Bredvig i Vest ud mod Storaaen er vel den 
bedste. Her boede i en lang Aarrække Søren Bredvig, 
som byttede Ejendom med sin Broder Andreas Bredvig, 
Ikast, hvis Sønner derefter har beboet Gaarden. Den er 
opbygget efter Lynbrand i 1901 og ejes nu af Lauge Hald.

Den 31. Januar 1844 dør Peder Christensen som 
Aftægtsmand i Lille Bredvig, 67 Aar, forhen Sognefoged 
i Ørre, født i Smollerup Sogn. (Kirkebg.)

Store Bred vig Øst for Hodsagervejen har Vandings
kanal lige op til Gaarden, saa Engen og et Stykke Mark 
kan vandes af Bækken. 10 Tdr. Land ved Gaarden er 
plantet méd Gran og Fyr, og der er nu høje Træer.

Gaarden ejedes mange Aar af Jeppe Bred vig, død 1897, 
78 Aar, derefter af hans Søn Lars Bredvig, som i Foraaret 
1913 bortbyttede den med Kristen Dynesen, der nu border.

Oppe i Øst paa Bredvig Mark ser man flere Ejendomme. 
Her boede Svend Pedersen, som altid kaldtes „lille Svend“, 
han gik i en lille stumpet Trøje, der gjorde ham endnu 
mindre. Men Svend var ikke tabt bag af en Vogn, han var 
en gammel Uldhandler og umaadelig rask i Tale og Færd. 
Hans Søn og Eftermand, Jens Svendsen, der døde som 
yngre Mand, var Sogneraadsmedlem.

Oprindelig var der kun 1 Gaard i Bredvig, som nok 
laa omtrent, hvor St. Bredvig nu ligger.

I Eline Gøyes Jordebog S. 342 staar, ca. Aar 1500:
„Breduig. Pouil i Tørlund*) haffuer Breduig oc giffuer 

V2 tønne smør Landgilde“.
1702 hører Bredvig under Lergrav. Hartkorn 8 Tdr. 

6 Skp. 2 Fdk. 1 Alb. Fæsteren er Niels Lassen.
I Viborg Landstings Domprotokol 1624 p. 448 staar:

♦) Talund.
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„Klaus Nielsen i Nortang haver hid i Rette steffnet Jens 
Lauridsen i Bredvig paa den anden Side for en Dom paa Kost 
og Tæring, den næste Landsting efter St. Marentie Dag sidst 
forleden skal have forhvervet over Christen Andersen i Hørning, 
forrige Herredsfoged i Hammerum Herred, for han haver ham 
tildømt at skulle bøde 3 gode Mark, for hvilke 3 Marks Bøde 
forn. Jens Lauridsen........... “

Paa Bred vig Mark boede Jesper Skrædder (de 
sidste Aar boede han i Sammelstedby). Han var en snak
som Mand* og i sin Tid begejstret for Simmelkjær Brugs
forening, om hvilken han sagde: „De er en herlig Teng 
mæ den Fobrusforening, for nær æ Or er omm, saa fo’r 
en li oli si Peng ijen“ (Overskud). Men det var nok ikke 
mere end et Aar eller lo, at der blev Overskud, siden var 
der Underbalance, og endelig gik Brugsforeningen Fallit, 
og Medlemmerne led store Tab. Men endnu lever Jesper 
Skrædders Ord blandt Folk.

Jesper Skrædder eller Jesper Talund, som han hed, 
da han boede i N. Talund, var født 1823, død 1902. 
Han har fortalt flere Historier til Evald Tang Kristensen. 
Af den Grund hænger hans Billede i Herning Museum 
i e£ af de to Værelser, hvor Evald Tang Kristensens 
Samlinger findes.



SAMMELSTEDBY.
Imellem Talund og Neder Simmelkjær ligger en lille 

Samling Huse, der bærer ovenstaaende Navn. Rundt 
deromkring ligger et vældigt Lynghav, rigtig uforfalsket 
Hede méd gamle Veje, Tørveskruer, Hugorme, Luftspej
linger m. m. Her er endnu Plads til en rigtig Hedebrand. 
Kun Taterne mangler. Ja her vinder Heden endog Land, 
idet Lyngen flere Steder har faaet Bugt med de engang 
dyrkede Agre. Man har altsaa engang prøvet at dyrke 
Jorden her. For et Hundred Aar siden erhvervede Ørre 
Sogn nemlig et Stykke af Nygaards Hede, for at Sognets 
fattige der kunde blive en Slags Kolonister. Ideen duede 
imidlertid ikke, de gamle og fattige kunde ikke bestille 
ret meget, og Jorden er for det meste saa ussel, at den 
har ondt ved at bære Lyng. Ikke et eneste Løvtræ ses 
i Sammelstedby, og Graner er der yderst faa af. Om 
Erhvervelsen af dette Hedestykke for 100 Aar siden og 
tildels Bebyggelsen deraf var der Optegnelser i den 
gamle bortkomne Kommuneprotokol.

I J. C. Halds Beskrivelse af Ringkøbing Amt, som 
udkom 1833, er der skrevet følgende om Sammelstedby 
Side 282:

,1 Ørre og Sinding Sogne, som udgøre et Fattigdistrikt*), er 
der for denne Communes Regning kjøbt nogle Hedeparceller, 
aldeles blottede for Agermark og Eng; og derpaa fra 1818 af 
bygget nogle Fattighuse, hvoraf hvert er indrettet til een eller 
flere Familier. Disse faa af Sognefolkene al den Bistand, de

*) De to Kommuner havde fælles Fattigvæsen til 1828.
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behøve til at opbryde og bearbejde Hedejorden, desuden erholde 
de Sædekorn, Læggekartofler m. m. Herved er allerede gjort en 
Begyndelse med Fattigkolonier, og ihvor ubetydelig den end er, 
saa sysselsættes dog her nogle Fattige paa gavnlig Maade, nogen 
raa Jord bliver opdyrket, og Byrden for Fattigkommunen vorder 
med Tiden mindre, især naar Lemmerne komme saa vidt, at de 
kunne holde Malkekøer. Den eneste Gødning, man har haft, har 
været Aske fra Arne og Kakkelovnen, Fejeskarn og andet Affald“.

Man smiler, naar man læser dette. Altsaa hverken 
Ager eller Eng og ingen Gødning til denne elendige 
Jord, og dog drømmes der om Malkekøer for Lemmerne 
og mindre Byrder for Sognet!

Det er rimeligvis de to ellers kloge Mænd Etatsraad 
Fjelstrup*) paa Sindinggaard og Provst Hubertz i Ørre, 
der har undfanget Ideen til, at fattige skulde være Kolo
nister i Sammelstedby. En af Grundene til, at man byg
gede herude paa Heden, har maaske dog ogsaa været, at 
her havde man de løse Eksistenser godt fra Livet, thi selv 
om der ikke er en Mil til næste Nabo, som Blicher siger 
i „Kjeltringliv“, saa er der dog langt. Imidlertid byggede 
man dog her, og det er ikke saa mange Aar siden, at 
der laa 7 Huse paa Rad i Sammelstedby, usle Rønner. 
Nu er de bedre, dem der er, men nu er der kun tre, der 
ligger nær sammen; et fjerde Sted, som ogsaa hører til 
Sammelstedby, ligger noget Vesten for, og Manden der 
har baade Køer og Russere. Kun to af Husene tilhører nu 
Kommunen. Husene ligger Nord for Vejen til Simmelkjær:

Skønt Sammelstedby altsaa er et usselt og øde Sted 
paa den vilde Hede, vist Danmarks simpleste Landsby, 
og et Sted hvor mange af Sognets fattige har ført en 
trist Tilværelse, saa er det dog det berømteste Sted i Ørre, 
om man ellers kan tale om Berømmelse, thi her var det, 
Blicher saa Kjeltringballet for en 100 Aar siden.

En af Blichers berømteste Noveller er „Kjeltringliv“, 
skrevet 1829. Skuepladsen for Novellen er Ørre Hede,

') Fjelstrup var særlig Halds Raadgiver.
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og Dansen, „Kjeltringballet“, foregaar i det Hus, som 
Ørre Sogn lod opføre i Sommeren 1815 til Johannes 
Axelsen. I Novellen optræder som bekendt Linka Smælem 
og „Professoren“ i det rotvælske Sprog, desuden nævnes 
Peiter Benløs og Johannes Axelsen.

Jeppe Aakjær har i Randgloser til omtalte Novelle 
givet ypperlige Oplysninger om de nævnte fire Personer, 
nogle faa skal her optegnes*).

Linka Smælem hed Birgitte Christen s datter. Hun 
var født 1790 af vandrende Forældre, og hendes Fødested vides 
ikke, thi hendes hele Liv havde været en Vandring uden Hjem 
eller fast Opholdssted; hun døde paa Hørby Sogns Fattigvæsen 
24. December 1857.

Peiter Benløs hed Mikkel Christensen og var en 
Krøbling, der gik daarligt, og det passer, at Birgitte somme Tider 
bar ham. De gjorde som saa mange Tatere Bekendtskab med 
Viborg Tagthus.

Professoren, som danser Reel med Linka Smælem i 
Sammelstedby, hed HartvigAndreasen Lunding, født 1782, 
det er ham, der i Viborg Tugthus leverede Ordene til N. W. Dorphs: 
„Den rotvelske Lexikon“, og som derfor skal være bleven ned
hugget af en Bande Kjeltringer udenfor Kolding (1826).

Taterkongen Johannes Axelsen er født i Øster Brænd- 
gaards Lade 1783**) af vandrende Forældre og var en stadig Gæst 
i Viborg Tugthus. Ifølge Kancelliskrivelse af 3. Juni 1815 blev 
Johannes Axelsen kendt forsørgelsesberettiget i Ørre, hvorfor 
Kommunen byggede et Hus til ham og Familie paa Nygaard Hede, 
som han vendte hjem til fra Tugthuset***) 1816 og mange Gange 
senere. Han døde dog ikke i Ørre, thi Pastor Baggesen fik 
godtgjort, „at Ørre Kommune ingen Forpligtelse havde til at 
forsøde hans Alderdom“. Axelsen blev heldt ud uden lang Snak, 
endskønt han havde skjult sig oppe paa Loftet af sin Vaaning. 
Den Sorg overgik ham 1850.

Da Johannes Axelsen skulde føres ud af Kjeltringhuset i

*) Se Aakjærs historiske Randgloser til „Kjeltringliv“ fra S. 
99—119 i andet Bind af Blichers Livstragedie 1904.

**) Dette staar der dog intet om i Kirkebogen fra 1783, saa det 
maa være oplyst ad anden Vej.

***) Efter Holmgaard har gamle Folk fortalt, at Axelsens Hus 
oprindelig stod i Ørre Kirkeby.
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Sammelstedby, havde han som sagt skjult sig oppe paa Loftet. 
Han blev dog opdaget. En af Mændene, der skulde bringe ham 
derfra, hed Søren Bæk. Han havde det Mundheld: „Saa’ han 
saa —“ (sagde han saa) til hveranden Sætning. Han raabte da 
saaledes op til Axelsen: „Vil han komme ned! — saa han saa!“ 
Derover morede de andre sig længe efter. Nærmere om Flytningen 
kendes ellers ikke*). Axelsen skal dog senere have været der 
og truende sagt til Eftermanden — Peder Søvndal — „at nu kom 
han snart og vilde i sit Hus igen“**). Dette skete dog ikke; som 
87-aarig laa han en Nat i Ørregaards Lade (1870), men er ikke 
senere set der paa Egnen***). Han døde paa Skjellerup Fattiggaard, 
Linaa Sogn ved Silkeborg (tragisk nok for en „Konge“, siger 
Aakjær) 19. Maj .1872 og er begravet paa Linaa Kirkegaard.

„Professoren“ fortæller Blicher paa Vejen til Ørre, at Johannes 
Axelsen var 1) en lærd Mand, der baade kunde læse og „skribente“, 
2) en klog Mand, der lykkelig havde undgaaet alle Herredsfogdens 
Efterstræbelser!), 3) en kæmpestærk Slagsbroder, der i Legems
kræfter kun veg for Jens Munkedal, Kristen Stærk i Hvejsel og 
Kresten Jensen i Ørre.

Man kunde nu med god Grund spørge: var nu dette 
Hus i Sammelstedby, som kaldtes „æ Kjeltringhus“ 
eller Axelhus, Skuepladsen for Kjeltringballet? Blicher 
var jo Digter, og Digtere tager sig mange Friheder. 
Hertil kan svares, at Blicher i Novellen udtrykkelig siger, 
at Huset, hvori han saa Dansen, var opført af Ørre Sogns* 
Fattigvæsen paa Amtets Befaling til den vidtberejste og 
vidtbekendte Johannes Axelsen. Og at Blicher har faaet 
disse sandfærdige Oplysninger af Pastor Baggesen eller 
Provst Hiibertz i Ørre maa betragtes som givet. Blicher 
siger jo, at han var paa Vej til Ørre. Blicher siger et 
Sted i Novellen, at det var et Tørvehus, men et andet 
Sted, at Loft, Vægge og Gulv var af Ler.

Da den, der skriver dette, for en 40 Aar siden først 
saa „Axelhus“ og ogsaa var derinde, var Murene omgivne

•) Efter Lærer Holmgaard.
**) Blichers Livstragedie, andet Bind Side 119.

***) En Del af Oplysningerne om Axelsen har Aakjær faaet af
Lærer Holmgaard. 

f) Hvad dog ikke passede.
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med Hedetorv næsten helt til Taget — der var ikke saa 
langt; — Vinduerne var naturligvis fri. Det vtfr meget 
almindeligt, at man ved Lerhuse satte et saadant ’/2 Alen 
tykt Tørvedige op om dem, det beskyttede og lunede 
dem svært Endnu kan saadant ses, men sjældent.

En af Naboerne til „Axelhus“ siger ogsaa, at saadan 
var Huset, da det nedreves. Det har da rimeligvis været 
saadan, da Blicher hin Uvejrsnat saa ind ad dets Vinduer.

Det ostligste Hus i Sammelstedby med Torvestak.
Huset er tildels opfort af Materiale fra „æ Kjeltringhus“.

Aakjær siger, S. 116, at „Huset nedbrødes 1892 for 
at give Plads for et nyt“. Det nye Hus blev dog ikke 
bygget paa Axelhus’s Tomt, det ligger nemlig ca. 50 Alen 
Sydvest for denne lige ved Landevejen.

Tomten af Axelhus fremtræder meget tydelig, især 
den vestre Del af Husets Grund er ret høj. Tørvene 
omkring Huset har vist hjulpet hertil. Nogle Kampesten 
og en enkelt Teglsten ses paa Pladsen, Brønden er lidt 
Sydvest for Tomten i en Lavning og bruges til det ny 
Hus. Nordøst for Huset ses Digerne om en lille forhen
værende Kaalgaard, og Sydvest for er en endnu større,
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ubrugt føalgaardsplads. Digerne er velsagtens opført af 
Søren Jepsen, som boede i „Axelhus“ i nogle Aar og 
var en bekendt og dygtig Digelukker; død 1887, 65 Aar. 
Mads Brændgaard boede i flere Aar i Axelhus, død 1900, 
86 Aar.

Paa Axelhus’s Tomt burde sættes en Mindesten, for at 
Efterslægten aldrig skulde være i Tvivl om, at her laa 
Axelhus, hvor Blicher saa Kjæltringballet. Thi efter-

Næstostligste Hus i Sa:nm?Istedby. (Hest og Vogn tilhorer ikke Huset.)

haanden, som Blichers Digtning kommer til sin Ret, vil 
de Steder blive kære, som er knyttede til hans menneske
lige Digtning. Tomten her i Sammelstedby vil engang 
blive efterspurgt og besøgt.

Aakjær siger i sine Randgloser, at Kjeltringhuset var 
det næstøstligste Hus i Sammelstedby; det var det Hus, 
der opførtes 1892, ogsaa indtil Foraaret 1913, da det øst
ligste Hus nedreves.

I det østligste Hus boede i nogle Aar Claus Pott, 
kaldet saaledes fordi han var Pottemager. Han er fra 
Jegindø, bor nu Vest for Nybro Mølle. Claus er 83 Aar
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og ser uden Briller. Hans Kone var fra Gammelstrup i 
Fjends Herred og endnu bedre til at lave Potter end ham, 
siger Claus.

Ørre Kirkebog fortæller, at „1841, 4. Januar — be
gravet 20. Januar — Povel Christensen Hamborg, Almisse
lem i Sammelstedby, 67 Aar, omkom i Snefog 4. Januar 
og fandtes først den 8. Januar paa Sneftrup Hede.“

16. Februar s. A. dør hans 91-aarige Hustru Mette 
Jensdatter.

Samme Nat som Povl Hamborg omkom ogsaa Lærer 
Johnsens Hustru. Efter Poul Iversen i N. Simmelkjær var 
de to fulgtes ad ikke ret langt fra deres Hjem i Sammel
stedby — vist til Kjelleruphus — for at lægge et Lig paa 
Langhalm*), men nu rejste der sig et stærkt Snefog, og 
paa Hjemvejen gik de vild og satte Livet til. Medens 
Johnsens Hustru fandtes Dagen efter, blev Povl Hamborg 
først funden 4 Dage efter henne ad ved Sneftrup; han 
fandtes med Træskoerne i Haanden, han havde løbet for 
at træffe et Hus.

Skæbnen havde været ublid for de to, som i mange 
Aar havde kendt hinanden. Povl Hamborg (Efternavnet 
havde han fra Hamborg i Rind) kaldtes ogsaa Povl Sogne
foged ; han var i sin Tid Sognefoged og boede i Ansbjerg. 
1823 blev hans Tjenestepige gift med Lærer Johnsen. Med 
Povl Sognefoged gik det tilbage, han blev noget forfalden 
til Brændevin og kom paa Sognet; hans fordums Tjeneste
pige blev skilt fra Johnsen, og begge kom de til at bo 
i Sammelstedby og fandt Døden der en Snevejrsnat.

I Kjelleruphus boede for mange Aar siden en kendt 
Murer, Jacob Nautrup — død der 1867, 82 Aar gi. —, 
der nok i sin Tid var Skoleholder i Nordsognet og gift 
med Sognedegn Peder Isens Datter. Hun døde 1852, 61

*) Det stemmer med Kirkebogen, som melder, at 4. Jan. er død 
— begr. 20. Jan. — Kirsten Marie Jacobsdatter, Husmand 
Frantz Isens Kone i Sammelstedby, 55 Aar. — De 3 begravedes 
samme Dag, nemlig 20. Januar 1841.
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Aar gi. Her boede ogsaa Peder Stoubæk, død 1881, 79 
Aar gi. Paa sine gamle Dage gik han omkring og solgte 
Revlinglimer; han snakkede ustandselig og røg Tobak.

Sammelstedby ligger i Ørre Sogn, men nær Sogne
skellet mellem Ørre og Simmelkjær. Det er dog ikke 
enhver, der skal løbe hen og paavise Sogneskellet, som 
bestaar af nogle „Knopper“ hist og her, men det raver 
heller ikke vidt paa denne Jord, skulde man tro, om én 
skulde finde paa at flytte Skellet et Hundred Meter til en 
af Siderne.



SIMMELKJÆR OG SNEFTRUP.
SIMMELKJÆR.

Det nuværende Simmelkjær Sogn — som 1893 i 
kirkelig Henseende blev udskilt fra Ørre og lagt til Grove, 
der da udskiltes fra Haderup —, er en Del af den 
mægtige Alhede eller Karupflade og er virkelig flad som 
en Pandekage, men vide, om end ensformige, Udsigter 
er der til alle Sider, da Simmelkjær ligger noget højt.

I Oldtiden har de mægtige Flader ikke været beboet af 
Mennesker. I Simmelkjær Sogn findes ingen Kæmpehøje, 
kun hist og her ses enkelte sammenføgne Høje.

Paa de store Flader har mange Slags Hedefugle haft 
en fri Tumleplads, og i Krattene*) ved Kærene i Nord 
har Raadyr (Simler) holdt til, efterstræbt af Ræv og Ulv.

Engang har Mennesker slaaet sig ned tre Steder i det, 
der nu kaldes Simmelkjær Sogn: i Sneftrup i Syd ved 
Aa og Eng, i Nord i Neder- og Over Simmelkjær i 
Nærheden af Kærene. Oprindelig har der vel ikke boet 
mere end én Familie paa hver af de tre Steder.

At man dog paa de store Flader har vaaget over 
Skellene, vidner følgende kongelige Brev om:

Peder Gyldenstjerne giver tilkende, at nogle Stene ere op
tagne, som var Skelsten i nogle Enge i Simmelkjær kaldet Kæret 
Enge, hvilke Enge vi have tilskiftet ham, og at han for samme 
Stene har ladet lyst til Band, da det ikke ere vitterligt, hvem

*) 1812 og 13 lod Justitsraad Fjelstrup opgrave i Simmelkjærene 
en Del Birk og El, som han plantede ved Sindinggaard.

(Hald: Ringk. Amt S. 213).
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der havde gjort Gerningen og optaget dem, og da det endnu ikke 
er oplyst, har han begæret, at vi naadigst ville forordne, at efter 
den kristne Kirkes Skik og Guds egen Lov for slig Skelstens 
Forrykkelse maa gaa Band, da efterdi det er udi det Stift, udi 
hvilket I er Herredsprovst, og efterdi fornævnte Peder Gyldenstjerne 
ikke kan skønne eller forfare, hvem samme Stene har optaget 
eller ladet optage, skulde han tilsige og forordne hos Sognepræsten 
udi det Sogn, som fornævnte Enge er liggende, hvor forn. Stene 
ere optagne, at han for samme Gerning lyser til den hellige Kirkes 
Band tre Søndage efter hinanden, og dersom ingen kommer igen, 
samme Gerning vil bekende og bestaa, at der da fjerde Søndag 
gives og gaar Band for den kristne Menighed, over hvilken 
derudi skyldig og samme Skelsten forrykt og Skel forvildet haver 
(Meningen er, at saa har hele Menigheden Skyld). 13. Aug. 1585. 
(Brev til Hr. Niels, Sognepræst i Snejbierg og Gjødstrup. Provst 
i Hammerum Herred).“

Om saadan Bandsættelse se Peder Palladius’s Visitats- 
bog 154 ff.

At bygge i Simmelkjær var dog ingen nem Sag. 
Kampesten findes ikke paa Marken, Ler heller ikke, 
naturligvis heller ikke Tømmer, alt dette maatte og maa 
hentes langt henne. Sand derimod var der Raad paa, og 
Lyng udgjorde det meste Tækkemateriale. I Simmelkjær 
er derfor Gaardspladserne ikke brolagte, man maa være 
glad ved at have Stenbro ved Husene.

Men hvad der var værre endnu, der fandtes ikke 
Mergel, som var nødvendig for Hedens Kultur, og blev det 
endnu mere, da man kom saa vidt, at man saaede Kløver.

Efter lange og besværlige Forhandlinger til alle Sider*), 
Tegning af Aktier m. m., naaede man endelig saa vidt, 
at man fik aabnet Damholt-Hodsager Mergelbane, som 
gaar over Sneftrup og Simmelkjær. Det skete 1878 og 
var en uhyre Begivenhed i Simmelkjærs Historie. Vel 
var Mergelen dyr, men nu var der Haab om at avle paa 
de opbrudte Heder og Kær.

Efter den Tid skete der vældige Fremskridt i Simmel
kjær og Sneftrup; vel var Jorderne for det meste magre, 
men Arealerne store, og der er gode Kærstrækninger.

*) Her gjorde gi. Lærer Jensen uvurderlig Nytte.
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Ejendommeligt er det at komme til en saadan Egn, 
hvor alle er Hededyrkere. Folk har ikke været mindst 
ivrige de sidste Aar, da der gennem „Hedebruget“ er 
udbetalt en Sum for hver Td. Land dyrket Hede. Man 
er nu kommet saa vidt, at der kunde være Grund til at 
tænke paa at spare en Del af Heden.

Nu er Nutidens Redskaber kommen til Simmelkjær, 
ja selv Selvbinderen har holdt sit Indtog, og hvor passer 
den bedre end end paa de store, flade Marker, hvor 
Kornet ikke er for svær til den.

Med de gamle Gaarde er der ogsaa sket Forandringer, 
de fleste Udhuse er bygget om for at give Plads til Avl 
og Kreaturer, som stiger stærkt; ja Faarene svinder. 
Derimod staar mange af de gamle lave Stuehuse endnu, 
men hvad man tildels maa savne, er de ejendommelige 
Tørvestakke, som det var en Kunst at sætte, og som saas 
ved vestre Side af alle Huse og Gaarde i Hedeegne.

Jorderne er nu forholdsvis stærkt udstykket, men man 
finder det ikke mærkeligt, om en Husmand har 50 til 80 
Tdr. Land; mange Huse og Gaarde er nu flere Gange 
saa meget værd som for 15 Aar siden.

Der er jo ogsaa plantet ikke saa lidt i Simmelkjær og 
Sneftrup. Heden synes man jo ikke, der er noget ved 
at se, den har man set al Tid. Men Gran og Fyr fryder 
Hedeboens Øje, dem ser han, og taler han om; men 
sjælden vil man mærke, at en Hedebo finder nogen Poesi 
ved Heden, nej bare den var dyrket eller plantet. Granen 
er jo ogsaa et udmærket Træ, den passer som Grænsevagt 
i Skel og langt ude, den er som en Soldat, der rank og 
ret gør sin Pligt, men faar man den altfor nær, virker 
den trykkende. Imidlertid er der ingen Fare for, at 
Simmelkjær i det første Hundred Aar skal blive et lukket 
Land, der har tabt sine vide Udsigter, som er noget af 
det bedste ved Egnen.

Vejene kan endnu være ejendommelige i Simmelkjær, 
flere Steder er de af en stor Bredde uden Indgrøftning,
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men for denne Frihed begynder man nu at beskære dem, 
idet man kaster Vejgrøften og begynder at gruse, hvad 
dog ikke er nemt, da Gruset er langt henne. Fra Sunds 
over Simmelkjær til Grove gaar nu dog gruset Landevej.

Skønt Ørre-Simmelkjær er en meget lang Kommune, 
gaar dog ingen Jernbane over dens Jorder. Viborg- 
Herningbanen burde have haft Station i O. Simmelkjær, 
det havde blevet en af dens allerbedste Stationer. Skjern- 
Skivebanen vil næppe heller gaa om ad Ørre.

Vejrmøllen i Simmelkjær byggedes 1874 af Per 
Krænsen og Mads Meedom; den brændte for nogle Aar 
siden og opførtes i større Stil. Det var ogsaa en stor 
Begivenhed med Møllen, før maatte man køre til Nybro
Mølle (det var en Mil for dem, der havde kortest)
ad sandede Veje, og ofte kørte man med Stude, saa det
tog en hel Dag. Naar en Møllevogn skulde afsted, havde
Smaafolk travlt med at forhøre, om de kunde faa deres 
Smaasække med til Møllen, thi det var i højeste Grad 
nødvendigt; bære dem til Møllen kunde man ikke, og 
Mel kunde man ikke saadan købe den Gang. Nede i 
Sammelstedby passede man ogsaa godt paa Møllevognene 
fra Simmelkjær. Men Mølleren i Nybro huede ikke, da 
Planen kom op om at bygge Mølle i Simmelkjær.

Man maa undres over, at man allerede i 1873 fik 
oprettet en Sparekasse paa Heden, men den stiftedes 
3. April d. Aar i O. Simmelkjær af Mads Meedom og 
Lærer Jensen; den første havde Pengene, den anden for
stod sig noget paa Regnskabet. Sparernes Tilgodehavende 
er nu ca. 70 Tusind Kr., det har tidligere været mere; 
man kan ikke heraf maale den økonomiske Tilstand i 
Simmelkjær, da mange sætter deres Penge i andre 
Sparekasser.

I Simmelkjær var altsaa oprindelig kun de to Byer 
Over- og Nedersimmelkjær, ca. 1 */2 km. fra hinanden, 
eller som de ligesaa tit kaldes: Overkjær og Nejerkjær.

Nederkjær ligger vestligst og naturligvis lavest og
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bestaar af 10 Gaarde og 1 Hus. For flere Aar tilbage 
laa der 4 Gaarde i Nederkjær, de tre ligger der endnu 
tæt sammen, i den første bor Iver Poulsen, hvis Fader 
Poul Iversen er 90 Aar. I den anden Carl Nowak, før 
Villum Villumsen. I den tredie Johan Svendsen; før hans 
endnu levende Fader Kristian Svendsen, hvis Fader, 
Svend Pallesen døde 1906, 99 Aar. Han kom til Skade 
ved en Ildebrand og døde i S. Talund.

Den fjerde Gaard er Jeppe Jakobsens gamle Gaard, 
hvis Slægt ejede den langt tilbage. Jeppe Jakobsen bor 
nu i Silkeborg. Gaarden er flyttet et Stykke i Øst og 
ejes nu af Kristen Vilholm, som er fra Salling*). I østre 
Ende af Stuehuset holdtes Skole i flere Aar. Lidt Vest 
for Gaarden ligger et lille Spærrehus; der stod før et lille 
Hus, som en Gang brugtes til Skole.

Ud i Sydvest ligger Laust Krænsens gi. Gaard, som 
nu ejes af August Johnsen, herude bor ogsaa Jens 
Hallundbæk.

Syd for den gamle By ligger 3 Gaarde, som er 
udskilte fra Nederkjær, i „Kristines Minde“ bor Kristen 
Sneftrup, hvis Svigermoder, Ane Johanne, er 93 Aar, 
Enke efter Lars Mouritsen. Hendes Søn, Peder Larsen, 
boede til i Fjor i den østre Gaard; ved disse 3 Gaarde 
er meget plantet. I Vest boede i mange Aar Rokkedrejer 
Lars Chr. Pedersen; hans Søn, gift med Sognefoged 
P. Sneftrups Datter, har en Uldvareforretning i Struer.

I Neder Simmelkjær var i sin Tid en Brugsforening, 
men siden den gik fallit, har der ingen Handel været der.

Ved den ny Matrikel 1702 nævnes der kun en Gaard 
i N. Simmelkjær**), den har af Hartkorn 7Tdr. 7 Skp. 3 Fdk., 
den hører til Herningsholm, og Fæsteren hedder Søren 
Pedersen.

♦) Hans Fader bor hos ham og er 90 Aar, Vilholms Hustru er 
Sjællænder.

*♦) 1638 er der ogsaa 1 Gaard.



105

Overkjær. I Over Simmelkjær ligger nu ved Lande
vejen godt en Snes Huse, i nogle af dem drives forskellige 
Forretninger, lige Øst for ligger de gamle Gaarde samt 
Møllen og Andelsmejeriet (3’/2 Million Pd. Mælk). Vest 
for ligger

Kirken, opført 1893 (indviet 14. Jan. 1894) i gotisk 
Stil af røde Mursten (Arkitekt Vinholt), smukt Taarn og 
Spir. Kirken har Orgel og Siddepladser til 200. Alter-

Simmelkjær Kirke.

tavlen (Jesus med Martha og Maria) er malet af C. 
Thørrestrup.

Paa de ydre Sider af Kirkegaarden staar nu store 
Gran, der harmoner godt med Kirkens Spidsbuestil; der
imod stemmer Rundbuestilen langt bedre med Heden. 
Paa Kirkegaarden agter Lyngen ikke helt at vige for 
Granen, men gør, hvad den kan, for at holde sig paa 
den „fædrene Grund“.

Simmelkjærboerne er flittige Kirkegængere, deres nu
værende Præst hedder Laurids Cornelius Lassen 
Wessel og bor i Grove. Desuden har følgende Præster 
virket i Embedet

Jens Laurids Andersen, fra 1893—99;
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Carl Lorenz Thaarup, 1899—1908;
Louis Carl Frederik Villaume var kaldet 1909, 

men frabad sig Embedet, hvorefter blev kaldet
Carl Boeskov fra 1909—1915.
Tæt Øst for Kirken ligger Missionshuset „Karmel“, et 

lille lavstammet Hus, opført 1901.
Skolen ligger et Stykke Sydvest for Kirken. Imellem 

Kirken og Skolen ligger et Hedestykke, det burde have 
Lov at ligge urørt, det kunde minde Folk om, at saadan 
saa Simmelkjær ud en Gang. — Skolen har Forskole og 
Gymnastiksal. I Udhuset er der i sin' Tid holdt Skole.

I de 4 Klasser er ca. 70 Børn; de, der har længst, 
har en halv Mil til Skolen. Der er ikke andre Skoler i 
Simmelkjær Sogn. Ejendommeligt er det at se, naar 
Børnene om Morgenen stævner mod Skolen; i klart Vejr 
kan man paa det flade Land næsten se, naar de forlader 
Hjemmene rundt om.

Lærere. Gamle Lærer Jensen var her til 1894. 
Efter ham kom Peder Henningsen, var her i 6 Aar.

Christen Jensen fra 13. Juli 1900.
Søren Bech Jensen fra 1. Maj 1906.
Aage Kristensen Damgaard fra 1. April 1908,
Nuværende Lærer Frands Peder Frandsen fra 

1. Septbr. 1912.
Karoline Amalie Jørgensen Nørum, ansat ved 

Forskolen 1. Febr. 1907, er der endnu.
Fra Over Simmelkjær, der ligger godt 2 Mil Nord for 

Herning, er udskilt mange smaa og store Ejendomme, 
som ligger spredt omkring den gamle By. Dog er der 
næppe et eneste Statshus, som det vrimler med andre Steder.

I 1702 var her følgende Fæstegaarde:
Morten Jepsen, Fæster under Østertoft, (Hartk. 4 Tdr.

5 Skp. 3 Fdk. 1 Alb.)
Niels Christensen, Fæster under Herningsholm (5 — 1 —

1 - 1 -)•
Chr. Christensen, Fæster under Herningsholm (4 — 1 —

„ - 2 -)•
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For flere Aar siden laa i Overkjær en 4 a 5 Gaarde 
tæt sammen, de er der tildels endnu. Østergaard er dog 
for nogle Aar siden nedrevet og Markerne solgt. Mikkel 
Tammesens gi. Gaard ligger nu et Stykke ude i Vest og 
ejes af Mads Nielsen, før Carl Styhm.

Kristen Foldagers gi. Gaard i Byen, der nok en Gang 
var den største, er nu en lille Gaard, men ligger paa sin 
gamle Plads. „Kræ Foler“ var en Gang en holden Mand 
og stor Strømpehandler, der rejste til Øerne og havde 
flere Folk med til at handle for sig. Senere gik det 
tilbage for ham.

Saa er der Mads Meedoms gi. Gaard, som nu er den 
største (over 300 Tdr. Land); den ejes nu af Sønnen 
Kristen Meedom. Mads Meedom var fra Snejbjerg, han 
døde 1904, 80 Aar gi. Hans Enke lever og er 80 Aar, 
hun bor hos en Søn, der har en Gaard langt i Syd for 
Byen, udskilt fra Fædregaarden. 1 Mads Meedoms Gaard 
har der fra gammel Tid været Handel, og der er dem, 
der gætter paa, at her boede „Hosekræmmeren“ i Blichers 
Novelle. For nogle Aar siden flyttede Kr. Meedom Han
delen til den ny By ved Landevejen og har nu solgt den.

Saa er der Per Krænsens gamle Gaard næst ved den 
ny By; fra den Gaard sælges der nu Byggegrunde til 
Byen. Gaarden er paa 170 Tdr. Land. Per Krænsen er 
nu 86 Aar; hans Søn, Kristen Pedersen, har haft Gaarden 
i mange Aar.

Over Stuehusets Bagdør sidder et Egetræsstykke*), 
hvorpaa er udskaaret følgende: „O Gud, vort Hus og Hjem 
bevar for Tyve, Storm og Ildebrand. Fra al Ulykke paa 
Siel og Liv. O Gud hvad os best..tiener giv. G. Nielsen. 
K. C. D. 1830.“

Christen Nielsens Hustru, Kirsten Christensdatter, blev 
født i Gaarden, mens Faderen var i Krig for godt 100

*) Oprindelig sad det over Forstuedøren, men da denne blev 
dobbelt, flyttedes det.
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Aar siden, og hendes Moder døde, inden Faderen kom 
hjem. Disse Begivenheder har maaske haft nogen Skyld 
i Indskriften over Døren.

Christen Nielsen og Kirsten havde mange Børn, som 
blev gift til de bedste Gaarde i Omegnen. Endnu lever 
to af dem, Peder Christensen (Per Krænsen) og Mads 
Meedoms Enke.

I Simmelkjær boede ogsaa Niels Chr. Pedersen (nu i 
Herning), Broder til Martinus Krog. En af hans Sønner 
er den bekendte Handelsmand Marinus Pedersen ved Ny
bro, en anden Søn, Peder Pedersen, er Præst i Galtrup 
og Øster Jølby paa Mors, en tredie Søn, Jens Chr. Peder
sen, er Forretningsmand i Kristiania.

Hosekræmmeren. Der er som sagt dem, der mener, 
at Blichers Hosekræmmer boede i Simmelkjær. Nogen 
Tradition derom lever dog ikke i Simmelkjær, og i Ørre 
gi. Kirkebøger er ikke fundet noget til Støtte for Antagel
sen. Det er vistnok en Gætning, som ikke er over 40 
Aar gi., men man kan jo ligesaa godt gætte paa Simmel
kjær som et andet Sted. Hosekræmmerens Navn, Mikkel 
Krænsen, er ægte simmelkjærsk. Der er heller ingen 
Tvivl om, at Blicher ofte paa sine Jagtture er kommen 
igennem Simmelkjær.

Evald Tang Kristensen har skrevet følgende:
„Paa en regnfuld Efteraarsdag, fortæller en Simmelkjærbo, 

kom han kørende forbi en Vandrer, der lignede en Haandværks- 
svend, og denne bad om Forlov til at komme op at køre. Det 
var Blicher. Da Kusken spurgte, hvor denne her Karl var fra, 
erfarede han jo sin Fejltagelse, og de kom snart i en livlig Snak. 
Uldhandleren undrede sig over, at Blicher saadan rejste tilfods. 
— Jo, saa faar jeg mest at høre og se, hvorimod der hænder mig 
saare lidt i Deligencerne, svarede Blicher. De to fandt saadan 
Behag i hinandens Selskab, at Blicher kørte omkring med ham 
paa Uldhandel i tre samfulde Dage“.

(„Heden“ i „Danmark i Billeder og Skildringer“, 
red. af Galschøt, I. B. Side 421).

Fra O. Simmelkjær var Jens Chr. Knudsen, som i 
1886 rejste som Missionær til Rødkarenerne, men siden
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opgav Missionen, da der hos ham opstod adskillige Tvivl 
om Kristendommens Sandhed, eller var det maaske kun 
om enkelte Dogmer? Han rejste derefter til Amerika, 
hvor han før havde opholdt sig mange Aar, og ingen 
hører fra ham. Jeg gik til Præsten sammen med ham, 
og naar der var et vanskeligt Spørgsmaal, som ingen 
kunde svare paa, da stod den lille spinkle Jens Christian 
op og havde ogsaa gerne det rette Svar. —

I Simmelkjær er der gode Græsgange i Kærene, der
imod kniber det især i tørre Aar med Græsset hjemme 
ved Ejendommene; man hjælper sig dog her paa en 
meget fornuftig Maade, idet man saar et ret stort Stykke 
med Spergel, som kan afgræsses mange Gange og er en 
sjælden mælkedrivende Plante.

I Kærene i Simmelkjær og Haderup er en Mængde 
Myremalm, hvoraf i gamle Dage udvandtes Jern. Endnu 
1597 leveredes paa Bremerholm i København 187 Klodder 
Simmelkjær Jern (P. Storgaard Pedersen: Hardsyssel S. 65).

Skønt Simmelkjær ligger afsides, er her dog en Mængde 
Foreninger, som navnlig gaar ud paa at oplyse de Unge, 
der om Vinteren næsten er optagne hver Aften ligesom i 
den gamle Bindestuetid. Her er Afholdsforening, Skytte
forening med Gymnastik, Husflidsforening, Kirkelig For
ening m. m.

SNEFTRUP.
Imellem Røjen Bæk (Talund Aa) og Simmelkjær ligger 

Sneftrup — skreves gerne i gamle Dage for Sneptrup —, 
en meget lang, men forholdsvis smal Jordstrimmel.

De høje Jorder er meget skarpe, men der er en Del 
Eng og megen Mose til Sneftrup, og efter at Mergelbanen 
kom og Mosesagen blev levende, skete de store Frem
skridt i Sneftrup.

Øst for Sneftrupgaarde ligger Troldbjergene og længst 
i Øst har vi Starkrog og Smedekoners Eng. Paa Sneftrup 
Mark er nu bygget mindst 20 Gaarde og Huse, som er 
udskiftede fra de to gamle Sneftrupgaarde.
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„Ved Aar 1500 svarer Oluff i Sneptrup 2 ørtig roug, 
2 pund smør, 1 skouogn, 1 skosuin og dags gierning“. 
(Eline Gøyes Jordebog).

1702 er der næppe heller mere end én Gaard i 
Sneftrup, og den var Fæstegaard under Østertoft i Stadil 
Sogn. Fæstebonden hed Mads Christensen, og han 
skyldte 7 Tdr. 4 Skp. 2 Fdk, Siden var der 2 Gaarde,

Sognefoged P. Christensen, Sneftrup.

Vester og Øster Sneftrup, de laa ikke ret langt fra 
hinanden og tæt ved Aaen, der er endnu Træer og en 
gammel Smedie, hvor den ene af Gaardene laa.

Vester Sneftrup flyttedes først lidt Nord for i 1896. 
Gaarden har endnu over 100 ha., men meget er Hede. 
Ejeren er Jens Sørensen fra Sjørslev Sogn.

Øster Sneftrup flyttedes et godt Stykke i Øst i 
1853 af P. Knudsen; Gaarden brændte 1856, men han
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opførte den igen. Endnu staar disse Bygninger, og 
endnu er Stuehuset meget rummeligt, endda der er nedrevet 
4 Fag af det. Det maa have været et mægtigt Stuehus 
i sin Tid, men dets Ejer vår jo ogsaa Folketingsmand.

15. Septbr. 1830 er død Christen Ovesen, Tjenestekarl i Sneftrup, 
18 Aar gi., hængte sig selv i en Kornlade og blev efter Amts
skrivelse af 21. Septbr. 1830 begravet paa Ørre Kirkegaard uden 
Jordspaakastelse.

4. Maj 1857 er død Elisabeth Andersdatter, Enke efter Gaard- 
ejer P. Nielsen i V. Sneptrup, 98 Aar. (Kirkebogen).

P. Knudsen, som døde 19. Juni 1878, 68 Aar, havde 
kun et Barn, som blev gift med Kristen Kristensen 
(kaldet Andreassen) fra Simmelkjær, hvis Søn, Sognefoged 
Peder Sneftrup, nu ejer 0. Sneftrup, og er den eneste, 
der er opnævnt efter Folketingsmand P. Knudsen.

Peder Knudsen var Handelsmand; stammede fra 
Sunds, han havde haft flere Gaarde, før han kom til 
Sneftrup, hvortil han kom fra Fly. Han havde mange 
Processer, navnlig med de store. En Herredsfoged i 
Viborg maatte saaledes fortrække for P. Knudsens Skyld, 
fortælles der. Men de smaa i Samfundet hjalp han. Han 
var ikke bange for at sige sip Mening.

Ved et Gilde blev der Tale om Rigsdagsvalget, og P. Knudsen 
ytrede, at. det gjaldt om at faa en retfærdig Mand. „Retfærdig, 
ja hvem er ikke retfærdig?“ sagde Præsten. „Ja saa vil jeg 
allet først pege paa Dem“, sagde P. Knudsen.

P. Knudsen og Jens Clausager i Sædding sad i 
Rigsdagen sammen og mødtes somme Tider i Nybro 
Mølle, naar de rejste til København. P. Knudsen skildres 
som en svær Mand. Jens Andersen Favrholdt*) har 
fortalt følgende om P. K.:

P. Knudsen var Studehandler, og han tog hvert Aar en Drift 
Stude med til Sjælland, naar han skulde til Rigsdagen. Jens Øster- 
gaard i Gullestrup, der var P. Knudsens gode Ven, var hans 
Stiller ved flere Valg. Den Gang blev der ved Valg ikke brugt 
saa mange Ord som nu. Jens Østergaard var en gemytlig Mand,

♦) Nu Sogneraadssekretær i Vejen.
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men ingen Taler. En af hans korte Taler lød saaledes; „Her er 
en Mand, som efter min Forstand er godt skikket til at være 
Rigsdagsmand“.*)

Justitsraad Krarup fortæller om P. Knudsen bl. a. føl
gende :**)

„Gaardejer Jens Østergaard i Gullestrup stillede P. Knudsen 
i Sneftrup, anbefalede ham som en Mand. der var udmærket til 
at forsvare sig, og man troede, det derpaa vilde komme an i 
Rigsdagen (4. Decbr. 1849). Da Jens Østergaard som Handelsmand 
havde et stort Publikum med sig, vandt P. Knudsen en let Sejr 
over sin Modkandidat Herredsfoged Tillisch. P. Knudsen fik 
249 St., T. 96.

Da P. Knudsen skulde holde sin Jomfrutale under Valghandlingen, 
gik han komplet i Staa og stod længe ganske tavs uden at sige 
et eneste Ord; men med stor Sindsro tog han et Stykke Papir 
op af Lommen og begyndte ^t læse op derefter, hvad der dog 
blev ham forment af Valgbestyrelsens Formand. P. Knudsen 
havde Valgkredsen omtrent i 10 Aar“.

P. Knudsen hørte man ikke lukke sin Mund op i 
Rigsdagen, bemærker Krarup.

1 1840erne havde man i Vester Sneftrup 120 Faar, og man 
avlede mange Kartofler, dertil passede den skarpe Jord. Tater
kongen Johs. Axelsen havde to Sønner, som hjalp at tage dem op***), 
de fik Kartofler derfor. Da de var færdige, skulde Niels Sneftrups 
unge Datter Severine køre Kartoflerne og de to Sønner hjem 
over Heden til Sammelstedby, og hun gjorde det ogsaa, skønt 
hun var Livsens ræd for de to unge Fyre. Johs. Axelsen tog 
imod dem udenfor sit Hus. Og saasnart Severine fik aflæsset, 
kørte hun meget rask hjemad, hun var ræd for, at Sønnerne 
skulde løbe efter og springe op i Vognen. (Fortalt af Severines 
Datter, Modehandlerinde Karen Holm i Herning).

*) Fortalt af Favrholdt under en Valghandling i Herning.
**) „Fra Hammerum Herred“ fra Side 83.

***) Johs. Axelsen var Nabo til V. Sneftrup, kun var der en stor 
Hede imellem; den er der endnu.



SKOLEN.
Ørre Sogns Skolevæsen stod som andre Steder ikke 

højt i gamle Dage. De første Udtalelser om Ørre Skole, 
som rimeligvis altid har ligget ved Kirken, er fra ca. 1778 
af Pastor Schandorph (afskrevet af Provst Htibertz efter 
en gammel Kaldsbog) og lyder saaledes:

„Skolen. Deraf findes fligen uden den ringe brøst- 
fældige Skole i Enden af Degneboligen, som højlig be
høver Reparation. Skolens Størrelse er 3 Fag, bygget af 
noget ringe Fyrretømmer; derfor kan saadanne Fyr-Stolper 
ej andet end synke og Huset forfalde, ligesom Stolperne 
afraadne; særdeles da Grunden er lav og fugtig“.

Ved Aar 1799 hedder det i en Indberetning af Pastor 
Kjerulf: „Degnekaldets aarlige Indkomst med Skoleløn 
iberegnet kan det ene Aar med det andet ej beløbe sig 
til mere end 30—40 Rigsd. Til Degneboligen er hverken 
henlagt Ager eller Eng. Ørre Degnebolig er ingensinde 
indløst af Eftermanden, men Degn efter Degn modtaget 
det i den Stand, det er forefunden, uden Betaling“.

DEGNE OG LÆRERE I ØRRE.
Oprindelig var der vel Løbedegne i Ørre som andre 

Steder. Siden kom der Sognedegne*).
1. Laurs Christensen er den første Degn, man ved 

lidt om. Han var Degn for Ørre og Hodsager, som var 
et Pastorat, og boede i Aamosegaard, men han var tillige

*) Se „Fra Løbedegnenes Tid“ af P. Storg. Pedersen, S. 40
Aarg. 1907 i Harsyssels Aarbog.
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Ulvejæger, thi den 1. Juni 1689 præsenterede han for 
Hammerum Herreds Ret „tvende unge Ulve“. Og 24. 
Maj 1690 atter „2 levende Ulveunger, fanget i Simmelkjær“ 
og fik begge Gange sin Betaling anerkendt af Retten. 
(Harsyssels Aarbog 1907, S. 115—16).

Den næste, man ved lidt om, er
2. Alexander Lauritsen, Degn til Ørre og Hods

ager Sogne*). „Han er ingen Sædedegn og har ingen 
Degnebolig, men er en Fæstebonde af Lergravs Gods". 
Han har dog næppe boet i Aulum, Lergrav havde ogsaa 
Gods i andre Sogne. Om ham testerer Ørre Præst, 
S. Krøyer, den 11. Oktober 1714, „at han ikke ved sit 
Skolehold kan have det kære, bare og tørre Brød til hans 
Underholdning**)“.

3. Lars Alexandersen Lassen — rimeligvis Søn af 
Nr. 2 — er den tredie Degn, man ved noget om. Præsten 
Schandorph, der kom til Ørre 1755, siger i Forordet til 
sin Ministerialbog, at Lars Alexandersen Lassen blev 
Sognedegn for Ørre og Hodsager, før han (Præsten) kom 
til Sognet. Og han har nok boet ved Ørre Kirke. 1755 
er han tegnet som Altergæst fra Ørre Skole sammen med 
hans Moder Ingeborg. Schandorph siger ogsaa i omtalte 
Forord, at der ikke fandtes nogen anden Ministerialbog 
end hos Degnen.

1758 Søndag efter Paaske blev Degnen Lars Alexan- 
dersens Lig jordet. (Ørre Kirkebog).

En af de ældste Folk i Ørre 1875 var Fattiglem Else 
Isen, eller Else Skole, død 9. Januar 1878, 88*’/12 Aar, 
Datter af Lærer Peder Isen. Hun har til Lærer Holmgaard 
opgivet Navne m. m. paa de første Degne, hun kunde 
huske. Den første var Kristen Iversen, efter ham kom 
hans Svigersøn Peder Isen.

*) Efter Evald Tang Kristensen kaldet 14. Aug 1706.
**) Degnenes økonomiske Tilstand i Hammerum Herred af P.

Storg. Pedersen, Hardsyssels Aarbog 1907, S. 56).
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4. Christen Iversen var Degn 1758—1775. Endnu 

findes der i Ørre gamle Præstearkiv i Viborg Landsarkiv 
en Ministerialbog fra 1760—75 ført af Christen Iversen 
og indeholdende blandede Ministerialia.

1775, 28. Decbr. blev Degnen Christen Iversens Lig 
jordet, 71 Aar. 1774, den 1. Febr. døde hans Hustru, 
65 Aar. (Ørre Kirkebog).

5. Peder Nielsen Isen var Degn fra 1776—1807. 
Kirkebogen siger: 1807, 26. Marts døde Sr. Peder Nielsen 
Isen, Sognedegn for Ørre og Hodsager Menigheder, 59*/2 
Aar gi., begr. 3. April — var altsaa gift med Formandens 
Datter. Peder Isens Enke, Bodild Kirstine Christensdatter, 
døde 1829, 81 Aar.

Else Isen har opgivet til Holmgaard, at hendes Fader 
var Lærer i 21 Aar i Slutningen af 18de Aarhundrede og 
Begyndelsen af 19de Aarh., men det har været 31 Aar. 
Degnens Ministerialbog fra 1776—1807 begynder saaledes:

„Anno 1776 den 28de Januar Blev Jeg Peder Nielsen 
Isen Ind Sat Til degen her i Øire og Hodsager menigheder 
og er de fornævnte Paginers Døbebog som følger“.

Denne Kirkebog er paa 150 Sider og bredt ført 
med blandede Ministerialia. Senere er paa Kirkebogens 
første Side skrevet: „Biskobens visitas 1778 den 17. Maj, 
4. Søndag efter Paaske i Ørre Kierke testerer.

Peder Nielsen Isen.
1787 d. 1. Juli. Ved Folke Tællingen var i alt i Ørre 255 m.

og i Hodsager 90 m. 
i alt Er 345 m.

Anno 1807 d. 1. Februar var ved Optællingen i
Ørre Sogn 309 Pers.

Hodsager Sogn 99 Pers. 
Ialt 408 Personer“.

Degnen Peder Isen havde 1776 to Boelsteder med lidt
Jord til. Han betalte Landgilde til Hr. Speitzer, Ejeren 
af Sindinggaard. Da Udskiftningen fandt Sted 1803, fik
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Degnén samme Huse og Agerjord samt et Stykke Eng 
til Græsning og et Par Stkr. til Høslet paa begge Sider 
af Aaen. Ørre Sogns Beboere købte dette af Hovedgaards- 
ejeren til fremtidig Brug for Degnen Jens Rømer.

(Embedsbogen).
Aar 1800 er af Pastor Kjerulf bl. a. indgivet følgende 

Beretning om Ørre og Hodsager Skolevæsen:
„Huset hvori Skolen holdes bestaar af 7 Fag, de 3 

Fag er til Skolehus, og de 4 Fag beboes af Degnen, 
som tillige er Skoleholder.

Skolehuset skal holdes vedlige af Sognet, men er i 
maadelig Stand. En Del nær beliggende farlige Aaer og 
Vande at overkomme. En Del har 1 Mil og andre 1 ’/2 Mil.

Skoleholderen Peder Isen er 54 Aar gi., er ej Seminarist 
er uduelig. 60 Børn hører til Distriktet.

Indkomst 8 rd. 4 mk. 12 sk. 55 Læs Lyngtorv.
Hvad lærer Børnene i Skolen? Catechismus, den nye 

Lærebog, læser i Bibelen.
I Hodsager er ingen Skolebygning, der holdes Om

gangskole, og naar Skoleholderen er længst i Sognet, 
haver Børnene 5 Fjerdingvej. Degnen hedder Jens Knudsen 
og er 48 Aar gi. Er ej Seminarist er uduelig.

Løn: Lysepenge 3 rd. 2 mk. og af Sognet 4 mark. 
Ongefær 19 Børn, lærer samme som i Ørre.

Ørre Præstegaard d. 2. Jan. 1800. Niels Kjerulf")“.
Lærer Peder Isen havde ifølge Kirkebogen flere Børn 

end Else, der alt er nævnt. 1815 er Pigen Birthe Sophie 
Pedersdatter Isen, tjenende i Ørre Præstegaard, 28*/2 Aar 
gi., viet til Lars Nielsen Melgaard fra Oustrup.

Ane Catrine Pedersdatter. Datter af afdøde Degn Peder 
Isen, død 19. Decbr. 1827 i Store Lonnebjerg, hvor en 
Tørvestak faldt ned over hende og kvalte hende paa 
Stedet, 37 Aar.

Død 15. Maj 1841 Frants Pedersen Isen, Almisselem 
i Ørre, Enkemand, 57 Aar.

*) Fra Side 180 i Hiibertzs Kaldsbog.
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Død 22. Novbr. 1851, Else Isen, rimeligvis Datter af 
Frants Isen, Tjenestepige i Thalund, født her i Sognet. 
Druknede sig i Storaaen.

6. Jens Peter Rømer blev i 1807 af Biskoppen 
kaldet fra Sunds til Ørre som Degn. Han var i nogle 
Aar tillige Kirkesanger i Hodsager Sogn, indtil dette 1822 
lagdes til Aulum, og Sinding lagdes til Ørre. (Kaldsbg.)

Efter Else Isen var han „en Abekat“. — Død som 
Sognedegn for Ørre og Hodsager 1. Febr. 1823, 69 Aar. 
Hans Enke, Karen Nielsdatter, død i Brændgaard, 18. Marts 
1827. Hendes Alder er ikke optegnet i Kirkebogen.

I hans Tid er sikkert den Skole bygget, som 1872 
blev nedrevet. Skoleloven af 1814 maa jo have forandret 
Forholdene ogsaa for Ørre Skolevæsen. Den første Skole- 
forhandlingsprotokol for Ørre Sogn begynder 1822.

Den 29. Marts 1822 er Skolekommissionen forsamlet 
i Ørre Skole for at faa bl. a. en Indberetning i Stand om 
Skolens Tilstand. Man maa have foreslaaet Læreren at 
gaa noget videre i sin Undervisning. Skolelæreren svarede, 
at siden der var saa mange Børn til Indenadslæsning, saa 
kunde der ingen Tid blive til Forstandsøvelser. Antallet 
af skolepligtige Børn er 20, af disse skriver 5, 3 regner 
paa Tavle. Hvilke Bøger bruges ved Indenadslæsning? 
Sjælens gudelige Samtaler. Guldbergs aabenbarede 
Theologi. Bibelen. Første og anden Læsebog af Vilstrup, 
samt Lærebogen. Kommissionens Dom om baade Inden- 
og Udenadslæsningen er meget fordelagtig for alle Børn. 
Forsømmelserne ere paa Grund af Vandfloden i lang Tid 
og flere Gange Vejbroers Brøstfældighed, ondt Vejr og 
tildels undertiden Sygdom.

Foruden Degneskolen holdes i Ørre en Biskole, som 
flytter omkring.

Ørre Skole, 29. Marts 1822.
H. P. Htibertz. Morten Mortensen.

m. ført Pen.
Søren Ansbierre. Iver Poulsen.
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7. Niels Christian Johnsen, Degn fra 1823—1849. 
Havde været Skriver paa et Kontor. Efter Else Isens 
Fortælling skrev han godt, og det passer. Efter hende 
var han ikke Seminarist; men da han bliver gift, kaldes 
han Sognedegn og Seminarist. Han blev den 23. Septbr. 
1823 gift i Ørre Kirke med Pigen Anne Pedersdatter, som 
tjente hos Sognefoged Poul Christensen i Ansbjerg. Han 
opgives at være 42 Aar og hun 33. De havde Børn 
sammen, senere blev de skilte, dog efter indbyrdes 
Overenskomst, melder Kirkebogen. Johnsen var drikfældig. 
Hun boede i Sammelstedby, død 4. Januar 1841, begravet 
20. Januar, 54 Aar. Kirkebogen melder: „Funden ihjel- 
frossen den 5. Januar paa Landevejen til Simmelkjær, 
omkommen under et stort Snefog“.

(Nogle unge Karle fra Ørre — deriblandt min Fader —, 
som gik fra Julegilde i Simmelkjær, fandt hende død og 
stivfrossen og bar hende paa deres Stokke til hendes Hus).

Jens Løvenhøj i Aulum — nu 80 Aar —, gik en Sommer 
til Skole hos Johnsen og har fortalt mig følgende derom:

„Baade smaa og store gik i Skole sammen, de gik 
fra Kl. 12 til 3, altsaa i den Tid Folk ellers fik deres 
Middagssøvn, følgelig var baade Børn og Lærer søvnige. 
Med Lærdommen var det kun smaat bevendt, og somme 
Tider kom der ingen Børn i Skole. Johnsen slog ikke, 
derimod var han tit drukken. Han sad ofte, ogsaa i 
Skoletiden, paa den lille Beværtning, der var i Digehuset 
lige ved Skolen. I Frikvarteret løb Børnene ofte helt 
væk, og saa kunde man høre Johnsen raabe efter dem. 
Til Eksamenerne klarede han sig helt godt“.

Th. Olesen har fortalt, at da Johnsen gik af som Lærer, 
blev der til ham bygget 4 Fag af det nuværende Fattighus, 
og det kaldtes Pensionshuset, thi Johnsen fik en lille 
Pension, som efter gi. Maren i Ørregaard blev ham ud
betalt i smaa Summer af Pastor Sølling, ellers vilde han 
bruge Pengene for hurtig. Fru Sølling fik udvirket, at 
han i lang Tid frit fik Middagsmad i Præstegaarden.
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Th. Olesen har ligeledes fortalt mig, at Johnsen en Dag 
sagde til hans Moder i Vejrmøllen: „Nu rejser jeg snart“, 
hvortil hun sagde: „Hvor rejser Johnsen hen, til Varde 
maaske?“ (fra hvilken Egn han nok var). „Nej til Himlen“, 
svarede Johnsen. Kort efter fandt man ham død i 
Pensionshuset. Død 21.Novbr. 1855, 74 Aar. Kirkebogen 
melder, at han døde uden forudgaaende Sygdom.

I 1846 blev der gjort Forslag til en ny Skoleplan for 
Sognet.

8. Jens Christian Skov var Seminarist, kom nok 
fra Sinding. Var Lærer i Ørre fra 1849—53 og flyttede 
derfra til Vildbjerg.

9. Anders Graver siges kun at have været Lærer 
i Ørre i 6 Uger i 1853. „Anders Graver, 55 Aar. Kirke
sanger og Skolelærer i Ørre Hovedskole. Født i Voldum 
Sogn af Faderen Skolelærer Jens Graver og Hustru Bolette. 
Død af Blæresygdom. Kom 1853.“ GI. Maren i Ørregaard 
har fortalt, at Graver blev afsat fra et Embede, fordi 
Kontrollørerne opdagede, at hans Kone brændte Brændevin. 
Senere blev han saa Degn i Ørre. Hans Enke, der en 
Tid boede i Pensionshuset, vilde tage sig en høj Snaps.

10. Morten Jørgensen Stokholm fra 1853—69. 
Var ikke Seminarist. Død i Ørre 30. Maj 1869, 74 Aar. 
Ivrig Avlsmand, holdt tre Køer, samlede Penge, skønt han 
var yderst fattig, da han kom. Hans Kone Maren, eller 
Madam Stokholm, døde hos en Søn, der var Lærer i 
Estvad, hvortil huri flyttede efter Mandens Død.

Stokholm, der var en godt bygget Mand, havde paa 
sine gamle Dage sølvhvidt Haar, og naar han kom om 
i Hjemmene, sendte han ud i Rummet mægtige Røgskyer 
af en stor sølvbeslagen Merskums Pibe, og saa holdt 
han af en god Passiar, mens han af og til læmpelig 
kløede sig i sit lange lokkede Haar. Stokholm havde 
maaske været en nogenlunde Lærer, men tilsidst kunde 
han slet ikke holde Orden i Skolen, skønt han ikke var 
bange for at slaa. Naar han gik op til Pulten efter
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Spanskrøret, kunde han sige: „Jeg skal Minsalighed lære 
jer“, og saa vankede der Klø, forudsat at Spanskrøret var 
til Stede, thi det var — mærkelig nok — ofte væk.

Laust Nielsen i Ørregaard har fortalt, at det skete, at 
Stokholm drak vel meget, såa han faldt i Søvn paa sin 
Stol; naar saa Hovedet sank saa meget, at hans flade 
Kasket faldt med et Klask paa Gulvet, tog Børnene 
straks Affære, Vinduerne kom op, og ud kravlede Børnene. 
Døren lukkede man ikke op, den vilde knirke og kunde 
saaledes vække Degnen.

Et meget almindeligt brugt Kneb var, at en af de store 
Drenge, somme Tider ogsaa en af Pigerne, stod op og 
bad om at gaa ud i et nødvendigt Ærinde, og det kunde 
Degnen jo ikke nægte, men naar Vedkommende fik Døren 
op: vips, saa fløj de andre store Drenge bagefter, og til
bage blev kun de fleste Piger og vi smaa Drenge. Og 
de, der var ude, kom ikke snarlig igen, de købte Lakrits 
hos Søren Lonnebjerg, eller bedrev andre Skarnsstreger.

Stokholm gjorde dog ogsaa meget for at glæde 
Børnene, han brugte meget at spille Violin for dem i 
Frikvartererne, og saa dansede de. Hver Fastelavnsmandag 
holdt han Gilde for alle Skolebørn, og de fik Kaffe, han 
spillede for dem og fornøjede dem saa godt, han kunde. 
Og Fastelavnsgildet glædede Børnene sig til hele Aaret. 
Stokholm skrev Sange til Bryllupper og Begravelser, 
meget ofte blev Sangene indrammede til at pryde Væggene, 
og endnu kan man træffe paa dem omkring i Hjemmne.

Stokholm maatte omsider holde Hjælpelærer, og fra 
1867—69 havde han 3 unge Seminarister, hvis Fornavne 
jeg aldrig har hørt eller set. Den første og den, der var 
hos ham længst, var

11. j^Vi sti sen. Med ham kom de nye Skoletanker 
til Ørre, før havde man terpet i de gamle, forbenede 
Lærebøger og lært en Smule Læsning og Skrivning, men 
dødt var der i Skolen. Nu blev der Liv, og det var en 
Fornøjelse at komme i Skole. V. fortalte for Børnene,
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lærte dem at synge Salmer og Sange og drev ivrig 
Gymnastik. Han var en høj, slank Mand, gik altid i en 
sort Klædes Frakke, og naar han med spænstige Skridt 
gik op og ned ad Gulvet og fortalte om, hvad vi aldrig 
før havde hørt, ofte med livlige Armbevægelser, ja da 
saa vi op til ham som til en Halvgud. Og de store 
Drenge, som hos Stokholm mest tænkte paa Spilopper, 
de sad nu med aaben Mund og ønskede, at den Fortællen 
aldrig kunde faa Ende. Aldrig behøvede han at lægge 
Haand paa nogen af dem, nu gik alt af sig selv, og ingen 
vilde være hjemme fra Skole. Og saa højt blev der til 
Loftet i den gamle Skolestue, at jeg bestandig synes, at 
Vistisen maa have holdt Skole i den ny. Vistisen og 
Pastor Utke oprettede Ørre Sogns Læseforening. Det 
var med Vemod for Børn og mange Hjem, da det 
erfaredes, at Vistisen skulde rejse, vist efter ca. P/2 Aar. 
Efter ham kom

12. Smith, en lille spids Mand, der vist nok kunde 
sine Ting og gjorde sin Pligt, men nu var det ikke 
længere skønt at komme i Skole. S. var hidsig og pirrelig, 
naar hans Pen rullede ned ad den skraa Pult, kunde han 
tage og hugge den haardt i Pulten, hvorefter den rullede 
med dobbelt Fart. Ørefigener uddelte han ikke faa af, 
men slog aldrig haardt, saa ingen tog Skade af dem. 
En Dag under Aftensangen maa en Drengs Toner have 
skurret ham slemt i Ørene, thi pludselig fo’r han hen og 
langede Salmebogen ned paa Drengens Hoved, saa Bogen 
gik fra ham og faldt med et stort Klask ned paa Bordet. 
Børnene holdt ikke af ham; han var rimeligvis allerede 
syg den Gang, thi han døde kort efter, at han kom fra 
Ørre. Han efterfulgtes af

13. Nedergaard, som kun var ganske kort i Ørre, 
thi 1869 blev der kaldet en ny Lærer nemlig:

14. Iver Kristensen Holmgaard. Han er født i 
Grynnerup i Salling 12. Aug. 1845, død i Ørre 10. Juni 1913. 
Han er dimitteret fra Ranum Seminarium, hvor Ludvig
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Chi. Müllers Aand raadede, og Kammeratskabet dér havde 
stor Betydning for ham. En Tid var han Huslærer hos 
Niels Merrild i Bærslund i Rind Sogn og en ganske kort 
Tid Lærer ved Hammerum Højskole.

Den 13. Septbr. 1869 kom han til Ørre, hvor han 
altsaa var Lærer lige ved 44 Aar.

Lærer Holmgaard.

Man saa og følte straks, at her var en Mand, der 
baade vilde og kunde noget, og hans Betydning for Ørre 
i de mange Aar kan vanskelig maales. Præsterne kaldte 
ham spøgende for det faste Punkt i Ørre, thi medens de 
flyttede efter faa Aars Forløb, blev Holmgaard; han har 
saaledes været Degn i Ørre under 7 Præster. Han har 
vist kun én Gang søgt nyt Embede fra Ørre og var nok 
glad ved, han ikke fik det. Holmgaard var en energisk 
og livlig Lærer, der førte Børnene vidt i praktiske Fær-
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digheder, og i aandelig Henseende fik han vidtrækkende 
Betydning; mange af hans Elever er ham dybt taknemlige.

Det var ikke de egentlige Religionstimer, der var de 
bedste hos ham; nej, de rigeste var hans Historie- og 
Litteraturtimer, i dem fik han sagt, hvad der særlig havde 
grebet ham, og det var det, der fik mest Betydning for 
Børnene, ialfald for mig.

Pastor Terkelsen sagde bl. a. ved hans Baare: „Hans 
Maade at holde Skole paa var for mig noget stort. Han

Skolen og Kirken i Ørre.

holdt personlig Skole; det var et levende Menneske, som 
gav sig selv og prægede Skolen med sin Alvor og sin 
Skæmt. Han fortalte, og han kunde ogsaa faa Børnene 
til at fortælle“.

Holmgaard ejede megen Lune, og hans Satire frygtede 
vi mere end hans Tamp, der gerne laa urørt. Holberg 
var rigtig hans Mand, og der blev da ogsaa særlig festligt 
i Skolen, naar vi kom til ham. Det allerfornøjeligste 
syntes mig at være, naar han fortalte om, da Teatrene 
igen blev aabnede under Frederik den femte, og Holbergs 
Komedier igen blev spillet. Da fik Danskerne Lov at le 
igen, som deres Natur var, ret at være Mennesker.
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Morgenandagt holdt Holmgaard hver Dag i Skolen, 
og der blev sunget meget, for hver Time blev der altid 
sunget en Sang.

Men Holmgaard magtede mere end Børneskolen, han 
kom snart i Forbindelse med Ungdommen, for hvem han 
holdt Aftenskole og Sangskole. Han oprettede Skytte
forening, Foredragsforening osv. For Afholdssagen har 
vel ingen her paa Egnen gjort saa meget som H. Han 
skrev ogsaa Sange og et Par Komedier. Indtil det sidste 
var han ungdommelig nok til at forstaa og have Tro til, 
at der var noget berettiget i det ny, der stadig kom frem.

Holmgaard tog ogsaa snart efter, at han kom til Ørre, 
fat paa at faa noget ud af Jordlodden, idet han fik et Par 
„Russere“. Da han selv begyndte at pløje, tog han saa 
skæv en Fure, at man kunde se, at det Arbejde duede 
han ikke til; men det varede kun kort, før ingen tog 
Furen mere lige end Holmgaard, og det havde Sogne- 
mændene Respekt for. Snart købte han Jord og lagde 
til Skolelodden, han staldfodrede om Sommeren og var 
den første i Sognet, der begyndte at dyrke Roer; men 
Folk tænkte den første Sommer: Hvad mon de kan blive 
til paa denne ikke første Klasses Jord? man havde næppe 
megen Tro til dem. Men da om Efteraaret store Gulerødder 
og Kaalroer laa opskaarne paa Marken, struttende af Saft 
og Sødme, da var det nok ikke blot Køernes Tænder, 
der løb i Vand.

Medens de fleste Lærere søger at komme af med 
Jordlodden, købte Holmgaard stadig mere Jord, og paa 
sine ældre Dage byggede han sin Gaard „Ørrehus“ tæt 
ved Skolen og drev den til sin Død. Holmgaard var en 
meget flittig Mand. Han var kun syg et Døgn, han døde 
— vist af Hjerteslag — Kl. U/2 Efterm. Tirsdag d. 10. 
Juni 1913 og blev begravet 17. Juni*). Mange Mennesker

*) Jeg saa °g talte med Holmgaard sidste Gang 5 Dage før 
hans Død, nemlig 5. Juni ved Grundlovsfesten i Ørre Præste- 
gaards Have. Han sang da for og var livlig som altid.
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var kommen tilstede den Dag. Ved Baaren i Kirken 
talte Præsterne Buus og Terkelsen, Lærerne Staunstrup 
og Simonsen, Vognmand A. Jensen fra Viborg (for 
Afholdsforeningerne) og Folketingsmand Rasmus Nielsen. 
Holmgaards gode Ven Provst Elmquist kunde ikke være 
tilstede ved Begravelsen, men i „Herning Folkeblad“ for
14. Juni skrev han et Mindeord om ham, og da det synes 
mig at være det mest træffende, der i Korthed er sagt 
om Holmgaard, saa optages her Mindeordet i sin Helhed:

„Dersom der i Ørre er gjort et godt og glædeligt 
Arbejde i kristelig og folkelig Retning i den sidste 
Menneskealder, da skyldes det fuldt saa meget Lærer 
Holmgaard som de Præster, der i den paagældende 
Aarrække har virket i dette Sogn. Det er ikke blot 
Afholdssagen, der i ham har haft sin — jeg kan gerne 
sige: begejstrede — Banebryder og Forkæmper. Det er 
ej heller alene den store Flok af Skolebørn, som i omtrent 
40 Aar er udgaaet fra Ørre Skole, der nu som voksne 
Mænd og Kvinder bevarer Holmgaard i taknemlig og 
kærlig Erindring som deres dygtige Barndomslærer. 
Ogsaa enhver, der elsker Kristenlivet og det sunde 
Folkelivs Udvikling paa disse Hedeegne, og som med 
Glæde har set det vokse fra Aar til Aar, vil takke Iver 
Kristensen Holmgaard i hans Grav som en af Livets 
ægte og mest trofaste Venner.

Dersom jeg skulde give min gamle Ven et Skudsmaal, 
der i Korthed kunde betegne hans Ejendommelighed, da 
vilde jeg sige: Han var en ægte dansk (maaske særlig 
jysk) Natur. Den Sindighed, som uden at have noget at 
gøre med Magelighed, er et Særkende hos de bedste af 
vort Folk, prægede Holmgaards hele Væsen. Dertil kom 
en Sundhed og Jævnhed i Opfattelsen af de dybeste 
helligste Livsspørgsmaal, som bestandig holdt ham fri 
for den Overspændthed og Unaturlighed, der desværre 
klæber ved mange af vor Tids religiøse og folkelige 
Foregangsmænd. Og bagved Sindigheden, Sundheden og
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Jævnheden brændte en Energi, hvis inderste Bevægkraft 
var en urokkelig Udholdenhed og Trofasthed i det Arbejde, 
han viede sine Kræfter. Den Sky for at aabenbare Hjertets 
dybeste og inderste Liv, som ogsaa er et af Trækkene i 
vor Folkekarakter, var i saa høj Grad tilstede hos Holm- 
gaard, at man først skulde kende ham gennem en længere 
Tid for at opdage, hvilken dyb og alvorlig Gudsfrygt, 
hvilken varm og inderlig Kærlighed til Guds Rige og 
Menneskene, der boede i hans Indre. Jeg sagde en Gang 
i Begyndelsen af vort Bekendtskab til ham: „De har et 
kantet Væsen, Holmgaard!“ Det var maaske sandt. Han 
kunde vel i mange Maader kaldes for „en usleben 
Diamant“. Men en Diamant var han, med denne 
Ædelstens Fasthed og Haardhed, Udholdenhed og Sejg- 
hed. Det kendtes i alt, hvad han tog sig for og vilde 
føre igennem. Men ikke mindre kendtes den ægte 
Diamants Glans i det usigelig milde og kærlige Smil, 
der kunde gaa over hans Ansigt, naar han over de blaa 
Briller saa paa en Ven, som han holdt af, bød ham 
Velkommen eller sagde ham Farvel.

Holmgaard var en dansk Natur. Det spøgefulde og 
humoristiske, der ligger i vor Folkekarakter, var dybt 
sammensmeltet med hans Personlighed. Faa kunde som 
han nyde en Spøg. Faa kunde som han fornøje sig 
over det morsomme, og paa en harmløs Maade le ad 
det latterlige.

Jeg ved ikke af, at Holmgaard nogensinde er optraadt 
som religiøs Taler. I Henseende til Foredrag holdt han 
sig til sin kære Afholdssag. Og dog har han ved sin 
Virken gjort saare meget for det sunde grundtvigske 
Kristenlivs Fremme paa Egnen, ikke mindst blandt de 
Unge, som han havde en sjælden Evne til at forstaa og 
paavirke. — Derfor:

Velsignet være hans Minde!“
13. Septbr. 1909 blev der holdt en lille Festlighed i 

Ørre i Anledning af Holmgaards 40 Aars Jubilæum.
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Holmgaard var Dannebrogsmand.
Han var gift 2 Gange. Første Gang med Edle Mar-

grete Petrea Merrild, født i Bærslund 24. Maj 1853, død i 
Ørre 25. Novbr. 1903. Hun var en prægtig Kvinde, gæstfri 
var hun og havde dybe aandelige Interesser. Hun havde 
en udmærket Sangstemme, som kunde høres over hele 
Kirken,

Edle Holmgaard.

Anden Gang gift 1905 med Mariane Nielsen fra 
Ansbjerg, som nu bor i Gaarden „Ørrehus“; de fik en 
Datter, Asta, født 1906.

Den 24. Novbr. 1914 blev der afsløret en Mindesten 
for Holmgaard. Den skulde have været afsløret om 
Sommeren, men Krigen og andre Omstændigheder gjorde, 
at det skete saa sent.

Afsløringstalen holdtes af Holmgaards gode Ven,
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Valgmenighedspræst Terkelsen fra Herning, og skønt det 
var meget koldt, var der dog kommen mange Mennesker 
tilstede.

Gaardejer Kristen Understrup overdrog Mindestenen 
til Ørre Sogneraad. Derefter fyldtes Forsamlingshuset, 
hvor der ved Kaffen blev holdt mange Mindetaler for 
Holmgaard. Mindestenen er høj og af bornholmsk Granit, 
den har faaet en udmærket Plads ved Landevejen imellem 
Skolen og Samlingshuset og staar fredet i det sydvestre 
Hjørne af Holmgaards Have til bØrrehus“. Holmgaards 
Enke har skænket Grunden.

Øverst bærer Mindestenen en Medaillon af Holmgaard. 
Stenen bærer denne Indskrift:

IVER HOLMGAARD,
Dbmd.

Lærer og Kirkesanger i Ørre 1869—1913.
Rolig og bramfri 
under jævne Kaar 
Du øved tro din Gærning 
i over fireti Aar.
I Skole og i Kirke 
for mangen god Sag 
Gud gav Dig Kraft at virke 
indtil din sidste Dag.

Rejst 1914
af Elever og Venner.

15. Laurids P. Jensen var Vikar i Embedet til 
ca. 1. Februar 1914, da

16. Christian Marius Buhi blev kaldet til Lærer 
og Kirkesanger i Ørre.

I Ørre Hovedskole er i 1915 65 Børn i 2 Klasser. 
Ørre Skole søges af nogle Børn fra Elkjær, Pungvig og 
Lonnebjerg i Sinding Sogn; medens de ikke faa Børn 
fra Romvig søger Kroghøj Skole i Sinding. Af de gamle 
Skoleprotokoller ses, at Børnene fra Romvig fordum gik 
til Skolen i Ørre.



NYGAARD SKOLE.
Skolen ligger Nord i Sognet og kaldes af Folk gerne 

„æ Nar Skuel“. 1827 kaldes den i Skoleprotokollen 
Ørre Nør-Skole. Den nuværende Skole er opført 1878.

Ørre har endnu kun ældre og meget beskedne Skole
bygninger. Nygaard Skole ligger meget heldigt for 
Distriktet, men paa et øde Sted.

1822 har vi den første „Indberetning for Ørre Sogns 
Omgangsskole fra 11. Novbr. 1821 til Paaske 1822 
overensstemmende med Cirkulære af 24. Novbr. 1820“.

Børnenes Antal i begge Klasser er 21, 2 af disse 
skriver og 1 regner paa Tavle. Ved Undervisningen
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bruges: Bibelen, Salmebogen, bibelsk Fortælling, Lære
bogen og Vilstrups Læsebøger.

„De fleste af Børnene læse meget godt, og alle gør 
Fremgang“. En Del Forsømmelser har fundet Sted, mest 
„formedelst Afstand, som er en nødvendig Følge af 
Skolens Omflytning“.

Skoletiden. er 104 Dage. Omgangslæreren hedder 
Jacob Nielsen Boutrup.

I Embedsbogen i Nygaard Skole har gamle Lærer 
Jensen bl. a. skrevet følgende (S. 20—21):

„Fra gammel Tid af gik Ørre Degn til Simmelkjær 
om Sommeren for at holde Skole. Om Vinteren blev 
Børnene underviste ved en lejet Lærer; men da Beboerne 
i Distriktet blev flere, og Børneantallet som Følge deraf 
formeredes, fik Nygaard og Simmelkjær deres egen Lærer, 
som var lejet Aar for Aar, og fik Kost og Logi paa 
Kommunens Regning. Læreren holdt da Skole vekselvis. 
Skolen var en Tid i N. Talund, Sneftrup og Simmelkjær. 
Der blev købt en Jordlod, hvorpaa opførtes en Skole
bygning, senere en Ladebygning. I Simmelkjær har der 
stadig været lejet et Værelse til Skolestue hos Jakob 
Jepsen, indtil Sommeren 1870, da der blev opført en ny 
Skolebygning. Efter de Gamles Udsagn har der været 
følgende lejede Lærere i det nordre Distrikt:

1. Dorte Marie. 2.
3. Jens Skjærbæk. 4.
5. Peter Boutel. 6.

Jens Ingedal. 
Jakob Nautrup*) 
Morten Mølle.

7 og 8. Niels og Søren Hessellund.
9.

11.
13.

Anders Jensen. 
Hans Mortensen. 
Jens Pedersen.

10................ Kølvraa.
12. Niels Eskildsen.
14. Jakob Hansen.

I det Aar, den sidste var Lærer, blev Embedet reguleret
og gjort til et fast Lærerembede, hvortil undertegnede 
blev kaldet den 1. Januar 1862 med en aarlig Løn af

') En kendt Murer i Ørre, boede i Kjelleruphus-
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6 Tdr. Byg efter Kapitelstakst, 50 rdl. i Penge, Skolepenge 
og 6 rdl. til Ildebrændsel, som Læreren selv skal skaffe 
tilveje. Lønnen forbedredes dog noget ved, at de kirkelige 
Indtægter af Distriktet blev tillagt Embedet.

Paa Embedslodden kan holdes 2 Køer og 10 Faar, 
men der kan vistnok holdes flere Kreaturer, naar Jorden 
bliver sat i bedre Drift. Nu har jeg været Lærer her i 
10 Aar, og jeg vil fremdeles ønske, at Gud vil give mig 
Naade til at være til Nytte i den Kreds, jeg er sat til at 
virke for.

Der er ®/4 Mil imellem Skolerne, hvilket giver en Rejse 
for Læreren paa 184l/2 Mil i et Aar, naar man regner 
123 Dage til et halvt Skoleaar. I 10 Aar 1845 Mil.

Nygaard Skole, d. 1. Januar 1872.
Jens Vilhelm Theodor Jensen.

Da jeg kom til Nygaard Skole, var der kun 2 Værelser, 
og Bagerovnen var ude; om Vinteren skete det 2 Gange, 
vi ej kunde bage for Snefog. — Saa fik vi da endelig 
Sogneforstanderskabet til at flytte Ovnen ind og som 
Følge deraf forandre Lejligheden, saa der blev 3 Værelser, 
men saa smaa, at vi ej kunde være tjent med dem, da 
Familien blev større. I det hele har der været skjænket 
Nygaard Skole meget lidt Opmærksomhed af Ved
kommende, men nu lader det til, at det gaar fremad i 
saa Henseende. Jensen“.

16. Jens Vilhelm Theodor Jensen. Tager vi 
den første Lærer, Jakob Boutrup med, saa er J. V. T. 
Jensen den 16de Lærer i Nygaard, der vides nævnt, der 
har naturligvis været flere Omgangslærere. Jens Ingedal 
var Medlem af Skolekommissionen for et lille Hundred 
Aar siden.

Lærer Jensen var født i Taars i Vendsyssel 13. Oktbr. 
1835, død i Simmelkjær (hvor han boede de sidste Aar) 
23. Decbr. 1906.

„Gamle Lærer Jensen“ var en god og varmhjertet 
Mand, ret en Tjener for de Folk, han boede iblandt, og
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han var meget afholdt. Skulde der plantes, blev der 
sendt Bud efter Jensen ogsaa udenfor hans Skoledistrikt, 
Han var Bøndernes Sekretær og Talsmand, naar de skulde 
have gjort noget ved Mergelbanen og mange andre Ting, 
og han havde altid Tid til at tage sig af andres Sager, 
skønt han havde to langt fra hinanden liggende Skoler

Lærer Jensen og Hustru.

i lang Tid og tilmed led meget i et daarligt Ben. Han 
maatte ogsaa lægge et stort Arbejde paa den kummerlige 
Jordlod, der hørte til Skolen; Mergel kastede han og 
Hustru ofte om Aftenen. De-forholdsvis store Træer ved 
Skolen vidner om hans Lyst til Plantning. I „Herning 
Folkeblad“ skrev han aarlig flere Artikler „Fra Heden“, 
der vidnede om hans lyse Haab for Hedens Beboere. 
Fattig blev han alle Dage, men hans gudhengivne Sind
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bar ham gennem alt. Provst Elmquist har skrevet om 
ham:

„Lærer Jensen i Nygaard var en sjælden ydmyg og 
trofast Mand. Skønt i stor Fattigdom og med mange 
Børn, bevarede han Varmen og Nidkærheden i sin Ger
ning overfor ældre og yngre. Han kunde tale til Børnene 
om Guds Kærlighed med lysende Øjne og stærkt Mine
spil, saa man følte, det kom fra Hjertet. Jensen led store 
Smerter i et svagt Ben, men gik trolig over Heden til sin 
Biskole Aar efter Aar. Hans Navn var ukendt i Verden, 
men sikkert skrevet blandt Navnene i Livets Bog.“

Paa Lærer Jensens smukke Mindesten paa Simmel- 
kjær Kirkegaard staar de sande Ord:

„Han tjente tro og glad!“
Stenen er „rejst af taknemlige Venner“.
17. Fr. K. Kr. Thjellesen kom efter Jensen og er 

nu i Skjold ved Horsens.
18. Kristen Pedersen Hollesen, der flyttede til 

Rogenstrup ved Viborg; fra ’/n 1914 i Linderum, Ligilt 
Sogn, Vendsyssel.

19. Christian Marius Buhi, nu i Ørre Hoved
skole, gift med gamle Lærer Jensens Datter.

20. P. Kr. A. J. Juul, flyttet ‘/io 1911 til Skjørbæk, 
Ejdrup Sogn i Aalborg Amt.

21. Iver Peter Vilhelm Petersen, som endnu 
er Lærer i Nygaard.

Nygaard Skole har 40 Børn i to Klasser.



ØRRE PRÆSTEHISTORIE.
Ørre har meget langt tilbage været Anneks til Aulum, 

men herom vides saa godt som intet. I Pastor Schan- 
dorphs Indberetning til Bispen 1767 er optegnet følgende:

„Jeg har forundret mig over, at her fremfor andre 
Steder ej findes nogen Optegnelse i Kirken*), indtil jeg 
forleden af en gammel Degn i Aulum hørte fortælle, at 
Ørre fordum havde været annekteret til Aulum, da jeg 
tænkte: saa kan vel nogle af de i Aulum Kirke optegnede 
Præster regnes her til Ørre Præster.“

1 en gammel Liber daticus fra Ørre, nu i Viborg Lands
arkiv, skriver Pastor Schandorph: . . . „Men min næste 
Nabo Præst, kort Tid værende i Aulum, laante nogle 
(Papirer) af mig til sin Underretning; da — fordi han ei 
leverte mig samme igjen ved sin hastige Forflyttelse til 
et andet Stift, saa blev jeg saaledes af med samme, at 
jeg nu ikke herpaa kan anføre noget ordentligt deraf, før
end jeg enten af min kjære Hr. Prousten eller andre kan 
faa saadanne Gjenparter og Udtoge, som jeg efter Mulig
hed skal stræbe efter at faa, naar Tid og Lejlighed gives 
dertil.“

De saaledes tabte Papirer har vel indeholdt en Del 
Oplysninger om Forholdet mellem Aulum og Ørre.

I mangfoldige Aar hørte Hodsager til Ørre. I en 
Liber daticus staar:

„I alders Tider udgjorde Ørre og Hodsager Sogne et

*) Tavle med Præsterækken.
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Pastorat. Sinding Sogn var da forbundet med Neuling, 
men da Pastor Schmidt til Neuling og Sinding var bleven 
forflyttet til Lundforlund i Sjelland henlagdes Sinding 
Sogn til Ørre og Hodsager ved kongelig Resolution af 
30. Septbr. 1818. 1 Aaret 1823 blev Hodsager Sogn for
enet med Aulum og siden den Tid have Ørre og Sinding 
Sogne udgjort et Pastorat; i Begyndelsen med fælles 
Fattigvæsen, men dette ophørte ifølge Sognets Ønske ved 
Resolution af 11. Oktbr. 1828.“

Kirkegaard, en af Hodsagers bedste Gaarde, var Annex- 
præstegaard; Aar 1800 blev indgivet Ansøgning til Kongen, 
om Fæsteren, Villum Villumsen, kunde købe Gaarden for 
750 rdr. Man syntes, det var for lidt, og der blev senere 
budt mere for den. (GI. Liber daticus).

Haursnap i Sinding har været Annexgaard til Ørre- 
Sinding Præstekald, før til Nøvling-Sinding. 1573 boede, 
efter Wiberg, Præsten Clemens Pedersen i Haursnap.

Haursnap solgtes ved Auktion 1846 for 810 rdl. til 
Niels Christian Thøgersen, uden Besætning.*)

PRÆSTER I ØRRE.
1. Jens.... 16... (Wibergs Præstehistorie).
2. Hr. Lars. (Efter Ørre Liber daticus af 1778).
3. Hr. Christen Pedersen var Præst for Ørre og 

Hodsager i Aarene 1608—20.
4. Laurids Christensen blev ordineret 25. Marts 

1632 til Ørre-Hodsager.**)
Pastor Schandorph skriver i sin Indberetning til Bispen 

1767***):
„Hvad de Præster er angaaende, som har været her, 

da findes intet optegnet hverken i Kirken eller uden for. Det, 
som fortælles om nogle af dem, synes at fortjene deres

*) Søllings Kaldsbog S. 23.
**) Har givet Indberetning om Ørre 1638 (S. 12 og 13).

***) Originalen findes i Ribe Katedralskoles Arkiv.
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Forglemmelse. Efter de ældste Folks Fortællelse kan 
allene 5 af mine Formænd opregnes uden at forklare 
hvorlænge eller kort hver har været her.“

Det er altsaa de fem næste.
5. Christen Jørgensen Fri i Sj, ordineret 24. Juli 

1669’ død eller forflyttet 1682.
Hr. Christen Friis’s Enke, Maren Knudsdatter, klager 

1693 til Kongen, at hun ingen Vederlag har kunnet faa 
af Eftermanden Hr. Peder Lauridsen (Haunelev) for den 
Udgift, hendes Mand havde haft med at opbygge en for
falden Præstegaard. (J. Tegneiser 8. April 1693).

6. Peder Lauridsen Haunelev kom til Ørre 1682. 
Død 1707. I en af de gamle Kirkeregnskabsbøger ser 
man, at han har været Kirkeværge. Kaldes ogsaa Haune- 
løff. Han er jo nok fra Havnelev paa Stevns.

7. Søren Krøyer eller Krøir. Død 1722. Hans 
Enke „levede ungefær 3 Aar efter min Ankomst og op
holdt sig i Falster“ (Schandorph).

8. Lars Friis, død 1743; han var gift med en 
Præstedatter fra Bording, hun „døde ungefær for en 
Maaned siden“ (Schandorph).

Efter Wiberg hed han Laurits Hansen Friis og var født 
1692.

9. Magister Morten Mortensen Lund. Død 15. 
Maj 1755 (Ørre Kbg.). „Han var gift med en Junge fra 
Kjøbenhavn, efter Sigende en Controleurs Datter“ (Schan
dorph).

1747 visiterede Biskop Brorson hos Pastor Lund.
10. Thule Ibsen Schandorp. Kaldet 1755. Or

dineret i Ribe næste Onsdag efter Varde Landemode. 
Indsat 24. Søndag efter Trin. i begge Kirker af forrige 
Provst i Hammerum Herred, Hr. Vitus Bering. Han er 
født i Skanderup ved Kolding.

•I sin Indberetning fortæller han sit Levnedsløb: Ved 
gode Menneskers Hjælp kom han til at studere, da han
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var 20 Aar (før var han Tjener i København, et Sted i 
Kirkebogen staar, at han var Hyrekusk). „5 Aar derefter 
blev jeg endelig Student“. Han tænkte saa paa at blive 
Lærer, men en fornem Gejstlig udvirkede, at han fik 
Præstekaldet i Ørre. „Her har jeg været med Skrøbelig
hed og med Frygt og med stor Bævelse nu paa 12 Aar. 
imidlertid i Henseende til mine udvortes Vilkaar igjennem- 
gaaet megen Besværing og Gjenvordighed. Dog hid
indtil har Herren kjendelig hjulpet. Det som jeg i min 
tilbagehavende korte Levetid ved Guds Naade tragter efter 
er at være efter Guds Villie. O, hvor fornøden er her 
uafladelig at bede om Naade, Visdom og Raad, særdeles 
i den aandelig Betryk og Nød, som heller ikke har været 
borte paa dette Sted og i dette Embede.“

Pastor Schandorph tilhørte sikkert hin Tids fromme 
pietistiske Præster.

Pastor Schandorph har skrevet andre interessante Ting:
„Til St. Hansdag faar man Oste, som skulde være 

1 Pd. af hver Td. Hartkorn, hvilke nogle faa ogsaa give 
upaaklagelig; men en Del give ringe Oste, og saa smaa 
og grønne, at om de skulde gjemmes et halvt Aar vare 
ikkun halvt vægtige.

Paaske Rente bekommes ordinær af en Gaard paa 6 a 
8 tdr. Skyld 40 Hønseæg; af nogle tillige 1 pd. Smør, af 
nogle faa 2 pd. med Æggene; men smaa Gaarde og 
Steder i Proportion af deres Steder; dog findes i de smaa 
Steder at Beboerne, som efter deres Vilkaar overgaa de 
større Steders Beboere med deres Gäver.“

Præstegaardens Bygninger var i daarlig Stand, da S. 
kom, og skønt han har kostet meget paa deres Repara
tion, var „de dog nær ved at falde ned af sig selv, som 
og skede med et Fæhus førend jeg kunde faa samme 
repareret.

14 Fag nye Hus har jeg bygget, men de øvrige nød
vendige Reparationer har været meget mere bekostelige “

1 sin Indberetning af 1767 skriver Schandorph under
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„Fata“ (Skæbne): „Efter Fortællelse skal et Ladehus paa 
18 Fag være blæst ned i en stærk Storm i Hi. Christen 
Friises Tid, og i min Tid for 2'/2 Aar siden blæste et 
andet Hus ned i Storm, efter at vi havde anvendt paa 
Præstegaardens Reparation og Bygning ungefær 300 Rdl. 
Dette nedblæste Hus formaar jeg nu ikke at bygge op 
igjen. Bygge Tømmer er meget dyrt her i Egnen.“

I Schandorphs Formands Tid er bygget to Huse, det 
ene af Beboerne selv i en liden indhegnet Toft Præste- 
gaarderi tilhørende"). „Fordi der i samme Hus holdes 
Kroe for Kirkefolkene og andre som gerne holdte sig der
hen, fandt jeg fornøden at lade Manden tage sit Hus og 
fløtte derfra. Det andet Hus til mere Skade end Nytte 
for Præsten blev og afskaffet.“

Pastor Schandorph døde 18. April 1778, begravet 27., 
65 Aar. Hans Hustru, Eva Cathrina Koch, død i Ørre 
2. Novbr. 1800, 62 Aar. —

11. Niels Nielsen Kjerulff var Præst i Ørre fra 
1778—1804. Om ham m. m. skriver Pastor Sølling i sin 
Kaldsbog fra 1847 følgende: „Kjerulf er født i den nordre 
Del af Vendsyssel 18. Oktober 1742, og som da han blev 
kaldet hertil var Personelkapellan for Albek og Vaar i 
Børglum Herred. Han skal have været en retskaffen 
Mand og en ret dygtig Præst, men efter gamle Sogne
folks Fortællinger maa han have levet i yderst trange Kaar. 
Dette har forøvrigt været Tilfældet med de fleste Præster 
i Hammerum Herred i ældre Tider, og det er sørgeligt 
at høre om, hvorledes deres Børn næsten altid sank ned 
i den laveste Bondestand og ofte døde som Almisselemmer 
eller Røgtere. To af Niels Kjerulfs Børn lever endnu 
(1847) her i Sognet; den ene som Almisselem under 
Aulum Fattigvæsen, og den anden lever som simpelt 
Bondefruentimmer af en hende af Postkassen tillagt Pen
sion. I sit Dødsaar 1804 indlod Pastor Kjerulf sig i 2det

*) Sikkert tæt ved Kirken.
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Ægteskab med en ganske ung Bondepige, hvilket ikke 
skal have bidraget til at blidgjøre hans sidste Dage.

De saaledes nævnte Præster ere alle døde i Ørre, sik- 
kerlig ikke fordi de jo gjerne havde ønsket Forflyttelse, 
da Ørre Præstekald med Hodsager til Annexsogn var et 
meget lidet Embede, især da største Delen af Sogne 
mændene var forkuede Fæstebønder, men Præsterne her 
i Egnen søgte i gamle Dage ikke Forflyttelse, fordi deres 
Ansøgninger i denne Henseende sjælden eller aldrig kom 
i Betragtning. De levede og døde i deres Begyndelses
kald, sukkede under trange Kaar ligesom deres Sogne- 
mænd sukkede i Armod under Hoveriets Tryk, og deres 
Børn bleve Bønder, men dette Billede har dog ogsaa sin 
Lysside, thi det, at Præst og Menighed vidste sig for
bundne for hele Livet, fremkaldte som oftest et inderligt 
Forhold, som nu desværre savnes paa mange Steder, og 
at Sognebeboerne havde lært Præsten at kende i hans 
kraftigste Alder bødet meget paa Svagheder og Mangler, 
som ublide Kaar senere have maattet fremkalde.

De to næstfølgende Præster, som ere forflyttede fra 
Ørre, have dog tilbragt en lang Række af Aar her i Em
bedet, og da de begge have været i Besiddelse af deres 
Menigheders Agtelse og Kjærlighed, var derfor nedarvet 
en stor Tilbøjelighed til med megen Vclvillie at komme 
Præsten imøde. Dette viser sig blandt meget andet ogsaa 
derved, at enhver Tjeneste, som forlanges, bliver ydet af 
Sognebeboerne med største Redebonhed, og det bemærkes, 
at det altid har været Skik og Brug i Ørre, mere end i 
de fleste Nabosogne, at bringe Præsten adskillige Smaa- 
foræringer, hvilket er meget at paaskjønne, ikke saa meget 
med Hensyn til Gavernes Værdi som ved det Sindelag, 
der fremkalder disse.“

Saa langt Sølling. 1 en Indberetning 1794 har Pastor 
Kjerulf under „Høstdage for Præsten“ skrevet følgende:

„Af Huusfolk og Inderster i Ørre og Hodsager Sogne 
haver jeg hverken Høstdag, eller Høstdages Værd, og
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jeg begierer ikke heller, da de fleste af dem ere enten 
gamle, skrøbelige eller sygelige, eller fattige og ufor
muende til at hjelpe dem selv. — Jeg forlangte dem en
gang ved min Ankomst her til Kaldet, da jeg endnu ikke 
nøje kendte deres Vilkaar; de kom ogsaa villig, men da 
de der kunde arbejde opholdt sig efter de Svagere, gik 
Arbejdet saa langsomt, at jeg ved Dagens Ende havde 
tabt, naar jeg fradrog deres Arbejds Værd, deres Under
holdnings Bekostning.

Ørre Præstegaard d. 14. Marts 1794.
Niels Kjerulf.“*)

Pastor Kjerulf har 1801 optegnet Kaldets Indtægter: 
Middeltallet af de sidste 10 Aars

Kornpriser..................... 146 Rd. 4 Mk.
Højtidsoffer '/s hver 10 Rd........... 30 —
Kvæg- og Svintiende............... 4 —
Bryllupper og Barnedaab m. m. • 30 —
Smaa Rædsel af Ost, Æg og Smør 10 —

230~Rd74 ML
Hodsager (m. Anneksgaard) giver- 116 Rd. 3 Mk. 6 Sk.

337 Rd. n4k”_6~Sk.
Niels Kjerulf døde 3. Septbr. — begr. 12. — 1804. 

Hans første Hustru hed Apelone Ottosdatter Severin, f. 
1751, gift 2/8. 78, død i Ørre 4. Oktbr. 1800**), begravet
12. Oktbr. Hans anden Hustru, som han blev gift med 
det Aar han døde, hed Dorthe Margrethe Rømer, sikkert 
en Datter af Degnen i Ørre, Jens Peter Rømer; hun fødte 
7. April 1805 en Søn, som Skærtorsdag blev døbt Niels 
Kjerulf efter Faderen. Denne Søn har boet forskellige 
Steder, var noget vidtløftig. Han døde i Haunstrup i 
Snejbjerg 1898, var altsaa 93 Aar. Hans Søn er Snedker

*) Se den gamle Liber daticus og Hiibertz’ Embedsbog S. 9). 
•*) Pastor Schandorphs Hustru døde ca. 1 Maaned efter, nemlig

2. Novbr. 1800.
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Niels Kjerulf i Herning, som er opkaldt efter Bedste
faderen, Pastor Kjerulf i Ørre.

1812 er Madam Kjerulf Fadder til en af Provst Hti- 
bertz’ Børn.

Af de to Børn af Pastor Kjerulf, som Sølling nævner, 
er Otto Severin Kjerulf død af Apopleksi 16. Febr. 1852 
i Nybrohus, 62 Aar, Almisselem under Aulum. Kirsten 
Marie Kjerulf er død i Vejrmølle 21. Januar 1854, ugift, 
74 Aar, Datter af Pastor Kjerulf. (Kirkebogen).

Provst Hiibcrtz.

12. Hans Peter Hübertz var Præst i Ørre fra 
1805—24*), derefter Præst i Ikast i 9 Aar og siden Præst 
for Gellerup og Sunds, død i Gellerup 11. Januar 1848, 
77 Aar. Hans Hustru hed Anna Cecilie Brøchner*), født 
1778, død 1865 i Brørup hos en Søn, som var Apotheker 
der. De havde 4 Sønner og 4 Døtre.

Hübertz var flere Aar Provst for Hammerum Herred. 
Pastor Sølling skriver om ham: „Han var en sand

*) Kaldet til Ørre 1804, indsat 1805.
**) Der haves Billede af hende.
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Hædersmand, og da tyve af hans Livs kraftigste Aar til
bragtes i Ørre, er det en Selvfølge, at han paa mange 
Maader her maa have indgravet sit Minde, og den rast
løse Virksomhed, store Uegennyttighed samt det hjælp
somme og deltagende Sind, som fandtes hos ham, maatte 
nødvendigen bevirke, at hans Sognemænd med bedrøvede 
Hjerter saa ham drage bort. — Enhver efterfølgende Præst 
maa være ham meget Tak skyldig, da det er ham, som 
har opbygget den nuværende hyggelige og vel indrettede 
Præstegaard samt anlagt den smukke Have; thi da han 
i Aaret 1804 ankom hertil, var Præstegaarden ussel og 
faldefærdig, og rundt omkring fandtes ikke andet end mod 
Nord og Vest Flyvesands Bakker, som Stormen paa en 
højst ubehagelig og for al Vegetation skadelig Maade 
satte i Bevægelse, og i Syd langs med Løvenaa var Mo
rads og Uføre, hvor Hovederne ofte sank i, saa at de ved 
Menneskehjælp maatte drages op igen.. Nu er Ørre 
Præstegaard som en Oase i Ørkenen, men Manden, som 
udrettede dette, bør mindes med Taknemmelighed. Det 
kan ikke andet end forundre, at Hiibertz efter 20 Aars 
hæderlig Embedsvirksomhed i Ørre og efterat have fun
geret som Herredsprovst for Hammerum Herred kunde 
bestemme sig til at søge et Kald som Ikast, men den 
egentlige Bevæggrund skal have været Ønsket om at 
komme til at bo i Nærheden af Høiriis, som da ejedes af 
en god Ven af ham*), og da denne døde kort efter, at 
Hiibertz var bleven kaldet, ønskede han at komme tilbage 
til Ørre igen og tilbød forgæves sin Eftermand Godt
gørelse for at ansøge om Tilladelse til Bytning.“

Det er ikke for meget, Sølling har sagt, thi Hiibertz 
har været en sjælden Mand.

Hiibertz har haft stor historisk Sans; han har indrettet 
en Protokol til historiske Efterretninger om Ørre Præste
kald, hvori er en interessant Fortale. Han har gjort en

') Herredsfoged, Kammerraad Møller, f paa Højris 1825, 74 Aar.
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god Begyndelse, idet han har optegnet, hvad han har 
fundet af sine Formænd qg selv føjet meget til, og han 
opfordrer sine Eftermænd til at følge i Sporet. Man kan 
ikke mindst takke ham for, at der i Ørre Præstegaard er 
saa mange udmærkede historiske Oplysninger.

I Halds Beskrivelse af Ringkøbing Amt 1833 er Hu- 
bertz ogsaa nævnt som flittig Havedyrker og Træopelsker; 
der nævnes ogsaa, at han 1804*) anlagde et Teglbrænderi 
i Ørre. ’Spor af Teglovnen ses endnu Vest for Præste- 
gaarden.

Om Provst Hubertz’ og Hustrues store Gæstfrihed i 
Lunde Marked skal her citeres fra Side 66 i Justitsraad 
Krarups interessante Bog om Hammerum Herred:

. . Men tjente nu alle de Beværtningsdrivende og Beboere i 
selve Gjelleruplundgaarde og Huse udmærket godt til Markedet, 
saa var Forholdet helt anderledes i Præstegaarden. Her ville vi 
mindes Provst Hubertz og Pastor Aagaard, to elskværdige Fa
milier, der virkelig satte en Glæde i at udvise gammeldags Gæst
frihed. Her plejede nu Egnens Honoratiores altid at tage ind, 
saasom alle Præster og Herremænd og Smaaproprietærer uden
for Bondestanden, og hver kørte gerne tidligt paa Morgenen med 
et svingende stort Familielæs ind i Præstegaarden — gennem den 
store Port i Laden, hvorover der altid stod en Stork, og bleve de 
alle modtagne med den største Venlighed, som om det var et 
kært Besøg. Gangen eller Forstuen blev snart overfyldt af Her
rernes Rejsetøj, men endnu værre skulde det have været i de to 
Gæstekamre, som var til Damernes Raadighed, og hvor de stod 
og pyntede sig.

Alle og enhver, der saaledes kom, ■ blev saa trakteret med 
Kaffe og Hvedebrød og anmodet om siden at komme igen og spise. 
Henad Eftermiddagen, naar Folk havde baaret Dagens Byrde og 
Hede, — maaske drukket lidt, men ogsaa spist lidt, og derfor 
gerne dygtig sultne — samledes Gæsterne fra Morgenen eller 
Formiddagen igen, og med dem fulgte gerne nogle Venner, og 
med disse igen nogle Bekendte, som de gode Præstefolk aldeles 
ikke kendte til; men alle blev de anmodede om at være saa ven
lige at tage Plads i den store Fredestue med de store veldækkede 
Borde, og kunde man da forbavses over de Masser af Fødevarer,

') Var 1805.
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der blev satte til Livs; saasnart en rejste sig, var der straks en 
Liebhaver til den ledige Plads. Præstekonen og det kvindelige 
Personale havde travlt med at bære de tømte Fade og Tallerkener 
ud og atter komme frem med ny Forraad. Stundom kunde Præsten 
i al Fortrolighed henvende sig til en god Ven og spørge om, 
hvem den og den Herre var, der sad der ved Bordet, men ret 
ofte var der slet ingen, der kendte vedkommende.

For Præstens Karl var det derimod en bedre Offerdag.“
Hiibertz var Degnesøn.
Han er begravet paa Gellerup Kirkegaard. Lidt Øst 

for Kirkens Kor staar et Jernkors med følgende Indskrift: 
„H. P. Hiibertz, født d: 30. Januar 1771, død d: 11. Ja
nuar 1848“. Ved Siden af er et andet Kors bestemt Mage 
til over hans Søn, som er født 1. Septbr. 1810, død 15. 
Novbr. 1845.

Der siges, at Hiibertz prædikede godt.
En af Provst Hiibertz’ Døtre var gift med en Gaard- 

mand i Skalmstang i Ikast. Hendes Datter, Juliane Jo
hanne Charlotte Elisabeth, er gift med Klaus Eskildsen, 
de bor nu i Herning. Af hende har jeg faaet medflg. 
Billede af Provsten. 'Hun har endvidere Bedstefaderens 
Snusdaase. Om den fortæller hun, at engang kom en- af 
Hiibertz’ Konfirmander til hende og vilde gerne se Snus
daasen, og han kendte den og fortalte da, at naar H. 
blev „fornærmet“ paa Børnene, saa smed han Snusdaasen 
henad Gulvet.

13. Niels Rasmus Baggesen var Præst i Ørre 
fra 1824—1841. Den 13. Marts 1841 blev han kaldet til 
Præst for Vivild og Vejlby, hvor han døde 12. Aug. 1853, 
kun 60 Aar gi. Hans Fader var Overretsprokurator. 16. 
Oktober 1825 blev han gift med Vilhelmine Nicoline 
Bjerring, som endnu levede 1868 i København.

Pastor Sølling skriver: „Baggesens noget heftige Sind 
fjernede i Begyndelsen Sognebeboerne fra ham, men da 
de havde lært ham at kende som en retskaffen Mand og 
samvittighedsfuld og nøjagtig i al hans Embedsgerning, 
blev de knyttede til ham baade ved Agtelse og Kærlighed.
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— Dette lagde sig ogsaa paa en smuk Maade for Dagen 
ved hans Fraflyttelse; thi da Sogneboerne havde erfaret, 
at en af Grundene til, at han havde søgt andet Embede, 
var fremkommen af Ønsket om, i Tilfælde af Dødsfald at 
forskaffe sin Enke en tilstrækkelig Pensjon, tegnede de 
sig for en ikke ubetydelig Sum, som de tilbøde at ville 
indskyde i Enkekassen for Mdm. Baggesen, saafremt han 
vilde blive hos dem; heri indvilligede han ogsaa og ind
gav Ansøgning om at maatte forblive i Ørre, men An
søgningen indkom for sildigt, da Kaldet allerede under 
15. Maj blev bortgivet til S. Ä. Sølling.“

Af Folk, der gik i Skole paa den Tid, har jeg hørt 
fortalt, at Baggesen var meget til Hest. Naar han saa 
kom til Skolen, som han tit besøgte, lod han en af 
Drengene holde ved Hesten, men Ridepisken tog han 
med ind i Skolen, og Børnene rystede i Knæerne, naar 
han kom, thi de fik ofte af Spanskrøret, .og B. slog haardt. 
Lærer Johnsen var nok heller ikke glad, naar' han kom.

I Sinding Skoleprotbkol er optegnet "en Strid mellem 
Lærer Fallesen og Beboerne, Pastor Baggesen ses der at 
tage meget fornuftigt paa Sagen.

Baggesen var en dygtig kommunal Mand, i det hele 
sikkert en begavet Mand.

14. Samuel Anton Sølling var Præst i Ørre fra 
1841—55. Han har om sig selv skrevet i sin Kaldsbog:

„Født den 26. Juli 1804 i Hjørlunde Præstegaard i 
Frederiksborg Amt af Forældrene Sognepræst Peter Søl
ling og Hustru Johanne Wilhelmine StaVinsky; han blev 
demitteret fra Frederiksborg Skole 1823, tog Embeds
eksamen i Efteraaret 1832 og ansattes i Decbr. 1834 som 
Personel Capelian for Frederiksborg Slotsmenighed samt 
Hillerød og Herlev Menigheder. — Hans Hustru er Anne 
Catrine Mauritzen (f. 1819, død 1856).

Gud skænkede dem her i Ørre 7 Børn, af hvilke 3 
hvile paa Kirkegaarden sammesteds; 28. Januar 1855, 4. 
Søndag efter Helligtrekongersdag, bragte han Menighederne



146

sit taknemlige, kærlige og vemodige Farvel, da han under 
4. December f. A. var kaldet til Sognepræst for Kirke- 
hvalsø og Særløse Menigheder i Sjælland“.

Dermed slutter Søllings Haand, men Jes Beck har 
føjet en hel Del til; han siger, at Sølling var en duelig 
Prædikant, en meget redelig og velsindet Mand, samt god
gørende imod Trængende. Han besad derhos en blid, 
omgængelig, fortrolig og vækkende Gemyt, og dette gav 
ham Menighedens Agtelse, Tillid og Kærlighed i den 
Grad, at de med stor Bedrøvelse erfarede hans Forflyttelse. 
Beck nævner nu Grundene til, at Sølling flyttede: Især 
kunde Forældrene ikke glemme Sorgen over det druknede 
Barn, Moderen tog det endog saa nær, at hun siden var 
sygelig og døde da ogsaa kort efter, at de var kommen 
fra Ørre.

Beck siger, at Sølling de første Aar virkede meget for 
Haven, lod den beplante med mange Træer, „i Særdeles
hed Gran, der ere lettest at bekomme her i Egnen“, lod 
endog Haven betydelig udvide. Han skal saaledes have 
anlagt flere smukke Lyststeder i Haven og i Særdeleshed 
„have udsmykket et Sted beliggende i den østre Del af 
Haven, hvor der er Springvand. Dette Sted var baade 
hans og hans Kones Yndlingssted, og derhen begav de 
sig idelig om Sommeren.“

„Men paa deres Vandringer derhen ere de sandsynlig 
ofte bleven ledsagede af deres lille Barn, som saaledes 
lærte Gangen dertil at kende, og i et ubevogtet Øjeblik 
selv ilede derhen og derfra mod en Vandrende ned i Aaen. 
Vel mærkede Faderen straks Barnets Fraværelse og traf 
ogsaa paa det rette Spor,. men dog for sildig for at frelse 
Barnets Liv*). Siden den Tid blev dette forhenværende 
Yndlingssted aldrig mere besøgt af Forældrene, hel for-

*) Barnet blev lagt i Sengen til Pigen, for om det ved Varmen 
kunde komme til Live. Pigen var nylig afdøde gi. Maren i 
Ørregaard, som da tjente i Præstegaarden.
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sømt og forfaldt saaledes efter faa Aar ganske“. Endog 
den øvrige Del af Haven tabte Sølling Interessen for.

Jes Beck fortæller ogsaa, at et andet af Søllings Børn 
led meget og længe, inden det døde.

Paa Kirkegaarden ses endnu i Vest Marmorpladen over 
Søllings tre Smaapiger i samme Grav. Kirkebogen siger: 
1851 død 23. Maj Louise Cathrine Sølling, 3'/4 Aar, druk
nede i Løvenaa. 19. Juli 1852 Lovise Cathrine Sølling, 
9 Mdr., død af Brystkrampe. 11. April 1853 død Johanne 
Wilhelmine Sølling, 7 Aar.

Fru Sølling havde en Søster, der var gift med Pastor 
Hørning i Aulum, samtidig som hun var i Ørre, og de 
to Familier kom meget sammen.

I det gamle Studereværelse i Ørre Præstegaard var paa 
en Rude ud mod Gaarden ridset med Diamant følgende 
Indskrift af Sølling: Felix, qvem faciunt aliena perichla 
cautum! (d. e.: Lykkelig den, hvem andres Farer*) gør 
forsigtig). (Efter Provst Elmquist).

Ruden gik desværre til, da den gamle Præstegaard 
nedreves 1893.

Efter de Gamle i Ørre var Pastor Sølling meget af
holdt i Sognet.

Næst efter Provst Hiibertz — som vist er hans Lære
mester — er Sølling den af Ørrepræsterne, der har ned
skrevet mest om Ørre i Sognets Kaldsbog (Liber daticus).

15. Jes Beck blev kaldet til Ørre 10. April 1855, han 
døde 8. Maj 1856. Han fortæller om sig selv, at han er 
født i Gaansager, Wodder Sogn, Syd for Ribe 6. Decbr. 
1803 af Bønderfolk. Studerede i Kiel, men før han kunde 
underkaste sig teologisk Embedseksamen, angrebes han 
af en Hovedsvækkelse, saa han længe ikke taalte ringeste 
Anstrængelse. Omsider fik han dog Embedseksamen og 
var forskellige Steder, før han kom til Ørre.

Pastor Pontoppidan har føjet til i Kaldsbogen, at „et

*) Kan ogsaa betyde Ulykker.
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svageligt Helbred vanskeliggjorde ham Embedsgerningen 
og hindrede Udførelsen af forskellige Planer han havde 
til Havens Omdannelse, Beplantning af den udenfor Haven 
mod Vest beliggende lille Høj, Opførelsen af et nyt Kvæg
hus og Markernes Forbedring“. Han døde af Bryst- 
Tæring. Hans Grav, „midtvejs under det vestre Kirke- 
gaardsdige, blev i 1858 prydet med et Kors af Broderen- 
fra Gaansager, der var hans Universalarving“. Korset er 
for længe siden forsvundet.

Beck var forlovet med Mariane Kjær fra Nybro Mølle. 
Da han kom, var han saa hæs, at han snart ikke kunde 
høres paa Prædikestolen, og det blev jo ikke bedre. Den 
sidste Gang, han var i Sinding Kirke, laa han bag i 
Vognen med sin Kappe over sig; han frøs altid.*)

16. Otto Reinhold Emil Pontoppidan. Præst 
i Ørre fra 1856—66. 1866 blev han Præst for Ølby, Asp 
og Fousing. Og 1871 for Holeby og Bassø paa Lolland.

Han var født i Nakskov 23. Marts 1817.
Hans Hustru hed Thore Vilhelmine Rud.
I Kaldsbogen skriver Provst Elmquist:
„Ligesom Pastor Sølling nærede Pontoppidan stor In

teresse for Præstegaardens smukke Have, som han holdt 
i god Stand. Medens han som Menneske var en meget 
agtværdig og blandt Beboerne ret afholdt Mand, var han 
dem derimod som Præst temmelig uforstaaelig i sine 
Prædikener og i sin Sjælesorg, hvilket jo vistnok for en 
stor Del havde sin Grund i den spekulativ-rationalistiske 
Opfattelse, han havde af Kristendommen, og som han ikke 
lagde Skjul paa.“

Pontoppidan tog sin Afsked 17. Septbr. 1880.
Da Pontoppidan var hjemme hos os at sige Farvel, 

gik han jævnlig med faste Skridt op og ned ad Gulvet, 
ligesom jeg siden har set Morten Pontoppidan gøre det 
andre Steder. De to var fjerne Slægtninge. Pontoppidan

*) Efter gi. Maren i Ørregaard.
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kaldte man altid i Ørre Pontoppidan. Han døde i Køben
havn 2. April 1883.

17. Hans Christian Utke. Præst i Ørre fra 19. 
Januar 1867 til 8. Maj 1876, da han blev forflyttet til 
Tjæreby paa Sælland. Han er født i Horsens 11. Septbr. 
1823, Faderen var Oberstleutenant. Student fra Horsens 
1843 og valgte efter Faderens Ønske det teologiske Stu
dium. Teologisk Kandidat 1849. Gjorde en Udenlands
rejse til Italien m. fl. St., var derefter Kapellan et Par 
Steder, før han kom til Ørre.

Utkes Udenlandsrejse stod rimeligvis i Forbindelse med 
hans Helbred. Han meldte sig nemlig som frivillig i 3- 
Aars Krigen, men undervejs til Fronten blev han over
falden af Blodspytning og maatte opgive at gaa med.

Utke var en fin, men fattig Mand, der gik med Glacé- 
handsker paa i Haven. Mens han var i Ørre, vandt han 
i Lotteriet 5 eller 10 Tusind Kroner.

Større Modsætninger end Pastor Utke og Bønderne i 
Ørre kan man vanskelig tænke sig; stort Samarbejde imel
lem dem kom heller næppe istand, og hans Prædikener 
fik vist ikke stor Betydning for Folk. Somme siger, at 
han holdt den samme Prædiken til samme Søndag hvert 
Aar. Men han var sikkert en samvittighedsfuld og ud
mærket Mand.

Holmgaard sagde, at Utke var et Hjertemenneske, der 
tog sig meget af sine Børn. Hans Konfirmander arbejdede 
han alvorlig og energisk med, og han var livlig og for- 
staaelig, talte med os om mange menneskelige Ting, men 
ogsaa om de dybeste kristelige. Henimod Slutningen 
talte han somme Tider saa bevæget til os, at Taarerne 
randt ham ned ad Kinderne, vi kom til at holde umaade- 
lig meget af ham. Utke kunde ogsaa blive vred og 
stampe i Gulvet, naar vi var for tykhovede. En Dag for
klarede han levende, hvad Paulus havde ment med „at 
stampe mod Braadden“. 1 Østerlandene brugte man Pig
kæp for at drive Okserne frem, men de slog da ofte bagud.
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Den øverste Dreng, som hjemme var vant til at køre med 
Stude, fandt denne Forklaring saa morsom, at han maatte 
le højt, men i samme Nu fattede U. ham i Kraven, og 
Thomas, der var lige saa stor som Præsten (der var lille), 
kom ud i en Fart.

En Ting maa ikke glemmes om Utke: Det Juletræ 
han (vist hvert Aar) skænkede til Skolen, og sikkert er 
det første Juletræ, der er set i Ørre. Et saadant Træ med 
Lys og Kræmmerhuse m. m. huskes endnu af Børnene 
fra den Tid.

Den 17. Marts 1867 ægtede Utke Charlotte Johanne 
Elisabeth Kølle, f. i Maribo 19. Juni 1844. De havde i 
Ørre 3 Døtre.

Pastor Utke havde i Ørre en tyskfødt Forpagter, der 
pinte ham skrækkeligt, og mange er de Historier, der 
herom fortælles. Her blot et Par Stykker:

Engang skulde Forpagteren køre en Kasse Vin hjem 
fra Holstebro, men kørte saaledes, at de fleste Flasker 
blev knuste. „Man maa bære det med kristelig Taal- 
modighed!“ sagde den ulykkelige Utke, som godt kunde 
lide et Glas Vin.

Engang vilde Utke have Holmgaard med som Vidne, 
da Forpagteren opførte en efter Utkes Mening uret
mæssig Mur i Laden. Forpagteren skældte dem ud, og 
da de gik, slog han en stor Klat Bankerot efter dem og 
raabte flere Gange: „Hurræh for de Præss o de Dejnn!“

Forpagteren sagde en Dag, at ham med den hvide 
Krave skulde ha a de Kæp (Prygl). Præsten noterede det, 
men i Retten forklarede Forpagteren, at det var en Stud 
med en hvid Krave om Halsen, han havde ment.

18. Thorvald Jørgen Adolf Elmquist. Født 
i Aarhus 17. Oktober 1847. Blev kaldet til Præst for 
Ørre og Sinding 24. Juli 1876 og var her kun til 29. Maj 
1878, da han blev kaldet til Ry. Elmquist har haft for
skellige Præsteembeder, saaledes Nakskov, hvor han til
lige var Provst; sidst var han Præst i Hvedstrup ved Ros-
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kilde, men tog sin Afsked Sommeren 1914 og bor nu i 
København. Han udgav i mange Aar „Kirkebladet“ og 
har ogsaa i andre Blade været en flittig Skribent.

Skønt Provst Elmquist kun var 7 Fjerdingaar i Ørre, 
og hans Helbred tilmed ikke var godt i den Tid, fik han 
dog ikke lidet udrettet i Ørre, hvor han var meget afholdt. 
Han var den første Præst i Ørre af grundtvigsk Retning;

Provst Elmquist.

siden blev det almindeligt at kalde Præster af denne Ret
ning. Var Pastor Elmquist ikke bleven syg, havde han 
sikkert ikke rejst saa hurtigt fra Ørre, men nu maatte han 
søge et lettere Embede; i Ry er der saaledes kun én 
Kirke, da der intet Annekssogn er. E. fik 1877 — ikke 
uden Modstand — indført Konvents Salmebog; før brugte 
man i Ørre Kingo.

I Kaldsbogen i Ørre har Elmquist bl. a. skrevet:
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„Herfra Ørre medtager jeg kære uforglemmelige Minder 
om megen Deltagelse og Kærlighed i de ls/4 Aar, jeg 
har været her; jeg kan af ganske Hjærte underskrive 
Pastor Sallings foranstaaende Dom om Hedeboernes og 
særligt Ørreboernes — trods deres Skyggesider — dog 
saa venlige og trohjærtige, nøjsomme og gudfrygtige 
Slægt.“

Om sin Sygdom har E. selv fortalt:
„Min Sygdom (Lungeblødning) fik jeg ved Lille Jule

aften 1877 i Mørkningen at gaa ud og lede efter en dej
lig Flok Gæs, vi havde faaet foræret af forskellige. Jeg 
gik over Gangbrædtet bagved Holmgaards og glemte, at 
Mørket faldt paa. Her ovre i Sinding Sogn foer jeg vild 
i Engene, og det begyndte at sne. Jeg saa Lys i et Hus. 
Det var lille Elkjær. Da jeg bankede paa Ruden, kom 
Konen, Maren, ud og udraabte, da hun saa mig: „Ih, 
søde Barn endda!" Hun skulde nu vise mjg Vej med 
en Lygte, men vi foer begge vild. Hvor jeg stak om
kring mig med min Stok, var der Vand, og Lygten gik 
ud. Endelig skiltes Skyerne, Maanen kom op, og vi fandt 
Vej. Men næste Dag var jeg hæs som en Natteravn, og 
senere kom Blodspytningen. At jeg kom mig og blev 
stærkere og raskere end nogensinde tidligere, skyldtes 
næst Guds Naade for en stor Del de kraftige, styrkende 
Fødevarer, der strømmede ind til os fra Beboerne, pg 
mine Rekonvalescent-Vandringer hver Dag i den herlige 
Have.“

Elmqust var gift 1) med Sofia Marie Ring, død 1908, 
2) med Therese Caroline Johanne Rudolph. Der er 4 
Sønner og 3 Døtre, alle af første Ægteskab.

19. Christian Theodor Trojel er født i Kolding 
9. Marts 1846, hvor Faderen var Overlærer ved den lærde 
Skole. Student fra Sorø Akademi med 1ste Karakter. 
Tog teologisk Eksamen 1870. Derpaa Huslærer hos 
Provst Schousboe i Høje Taastrup. Kapellan først i 
Rødby, senere hos Pastor Pontoppian (før i Ørre). Den
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2. August 1878 blev han udnævnt til Præst for Ørre og 
Sinding. Kaldet til Kullerup 4. Juni 1884, nu Præst i 
Søllinge pr. Pederstrup paa Fyn.

Pastor Trojel var en jævn og dog i bedste Forstand 
en fin Mand. Han gjorde sig stor Umage med sine 
Prædikener, som derfor altid var fint afstemte og klart 
holdte.

Pastor Trojel.

Trojel var vist noget af en Menneskekender; han holdt 
saaledes et Foredrag i Skolen om de fire Temperamenter, 
som, jeg synes, er et af de bedste Foredrag, jeg har hørt, 
og som jeg endnu kan huske det meste af.

Trojel et gift med Anne Henriette Mackeprang, født i 
Nakskov 8. Februar 1851. De har 2 Sønner og 1 Datter.

Pastor Trojel og Hustru holdt Juletræ i Præstegaarden 
for fattige Børn i Sognet; dette var en stor Begivenhed 
for Børnene. En af dem (Lærer N. P. Larsen i Straasø) 
har derom skrevet en smuk Fortælling i „Kristeligt Børne- 
blad“ for 24. og 31. December 1911.
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20. Johannes Marius Volquartz er født i Nak
skov 25. Marts 1860, Faderen var fra Ejderstedt. Den 
20. Decbr. 1884 — altsaa inden han var 25 Aar —, blev 
han udnævnt til Præst for Ørre og Sinding. Han var 
ogsaa en ungdommelig og varm Prædikant. Og han var 
noget af en Digter; han skrev f. Eks. den friske Ungdoms
sang: „Hver har nu sit eget Hoved og et Hjerte, som 
frem“, som nu desværre lader til at være forsvundet.

Pastor Vclqurrtz cg Hustru.

I Kaldsbogen skriver Volquartz bl. a.:
„Som Sognepræst i Ørre har jeg haft herlige Timer i

Kirker og Hjem, jeg har Tak at bringe til alle Sider.“ 
Volquartz flyttede 1892 til Søllested paa Lolland; han

er nu Præst i Ødum-Hadbjerg mellem Aarhus og 
Randers.

Hans Hustru er Jutta Nygaard. De har 3 Sønner og 
2 Døtre.
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21. Enevold Terkelsen er født i Bjerre Herred 
6. Februar 1863. En Tid var han Kapellan hos den be
kendte Pastor Brandt i Ollerup paa Fyn; derefter Præst 
i Ørre-Sinding fra 1892—1900 og senere i godt 3 Aar 
Præst i Rind. Nu er han Valgmenighedspræst i Herning 
m. fl. Sogne og har været det siden 1904. Han er en 
skattet Taler omkring i Landet.

Pastor Terkelsen op Hustru.

Terkelsen er gift med Katrine Hansen fra Vrigsted; 
de har 4 Sønner og 2 Døtre.

22. Hans Jørgen Birk var Præst i Ørre fra 1900 
til 1906, da han blev Præst i sit Fødesogn Harte ved 
Kolding.

Pastor Birk er bl. a. meget politisk interesseret og 
bliver nok Rigsdagsmand.

23. Knud Jensen Knudsen Buus. Præst i Ørre 
fra 1906—1914, da han blev kaldet til Hvirring og Hornborg.
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24. Jacob Jacobsen blev indsat som Præst for 
Ørre og Sinding 24. Januar 1915.

PRÆSTEKONER.
Foran er skrevet saa meget om Præster; der kunde 

være god Grund til at skrive en Del om Præstekonerne 
i Ørre, hvad jeg dog ikke tør indlade mig videre paa;

Pastor Birk o# Hustru.

men sikkert er det, at de livede svært op i Sognet. 
Ørre var gerne det første Kald, Præsterne fik, thi det var 
et lille Embede, og var de ikke lige bleven gift, naar de 
kom, saa blev de det med det allerførste. Præstekonerne 
var næsten al Tid fra helt andre Egne og Samfundslag 
og deres Væsen og Sprog meget forskelligt fra Ørreboernes, 
men det var vist netop en Fordel, og de var unge og 
varme; de fleste af dem var optaget af at gøre det godt 
for Beboerne, som i Præstegaarden blev modtaget med 
aabne Arme. Lidt upraktisk kunde vel en og anden af



157

dem være i Begyndelsen, men jeg kender snart kun én 
Historie i den Retning: Der fortaltes saaledes om en 
Præstefrue i Ørre (det ligger nu ganske vist noget tilbage 
i Tiden), at da Præsten kom hjem og fortalte, at han havde 
købt et halvt Svin hos Naboen, vilde hun have forklaret, 
hvordan man bar sig ad med at slagte det halve Svin og 
lade det andet halve leve.

Pastor Bmis og Hustru.

Her skal til Slut citeres lidt af Provst Elmquists Artikel: 
„Præsteliv paa Heden for en Menneskealder siden“*):

„Hvad Præstens Køkken kunde faa tilført af Slagtemad af 
Ænder og Kyllinger, af Æg og Smør, af Ost og Kartofler, græn
sede mange Gange til det utrolige. Og det var endda de fattige 
Hedeegne. — Ved Indskrivning af Konfirmander herskede den ret 
mærkelige Skik, at Børnene medbragte „Send“, d. e. Fødevarer 
af forskellig Slags til Præsten. Hist stod en Pige med en Ost, 
her en anden med en Snes Æg, og her en Dreng med en vældig 
stor levende Gaas under Armen, der nok saa frejdig sad og saa 
sig om med oprakt Hals. Præstegaardens Køkken kunde paa en 
saadan Indskrivningsdag genlyde af flere forskellige levende Skab
ningers Røster.“

‘) „Herning Folkeblad“ 11. April 1913.



FORSKELLIGT FRA ØRRE.
1864.

Da det i Aar er 50 Aar siden®) vor sidste Krig, vil 
jeg optegne et Par Minder om, da vi i mit Hjem fik Ind
kvartering af Tyskere i Somren 64; jeg var da omtr. 5 Aar.

Man var jo meget spændt paa, hvornaar Tyskerne vilde 
komme, da der hørtes om, at de var komne til andre Egne 
i Nærheden. En Dag var der saa en af Gaardens Folk, 
der meldte, at nu kom de; og omme Vest for Gaarden 
saa vi nu en lang Række Vogne komme paa Landevejen 
fra Holstebro i rask Trav. Hjemme fik man nu travlt 
med at gemme forskellige Ting; Stadsvognen (med Fjeder- 
agestole) blev trukket hen til Tørvestakken, og der blev 
sat Lyngknipper op om den, saa den ikke kunde ses. 
En stor Kiste m.ed Flæsk og andre Ting blev sat ind i 
Høladen osv.

Da Tyskerne kom, satte de sig straks omkring det 
lange Bord i Dagligstuen og tog frem, hvad de fandt i 
Spisekamret. Passiaren var meget højrøstet, og Snapse
glassene gik flittig rundt.

Da der nu skulde køres med Tyskerne, var der jo 
ingen Stadsvogn at finde, men man maatte bruge en Hø
vogn (Skravvogn), det var nemlig i Høbjergningstiden. 
Da Karlen kørte ud af Gaarden, var der snarere 20 end 
10 paa Vognen. Da han kom hjem, fortalte han, at da 
de var kommen lidt henad Vejen, satte de ham bag i

*) Skrevet 1914.
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Vognen, en Tysker tog Tømmerne og kørte, hvad Remmer 
og Tøj kunde holde.

En Dag saa jeg en Soldat stikke en Stang ind gen
nem Hønsehullet, og kort efter trak han den ud med en 
halv Snes døde Høns bundne paa Stangen; det forundrede 
mig højlig, hvordan dette kunde gaa til, jeg tænkte ikke 
paa, at der naturligvis var Hjælpere indenfor. Hønsene 
plukkede man derpaa i Gaarden, og da det var Blæst den 
Dag, føg Fjerene ud af østre Gaardsled, som det var Sne
fog. Hønsene stegtes derefter over et stort Baal paa 
Skorstenen.

Det var vist i flere Dage, at der var Tyskere hjemme. 
I Førstningen var vi Børn bange for dem, men da de 
jævnlig paa Dansk henvendte nogle venlige Ord til os, 
blev vi helt fortrolige med dem og syntes, det var et 
Savn, da de ikke mere kom.

Nede paa Ørregaards Mark holdt Tyskerne Lejr, og 
der skal have været flere Tusinder samlet der; maaske 
var det Østrigere.

TIGGERE.
For en Menneskealder siden eller mere gik der mange 

Tiggere omkring i Sognene; især forekommer det mig, at 
der kom mange fra Haderup; de lignede dog hinanden 
og bad paa samme ydmyge Maade om en Almisse (Alms), 
der gerne bestod i en Tot Uld.

Der var dog to Tiggere, jeg mindes, der var ejen
dommelige. Den ene var en høj, rødmusset, kraftig 
Kvinde i sine bedste Aar, An’ Ski vi ld hed hun. Hun 
gik altid i en Mandsfrakke, som hun udmærket kunde 
udfylde. Om hende faldt der mange Vittigheder, man 
syntes, hun nok kunde passe til andet Arbejde, og Almis
serne blev sikkert smaa, men da hun saa ud til at kunne 
overhøre et stort Omraade en Dag, var Resultatet dog 
maaske ikke helt ringe, og har det givet lidt sommetider, 
har hendes frejdige Natur sikkert let baaret hende derover.
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I hvert Fald saa man hende mange Aar i Ørre; da hun 
ikke kom, spurgte man ligefrem ud om hende.

Den anden var Ole Gret elle gro Gret*) efter Mo
deren, — fra Vind Sogn, en vidtomkring kendt Tigger og 
Dagdriver, om hvem der fortaltes en Mængde Historier; 
ved Bindestuerne var han saaledes ofte paa Tapetet. For
dum var Ole Gret en kraftig Mand, og Kvinderne var 
bange for ham, de gav ofte for at blive ham kvit. Han 
bad altid om et Par Æg eller andre gode Sager. Naar 
Folk bød ham Brød, sagde han, at Brød kom ikke i hans 
Mund, det kunde de give deres Heste osv.; han var ofte 
uforskammet. En af de allersidste Aar, han levede, kom 
han en Aften til mit Hjem og bad om Nattely, men han 
var nu en lille tør, sammenkrøben Skikkelse, der slet ikke 
lignede den gamle Ole Gret, og hans Brændevinsflaske 
var helt tom. Da han om Morgenen kom ind og var 
ædru, skulde man ikke tro, at den sølle Mand saa noget 
stort i sig selv, men han pralede hele Tiden af hans gode 
Evner m. m. Alt hvad hans Halvbroder Laust Glavind**) 
kunde, det havde han lært af ham osv. Ole Gret døde 
i Vinding Fattighus 22. December 1879. Efter Kirkebogen 
hed han Ole Christensen, blev 76 Aar og var ugift').

Tatere kom der ogsaa mange af.

MIKKEL HAVNER.
En fornøjelig Mand var Mikkel Havner, som i flere 

Aar hen sidst paa Vinteren kom i Besøg og for at faa lidt 
Halm, som Folk saa samlede og kørte op til ham i Røjen, 
hvor han boede. Mikkel Havner havde i flere Aar været 
Tjener i København, deraf Navnet. Han var meget rask 
i Vendingen og fortalte gerne om København, saaledes 
havde han tit set Thorvaldsen og Øhlenschlæger; det var

*) Graa Grethe.
**) En kendt Mirakeldoktor i Holstebro.

***) Meddelt af Lærer N. P. Larsen, Straasø i Vind.
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vist den sidste, han fortalte om, at naar han gik paa Gaden, 
med Hænderne paa Ryggen, saa han akkurat ud som en
hver anden Mand! Mikkel fik imidlertid sin Kone i 
København og rejste med hende herover paa Heden, og 
man fortalte, at da hun skulde begynde at malke, tog hun 
Koen i Hornene i Stedet for Patterne.

OLE VEED-FALD.
Gravør Ole Veed-Fald kom ogsaa til Ørre, han kunde 

være i mit Hjem flere Dage ad Gangen; han klinkede 
ogsaa m. m. Han var en middelhøj, rank Mand med 
høj Pande og skaldet Isse; han lignede godt nok en Of
ficer, hvad han nok havde været. De Klæder, han brugte, 
havde været fine engang; han saa lærd ud, som han jo 
ogsaa var, og Foik havde Respekt for ham trods hans 
Fattigdom.

Veed-Fald kunde arbejde med Dril og andre Redskaber, 
saa Sveden piblede ned ad hans Pande, men i en saadan 
Tid skulde man passe paa, at man ikke rørte ved hans 
Sager, thi saa fik man én over Fingrene, om et hvast 
øjekast ikke kunde gøre det.

Han skrev somme Tider meget lange Breve, og rask 
gik det, han skrev altid med Pennefjer. En af de Ting, 
han sagde, forundrede mig særlig, han mente, Jorden var 
forgaaet mindst 1 Gang. Min Fader var til Auktionen 
efter ham og fik flere Bøger og andre mærkelige Ting 
med hjem*).

BINDESTUER.
Egentlig mindes jeg bedst Bindestuerne i deres For

faldstid, men kan dog huske enkelte Aftener fra den rig
tige Bindestuetid hjemme og i Nabolaget. At vente Bindere 
eller komme med ud var jo en stor Herlighed, men 
Børnene skulde dog have nogen Alder, før de kunde 
komme med.

*) Se endvidere Hardsyssels Aarbog VII. S. 66 ff.
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Saa snart som muligt gik Folk hjemmefra om Aftenen 
(tilbage blev kun de Gamle og de mindste Børn) til det 
Sted, hvor de skulde have Bindere. Forkarlen eller den 
villeste Pige gik foran ind, sagde: „Goawten! Vil I ha 
Bennere?“ „Walkommen! Ja de vel vi gjan“, var Svaret. 
Værs’god, sid om til Bordet! Og nu kom Bindehoserne 
frem, en af Pigerne havde dem gerne i et Tørklæde. 
Man bandt nu af alle Kræfter (de ældre saa efter de 
mindreaarige), men lod ogsaa Munden gaa, fortalte Hi
storier og sang Viser, som særlig handlede om ulykkelig 
Kærlighed osv. Hen ad Sengetid holdt man op, men nu 
var der gerne en Spillemand ved Haanden, og man fik 
sig en Dans paa Lerguvet i Træskoene.

Da der var gaaet nogle Aar, blev man ikke saa flittig 
i Bindestuerne, og man begyndte at pynte sig, naar man 
„gik i Bøj mæ si Houes“. Og man blev nu trakteret, 
og Dansetiden blev længere. Følgen blev, at de Gamle 
derhjemme ikke mere saa saa mild til disse Gilder, som 
Bindestuerne efterhaanden blev, og nu var det ikke hver 
Aften, man kom sammen. Til sidst holdt Bindestuerne 
helt op, men endnu bandt, kartede og bestilte man noget 
i Hjemmene om Aftenen i lang Tid.

STRØMPEHANDELEN.
Uldbinderiet i Egnen er sikkert meget gammelt, hvor 

gammel vides vel ikke. Bindingen gav i gamle Dage de 
fleste kontante Penge.

„Bindtøjet“ blev opkøbt af Hosekræmmerne, der rejste 
til andre Egne, særlig Øerne, for at sælge det ved Hjælp 
af lejede Karle. For 25—50 Aar siden var det meget al
mindeligt, at unge Karle rejste „hen med Bindtøj“, og det 
var snart den eneste Maade, hvorpaa Folk den Gang kunde 
komme ud at se noget og tjene noget, men denne Handel 
havde mange Farer for de Unge. Bedre var det for de 
bosatte Folk i Sognet, som om Efteraaret rejste ud og 
paa kort Tid tjente flere Hundred Kroner, som var en god
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Hjælp til Udgifterne ved det ofte magre Hedested. Endnu 
er der bosiddende Mænd i Ørre, som rejser ud med Uld
sækken. Og i flere af Landets Købstæder er der Folk fra 
Ørre, der driver gode Uldvareforretninger.

FRA ØRRE KIRKEBØGER.
1793 d. 3. Juli Bispevisitats i Hodsager Kirke, hvorved 

hverken Præst eller Degn paa Tilspørgsel havde noget at 
klage over Sognefolkene og heller Sognefolkene haver 
over Præst og Degn, og for det øvrige fandtes der faa 
Unge i Sognet, som var vel oplyste.

Den 21. Oktober 1810 visiterede Undertegnede i Ørre 
Kirke hvor Menigheden fra Hodsager tillige var tilstede. 
Den konfirmerede Ungdom besvarede meget godt de i 
Religionen givne Spørgsmaal. De ukonfirmerede læste 
nogle faa undtagne, maadelig i Bog. Koefod.

1813 d. 23. Septbr. visiterer Provst Krarup i Ørre Kirke. 
Den konfiimerede Ungdom gjorde god Rede for deres 
Christendoms Kuudskaber. Den ukonf. Ungdom, især dem 
fra Nygaard Skole læste ret godt inden i Bog.

Pastor Baggesen (som havde flere Børn) fik 15. Septbr. 
1829 en Datter døbt, Fadderne var: Madam Landt fra 
Laulund*). Frøken Amalie Fjelstrup fra Sindinggaard. Hs. 
Højærværdighed Biskop Doctor Koefod, Ridder af Danne- 
broge og Dannebrogsmand. Hr. Pastor Linde til Vild
bjerg. Pastor Arctander til Snejbjerg-Tjørring.

GAMLE FOLK 1 SOGNET.
(Efter Kirkebøgerne).

1768: GI. Peder Thalund, f 17. April, 87 Aar.
1770: GI. Jeppe Nørgaard i Melgaard, f 7. Oktbr., 84

Aar. Almisselem.
1771: Sidsel Vaad, f 17. Januar, 81 Aar.

*) Herredsfogdens Kone.
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1777: Jens Broegaard, f 11. Novbr., 92 Aar.
1778: Lars i Ørregaard, begr. 19. Decbr., 86 Aar.
1792:.............. Brændgaard, f 29. Aug., 96 Aar.
1806: Niels Jensen i Sneftrup, 84 Aar.
1807: Christen Madsen, Oversimmelkjær, f 26. Juni, 99 Aar. 
1809: Maren Christensdatter, Peder Spilmands Enke fra

Borbjerg Sogn, opholdende sig i Langfrom, 89 Aar.
1828: Kirsten Thuesdatter, Aftægtskone i Foldager, f 10. 

Febr., 96 Aar.
1839: Johanne Jakobsdatter, f 22. Novbr., 88 Aar. Al

misselem.
1841: Mette Jensdatter, Almisselem og Enke efter Povel 

Christensen Hamborg, 91 Aar.
1842: Jens Andersen, f 12. Febr. — begr. 19. — Al

misselem i Ørre, Enkemand, 104 Aar.
1857: Elisabeth Andersdatter, Enke efter Gaardejer Peder 

Nielsen i Vester Sneftrup, f 4. Maj, 98 Aar.
1866: Ane Cathrine Simonsdatter, født i Sinding, Hus

fæster Palle Jensen (Smaakrogs) Hustru paa Krogs 
Mark, f 3. Septbr., 98a/4 Aar.

1869: Christiane Nielsen, Aftægtskone i Oversimmelkjær, 
f 6. Decbr., 97 Aar.

1871: Maren Hansdatter, Aftægtskone i Sammelstedby, 
f i Februar, 92 Aar.

1872: Fattiglem i Ørregaard, Ane Andersen, 88‘/2 Aar. 
1872: Ane Marie Sørensdatter af Brevig Mark, 86 Aar. 
1878: Else Isen, f 15. Januar, Fattiglem i N. Simmelkjær,

88u/i2 Aar.
1880: Jens Chr. Støvl af Herning, f 15. Marts, 91 Aar. 
1885: Karen Larsdatter (Kvindvad), f 28. Septbr., 86 Aar. 
1888: Peder Pedersen Søvndal, f 20. Aug., Fattiglem paa

Brevig Mark, 89 Aar.
1888: Kristen Madsen Medom, f 29. Septbr., Aftægtsmd. 

i Oversimmelkjær, 94 Aar.
1891: Ane Jensdatter i Nygaard Skole, f 28. Decbr., 91 Aar. 
1892: Jens Meldgaard, 95 Aar.
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1906: Svend Pallesen i N. Simmelkjær, 99 Aar, f i S. 
Talund.

1906: Maren Jensdatter, Nygaard, f 16. Jan., 93 Aar. 
1906: Jeppe Kristian Kristensen, f i Maj i Blæsbjerg,

94 Aar.
Karen Brødbæk, som døde 1904 i Holstebro, 107 Aar, 

skal have været fra Ørre (født der 4. April 1797).

1848, den 1. August dræbtes et 4‘/2 Aars Barn af Lynet 
paa Nygaard Mark.

Samme Aar dør mange Børn i Sognet af Strubehoste.
1885 den 10. Maj død Kirsten Marie Knudsen, Knud 

Støvis Barn, 9 Aar. Dræbt af Lynet i Hodsager, hvor hun 
tjente hos Niels Bredvig paa Aamosegaards Mark.

ANDRE TING FRA KIRKEBØGERNE.
Den ældste Kirkebog begynder 1729, det Aar nævnes 

Lars Christensen i Ørregaard.
1739 har Niels Harboe i Nederkjær et Barn, der bliver 

dødt. (Harboe dør 1801).
1740, den 7. Juni faar Jens Jensen i Ørregaard døbt 

en Søn Peder. Peder „døde som Soldat i Mechlenborg 
paa Toget mod Rusland“. (Det sidste senere tilføjet). Maa 
være 1763.

1825, den 14. Marts død Lauritz Pedersen Letager. 
Omløbende Glarmester. Alder og Fødested vides ikke.

1850, den 29. Januar død Niels Mathiasen mellem 60 
og 70 Aar. Norsk af Fødsel og Smed af Profession. 
Fandtes ihjelfrossen ved Vejen, som fører gennem Ørre 
Bye i Nærheden af Langfrom.

Paa Grund af de mange Vandløb ses ikke saa faa at 
være druknede i Sognet.

1802, d. 1. Febr. drukqede Lars Andersen af Ørre
gaard, 23 Aar. '

1804, d. 2. Jan. druknede Christopher Høg og jordedes 
første Søndag efter Nytaar, 50 Aar gi.
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1793: Christopher Høg, f 25. Juli, 69 Aar; det maa 
være førstnævnte Christopher Høgs Fader.

1818, d. 17. April druknede Alrnisselem Karen Øvars- 
datter i Aaen ved Sandgaard.

1854, den 6. Septbr. druknede Laust Mburitseh, Hus
mand i Stounvig, da han vilde gaa over Storaaen fra Ta- 
lund til Stounvighus. /tv

1855, den 12. August druknede Jørgen Christian Pe
dersen af Langfrom i Løvenaa tæt ved Broen og blev 
først funden 15. August. , V Z

MADS DOSS.

1 Aakjærs Randbemærkninger i Blichers Livstragedie 
II. Bind Side 174—76 godtgøres det, at Mads Doss er en 
historisk Person. Hans Hustru hed dog ikke som i Visen 
Mette, men „Ane Else Christensdatter og var fra Ørre. 
Hun skal have været et grovt Fruentimmer, der holdt 
meget af en stor Skraa.“

UVEJR I GAMLE DAGE.

„Stundom medfører Tordenen ødelæggende Haglbyger, 
saaledes f. Eks. i August Maaned 1819, da store Isstykker, 
af 2 Lods Vægt, som vare faldne om Aftenen Kl. 8, laa 
usmeltede paa Marken den følgende Dags Morgen Kl. 6. 
Dette Uvejr anrettede i Sinding og Ørre Sogne, Hamme
rum Herred, megen Ødelæggelse; paa det Strøg hvorover 
det trak hen bedærvedes al den modne uhøstede Sæd, og 
Straaet blev ilde medhandlet. Sindinggaards Ejer beretter, 
at han herved mistede over 300 Tdr. Rug og Byg paa 
Marken. Flere Aar tilbage have slige Haglbyger ogsaa 
ødelagt en Del Afgrøder i Aulum Sogn, samme Herred, 
og især paa Gaarden Lergravs Mark.“

(Hald: Ringkøbing Amt, Side 61).



167

HEDEBRANDE.
Medens jeg var hjemme i Ørre, blev der af og til 

„buddet“ i Sognet, naar en stor Ildebrand „tog selv“ oppe 
i Øst i det nuværende Simmelkjær Sogn. For de Unge 
var det jo en sand Fornøjelse at komme med til en rigtig 
Hedebrand, somme Tider skulde der jo rigtignok arbejdes 
strængt for at dæmpe Ildens Fremtrængen. Men for det 
meste var der aldeles intet at gøre.

I Halds „Ringkøbing Amt“ meldes Side 138 om en 
stor Ildebrand: „En af de sidste Ildebrande i Ringkøbing 
Amt indtraf i Aaret 1824, da en Bonde brændte Asketørv 
midt i den store Hede mellem Sunds, Simmelkjær og 
Karup Aa; Branden vedvarede i 8 Dage, først med sønden 
Vind og derefter med stærk Vest- og Nordvestvind, hvor
ved Ilden forplantede sig mod Syden ned forbi Skyge, 
frem henover Karup Aa og standsedes først ved Lande
vejen mellem Viborg og Vejle, efter at have anrettet Øde
læggelse paa en Strækning af omtrent 2 Mile i Længden 
og 1 Mil i Breden."



OPLYSNINGEN M. M.
For ca. 50 Aar tilbage stod Oplysningen i Ørre lavt 

som andre Steder paa Landet. 1 Skolen havde man de 
fire Fag: Religion, Læsning, Skrivning og Regning, men 
der var i Reglen ingen Liv over Undervisningen. Lærerne 
selv kunde kun lidet, og de fleste manglede Gnisten, der 
kunde tænde i Børnenes Sind. Religionen var aandløst 
Remseri, og til Læsningen brugtes kedelige Læsebøger. 
Vi havde herlige Digterværker nok, men de fleste Degne 
kendte dem ikke og kunde saaledes ikke berige sig selv 
endsige andre dermed. Danmarkshistorie blev sjælden 
fortalt i Skolen og endnu mindre Geografi. En af Lærer 
Stokholms Elever har fortalt, at i hele hans Skoletid (fra 
1859—66) underviste Stokholm kun én Gang i Geografi 
og det endda meget kort, men et Landkort var der dog 
i Skolen.

Og Præsterne søgte heller ikke at oplyse deres Sogne
børn; de prædikede for dem om Søndagen og tog sig af 
dem paa flere Maader, men ingen af dem fandt den Gang 
paa at samle dem til oplysende Foredrag.

I Skolen lærte Børnene altsaa at læse, men naar de 
kom ud af Skolen, brugte de det kun meget lidt af den 
simple Grund, at Interessen ikke var vakt, og at der saa 
godt som intet var af Interesse at læse i hjemme. Aviser 
var der ingen af, og af Bøger var der yderst faa paa den 
lille Hylde, og de, der var, var gerne kedelige gudelige 
Bøger, som sjælden blev aabnede. Ja, saa var der Bibelen, 
som mange af de Gamle brugte flittigt.
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Det er med Vemod, man maa tænke tilbage paa de 
gamle Bindestuer med den herlige Flid, som Folk der 
udviste. Men hvor kunde disse Bindestuer have været 
udmærkede Aftenskoler, hvor man uden at forsømme 
Bindingen kunde have hørt paa Oplæsning af gode Digter
værker m. m. Men Folk kendte saa godt som intet til 
de rige aandelige Skatte, vi ejede. Vel fortalte man Hi
storier og sang Viser, men det meste deraf var uden Værdi 
og uhyre forslidt, Kilderne var for faa, der var ikke Næ
ring for Sjælen. Efter en Krig var det jo bedre, saa var 
der nyt Stof; det er jo ogsaa det, man ser i Blichers „e 
Bindstow“. Havde Folk endda haft Morten Eskesens 
Sangbog!

Der var dog én Bog, som næsten alle læste flittigt i; 
det var Naturens Bog, og det var en tyk og god Bog, 
der ikke var saadan at blive færdig med, thi alle Himlens 
skiftende Stemninger havde noget at betyde. Derom burde 
være samlet i Sammenhæng, hvad der nu kun er optegnet 
i Brudstykker og vanskelig kan samles.

Der er mange, som ser overlegent paa de Gamles 
Vejrspaadomme og Naturbetragtninger og mener, det er 
kun gammel Overtro, der intet har paa sig; det er en 
overfladisk Betragtning, mange af den Slags Overieveringer 
er virkelig prøvede og atter prøvede Erfaringer, som ofte 
staar deres Prøve.

Overtroen var umaadelig stor blandt Folk, og skønt 
der kan siges og er sagt meget ufordelagtigt om Over
troen, saa havde den dog en mægtig Magt over Sindene 
i god Retning. Man følte derved, at man forstod ikke 
ret meget af Livet, at der var mærkelige Ting til baade i 
en selv og i den overnaturlige Verden, som man ærbødig 
maatte være opmærksom paa. lalfald saa længe, der ikke 
var noget bedre at sætte i Stedet, vilde Folk rimeligvis 
have været fattigere uden Overtroen, som ofte er et Ud
slag af virkelig Tro.

Det tog altsaa Tid, inden Oplysningen og andre rige
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aandelige Strømninger trængte ud blandt Folk. Dog maa 
man ikke tro, at der ikke var gjort aandelige Fremskridt 
sammen med de økonomiske siden Stavnsbaandets Løs
ning, jo de har sikkert været store. Folk er naaet til 
større Selvstændighed og har faaet, mere Tro paa sig selv, 
saa der blev forberedt en aandelig Modtagelighed, da 
endelig en frugtbarere Tid i aandelig Henseende ogsaa 
gæstede Ørre.

Ørre var heldig, at det fik Lærere som Holmgaard og 
Jensen i Nygaard, der begge gjorde et trofast Arbejde i 
Oplysningens Tjeneste. Og omtrent samtidig fik vi Præster, 
som ogsaa tog sig af Oplysningen i Sognet.

Ørre maa vist forholdsvis siges at staa paa et ret højt 
Trin, hvad Oplysningen angaar, ialfald vil Folk gerne høre. 
Her kan saaledes mindes om, at medens Pastor Terkel- 
sen var Præst i Ørre (1892—1900), kunde han til sine 
Foredrag i Samlingshuset samle indtil 90 Procent af Ørre 
og Sinding Ungdom.

Sidst i 1870erne begyndte de Unge i Ørre at tage 
paa Højskole.

Den sædelige Tilstand i ørre har fra gammel Tid 
været meget god. I Kirkebøgerne vil man sjælden finde, 
at der er født Børn udenfor Ægteskab.

Folk i Ørre var, som der er sagt om Hedens Beboere, 
flittige, nøjsomme og gudfrygtige; de tre Ting følges vel 
ofte ad.

Det er vel ogsaa derfor, at de ikke forfaldt alt for 
meget til Brændevin, skønt hver Mand havde denne 
fristende Drik i Huset. Nu er Ørre det Sogn i Herredet, 
der har de fleste Afholdsfolk.



KIRKELIGE STRØMNINGER.
At der i Ørre som andre Steder paa Heden i gamle 

Dage har været ret stor aandelig Trang og megen god 
nedarvet Kristendom, er der for mig ingen Tvivl om, men 
det bliver nærmest en Troessag, der er vanskelig at bevise.

At Folk i Ørre gik flittig i Kirke for 150 Aar siden, 
ser man af de gamle Kirkebøger, hvor der er indtegnet 
mange Altergæster, somme Tider fem fra et Sted. Men 
Folk skulde jo ogsaa i den Tid gaa i Kirke; Kristian den 
6. (1730—46) udgav en stræng Helligdagslov, hvori det 
befaledes Folk at gaa i Kirke.

Biskop Brorson var glad ved Ørre, kan man se i hans 
Visitatsbog, hvori han skriver:

„Den 9. Mai (1747) visiterede jeg i Ørre, Sogne Præsten 
Mag. Morten Lund catechiserede meget deilig over dend 
3die Articul. Børnene svarede med en ugemeen færdig
hed, og Meenigheden var særdeles bevægelig“.

Det er ikke nær al Tid, Brorson skriver saa uforbe
holden om hans Tilfredshed.

I de gamle Ørrepræsters Indberetninger og Oplysninger 
i Kaldsbøgerne er der mærkelig nok ikke direkte skrevet 
noget om den aandelige Tilstand i Sognet. Den første, 
der har skrevet et Par Ord derom, er Provst Elmquist. 
Han har endvidere fortalt følgende to Træk, der vidner 
om mere end almindelig Gudsfrygt:

„Nabo til Præstegaarden var den fromme, apoplektiske 
Jens Brændgaard. Første Gang, jeg mødte ham (1876), 
beklagede jeg, at han maatte slæbe sig frem paa Krykker.
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Men smilende svarede han: „Det er jo en Gave!“ Og 
han fortalte mig saa, hvorledes han — utaalmodig over 
sin Sygdom — en Gang i sit Kammer havde set Frel
seren staa foran sig. Med et dybt Blik saa Herren paa 
ham og spurgte: „Jens, vil Du ikke gerne lære at være 
ydmyg?“ Fra den Stund af var Sygdommen ham let at 
bære. —

Ovre hos Niels Ansbjerg blev jeg kaldet til en gam
mel, stokdøv Kone for at berette hende. Hun kunde ikke 
høre et Ord af, hvad jeg sagde, væsentlig fordi jeg ikke 
talte Egnens Dialekt. Hun kom da med det kuriøse For
slag, at jeg skulde holde min Skriftetale til Niels (Sviger
sønnen), og saa skulde han oversætte det til Ørresproget 
og raabe det ind i Øret paa hende. Dette Forslag fandt 
jeg dog mindre vel udførligt og begyndte saa i Guds 
Navn at tale til hende, saa højt jeg kunde. Da der saa 
blev spurgt hende, om hun havde hørt noget, svarede 
hun, at hun kun havde hørt et eneste Ord. „Men det 
var da saa godt! Det var Navnet Jesus!“ Jeg blev saa 
glad og gav hende nu Nadveren med Glæde.“

Den Slags Træk kunde der fortælles mange af.
I de sidste to Menneskealdre har Kirkegangen i Ørre 

ligesom i ældre Dage været meget god, og i Hjemmene 
blev der flere Steder holdt Husandagt ved at læse en 
Prædiken af Luthers Huspostille eller andre Postiller. 
Kingos Aftenbønner er ogsaa brugt meget; indtil 1878 
brugtes Kingos Salmebog i Kirken og en Tid efter i 
Hjemmene.

Det vilde være af overordentlig Interesse, om man 
langt tilbage i Tiden kunde faa Oplysning om de kirke
lige Vækkelser og Strømninger, der uden Tvivl er gaaet 
gennem Ørre ligesom saa mange andre Sogne i Hamme
rum Herred, men før 1850 møder der kun én uigennem
trængelig Taage.

Den første aandelige Bevægelse, jeg har hørt Tale om, 
er Dømmernes, som i 1850erne fik nogle Tilhængere i
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Ørre. Og hen i 60erne begyndte de gudelige Forsam
linger.

Den første gudelige Forsamling, jeg var med til, var 
hos Niels Laursens i Ørregaard; det var sikkert hans Hu
stru Maren*), der var Drivfjederen her. Det var vist i 
1868, thi vi havde Vistisen til Lærer den Gang; han tog 
nemlig Ordet bagefter Taleren (som jeg ikke mindes) og 
mindede om den grundtvigske Opfattelse af Daaben. Det 
forekommer mig, at der var mange Folk tilstede.

GRUNDTVIG OG V1LH. BECK.
Indtil 1877 var de to Retninger, Grundtvigianere og 

Indre Missionsfolk, kun lidet kendte i Ørre — Præsterne 
havde ikke taget Parti til nogen af Siderne —, men ved 
den Tid begyndte Brydningerne imellem dem, og de fort
sættes den Dag i Dag. Hvem, der er stærkest, er ikke- 
saa lige at afgøre. Vel ser det ud til, at den grundtvigske 
Retning er meget den stærkeste — Ørre har jo nu haft 
grundtvigske Præster og Lærere i 40 Aar —, men jeg er 
ikke sikker paa, at det er saaledes; Folks Naturgrund 
maa vist siges at stemme mest med Indre Mission.

Af de første Banebrydere for de grundtvigske Anskuel
ser maa særlig nævnes Lærer Holmgaard og Provst Elm- 
quist. Den sidste holdt saaledes i Skolen en Række 
Foredrag om Grundtvig (1876—78).

Fra 1879 til 1889 blev der holdt mange Møder i Ørre 
Skole; Folk kom langvejs fra, der var ofte saa mange, at 
Lamperne gik ud af Mangel paa Ilt, saa maatte Vinduerne 
jo op.

Det var næsten altid religiøse Taler, der holdtes; snart 
talte en Missionsmand, snart en Grundtvigianer*) i Skolen, 
men hvad Manden var, spurgte Folk i Almindelighed ikke 
om, de kom for at høre.

*) Se Side 57 og 58.
**) Ørre-Sinding Foredragsforening oprettedes 1879; dens For- 

maal var at skaffe grundtvigske Talere.
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En Aften talte et ungt Menneske i Skolen, han kom 
efterhaanden højt op, han ivrede bl. a. mod Dans og 
sagde om de Unge, at de dansede med Satan ind i Hel
vede. Bag efter tog Holmgaard til Orde mod denne 
Vending.

Da vi nu er ved Dansen, skal her mindes om, at saa 
længe jeg kan huske, har der i Ørre altid været Strid om 
Dansen. Og naar man dansede i den ene Ende af Sog
net, saa forsagede man ofte Dans i den anden Ende, 
indtil den sunde Livskraft igen gav Dansen sin Ret, men 
nu havde man maaske holdt op, hvor man før dansede 
Denne Brydning var til Stede, længe før der blev 
Grundtvigianere og Indre Missionsfolk i Ørre. Grænsen 
imellem, hvad man maa og ikke maa, har altid været 
vanskelig at trække.

Omtrent ved den Tid omtalte unge Mand talte i Skolen 
(ca. 1880), talte en Præst fra en af Herredets østlige Sogne 
i Ørre Kirke. Hans Tekst var Peders Fiskedræt, men han 
talte hele Tiden om, hvordan Satan fiskede.

Første Afsnit var om, hvorledes S. fiskede med Kroge; 
det var de smaa Fristelser.

Derefter gik han over til at tale om, hvordan S. fiskede 
med Garn; det var de store Fristelser.

Alt var meget malende og forstaaeligt. Det var i sit 
Slags en mærkelig Prædiken, og den blev holdt med en 
Røst, der var for stærk til en Domkirke; den lille Ørre 
Kirke saa meget forundret ud.

Prædikenen blev holdt en søgn Dag, og der var dem, 
der sagde, at dens Hensigt var at give Grundtvigianerne 
(som der begyndte at blive en Del af i Ørre) en bedre 
Omgang.

Som alt berørt er der ogsaa i Ørre bleven holdt ikke 
saa faa gudelige Forsamlinger i Hjemmene. Den mest 
yndede Taler her var Lærer Korsholm fra Aulum, som al
tid samlede en Mængde Mennesker, og det var et vægtigt 
og personligt kristeligt Vidnesbyrd, han førte; man hørte 
straks, at han selv var grebet af Kristus.
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Til 1889 holdtes altsaa de fleste Møder i Skolen, hvor 
Sognets Børn kom, hvad Retning de end tilhørte, men 
det Aar skete en Forandring heri, idet der da byggedes 
et Samlingshus i Kirkebyen paa Holmgaards Initiativ. 
Og samme Aar blev Missionshuset „Nazaret“ bygget ved 
Nybrohus. Medens Planer og Aktietegning til Samlings-

Ole Dalgaard.

huset tog lang Tid, saa blev alt ordnet i en Fart med 
Missionshusets Rejsning. Gaardejer Peder Jensen i Ørre- 
gaard var Formand for Byggeudvalget.

Af de bedste Støtter for Indre Mission i den Tid maa 
nævnes Ole Dalgaard, der i ca. 30 Aar boede i Ørre (nu 
i Aulum), han var en agitatorisk Kraft, og Steen Chr. 
Andersen (se Side 30).

Nu skulde Folk jo til at tage Parti for Grundtvig eller 
Vilh. Beck.
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Det var jo naturligt, at disse to Huse blev byg
gede, og Skilsmissen mellem de to Retninger traadte 
klarere frem, saadan er det jo gaaet alle Steder i vort 
Land. Alligevel er det glædeligt at tænke paa den Tid, 
da alle Sognets Børn samledes i skøn Endrægtighed i 
Skolestuen, og enfoldig hørte efter, hvad Taleren havde 
at sige uden at spørge, om han hørte der eller der hen.

Steen Clir. Andersen.

Nu holder jo Missionsfolkene til i Missionshuset og 
Grundtvigianerne i Samlingshuset og paavirker altsaa ikke 
hverandre disse to Steder.
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Det følger af sig selv, at Simmelkjær og Sneftrup paa 
Grund af den lange Afstand fra Centrum i Ørre var noget 
udenfor de omtalte aandelige Strømninger; dog var Folk 
derfra sikkert lige saa gode Tilhørere. Og det er noget, 
Ørrepræsterne fra den Tid gerne taler om, • hvordan der 
var stuvende fuldt af Tilhørere i Simmelkjær Skole, naar 
de ved Fuldmaanetid holdt Bibellæsninger der.
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