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Om Sognet i sin Helhed.
Indledning.

Amborg Sogn l'igger i det syd
østre Hjørne af Ringkøbing Amt og
grænser ind til Skarrild, Assing og
Rind, samt de udenherreds Sogne:
Ejstrup (modØst) og Brande (mod
Syd). Sognet hører til de ikke taa
Sogne her i Herredet, der spænder
over et langt større Areal end
Sogne i Almindelighed i andre
Egne af Landet. Flademaalet er —
efter gammelt Maal — lidt over
12,000 Tdr. Land, og den største
Udstrækning fra Assing Skel mod
Vest til Ejstrup mod Øst er det
meste af et Par Mil. Da Sognets
Form er noget langstrakt, bliver
dets Bredde dog betydelig mindre.
Det er underligt at tænke sig, at
der paa dette vældige Areal i Aaret 1801 kun fandtes 185 Menne
sker. Der har i Sandhed været
„langt mellem Skorstenene". Men
Arnborg var jo ogsaa dengang, og
langt senere, et udpræget Hede
sogn. Ser man paa de gamle Kort
fra den Tid, faar man det samme
Indtryk af Arnborg som af ikke saa
faa andre midtjyske Sogne, nemlig
et Hav af Lyng, hvori de dyrkede
Steder udgør Pletter eller „Øer".
Den største Plet strækker sig fra
Kirken til Høllund mod Vest og til
GI. Arnborg og Gottenborg mod

Nord. Derfra strækker en smal
Stribe sig langs Aaen til Holtum,
Tornvig og Skibbild, og mellem
Nørre- og Søndermose finder vi
Fasterholt og Bjerre. Hele Resten
af Østersognet er Moser og Heder.
Den Forvandling, som Sognet
siden har gennemgaaet, afspejler
sig gennem det stigende Folketal.
Men det er paafaldende, hvor
langsomt det gaar fremad.
Den
Udvikling,
som Stavnsbaandets
Løsning og de andre Landborefor
mer fra Tiden for 150 Aar siden
gav Anledning til, medførte gan
ske vist Fremskridt, men langsomt
og sendrægtigt gaar det. Folketal
let, som i 1787 var 180, er endnu
i 1850 ikke naaet højere end til
292. I de følgende Aar spores end
da en lille Tilbagegang — vist
nok et Krigsfænomen — og i 1855
fandtes der kun 23 Gaarde og 17
Huse i Sognet. I 1860 er der 327
Mennesker paa ca. 50 Ejendomme,
og en halv Snes Aar senere begyn
der der at blive lidt mere Fart i
Udviklingen.
Et synligt Udtryk for den lang
somme Fremgang kan vi faa ved at
sammenligne Videnskabernes Sel
skabs Kort fra 1803 med Genet al
stabskortet fra 1871.
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Her ser vi, at de opdyrkede Eriksen — „kunde have staaet paa
Pletter og Striber langs Aaer og Gottenborg Bakke og set over
Bække er blevet noget bredere. mod det, der laa Øst for Aaen,
Opdyrkningen gaar vinkelret paa kunde man kun have set Toksvig,
Vandløbene og den gammeldyrke- Skovbjerg og Fasterholt og maa
de Jord, nu da man ved Mergling ske i det fjerne have skimtet S.
og bedre Hjælpemidler er blevet i Søby og længst mod Syd en Gaard
Stand til at begynde at angribe i Holtum. Disse var de eneste
Hederne, der egentlig tit var bedre Ejendomme paa flere Tusinde Tdr.
Jord, og gøre dem frugtbringende. Land. Nu er her en Mængde,
Men den nærmere Omtale heraf Skovbjerg alene er vist blevet til
hører et senere Afsnit til. — Her 8. Her fandtes de store Hede
skal kun tilføjes, at der nu er om strækninger, som ved Hedens Ud
trent 7 Gange saa mange Menne skiftning i 1807—08 dels blev til
sker i Arnborg som ved Aar 1800. lagt Ejendommene i Arnborg By
Allerede i 1901 var Folketallet ste og det vestre Sogn, og dels skiftet
get til 682, og i 1925 angives det mellem Gaardene i Østersognet. —
I Skiibbild havde man god Mergeltil 1052.
Endnu en Mærkelighed har det fangst, som ogsaa blev flittigt be
stærkt øgede Folketal ført med sig, nyttet af den driftige Befolkning.
nemlig at det har forrykket Sog Nogle Hedelodder, som havde væ
nets Tyngdepunkt. Eller maaske ret tillagt Ejendommene i det
det er rettere at sige det paa en vestre Sogn, blev bi. a. opdyrket
tilsyneladende stik modsat Maa- og blev til nogle af Sognets bed
de, nemlig at det har skabt B a- ste Gaarde. De velklingende Nav
1 a n c e mellem Vestersogn og ne paa disse Gaarde viser, at det
Østersogn. Den gamle Kirke ligger er Nybyggergaarde ...".
jo nær ind mod Sognets sydvestre
Ja, Heden er skrumpet ind og er
Hjørne, hvilket har sin Grund at blevet til Pletter i den dyrkede
Østersognet paa den Tid, Kirken Jord, medens det forhen var om
byggedes, sikkert har været om vendt. Den største samlede Hede
trent ene Hede. For 100 Aar siden strækning er rimeligvis nu Heden
fandtes der kun en halv Snes Nordøst for Holtumgaard.
Ejendomme i denne Del af Sognet.
Sognets Jordbundsforhold.
Nu er der jo en stærk Bebyggelse
herud ad. Der er blevet en Kirke
Arnborg Sogns Jorder er i det
mere, og Sagnet har her faaet sin hele højtliggende, men de fleste
eneste Jernbanestation.
Steder ikke stærkt bakkede. Jæv
Hvor forandret! — „Hvis man nest er den midterste Del af Sog
for 100 Aar siden" — skriver Aug. net. Vest for Rind Aa ligger et
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Bakkedrag, som strækker sig hen
imod Hølund Mo-se. Her finder vi
Arnborg Bjerg med Bavnehøjen,
hvor der for 300 Aar siden, og
inaaske senere, tændtes Bavner i
Ufredstider. Det er lidt Sydvest
for Overgaard. Den lille Tinghøj
Nordvest derfor er vistnok nu helt
pløjet væk. Lidt Vest for Arnborg
Bjerg ser vi Gottenborg Bakke,
hvis højeste Punkt er 70 m. Ende
lig finder vi længere mod Syd, Øst
for Hølund Bæk, et mindre Bak
kedrag, som kaldes Hølund Banke,
og inde i Plantagen, altsaa Øst for
Vejen fra Arnborg til Provsthuset,
Kampbjerg.
Her ligger en Sten, hvorom Folk
i gamle Dage fortalte, at der
skulde være kastet af en Trold.
Kr. Overgaard har fortalt H. P.
Hansen følgende om dette „Kæm
pekast":
„Troldene i Snej'bjerg var gale
paa Arnborg Kirke, derfor tog de
en mægtig Sten og kylede den ef
ter Kirken. Men Stenen kom tem
melig lavt, den tog mod en Kant
af Kampbjerg, og der blev den
liggende".
En lignende kæmpekastet Sten
skal for Resten ogsaa have ligget
i Hjøllund Plantage.
Naturligvis er der ingen, der nu
om Dage tror paa den Slags Krø
niker. Men hvem ved, om ikke
saadanne Sagn alligevel gemmer
i sig, som i en Slags Taagebillede, en svag Genspejling af Folks
Tankegang i hine fjerne Tider, da

Kristendom og Hedenskab stredes
om Magten i Landet, og vel ogsaa
i Arnborg Sogn. Det var jo i de
Tider, da de gamle Guder for den
kristne Befolknings Bevidsthed var
ved at gaa i ét med Trolde og
Uvætter, og da man mente, at de
nærede et stærkt Had til de krist
ne Gudsbuse. Som bekendt turde
de kristne en Tid lang ikke ringe
med Kirkeklokkerne af Frygt for
Hedningerne, der mente, at Klok
keklangen fordrev de gamle Gu
der fra Egnen!
-------I den østlige Del af Sog
net hævede sig mellem til Dels
uvejsomme Moser og Kær i gamle
Dage Bakkedraget ved Fasterholt
og Fasterholtbjerge.
Disse to
Gaarde laa mellem Hedestræknin
ger og Sumpe i en ret dyb En
somhed, omgivet af Nørremose og
Søndermose paa de to Sider og
mægtige Hedestrækninger og Sønderkær mod Vest. Det er ikke 100
Aar siden, at Folk herude klagede
over, at de snart hverken Vinter el
ler Sommer kunde faa deres Børn
til Skole paa Girund af det vejløse
Terræn. Maaske de dog ogsaa un
dertiden benyttede det som Und
skyldning for at holde dem hjem
me, de gode Fasterholtboere var
ingenlunde blinde for Børnenes
Arbejdsværdi. Men noget var
der om det.
I Aaret 1826 sendte Peder
Thomsen i Fastenholt sin Datter
Johanne over til hendes Morbroder
Jacob Jensen i Brande, hvor hun
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opholdt sig om Vinteren for at gaa
til Præst hos Pastor Lund.
Det
var næsten umuligt for hende at
gaa den lange og vildsomme Tur
til Skarriild til Konfirmationsforbe
redelse.
Nu er der jo sket en stor For
andring herude. Fasterholt-Skibbild er blevet Sognets andet
Tyngdepunkt, og der er vel ingen
Del af Sognet, der har haft saa
stor en Fremgang.
Fasterholtbjerg er et af Sog
nets og Egnens bedste Udsigts
punkter. Nordøst for Fasterholtgaard ligger Lavsbjerg, hvis Højde
angives til 71 m. Det skulde altsaa
efter denne Maaling være Sognets
højeste Punkt.
Om Jordbundeni Arnborg
hedder det i alle Kilder, baade de
ældre og de nyere, at den er skarp
og sandet. Paa disse magre Jorder
dyrkede man i ældre Tid næsten
ikke andet end Rug, Byg og Bog
hvede, og naar man havde taget 4
Kærve af disse Kornsorter, fik
Jorden Lov til at hvile i 5—10 Aar
for at samle Kræfter til ny Afgrø
der. — Havre dyrkedes kun en
kelte Steder.
Om Sommeren drev man baade
Kvæg og Faar ud i Heden; thi an
den Overdrift havde man ikke,
hedder det i Markbogen fra 1683.
Til Hjælp for Vinterfoderet havde
man en Del Hø. En Del af dette
var temmelig magert; men allige
vel nævnes Høbjergningen altid
som en af Sognets vigtigste Næ
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ringskilder. Besætningerne var jo
meget smaa, saa der gik ikke saa
meget Foder til.
1 Løbet af de 2 sidste Menne
skealdre har Mergling og Kunst
gødning og hele den nyere Land
brugsteknik bragt Sognet ind un
der Forvandlingens Lov. Der er jo
endnu Hede og udyrket Jord; men
en betydelig Del af Sognet er
blevet skovklædt. Opdyrkning og
Plantning fortsættes, ogForandringen og Udviklingen skrider stadig
videre.
Moserne.

I Betragtning af, at man iArnborg
Sogn har haft — og til Dels endnu
har — ikke saa helt lidt Klynebund, er det egentlig mærkeligt, at
man i ældre Tid ikke har haft Sans
for at drage Nytte af denne Rig
domskilde. 1 Markbogen (1683)
hedder det ved alle Sognets
Oaarde, at de har ingen Tørve
mose, men til fornøden „Ilde
brand" bruger Lyngtørvskær. Man
skulde jo ikke synes, at Folk den
gang kunde være uvidende om, at
der sad store Brændselsværdier
gemt i Tørvemoserne; men man
har altsaa ikke haft nogen Lyst til
at udnytte disse.
Denne Ligegyldighed for Tør
vemoserne finder vi ikke blot for
250 Aar siden, men den har holdt
sig helt ned til den Tid, som gamle
Folk nu kan mindes.
Da de udyrkede Arealer udskif
tedes i 1'808, blev der nok flere
Steder tillagt Beboerne Ret til
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Klynekastning, men man benytte
de siig forholdsvis lidt deraf. Nu
var det heller ikke egentlig Mose
altsammen, hvad der havde Navn
deraf. Mange Arealer har haft en
moseagtig Karakter uden at have
dyb Tørvegrund- Den Slags Jord
er for det meste blevet opdyrket,
saaledes at det, som forhen kald
tes „Mose", nu er blevet til almin
delig „lav Jord", som man kalder
det. Saaledes er det med meget i
den østre Del af Sognet; det meste
deraf er blevet opdyrket paa sam
me Maade som Hederne.
Af de mere betydelige Moser
skal her nævnes Hølund Mose,
som i ældre Tid kaldtes „Andemose", saaledes endnu paa Kortet
fra 1871. Heri fandtes 12 Tdr. Ld.,
som man kaldte „Fællesmosen",
fordi Beboerne ved Udskiftningen
havde faaet Lov til at bruge det i
Fællig. Her gravede man efter
Forgodtbefindende, gerne saale
des, at man gravede en „Pøt" til
en Dags Gravning og fik derved
saa mange Klyne, som man kunde
sætte rundt om Graven med en
Fork. Det blev mange smaa,
spredte Pytter. Man kommer til at
tænke paa, hvad Blicher skriver
om Tørvemoserne, at de blev
„skødesløst og ødselt behandlede,
hvilket viser, at der var nok af
dem." Og vi kan sige: „Ligesaa
hos os!"
Men ogsaa Fællesmosen er dog
nu udskiftet. Der kom jo en Tid,
da Mosen fik mere Værdi, og man

fik Sans for en mere rationel Ud
nyttelse af den. Det meste af Mo
sen hører nu til Gaardene i Hø
lund. Større og mindre Parceller
er dog solgt til Beboere i Assing
og S'karrild.
1 den sidste Menneskealder er
der gravet mange Tørv i Hølund
Mose. Især i Krigstiden blev der
solgt en Mængde, som gik til an
dre Egne. Tørvene fra denne Mose
har jo Ry for deres gode Kvalitet.
Det meste af Mosen er nu opgra
vet, men flere Steder graves der
anden Gang, dette kan dog ikke
ske alle Steder. Men da Mosen er
paa ca. 200 Tdr. Land, kan der jo
nok tages mange Tørv endnu.
Ude midt i Mosen fandtes i for
dums Tid nogle Damme, som
kaldtes „Andedammene". Her ru
gede Vildænder, og derfra stam
mer det gamle Navn „Aaendmoss"
I Skibbild er der ogsaa en stør
re Mose med gode Tørv, dog vist
knap saa gode som Hølundtørvene. Derfra er der blevet solgt man
ge Tørv. Nu tager vel Stations
byen de fleste. Ogsaa andre Steder
i Sognet findes Moser, dog mest
til Beboernes egen Fornødenhed.
Grunden til, at det varede saa
længe, inden man kom ind paa at
bruge Klyne i større Maalestok,
var den, at man egentlig godt
kunde klare sig med Hedetørv,
som man nu engang var blevet
vant til. Dengang havde man jo
Bilæggerovne, som egnede sig
godt til Lyngtørv, og i Køkkenet
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havde man aabent Arnested, hvor
man ogsaa klarede sig godt med
dem. Til Smaagryder havde de en
Jerntrefod, som stod paa Arnen.
Saa satte man Hedetørv, der var
brækket i Stykker, op mod Gry
den, og naar de blev giødet, put
tedes de nedenunder, og ny Styk
ker blev sat op om Gryden. Til
større Gryder brugte de en Krog,
der hængte i „Sodstangen", som
fandtes over den aabne Skorsten.
Naar Folk ikke havde gode Raad
paa Lyng, brugte man dogKlyne til
Bagningen; men man foretrak dog
vist ene Lyng, hvis man havde nok
at den.
August Eriksen fortæller, at E.
M. Dalgas engang havde kaldt
nogle Mænd sammen, som han øn
skede at købe Hede af, deriblandt
nogle fra Gottenborg. Da Dalgas
nu spurgte en af Mændene om han
vilde sælge sin Hede, udbrød den
ne: „Sæl æ Hie? — Nej, vi staar
ligh for Bågen!" — Dalgas for
stod ikke denne Skæmt og udbrød
forbavset: „Hvad er det dog. Man
den siger?"
Foruden at Folk brugte af Klynene til Bagning, kan det ogsaa
nævnes, at Smedene brugte dem til
at brænde Kul af. Niels Kragelund
— som senere skal omtales —
brugte ogsaa en Del. Markus Hø
lund kunde godt bruge de rigtig
sorte Tø-rv til Smedning uden
først at faa dem lavet til Kul.
Omkring 1870 begyndte Kom
furerne at komme lidt i Brug. Dem
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egnede Hedetørvene sig ikke til.
Lidt senere begyndte der ogsaa at
komme Vindovne i Stedet for Bi
læggerne, og da endelig den Tid
kom, da det blev Skik med snævre
Skorstene, var Lyngtørvenes Tid
forbi.
Efterhaanden som man kom ino
paa en større Produktion af Klyne, maatte man naturligvis se at
finde paa de bekvemmeste Maader at faa dem op paa. Derom for
tæller Aug. Eriksen følgende:
„Mens man brugte faa Klyne,
kastede man dem op enkeltvis og
bai dem ud paa Fjæl eller Fork.
Senere kom man ind paa at kaste
dem op i „Spåldter", som blev kørt
ud med
Trillebør,
hvorefter
hver „Spåldt" blev skaaret i 4
1 ørv. Nu er der mange, der lader
Hestt lø’be ud med dem paa stør
re Bræddeflader. Nogle har Trollier, der gaar paa Skinner. Det
nyeste er vist, at Graveren staar
paa „Land" og sætter en Skærer
ned, som han lukker i Bunden og
trækker op med en hel „Stumpe"
(dvs. 3 Spåldter), og paa den
Maade er det godt, at der er Vand
i Graven. Man finder stadig paa
ny Maader; men Arbejdet er alli
gevel strængt".
... Endnu kan tilføjes, at sam
men med Lyngtørvene forsvandt
de gamle Jydepotter, som ^nn jo
hidtil mestendels havde brugt til
Kogning. De gamle paastod, at
Grøden smagte bedre, naar den
var blevet kogt i Jydepotter. Men

Arnborg So
ved Brugen af Klynebrændselet
blevVarmen for stærk. Det var me
re, end disse skrøbelige Kar kun
de taale.
Aaer og Kanaler.

Skernaaen løber igennem den
sydlige Del af Arnborg Sogn og
danner enkelte Steder Grænse. Til
den løber en Mængde mindre Aaer
og Bække, hvoraf skal nævnes føl
gende:
1. Rind Aa kommer fra Tande
ru pkjær, gaar gennem Rind og
Arnborg, forbi Arnborg By og udnunder i Skernaa. Den optager
Søby Aa i sig i Nærheden af
Skovbjerg, desuden det lille Vand:øb Birkebæk.
2. Hjøllund Bæk er Udløbet af
Hjøllund Mose. Hvedde Bæk Løber
den lidt Nord for Møllen.
3. Grene Bæk kornn:er ude fra
Kærene ved Fasterholt og løber i
Skernaa ved Grene.
4. Holtum Aa, der tillige med
fører Vandet fra Kideris Bæk, for
ener sig med Rind Aa ved Grene.
Den danner Skel mellem Arnborg
og Brande Sogn.
I Mose- og Kærstrækningerne
ved Hølund og Fastenholt kunde
der jo i gamle Dage skrabes en
Del Hø sammen, mestendels af
tarvelig Kvalitet. Men ellers har
den gamle Bebyggelse i Sognet
støttet sig til Aaerne og de bredere
eller smallere Engstrimler, som
fandtes ved dem. Alle de gamle
Gaarde i Arnborg ligger ved

ns Historie
Vandløbene og Kærene. Udenfor
var der jo kun den sorte Hede og
sumpagtige Mosestrækninger. Det
er da ikke saa sært, at man i for
rige Aarhundrede satte Kraft ind
paa at udvide Engene paa kunstig
Vis ved Anlæg af Kanaler, Stem
meværker og Sluser, hvorved de
nærmest liggende Arealer kunde
overrisles af Vandet og forvandles
til frugtbar Eng- eller Agerjord.
Der er i de sidste 100 Aar udrettet
meget paa den Maade, især ved
Hedeselskabets Virksomhed.
Det er dog ikke Hedeselskabet,
der har startet Engvandingssagen
i Vestjylland, men derimod det i
1820 stiftede landøkonomiske Sel
skab for Ringkøbing Amt, der en
Snes Aar efter sin Oprettelse be
gyndte at interessere sig stærkt
for denne Sag. Allerede i 1843 be
rettes der om Engvandingsanlæg,
t. Eks. ved Brejninggaard, senere
ved Classonsborg, Sindinggaard
o. fl. Steder, og endnu samme Aar
gjorde Selskabet sin største Ind
sats ved at oprette en Skole til
Uddannelse af „Engmestre" under
Engvandingsmester
Feddersens
Ledelse. Skolen gik godt, og Fed
dersens Lærlinge udførte sener.e
Anlæg rundt om i Amtet.
Krigen bragte imidlertid ikke saa
lidt Forstyrrelse ind i Arbejdet.
Adskillige Forsøg
mislykkedes,
saaledes det i Nr- Søby i Rind, der
endte med, at det i Samarbejde
med det landøkonomiske Selskab
virkende særlige EngvandingsseL
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skab i 1853 stillede Oaarden til
Auktion. Der var blevet gravet en
Del Grøfter; men Grunden var
vistnok moseagtig og egnede sig
mindre godt. Andre Forsøg lykke
des langt bedre. Aug. Eriksen for
tæller, at Selskabet fik skænket
10,000 Kr. til Engvandingen, men
da det kort efter opløstes, gik
Pengene og Opgaven over til He
deselskabet.
Men Folk i Arnborg interessere
de sig stærkt for Sagen og arbej
dede paa egen Haand med den,
støttet af Engmestrene. I den gam
le „Trap" fra 1859 staar, at Arn
borg Sogn har betydelige og ved
Vandhjul forbedrede Enge.
Det
mærkeligste og interessanteste i
denne Sag er dog, at en enkelt
Mand i Sognet havde Mod og Evne
til, allerede i 1843, altsaa forud for
den ovenfor nævnte Virksomhed,
ganske privat at iværksætte et
større Foretagende af denne Art,
nemlig Anlæggelsen af Skovbjerg
Kanal. Det var Ohr. Nielsen,
Skovbjerg. Om denne Mand og
hans Virksomhed skal senere for
tælles.
Nu tog altsaa Hedeselskabet fat
paa Opgaven.
Hesselvig Kanal anlagdes 1869
- -70; den berører kun Armborg
paa et kortere Stykke og har kun
lidt Betydning for Sognet; det er
særlig Hesselvig og Øvig, der ud
nytter denne Kanal.
Skernaakanalen anlagdes i 1872.
Den begynder ved Arnborg Grene
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og ender i Borris ved Ahlergaarde.
1 Silstrup og gennem S. Felding
fjerner den sig ca. 1 Kilometer fra
Aaen. Omtrent hele det mellem
liggende Areal kan overrisles, saa
det forvandles fra tørre Agre til
Eng, som ofte giver mere og bedre
Græs end de naturlige Enge. Men
ogsaa denne Kanal er kun af ringe
Betydning for Arnborg Sogn. —
Mads Jakobsen siger, at Kanalen
skulde have ligget noget højere;
Vandet er ikke kommet højt nok
op. Han vilde ogsaa gerne have
haft en Kanal fra Holtum Stemme
værk- Der vilde da have kunnet
taas en Del mere Eng.
Sluttelig skal anføres, hvad Chr.
Dalgas skriver om Kanalerne:
„Lidt Øst for Hesselvig løber
Holtum Aa og Rind Aa sammen
og danner Skernaaen,
og her
fandt de første store Kanalanlæg
Sted. Nord for Aaen optoges
Vandet af „Den nordre Skernaakanal", der er 2 tø Mil lang og fø
rer 120 Kubikfod Vand i Sekundet,
og Syd for Skernaaen anlagdes
„Den søndre Skernaaikanal" eller
Hesselvig Kanal, førende 30—40
Kulbikfod Vand i Sekundet ... At
„optage Vandet" vil sige: at op
stemme Vandet i Aaen noget ved
et Stemmeværk og derfra lede det
. en Kanal med svagt Fald, alt
saa gennem Kanalen til Hede og
Ager, medens Vandet i Aaen løber
med et stærkt Fald, hvilket sidste
som Regel er Tilfældet med de
vestjyske Vandløb. Paa den Maade
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kommer Kanalen
efterhaanden
højere og højere op i Forhold til
Aaen — eller Aaen kommer dy
bere og dybere ned i Forhold til
Kanalen — og det mellemliggen
de Land kan da overrisles. Naar
saaledes den nordre Kanal naar
Sdr. Felding, ligger den højt over
Aaen og ca. 1 Kilometer Nord for
denne.
Før 1866 var den yderst svage
Bebyggelse i disse Egne udeluk
kende knyttet til Aaerne. I Aadalene var Livet- Der slog man Høet,
medens de høje Agre kun gav en
yderst tarvelig Rugafgrøde. En
Gaards Værdi maaltes derfor efter
det Antal Læs Hø, der kunde bjer
ges paa Engen, og Vandingskana
ler var derfor yderst velkomne.
Vestjyden havde ogsaa dengang
etableret nogen Vanding, dels ved
smaa Kanalanlæg, dels og navn
lig ved de knirkende Vandhjul,
hvis ensformige Klagesang lød
rundt om i Aadalene. Vandhjulene
stod i Aaen og blev drevne af
Strømmen efter en lille Opstemning. Et Vandhjul kunde løfte Van
det 3—4 Alen og give V2 Kubik
fod Vand i Sekundet. Disse Vand
hjul var baade karakteristiske for
Egnen og venlige — men de gav
kun lidt Vand og bortfaldt, da Ka
nalerne kom".
Saavidt Dalgas! — Men hermed
er jo ikke Hedeselskabets Betyd
ning for Arnborg Sogn udtømt.
Det er jo egentlig det mindste af
det. Hedeselskabet har kaldt paa

Befolkningens egen Foretagsom
hed. Plantning, Engvanding, Mosekultur, Hegnsplantning, og frem
for alt Merglingen, har i Hedesel
skabets Virksomhed faaet Støtte
paa mangfoldige Maader. Størst
Betydning for Arnborg har vel
Plantningen faaet, nu da ca.
af
Sognet er blevet plantet med Træ
erDet, vi kalder „Skoven", tilhø
rer jo ikke Arnborg Sogn alene;
sammen med Harreskov, Høgildgaard o. fl. Plantager udgør det et
samlet Kompleks. — Til Planta
gerne i Arnborg hører Birkebæk,
Hjøllund Krat og Provsthus Plan
tager, som alle tilhørerHedeselskabet. Men der er jo ogsaa andre be
tydelige Plantninger i Sognet, saa
ledes Fasterholt Plantage. Det kan
ikke undgaas, at vi ved Gennem
gangen af Sognet kommer til at
omtale dette nærmere, og det vil
de føre til Gentagelse, om vi ofre
de et særligt Kapitel paa Planta
gerne her. — Det er ogsaa paa
Tide, at vi, efter denne lille topo
grafiske Oversigt over Sognet,
kommer i Hu, atArnborg jo ikke er
hele Verden, og at det derfor vilde
være passende, om vi nu gav os til
at beskæftige os med Sognets For
bindelser med Omverdenen.
Vejene.

Det stod smaat til med Vejene
herude i Hedeegnene i gamle Da
ge. Hald nævner i sin Beskrivelse
af Ringkøbing Amt (1833), at no11
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get af det, der kunde gavne Ham
merum Herred mest, var, om der
kunde blive anlagt nogle gode
Veje. Disse var nemlig i Regelen
bløde og sandede og meget tun
ge. Man maatte mest køre i
Skridtgang; de bedste Steder var
saadanne, hvor man havde be
strøet Vejen med Lyngtoppe, som
kunde hindre Hjulene i at trænge
for dybt ned i Sandet. Hvor Vejene
var altfor besværlige, foretrak
Folk at køre ved Siden af i et
Hedespor, naar Forholdene da
var saadan, at det kunde lade sig
gøre.
Naar der ingen Landeveje eller
Amtsveje gik igennem et Sogn,
maatte Folk selv tage sig af deres
Vejvæsen. Det var da godt, at der
var noget, som hed Hævd og Skik.
Oet hænder, at man i gamle Ju
stitsprotokoller kan finde Retssa
ger om Veje og Broer eller lign.,
hvilket er Bevis paa, at der dog
har været nogen Lov og Ret paa
dette Omraade, saa at gamle,
hævdvundne Rettigheder skulde
overholdes.
I Arnborg fandtes der endnu for
100 Aar siden kun een eneste no
genlunde officiel Vej, nemlig Præstevejen fra Skarrild til Arnborg
Kirke. Den havde naturligvis gaaet der i Aarhundreder — i det
mindste siden Reformationen —
og Sognemændene har sikkert
haft Forpligtelse ti! at holde den i
farbar Stand. Præsten skulde jo
dog frem! — Pastor Christiansen
12

beretter om den i 1857, at den er
sandet; men dog ret god, og at
den er indkastet. Præstevejen har
sikkert været forlænget baade
mod Øst og Vest, men om disse
Fortsættelser af Vejen har været
indkastede, er tvivlsomt.
I Bogen om det gamle Hamme
rum Herred fortæller Krarup, at
omkring 1840 begyndte der Strid
og Forhandling blandt Beboerne
om en indkastet Vej til Vejle (eller
Fortsættelse af Holstebro—Snejbjerg-Vejen).
De tilgrænsende
Amter i Viborg og Vejle var jo
nærved at komme Ringkøbing
Amt lidt i Forkøbet med deres
Vejvæsen. Saaledes var det, naar
man gennem utallige Hedespor —
over Skarrild og Arnborg — havde
naaet Vejle Amt. Saa traf man
reglementerede Landeveje;
men
naar man saa vendte tilbage syd
fra, var det lidt trist — omend
hjemligt — atter at komme ind i
de vildsomme Hedespor!
Det ses da ogsaa, at Ringkøbing
Amt ikke vilde lade sig lumpe;
thi Krarup fortæller, at Vejen en
delig kom, omtrent 1845—46, fra
Snejbjerg Kro, over Hjortsballe
høje, gennem Overgaard i Arn
borg, forbi Holtum til Brande. —
Det er altsammen meget rigtigt,
kun at Ringkøbing Amt alligevel
har været noget hurtigere i Ven
dingen, end Krarup har ment. Vej
en nævnes nemlig allerede iAmtets
Fortegnelse overLandeveje i 1843.
Saaledes fikArnborg altsaa sin før-
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ste Amtsvej, og Folk derude er no
get tilbøjelige til at kalde den Holstebrovejen; men det er en større
Ære, end den kan tilkomme; den
var kun en Gren eller Udløber af
den rigtige Holstebrovej. Om den
ne staar der i Protokollen følgen
de:
„Vejen fra Snejbjerg, forbi Volsgaard, Kibæk Mølle, Assing og
Felding Kirker; den falder sam
men med Driftsvejen fra Holste
bro, gennem Vinding, Timring,
Vorgod, Nr. Vium og Sdr. Felding
Sogn; af Vigtighed for Forbindel
sen med de søndre Købstæder og
Slesvig overFoldingbro".(Den be
rørte dog Arnborg, idet den pas
serede Hølund).
Den nuværende Hovedvej gen
nem Arnborg er jo Landevejen fra
Herning til Vejle, som blev an
lagt 1863 . Ogsaa om denne Vej
var der Strid. Det var egentlig
planlagt, at den skulde gaa over
Søby og Kollund til Herning, og
Linjen var afstukket; men Niels
Birkebæk, som dengang sad i
Amtsraadet, vilde have Vejen til
at gaa over Arnborg og Lind til
Herning, Og da han havde megen
Indflydelse i Amtsraadet, fik han
sin Mening sat igennem, saa Vejen
fik sin nuværende Retning. I den
i'id, Kollundmændene følte sig
sikre paa Vejen, der jo var afstuk
ket, traf Niels Birkebæk sammen
med nogle af dem, og Kr. Pallesen
sagde i en noget hoverende Tone
til ham: „Ja, vi fik da æ Vej!" —

„Ja, kyer saa o en, mens I hår en!"
svarede Niels.
Den, der blev mest snydt, var
ellers en Østerbo ved Navn An
ders Jensen. Han byggede nemlig
et Hus ved Nr. Søby og søgte Kro
bevilling til det. Men der kom jo
ingen Vej, og der blev saa byg
get Kro ved Arnborg i Stedet for.
Huset ved Søby blev til en almin
delig Ejendom; men fik dog ved
den Lejlighed Navnet „Søby Kro".
Amtsvejen er naturligvis nu den
vigtigste af de Veje, der gaar gen
nem Arnborg; men Sognet faar nu
en ny Amtsvej fra Arnborg Kro
over Rind Aa efter Skarrild. To
Broer og flere lokale Vejfor
lægninger er allerede udført med
Videreførelse for Øje.
I Forbindelse med Vejene kan
der være Grund til at nævne Jern
banen, som kom til at gaa igen
nem den østlige Del af Sognet.
Herning—Vejlebanen aabnedes i
1914 og fik Station ved Fasterholt.
Broer.

Det kan somme Tider trække
længe ud med at faa slaaet Bro,
selv paa Steder, hvor man synes,
at en saadan haardt tiltrænges.
Konrad Understrup fortæller i Bo
gen om Nøvling, at da Broen over
Skibbild Bæk blev bygget i 1856,
sagde en Mand, at den Bro havde
manglet siiden Verdens Skabelse!
Maaske der har manglet Broer i
Arnborg omtrent lige saa længe;
13

Johan C. Sulkjær

man rnaatte i hvert Fald slaa sig
til Taals med Gangtræer og Kør
sel gennem Aaen de fleste Steder
til et godt Stykke ind i forrigeAarhundrede. En enkelt Gang ses der
at have været vakt et spinkelt
Haab i Arnborgernes Bryst om at
faa en god Bro i Sognet. Det var
den 25. Maj 1773, da Herreds
foged Linnet efter Amtmandens
Anvisning havde samlet en pæn
Forsamling af Egnens mest ansete
Mænd i Over Amtrup i Snejbjerg
for at raadslaa om, hvad der skul
de gøres med Vej- og Brovæsenet
i Herredet; for nu havde de faaet
en ny Amtmand, og nu gik det ik
ke længere paa den gamle Maade. I deres „Betænkning" (eller
hvad man nu vil kalde det) hedder
det til allersidst: „1 Arnborg Sogn,
vediHoltumgaard, behøves og over
den lille Aa en ny Bro paa 3 Fag,
som vil koste 100 Rd." — Det
sandsynligste er vist, at der paa
den Tid har været en gammel,
brøstfældig Bro ved Holtuim. Om
denne saa nu er blevet fornyet,
ved jeg ikke. Paa Kortet fra 1803
ses det, at en af de mere vigtige
Veje gaar til Holtum; man har vel
saa stadig kunnet komme over Aa
en der.
Da saa den gamle Amtsvej kom
ca. 1843, endte denne jo ogsaa for
Ringkøbing Amts Vedkommende
ved Holtum. Det er den eneste
af Landevejene, som ingen Be
mærkning har om Broer. Der var
jo heller ikke Brug for saadanne,
14

før Vejen naaede til Holtum. Men
hvad saa? Man kunde dog ikke la
de en Amtsvej ende ved Aaen. Det
synes mystisk. Men Forklaringen
kommer lidt længere omme i Pro
tokollen i en mere tilfældig Strø
bemærkning, der oplyser, at der
ved Holtum fandtes en Bro, som
var bekostet af Vejle Amt. Saa
var Ringkøbing Amt saa rart uden
ved det!
Men selv om Holtum saaledes
maaske i et Par Hundrede Aar har
været det Sted, hvor man fra Am
borg kom ind i Vejle Amt, er det
dog ikke det ældste Overfarts
sted. I 1638 nævnes GaardenTornvig z/Og ved denne en Bro over
Skern Aa, ved Navn Tornvig Bro".
------- I 1838 ansøgte Mændene
i Grene Amtmanden om, at der
rnaatte blive slaaet Bro over Rind
Aa ved Arnborg Kirke. De skri
ver i Andragendet, at det er en
stor Nødvendighed for Størstede
len af Sognets Beboere, navnlig
dem, der bor Sønden og Østen for
Aaen, da der er ikke mindre end 16
Beboere, som har deres Kirkevej
lige over Aaen ved Kirken. Lige
ledes er der 4 Mænd i Grene, der
hører til det vestre Skoledistrikt,
som alle har været udelukket fra
baade Kirke og Skole fra 4. Marts
til 30. Marts (1838), uden hvad
Overfart, der kunde bruges paa
Isen, hvorved saavel de som deres
Børn og Konfirmanderne har væ
ret udsat for Livsfare. Fra 7. Janu-
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ar tii 30. Marts har ingen Vogn
kunnet passere over Broen.
Disse samme Beboere hører ogsaa til Skarrild Jordemoderdistriikt,
og Jordemoderen bor i Skarrild.
Hende kan man altsaa ikke komme
til og maa i saadanne Tilfælde
med Besværlighed henvende sig
til andre. Mangelen paa Bro er og
til Besværlighed for andre rejsen
de, hvoraf der er mange, der kom
mer med Vejen baade fra Horsens
og Vejle, da der er stor Overfart
over Aaen- „Tillige findes der in
gen Steder i Arnborg Sogn saa god
fast Orund til at slaa en Bro som
ved Amiborg Kirke".
Andragendet er underskrevet af
Eskild Madsen og Poul Thomsen,
begge af Grene, og Pastor Lind
medgiver det følgende Anbefaling:
„Hvad oven anførte troværdige
og paalidelige Gaardmænd har op
tegnet om den besværlige Over
førsel over Aaen ved Arnborg Kir
ke ved Vinterens Tider for deres
Børn til Skole og Konfirmations
forberedelse og for dem selv til
Guds Hms og for den store Van
skelighed, der er forbundet med
at faa Gjordemoderen fra Skarrild
i paakommende Tilfælde, er alde
les overensstemmende med Sand
heden.
Fra Vinterens Begyndelse til
den 1. April har jeg kun yderst
sjældent set nogen af Arnborg
Østersogns Beboere til Kirke. To
Konfirmander samme Steds fra har

næppe hele Vinteren været 3 Gan
ge hos mig og dog hver Gang med
Livsfare vovet sig over Strøm
men. Ligeledes bemærkes, at jeg
endnu ej har kunnet passere Aaen,
uden at tale om, at jeg den hele
Vinter end ikke en Gang har kun
net besøgeSkolen i Arnborg Østersogn.
Foranlediget af disse og flere
Grunde maa jeg paa det allerindstændigste have dette Forslag an
befalet til fortrinlig Opmærksomh.
da det unægtelig vilde være heldigst for Kirkefolket, Konfirman
der, Skolebesøg og for Gjordemo
deren, at der snarere blev en Bro
over Aaen ved Arnborg Kirke end
ved GI. Arnborg By; men om dette
ogsaa er fordelagtigst for hele
Omegnen med Hensyn paa Rejser
til de østre Købstæder, dertil ken
der jeg Egnens lokale Forhold for
lidet. Imidlertid ved jeg dog med
Vished, at mange rejsende fra Ve
steregnen passerer over Aaen ved
Arnborg Kirke til Horsens og Vej
le, ligesom det ogsaa er mig be
kendt, at Grunden i Aaen er haard
og gruset".
------- Pastor Linds Anbefaling
er velment; men tilsyneladende er
det uibehændiigt af ham at blande
Spørgsmaalet om Broen ved GI.
Arnborg ind i Sagen- Maaske der
i Virkeligheden har været Strid
om, hvor Amtet skulde tage Af
fære. Grenemændene fik intet ud
af deres Ansøgning.
Niels Kragelund mente, at der
15

Johan C. Sulkjær

var blevet bygget en Bro ved 01.
Arnborg i 1828. Men noget i Ret
ning af Bro maa der ogsaa have
været før den Tid. Hvordan skul
de ellers Arnborgmændene have
faaet Nytte af Græsningen i He
den? Studene kunde nok vade
gennem Aaen, men det kunde Faa
rene ikke. Maaske der har været
en saakaldt Faarebro. 1 1843 næv
nes der intet om Bro ved GI. Arn
borg; men de ældste paastaar dog,
at der har været Bro her, saa læn
ge de ved af at sige. Der er altsaa nok kommet en Kørebro; men
nogen af Amtet bekostet Bro har
der næppe været, før Chausseen
kom i 1863, da der byggedes Bro
baade ved Toksvig og ved Kroen.
Man maa for Resten ikke tro, at
det var flot. Hans P. Hansen for
tæller, at der byggedes en ny Bro
ved Arnborg i 1883, og at den, der
var før, var simpel.
Efter at Broen ved GI. Arnborg
var kommet vedblev man at køre
igennem Aaen baade ved Kirken
og ved Grene. Om Vinteren ved
Højvande kunde dette blive umu
ligt. Det hændte endog 1880 ved
en Begravelse i Grene, at man
maatte køre med Liget om ad
Skarrild Bro og fik saaledes \y2
Mil at køre, skønt man ellers kun
vilde have haït en Fjerdingvej.
„Det var ellers en hel Oplevel
se, naar man som Barn en enkelt
Gang skulde igennem ved de sto
re Aaer", fortæller August Eriksen,
„Vandet naaede helt op i Vognen,
16

og man maatte løfte Benene for :kKe at blive vaad". — Da den store
Skernaakanal blev færdig i 1872,
blev der e-n lille Forandring, idet
Stemmeværket
bevirkede,
aVandstanden oven for dette blev
højere, saaledes at Kørsel gennem
Aaerne blev umulig. Derfor havde
Interessentskabet forpligtet sig ti;
at lægge Bro over Aaen om Som
meren, naar Vandet var opstemt.
Disse Broer var altid meget skrø
belige, eftersom de blev lagt op
om Vinteren, for at de ikke skulde
skylle bort.
Somme Steder prøvede man
paa at hjælpe sig selv. Saaledes
havde Jakob Poulsen for en 60—
70 Aar siden lavet en privat Bro
ved Grene, som stod nogle Aar.
Hari vilde have Folk til at betale
Bropenge, hvad der for Resten ik
ke var mere end rimeligt. Men
Folk var ikke villige til at betale,
saa han fik det ikke ført igennem.
Bropengene faldt snart bort. Før i
Tiden havde der her været en Bro,
som Faarene gik over. Ved Kirken
laa en Tid en vældig Træstamme
som Gangtræ. En Mand skal en
gang have trukket en Hest over
den, hvad der var et temmelig vo
veligt Foretagende.
Hen i Halvfemserne begynlte
Beboerne at bombardere Sogneraadet med Ansøgninger om Broer
ved Kirken og ved Grene. Der
blev da ogsaa bygget Broer begge
Steder omkring 1898—99. Det
trak noget længe ud, fordi der
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rute til Ringkøbing over Ribe- Et
egentligt Posthus fik Ringkøbing
dog først langt senere. Det var
nærmest et Slags Opsamlingssted
i 1711 og blev først til et „Hoved
postkontor" i 1802. Paa Vejen til
Ribe laa jo Skernbro, hvor der har
været en Slags Brevsamlingssted i
umindelige Tider, skønt det først
officielt oprettedes som Postekepedition i 1842. Det var vor nær
meste Postforbindelse herude i
Hammerum Herred i gamle Dage!
Herning var jo dengang næsten
ingenting; men saa skete der det,
at der blev oprettet en Postforbin
delse med Postrytter fra Ringkø
bing til Aarhus i 1845, og da Ru
ten gik over Herning, fik denne
obskure Landsby virkelig allerede
en lille Postekspedition s-arnme
Aar, og nu kunde man altsaa ogsaa faa Postsager fra Herning —
det vil da sige, naar man selv lod
dem hente! Saaledes var jo For
holdene i gamle Dage, at hentede
Landboerne ikke selv mulige Bre
ve eller Aviser paa det nærmeste
Posthus, saa blev de liggende.
Hertil kan endnu føjes, at Post
væsenet paa den Tid efterhaanden
kom ind paa ogsaa at besørge
Pakker, hvilket gav Anledning til,
at Postrytterne (ca. 1858) om
byttedes af kørende Poster, der
befordrede Sagerne i lukket Vogn.
Postgangen.
Denne lille Indledning er sikkert
I ældre Tid havde kun Købstæ nyttig til Forstaaelse af det følgen
derne regelmæssig Postforbindel de.
se. I 1653 oprettedes der en Post
Den første Optegnelse om Post-

først skulde træffes Aftale om,
hvor meget Kanalselskabet sikulde
betale af Udgifterne. Om Grene
Bro hedder det saaledes, at den
skulde være færdig senest den 15Juli 1899. Den skulde forsynes
med Kækværk. Hedeselskabet be
taler Halvdelen af Omkostninger
ne.
1884 blev den gamle Bro over
Søby Aa eller Lille Aa taget bort,
og Markus Hjøllund skal opsætte
en ny af Kampesten og Cement,
baade i Bund og Siderne dækket
a’f Kampesten og Træ. — Holstebrovejen havde i 1843 en Stenki
ste ved Hølund. — Paa Præstevejen var der en Bro over HjøllundBæk. Den var solid, da „Bjæl
kerne" var lange, kløvede Kampe
sten; men i 1872 blev Vejen flyt
tet (i Anledning af Kanalen), saa
Bækkens Underløb under Kanalen
blev den s-amme som under Vejen,
saa at denne var i umiddelbar
Forbindelse med den nordre Ka
naldæmning. — Da Banen kom til
Kibæk skulde der jo være en Sta
tionsvej, Og der blev bygget en
ny Bro over Hølundbæk, Nord for
den førnævnte Bro.
Foruden Broen ved Præstevejen
var der forhen længere Nord paa
„Trinsten" i Bækken, der hvor nu
den faste Bro ligger.
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væsen, berørendeSkarrild-Arnborg
Pastorat ,er fra 1809 og lyder, lidt
vemodig,
saaledes: „Præstens
Adresse er: ,/Fra Ribe til Skernbro. Videre ved Lejlighed — som
otfte kan vare længe". Det er Pa
stor Hegelaihr, der giver os denne
Oplysning. Netop 50 Aar senere
skriver PastorCihristiansen: „Post
bud lejes til Herning (ca. 2 tø Mil)
eller Skembro (ca. 1 y2 Mil)".
Angaaende Viderebesørgelsen af
Brevene kan det bemærkes, at de
officielle Skrivelser jo dog skulde
■besørges, og da der ogsaa de fleste
Steder var en og anden Ordning
for de private Postsager, endte det
dog i Reglen med, at ogsaa disse
naaede frem til de rette vedkom
mende.
Det ældste Postbud var Degnen,
som skulde gaa med „Provstetasken". Heri befordredes ogsaa
de kommunale Breve. Da Degnens
Pligt til dette Renderi bortfaldt
(vistnok 1814), maatteFattigkommissionen jo leje Sognebud for
egen Regning. Hvis der i Sognet
fandtes Proprietærer, Handelsfolk,
Embedsmænd eller lignende Per
soner, som havde særlig Brug for
at benytte Postvæsenet, kunde dis
se ogsaa leje et Bud for egen Reg
ning. Naar saadanne Postbude
kom i Gang, tog de ogsaa Bud
med for andre private Folk. Dette
medføre, at man mange Steder i
Landkommunerne følte sig ganske
tilfredsstillet med denne Ordning,
saaledes at, da Generalpostin18

spektøren i 1848 foreslog Anitsraadene og Forstanderskaberne
Oprettelsen af Brevsamlingssteder
og Ansættelse af Landpostbude,
syntes Folk, at dette var en hel
overflødig Foranstaltning. Først
efter 1860 begyndte der at blive
lidt Fart i Udviklingen og somme
Steder, saaledes ogsaa i Arnborg,
varede det endnu længere.
Angaaende de private Poster
fortæller Krarup i sin tidligere om
talte Bog, at det var en fæl Bestil
ling med denne Postgang. Posten
kunde tit have flere Lispund at
slæbe paa, og det værste var, at
Folk ikke var meget villige til at
betale Budet for hans Møje, men
gerne vilde spidse ham af med en
Dram eller anden legemlig For
plejning. Folk syntes jo, at det var
en reng Tjænest å æ Mand å gyer
dem, bare å ta en Pa Pund eller
en jænle hal Lispund mæj få dem,
naar han sku go æ Vej iløwl! Og
Følgen af denne Betragtning var,
at det sølle Postbud tit blev til et
helt Pakæsel.
Skønt Folk brugte Ordet „Sog
nebud" i Flæng om alle de postgaaende Personer i den første Del
af forrige Aanhundrede, var „Sog
nebud" egentlig som officiel Be
tegnelse noget meget begrænset.
Det betegnede kun Personer, der
gik i offentlig Ærinde. Aug. Erik
sen fortæller, at i 1865 kom Niels
Birkebæk, som dengang var Sog
nefoged, til hans Forældre i Hø
lund med et Brev, som han vilde
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have et af Børnene til at bringe
hen til Skarrild Sognefoged, Arent
Jensen, Lustrup, som saa vel skul
de bringe det videre til næste Sog
nefoged. Men paa Brevet var pren
tet: „Kongelig Tjeneste ved Sog
nebud".
Om den lokale Postordning for
tæller han følgende:
Der var ingen Postombæring i
Sognet før 1878. Der kørte en Post
gennem Sognet (ad den gamle
Landevej ad Provsthus og Overgaard). Den Smule Postsager, han
havde, blev lagt af i Kroen. Havde
man der Børn, som gik i Skole, tog
disse Sagerne med sig til Skolen,
hvorfra de saa med andre Børn
sendtes til dem, der skulde have
dem. Aviser var der ikke mange af.
i hvert Fald før 1870 var der næp
pe mere end fem Mand i hele Sog
net, der holdtAviser. Breve var der
meget faa af. Dengang var man
ikke rask til at gribe Pennen
uden særlig god Grund. En Und
tagelse var vel Tiden under Kri
gene. Da var der jo en Del Breve
til og fra Soldaterne. Men at Folk
benyttede Postvæsenet saa lidt,
var ikke saa sært, da der slet in
gen Ombæring var. Det var der
for et stortFremskridt, da der 1878
blev Ombæring over hele Sognet.
Af de kørende Poster mindes

Diligencen mellem Herning og
Brande og Anders Søndermark fra
Assing, der i nogle Aar kørte
Postkørsel, vistnok til Banen kom
i 1881. Baade han og Diligencen
lagde Post af i Kroen. Hans P.
Hansen fortæller, at den første
Dagvogn fra Brande til Herning
kom i Gang i 1888, og at den til
at begynde med kørte 2 Dage om
Ugen, nemlig Mandag og Fredag.
Den første gaaende Post var
Mads Chr. Pedersen, eller Mads
Chr. Post, som han kaldtes. Han
gik Post fra 1878—87. De første
Aar gik han over hele Sognet, men
kun til de Steder, hvor der var
Postkasser. Da der saa nogle Aar
senere blev „direkte Ombæring",
kunde han jo ikke overkomme det
hele, men gik saa senere i den
vestlige Del af Sognet. I Østersognet gik først Hans Gaardsdal og
senere Engelbreoht Christensen.
... Siden er der jo sket meget.
Postsagerne er svulmet vældigt
op, der er blevet flere „Poster",
Dagvognene er blevet afløst af Bi
lerne, de gaaende Poster er b. :vet
cyklende, og Østersognet har faaet Jernbane, hvad der ogsaa har
haft Indflydelse paa Postvæsenet.
Men det er jo ikke Nutiden, der
skal skrives om.
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Arnborg gennem Tiderne.
Oldtidsminder.

I Følge Traps „Danmark“ ken
des i Arnborg Sogn henved 50
Gravhøje. De ligger mestendels
1 den sydvestlige Del af Sognet
omkring Arnborg Kirke, Gottenborg og Hjøllund i Tilslutning til
talrige Høje i tilgrænsende Par
tier af Skarrild og til Dels Assing
Sogn. Hist og her danner de
Smaagrupper. 6 Høje er fredlyste,
2 under Gottenborg paa Toppen
af Bavnsbjerg (den ene er den
tidligere omtalte Bavnehøj). 3
Høje hører til en Gruppe af 5
Høje tæt Sydøst for Arnborg
Kirke. Desuden en enligt liggende
Høj ved Gaarden Skovbjerg. Hvad
der for øvrigt findes af Høje i
Sognet, er for Størstedelen Høje,
som er mere eller mindre beska
digede. Nogle Høje i Sognet er
udgravet af Nationalmuseet.
Om en saadan Udgravning for
tæller Hans P. Hansen i Grene
følgende:
Af Gravhøje findes bl. a. 3 nær
ved Kirken paa Grene Mark, et
Par i Hølund og een Vest for
Peder Hansens. Denne blev ud
gravet i 1894 af Nationalmuseet,
eller i alt Fald under dettes Op
syn. Det saa under Udgravningen
næsten ud, som om Gravkamme
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ret havde et Taarn; men det var
jo nok en Broncealdergrav, der
var lagt oven i Højen, som selv
stammede fra Stenalderen. I det
store nederste Gravkammer, som
var fyldt med Jord og til Dels
sammenstyrtet, fandtes vistnok
intet, men i Broncealdergraven
fandtes der foruden Aske og Ben
stumper forskellige Bronceredskaber, saaledes et Sværd i Ske
de, et Par Broncenaale og en
Kniv, der havde været brugt som
Barberkniv. Haandtaget deraf var
det mærkeligste, det forestillede
en Hest. Denne Begravelse var vel
et Par Tusinde Aar gammel.
Hans P. Hansen omtaler Bav
nehøj paa Arnborg Bjerg og
Kampenbjerg, som han tænker
sig maaske har været et Offer
sted; maaske har Hjøllund Mose
dengang været en Sø. Han til
føjer, at han ogsaa kunde tænke
sig, at der i den hedenske Tid
har været et Offersted, hvor Kir
ken nu ligger. Skønt der natur
ligvis ikke kan vides noget der
om, er Gisningen ikke usandsyn
lig, da Kirkerne vistnok ofte blev
bygget paa Steder, hvor Hednin
gerne forhen havde haft Gudehov
eller andre Kultuspladser.
løvrigt synes Gravhøjene ikke
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at have vakt Arnborgboernes Op
mærksomhed i nogen særlig stor
Grad. De fleste af dem er ogsaa
lidet iøjnefaldende, nogle er vist
nok godt gemt inde i de plantede
Arealer, saa man nu knapt kan
finde dem, andre er efterhaanden
blevet udpløjede, saa Tallet af
Gravhøje er vistnok svundet en
Del siden den Optælling, der er
gengivet i „Trap“.
Blandt dem, der har interesse
ret sig for disse gamle Oldtids
mindesmærker, vil jeg dog lige
nævne Jakob Grene; han nævner
af Gravhøje 3, som findes paa
Vagn Rasmussens Mark. Langs
Rindaa findes flere Steder mange
Flintflækker, særlig i Nærheden
af Aaen lidt fra den gamle Gaardplads. Ved Toudal er der 2 Grav
høje, hvoraf dog maaske nu den
ene er sløjfet. Og ved Stemme
værket fandtes, fortæller han, et
Gravkammer, som var sat af store
Kampesten.
De her nævnte Enkeltheder vil
i hvert Fald være tilstrækkelige
til at vise, at der har færdedes
Mennesker i Arnborg, baade i
Stenalderen og i Broncealderen.
Men hvor har de boet? — Jeg
skal her anføre, hvad N. Overgaard, Studsgaard, har skrevet i
den udførlige Afhandling, som
han for nogle Aar siden skrev i
„Jydske Samlinger“ om Oldtids
bebyggelse i Vestjylland. Herud
af har jeg plukket et enkelt Ud
drag, der handler om Arnborg.

Han skriver saaledes:
„Arnborg Sogn har mange
Gravhøje. Da Aaen er skaaret
dybt ned, og Engene smalle,
skulde man ikke mene, at der her
havde været ret stor Oldtidsbe
byggelse, men Nabosognet Assing
har megen naturlig god Græs
ningsjord, der ikke ligger ved
Aaen. Dette har medført, at Sog
net bød paa mange Livsbetingel
ser. Dette giver sig Udslag i, at
Sognet fik forholdsvis mange
Gravhøje, hvoraf en Del kom til
at ligge i Arnborg og Skarrild
Sogne, da Sogneskellene senere
afsattes.“
Hovedtanken heri er for Am
borgs Vedkommende den, at da
alle de gamle Gaarde i Sognet i
de Aarhundreder, som vi kan
skaffe os Oplysning om, har ligget
ved Kærene og Vandløbene, og
da Kirken ligeledes for henved
800 Aar siden er blevet bygget i
Aalandet, kan man gaa ud fra, at
ogsaa Oldtidens Mennesker har
haft deres Boliger og Kvæg og
deres begyndende Landbrug paa
disse Steder. Man kan vist gaa ud
fra, at Naturforholdene ikke i no
gen meget høj Grad har forandret
sig siden dengang. Der er ingen
Grund til at tvivle om, at de store
Hedestrækninger, som har opfyldt
Sognet helt ned til den nyeste
Tid, ogsaa har eksisteret i Old
tiden, og man kan ikke antage, at
Folk dengang har været i Besid
delse af en Landbrugsteknik, der
21
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satte dem i Stand til at dyrke
Hede op.
Den ældre Opfattelse — som
Overgaard bekæmper — gik ud
paa, at Gravhøjene blev lagt ved
Oldtidens Færdselsveje, og at
Bebyggelsen laa klods op ad
dem. Men nu er der den Mærke
lighed ved det, at Højene i Vest
jylland tit laa en Fjerdingvej
eller mere inde i den sorte Hede,
og man maa spørge: Hvorfor i
Alverden skulde Oldtidens Land
brugere være flyttet bort fra
Aaerne og Engstrimlerne, hvor
der var Græs og Vand til deres
Kvæg? Det skulde da være for at
gøre det sværere!
Angaaende „Oldtidsvejene“ skal
der vist en god „Snøgger“ til at
fastslaa, at de virkelig alle stam
mer fra Oldtiden. Det turde gaa
med adskillige af dem ligesom
med Barde Dige, hvorom det i
lange Tider hed sig, at det var en
Fæstningsvold fra Middelalderen,
indtil H. P. Hansen tilvejebragte
Beviser for, at det var et Skeldige
fra 1825!
De Kort, som man har tegnet
over Gravhøjene og Oldtids
vejene, gør tit et ret konstrueret
Indtryk. Hvorfor gaar Vejen netop
om ad d e Høje, medens der er
andre, som den gaar udenom?
Og naar man har filosoferet over
Vejenes
Tiltrækningskraft
for
Menneskene, kan det bemærkes,
at det vel nu om Dage kan være
af Vigtighed for Folks Næring, at
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de bor ved en Vej, men i Oldtiden
var der jo hverken Købmænd,
Møllere eller Kromænd. Man kan
derfor ikke godt tænke sig, at
disse primitive Vejspor, kan have
været af økonomisk Betydning for
Oldtidsfolkene.
Jeg vil da for Arnborg Sogns
Vedkommende anbefale den Op
fattelse, at dér hvor Holtum og
Hølund, Arnborg og Skibbild og
de andre gamle Gaarde har ligget
i Aarhundreder, dér — eller i
Nærheden deraf — har de for
Aartusinder siden begyndt med
de første smaa og primitive Land
brug, der har været i Arnborg
Sogn.
Naar man byggede de mægtige
Gravkamre af store Kampesten,
saa var det vel for at værne Li
gene mod de vilde Dyr; saa
kastede man en Høj op om Grav
kamrene og satte „Vogtersten“ i
Kanten af den. Grundene til, at
man tiest har lagt Gravhøjene ud
fra Bebyggelsen, kan være flere.
Maaske ogsaa den, at de saa laa
mere fredede paa den afsides og
udyrkede Jord.
I senere Tidsalder erstattedes
Gravhøjene af Kirkegaarden, og
om den satte man et Stendige til
Værn. At værne Ligene og sikre
Gravfreden har imidlertid været
en Opgave baade i de hedenske
og de kristne Tider.
Stednavnene.

En Del af Stednavnene — maa-
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ske de fleste — stammer fra Old
tiden; andre er af nyere Oprin
delse. Man kan derfor være i Tvivl
om, hvor Stykket om Stednavne
hører hjemme. Men det naturligste
vil vel være at anbringe det her.
Vi begynder med Sognenavnet
Arnborg. Den første Del af Navnet
betyder vistnok 0 r n, og da Johs.
Stenstrup i sin Bog om Stednavne
fremsætter den Mening, at „Borg“
tit er en Forvanskning af „Bjerg“,
falder det naturligt at tyde Navnet
som „Ørnebjerg“. Imidlertid er den
omtalte Tydning af „Bjerg“ vist
nok ikke længere i Kurs, og vi
maa da blive staaende ved Tyd
ningen „Ørneborg“. Ved denne
Ændring gaar Navnet over fra at
være et Naturnavn til at blive et
Bebyggelsesnavn. Ogsaa Ordets
første Led ændrer Betydning der
ved. Man skal vist ikke længere
tænke paa en Fugl, men paa en
Mand ved Navn Ørn eller Arne,
hvad der er en Afledning af det
samme Navn. For Resten er den
gamle Udtale „Aahnborg“, hvad
der nok er foreneligt med den
givne Forklaring. — Hvem den
Ørn eller Arne har været, der i
længst svundne Tider har haft en
Borg herude, kan man jo ikke faa
noget at vide om. Men da GI. Arn
borg i 1688 havde ca. 17 Td. Hart
korn, er der ikke noget i Vejen for,
at der i Middelalderen kan have
været en saadan Borg med en ade
lig Ejer. Mange smaa vestjyske
Herregaarde eller „Borge“ har

ikke haft noget større Jordtilliggende at støtte sig til. Da Gaarden
er blevet delt i Bøndergaarde, kan
Navnet „Gammel Arnborg“
have rummet Mindet om den for
dums Borg.
S k i b b i 1 d er et kedeligt
Navn, da jeg ikke kan give nogen
ordentlig Forklaring paa det. Det
sidste af Navnet er dog nok Ordet
„Vedel“, der tit forkortes til
—i 1 d. Det betyder Vadested. For
Resten staves Navnet i ældre Tid
altid S k i v i 1 d.
En Del Navne hentyder til En
gene og Vandene, der jo har haft
saa stor Betydning for Slægterne.
T o r n v i g er sammensat af
„Torn“ og „Vig“. En Vig er en
Slyngning af Aaen. Navnet skrives
i ældre Tid tit Twonvig, hvad der
stemmer udmærket baade med
Forklaringen og den gammel
dags Udtale af „Torn“, T o k sv i g ligeledes ved en Vig af Aaen.
Det første Led kan være Person
navnet Toke eller Tove (Tue).
Det udtales Tousvig og stavedes
i gi. Dage ogsaa saaledes. Det er
dog ikke umuligt, at Ordets første
Del kan være beslægtet med„Tov“
(Fortov); det kan da betyde saa
dan noget som „Udmark“, „Løk
ke“ eller lignende. Uden at jeg
kan give nogen Forklaring deraf,
vil jeg bemærke, at Ordet „Tov“
forekommer mærkelig tit ved Eng
navne. — Grene har naturligvis
Navn af Aaens Forgreninger. Det
betyder „Grenene“ og staves i æl23
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dre Tid Green, hvilket er en ud
mærket Gengivelse af den jyske
Udtale af Ordet i Flertalsform. „Æ
Mejling“ kaldes Landet i Spidsen
mellem Aaerne; det betyder: det,
der ligger imellem. (Smign. Mejlgaard). — S d r. S ø b y er et
Navn, der absolut ikke trænger til
Forklaring — Ligeledes Birke
bæk. Det samme gælder Navnet
Fasterholt Bjerge, hvorimod selve
Navnet Fasterholter mindre
ligetil. „Holt“ betyder en lille
Skov. Værre er den første Del af
Ordet. Det kan dog tænkes, at det
kan betyde Gærde (fath), udvidet
med Afledningen „ster“, som vi
kender fra Navne som „Falster“,
„Fjelstervang“ o. lgnd. — „Fathsterholt“ skulde da betyde saadan
noget som „den indhegnede Skov“
eller „det indhegnede Krat“. (Bjer
re kaldes for Resten i 1688 ogsaa
Smedegaard, dér maa altsaa have
boet en Smed for en 2—300 Aar
siden).
I „Skovbjerg“ kunde det tænkes,
at det første Led kunde komme af
et Ord som „Skage“, der betyder
et Fremspring. Men langt den
sandsynligste Forklaring er dog
at tyde det som sammensat af
„Skov“ og „Bjerg“. Jeg ved for
Resten ikke, om Navnet er rigtig
gammelt. 2—300 Aar er jo ingen
Alder for et Stednavn.
H o 1 t u m betyder Skovgaard
idet jeg minder om, at en
„Holt“ kun er en 1 i 1 1 e Skov). —
H ø 1 u n d betyder: „Lunden,
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hvorved man bjergede Hø“. Og
Hølund Krat er jo nok (i sin op
rindelige Skikkelse) Resten af
denne Lund. Jeg minder om, at en
Lund jo ogsaa betyder en 1 i 1 1 e
Skov. Navnet udtales H j ø 11 u n d, hvad der er i fin Over
ensstemmelse med den jydske
Grammatik. Paa Jydsk siger man
„Hø“, men i Sammensætninger
hedder det: Hjøstak, Hjølli, og
følgelig ogsaa Hjøllund. —
T o u d a 1 kan maaske ligesom
Tousvig have den Betydning, som
jeg tidligere har omtalt. Jeg vil
lige anføre, at Aug. Eriksen næv
nede den Formodning, at „Tov“
maaske kunde betyde noget krumt
eller bøjet. Han har nemlig hørt
Niels Kragelund sige om et Styk
ke krumt Jern, at det var „toukrumt“, og undret sig over, hvad
det kunde betyde.
Sluttelig maa jeg sige, at det
maaske er noget dristigt af en
Lægmand at prøve paa — uden
Raad eller Vejledning af nogen
mere sagkyndig — at udtyde et
Sogns gamle Stednavne. Jeg kan
da heller ikke give nogen fuld
Garanti med alle de givne Ud
tydninger — men det kan for
Resten de professionelle Stednav
neforskere heller ikke.
Nogle af de anførte Stednavne
tyder paa, at der i ældre Tid har
været en Del Skov i Sognet; men
tillige peger Navnene hen paa, at
disse Skove ikke har været af
større Udstrækning. Rimeligvis

har Træerne ligesom Menneske Minder end Kirken, som senere
ne haft Tilbøjelighed til at holde skal have et Kapitel for sig selv.
til ved Kærene og Vandløbene, Desuden er der fra den Tid be
De første Agerdyrkere har vel varet nogle faa skriftlige Opteg
fundet den lettest tilgængelige nelser om Arnborg. Maaske ogsaa
Jord oven for Aabrinkerne og der enkelte gamle Sagn kan stamme
begyndt at anlægge smaa Marker. fra den Tid, men disse er uden
Dog kunde jeg godt tænke mig, historisk Værdi.
at de ogsaa har ryddet nogle
Navnet Arnborg forekommer i
Smaapletter
af
Skoven eller den saakaldte „Ribe Oldemoder“
Krattet, og at de allerførste Til fra ca. 1325. Baade her og i
løb til Agerbrug er begyndt der. „Regnskabsbog for Landehjæl
Det har været en lille og spredt pen“ (1524—26) angives, hvad
Af
Befolkning, der har levet her i der skal svares af Kirken.
Oldtiden. Derfor er der ikke man Bidragenes Størrelse fremgaar det,
ge gamle Stednavne, og selv om at Kirken har været fattig i Sam
de alle kunde tydes med Sikker menligning med Herredets større
hed, vilde det være begrænset, Kirker. Beløbene siger os intet,
hvad de kunde fortælle os om da vi ikke ved noget videre om
fjerne Tider.
Pengenes Værdi i de Tider.
Den lille Notits i „Ribe Olde
De nye Navne er der ikke no
gen særlig Grund til at komme ind moder“ er ofte det ældste, der kan
paa. Til de ikke helt nye Navne findes om et vestjysk Sogn; men
hører „Overgaard“ og „Gotten for Arnborgs Vedkommende fore
borg“. De er begge opstaaede, kommer der dog en enkelt lidt
da disse Steder omkring ved 1800 ældre Optegnelse, der fortæller
eller lidt senere udflyttedes fra os, at Nicolaus Litie af Grene i
GI. Arnborg By. Det første af Aaret 1320 skænker 2 Gaarde i
disse Navne skyldes Beliggenhe Gamcke, en Gaard i Vesterholm,
den. Det andet ligner noget en en i Gullestrup og en i Herningby,
hel Del andre Skæmtenavne eller samt en Gaard i Vester Lind til
Spottenavne fra dette Tidsrum. Set. Jakobs Kirke i Viborg.
P. Stavnstrup, som har anført
Det antyder maaske en vis Tvivl
hos Datidens Mennesker om — denne Optegnelse i „Herningsom det nu ogsaa var saa „godt“ holms Historie“ (efter „Gamle
at slaa sig ned derude paa Ud danske Arkivregistranter“), me
ner, at Gamcke er en Skrivefejl
marken !
for „Gammelmark“, hvilket lyder
Gamle Optegnelser.
Fra Middelalderen findes der i sandsynligt, og han tilføjer, at
Sognet næppe
andre synlige Nicolaus Litie maaske har bort25
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skænket denne Gave til Kirken
(det vil i Virkeligheden sige: til
Set. Hans Kloster, som Kirken
hørte under) — for at sikre sig
sin Himmerigspart. Dette lyder
ogsaa sandsynligt; det var jo i
de katolske Tider. Man kan maaske ogsaa udtrykke det ved at
sige, at hans Gave skyldes From
hed; men det er maaske lige saa
kønt at tænke sig, at den fromme
Riddersmand har tænkt- paa sin
Himmerigspart; han har formo
dentlig dengang været en ældre
Mand og forudset, at Tiden nær
mede sig, at han skulde bort fra
Arnborg Grene og sige hele denne
syndige Verden Farvel. Det var
jo ikke saa lille en Gave, og det
har maaske været det meste af
hans jordiske Gods.
Optegnelsen om Nikolaj Litie
er sikkert det ældste skriftlige,
der findes om Arnborg, og da
man gerne regner skriftlige Op
tegnelser, som det skelsættende,
maa man altsaa sige, at hermed
begynder Arnborg Sogns Historie.
Man vil derfor kunne forstaa
min Skuffelse og Ærgrelse, da
jeg læste i „Trap“, at den Nikolaj
Litie, som nævnes i 1320, næppe
havde noget med Arnborg Sogn
at gøre. Det maatte være et andet
Grene, der var Tale om.
Men da jeg saa i Sommer kom
ud til Hans P. Hansen i Grene,
fortalte han, at Jacob Grene hav
de fundet et Signet med Nicolaus
Lities Navn paa ude paa Grene
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Mark, og at han havde ladet den
daværende Hjælpelærer Leopold
Christensen sende det ind til Na
tionalmuseet.
Jeg raadførte mig saa senere
med August Eriksen og spurgte
ham, om han havde hørt noget
om den Historie. — Jo, det havde
han da; han havde endda for
mange Aar siden haft Signetet i
sin Haand, og huskede, at det var
af rødt Metal, rimeligvis Bronce,
og at Navnet „Litie“ stod paa det;
om der ogsaa stod „Nicolaus“,
kunde han ikke huske. Men Jacob
Grene var nu Rentier og boede
ude i Arnborg og kunde nok give
nærmere Oplysninger.
Næste Gang jeg, sammen med
Bach, Høgildgaard, var i Arnborg,
besøgte vi Jakob Grene. Han har
*aget en Parcel fra, da han solgte
Gaarden, og opført sig et Hus
derude. Han er nu Urmager, efter
hvad der fortaltes. Vi traf ikke
Jakob Grene hjemme, men kort
efter traf vi ham ude i Grenelan
det, hvor vi var optaget af at
betragte det mærkelige Aaland
med
Kanalernes og Aaernes
mange Slyngninger. Han sagde, at
om lidt vilde han være hjemme,
og saa kunde vi komme igen.
Han viste os saa et Aftryk i
Mergel af Signetet (en Matrice,
hedder det vist), samt en Blyaf
støbning. Paa Bagsiden af Natio
nalmuseets Skrivelse havde Jakob
Grene desuden meget kunstfær
digt aftegnet Signetets Indskrift i
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omtrent naturlig Størrelse. Deref
ter udpegede han Stedet, hvor
Signetet var fundet, og fortalte, at
det ikke var ham, men hans Mo
der, der havde bragt det for Da
gens Lys. Hun havde pløjet det
op nede i Nærheden af Aaen.
Skrivelsen
er adresseret til
Leopold Christensen og lyder saaledes:
Nationalmuseets 2. Afdeling,
26. Juni 1903.
Som Svar paa Deres Forespørg
sel af 22. ds. meddeles Dem her
ved, at den indsendte Genstand
er et adeligt Signet fra 14. Aarhundredes sidste Halvdel, der i
Følge sin Indskrift har tilhørt en
Mand ved Navn Nicolaus Lithl.
Indskriften lyder:
4- Z. NICOLAUS LITHL
(d. e. sigillum Nikolaj Lithl).
I Midten ses Ejerens Vaabenmærke: en Ibskal i et trekantet
Skjold. Materialet er Bronce.
Nationalmuseet ejer i Forvejen
en Del lignende Signeter; men
det vil altid være af Betydning at
kunne supplere denne Samling.
Museet ønsker derfor gerne at er
hverve indsendte Signet og tilby
der Finderen en Godtgørelse af
15 Kr.
Ærbødigst Mollerup.

... Dermed er Nikolaj Litie vist
nok saaledes tøjret fast til Arn
borg Sogn, at hverken „Trap“

eller andre i Fremtiden vil kunne
rokke ham derfra!
Med Hensyn til Alderen maa
det vistnok antages, at National
museet har skønnet lidt forkert;
det skal nok være „første Halvdel
af det fjortende Aarhundrede“ i
Stedet for „sidste Halvdel“. Niko
laj Li tle har sikkert i 1320 været
en ældre Mand, det var vist sjæl
dent, at yngre Folk skænkede
Gaver til Kirker og Klostre; det
er derfor ikke sandsynligt, at han
har levet paa den anden Side af
1350.
En Ibskal er det samme som en
Muslingskal. Pilegrimmene satte
saadanne paa deres Kappe eller
Hat som et Sindbillede paa
Apostelen Jakobs Sørejser. Sene
re kunde det saa benyttes som
adeligt Vaabenmærke. Ibskallen
er ikke Litiernes sædvanlige Vaa
benmærke. Det er ogsaa et Til
fælde, som ligner en Tanke, at
han netop skænkede sin Gave til
Set. Jakobs Kirke. Jeg tænker
mig derfor, at han virkelig har
gjort Pilegrimsrejse, og maaske
det ogsaa har været Fromhed og
himmelvendt Sind, som har faaet
ham til at slaa sig ned paa et fra
den store Verden saa afsides
Sted som Arnborg Grene.
Nikolaus Litie har sikkert hørt
til den berømte Litleslægt, skønt
han ikke findes opført paa deres
Plads i Adelsaarbogen; men den
ne har næppe kunnet bringe fuld
stændige Stamtavler fra en saa
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fjern Tid. — Fra Ingemanns Ro
maner kender Læserne maaske f.
Eks. Aage Jonsen Litie, der var
Kongens Drost. Om Nikolaj Lities
nærmere eller fjernere Slægtskab
med disse mere prominente Med
lemmer af Slægten kan man jo
intet faa at vide.
I Lundenæs Jordebog for 1498
finder vi det ældste Bondenavn,
der kendes i Sognet. Det er for
Resten en Kvinde. Hun hedder
Karen Jepsdatter, bor i Gammel
Arnborg og svarer af Gaarden y4
Td. Smør, 6 Grot Leding, 1 Skov
svin og 54 Skovvogn. Grot er
Penge, men hvor meget, eller
hvad man skal sammenligne det
med, ved jeg ikke. Leding er, som
vi kan skønne af Navnet, en Slags
Krigsskat, 1 Skovsvin er jo et
Svin, der har gaaet og ædt sig no
genlunde Huld til i Skoven. Det
sidste er vel Pligtkørsel og bety
der nok, at hun, sammen med en
anden, aarlig skal hente et Læs
Træ i Skoven. —
Lige hen mod Reformationen
nævnes nogle andre Navne paa
Bønder i Arnborg; det er nok
nogle, som har forsømt at betale
deres Faareleje til Arnborg Kirke.
Denne ejede i 1530 nemlig for
uden en „Ku“ (d. v. s. en K o),
adskillige Faar, altsammen skæn
ket ved Dødsfald (ligesom man
senere skænkede Lys til Kirken
ved saadan Lejlighed); de lejedes
saa ud for omtrent en Skilling aar
lig. Det var flere Penge dengang
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end i senere Tider, da det, man
kaldte en Skilling, blot var en
Toøre.
Saaledes skylder i 1530 Chri
sten i Søby 8 Sk. og Christen i
Høllund 18 Sk.; næste Aar reste
rer Christen i Skibbild 11 Sk. Man
maa nu ikke tro, at alle Arnborg
Gaardmænd hed Christen den
gang; men ved de andre, som har
mere „kendelige“ Navne, er Bo
stedet ikke opført.
I 1537 er
Kristen i Skibbild, som maa have
været en slet Betaler, naaet op til
at skylde en Mark. Samme Aar
nævnes blandt Restanterne Jep
i Toudal og Gregers i Hjøllund.
Reformationens Aarhundrede

Den store Begivenhed i Tiden
fra 1500—1600 er jo Reforma
tionens Indførelse, noget, som i
det enkelte Sogn som oftest synes
at være gaaet fredeligt af, idet
Præsten er gaaet over til den
lutherske Lære sammen med sine
Sognebørn og saa har kunnet
blive i sin Præstegaard og fort
sætte sin Virksomhed som hidtil.
Noget kunde tyde paa, at dette
ikke har været Tilfældet i Arn
borg (eller i Skarrild og Arnborg,
hvis disse to Sogne har været
knyttet sammen allerede i den ka
tolske Tid). Men derom kan man
dog næppe faa nærmere at vide.
Men Reformationen var ikke
blot en aandelig Omvæltning,
men ogsaa en betydelig Omvælt
ning af Ejendomsforholdene og
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hele det økonomiske Liv, idet
Kongen ved samme Lejlighed blev
Ejer af en stor Del af Landets
Jord.
Før Reformationen har
Kongen næppe ejet synderligt
Jordegods i Hammerum Herred.
1 Kong Valdemars Jordebog næv
nes kun Navnet paa Herredet
med Tilføjelsen: 15 Marks Guld.
Dette er formodentlig en Angivel
se af Jord, Kronen tilhørende,
hvilket maaske, efter en Gisning,
kan antages at svare til ca. 40
Td. Hartkorn. 1 Lundenæs Jorde
bog for 1498 nævnes kun den
tidligere omtalte Gaard i GI. Arn
borg By, saa det er sikkert alt,
tivad Kongen paa den Tid har ejet
; Sognet.
I disse Forhold skete en stor
Ændring ved Grevens Fejde og
Reformationens Indførelse. Efter
Oprøret under Skipper Clement
dømtes Bønderne til at betale
store Bøder for deres formentlige
Deltagelse i „Oplobbet“. Og naar
de ikke kunde udrede disse, hjem
faldt deres Gaarde til Kongen. 49
af Jyllands Herreder, deriblandt
Hammerum Herred, havde delta
get i Oprøret, og hvert af disse
maatte nu udstede et Brev, hvori
det hed:
„Efterdi vi efterskrevne med
den øvrige menige Almue udi
Nørrejylland haver os med Liv og
Blod forbrudt mod den stormæg
tige Herre, Hr. Christian, udvalgt
Konge til Danmark, har vi, for at
løse vor Hals, for slig Utroskab,

Brøst og Forseelse opladt og af
hændet fra os og vore Arvinger
alt vort Bøndergods og Ejendom
til Kongen til evig Tid, med min
dre han os mildelig benaade vil“.
Om nu virkelig Arnborgbønderne har deltaget i Bondeoprøret og
f. Eks. været med til at storme
I.undenæs Slot i 1534, vides ikke.
Det kan være sandsynligt nok,
men lader sig dog ikke slutte af
Fortabelsen af deres Selvejerret;
thi det ser ud til, at Bønderne i
de nævne Herreder i F æ 1 1 e ss k a b betragtedes som skyldige,
og det kunde være svært for den
enkelte at bevise sin Uskyld.
1 1542 fik Herremanden paa
Tanderuip, Væbner Niels Laurid
sen, Fribrev paa sit Gods, da han
havde bevist ikke at have været i
Ledtog med de oprørske Bønder.
Men han havde jo lettere ved at
føre sin Ret igennem end de fat
tige Bønder. Desuden hørte han til
Adelen, omend kun til Lavadelen,
saa man undrer sig snart over, at
han i det hele har været mistænkt.
Ved Reformationen fik Kongen
jo tillige en stor Del af Kirkens
og Klostrenes Gods. Gaardene i
Hjøllund og GI. Arnborg, som
Nikolaj Litie havde bortskænket,
tilhørte i 1547 St. Hans Kloster
cg var altsaa dog paa den Tid
ikke blevet Kongens. Vistnok har
Klosteret dog senere afstaaet dem
til Kongen. Det ser nemlig ud til,
at det er disse samme Gaarde,
som Kongen i 1579 solgte til Eje29
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ten af Vig (Herningsholm). Kon Bondens“. Men efter Reformatio
gen var jo desuden blevet Ejer af nen staar der ved Kirkerne: „Kgl.
Grene, som hørte til Arnborg Kir Majestæt tilhørende“. — Kongen
ke. Hvordan Gaarden var kommet har da ogsaa i Arnborg disponeret
til at tilhøre Kirken, ved vi ikke, over Kirkens Jordejendomme, saamen det er troligt, at den gavmil ledes havde Oluf Staverskov ved
de Nikolaj Litie har testamenteret Reformationen Arnborg Kirke i
Kirken denne Gaard, som han jo Værge, men i 1541 rester han i
boede paa.
flere Aar med at svare 1 Fdg.
1 de tidligere omtalte Opteg Smør af Grene Hussted. — 1566
nelser
i Kirkeregnskabsbogen, blev Palle Juel af Kronen forundt
som antagelig stammer fra ca. Grene; men i 1567 ankes der
1500—1520, og som formodentlig over, at han rester i 2 Aar for
er overført fra en ældre Regn Arnborg Grene. Senere synes dog
skabsbog, nævnes „Grene Hus Kongen en Tid at have ladet Kir
sted“. Et Hussted betyder en ken være fri for den Slags ube
Tomt, hvorpaa der tidligere har hagelige „Benaadninger“.
været bygget. Det ser altsaa ud
For Resten gik det efterhaantil, at der i Begyndelsen af 1500- den tilbage med Kongens Jorde
erne ingen Bygninger har været gods. De mange Krige i Forbin
paa Grene Jord. Man kan jo delse med Kongernes Ødselhed
gætte paa, at Nikolaj Lities Bolig gjorde, at disse blev mere og
— hvad enten det nu har været mere pengearme; det er en hel
en Borg, eller h v a d det har Ynk; i Slutningen af 1600erne
været — er faldet ned, og Kirken kunde de ikke engang lønne deres
saa har lejet Jorden ud. Senere Embedsmænd og Officerer, som
er det dog blevet bebygget igen, maatte tage Bøndergods eller Kir
og der er Fæstebønder paa Gaar ker som Afdrag paa „resterende
den. — Sammen med Grene næv Gage“ — og skyde en hvid Pind
nes ogsaa Kirkens Enge, nemlig efter Resten. Kongen har natur
Tagknud Eng, som regnes at give ligvis ikke i særlig Grad holdt
30 Læs Hø aarlig, Lille Heinsvig fast paa det afsides og spredte
og Store Heinsvig, hver 1 Læs, Bøndergods i Hedeegnene. Al
og Heinsvig Hals, tø Læs Hø.
lerede i 1599 nævnes i „Stigts
Hvem, der betragtedes som Ejer Register“ kun 2 Gaarde i Arnborg
af Kirkerne i Middelalderen, er som Kongen tilhørende.
ikke helt opklaret, lige saa lidt
I 1587 faar Kongen ved en Ma
som, hvem der egentlig har geskiftehandel med Ludvig Munk,
grundlagt og bygget dem. De be Kvistrup, en Gaard i Arnborg,
tegnes gerne som „Kongens og kaldet Toudal. — Da Kongen i
30
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1661 afstod alle sine Gaarde i
Lundenæs Len, deriblandt ogsaa
Lundenæs selv, medfulgte i denne
Handel ogsaa Kongens 2 Gaarde
i Arnborg Sogn, nemlig Hølund
og Toudal. Det var nogle Ham
borgjøder, som Kongen skyldte
Penge, der saaledes fik hele Lun
denæs Len, som de for Resten
snart solgte til andre Ejere.
I 1688 ejede Kongen ikke andet
i Arnborg Sogn end en „øde“
(d.v.s. ubebygget) Halvgaard i
Skibbild, som sagtens er tilfaldet
Kongen for resterende Skatter, og
som har været vanskelig at af
hænde. 1 1710 solgtes ogsaa Kir
ken til en privat Ejer, og dermed
er altsaa for Arnborgs Sogns Ved
kommende Virkningen af den øko
nomiske Omvæltning i Ejendoms
forholdene, som skete i 1536, ud
slettede. Det vil da sige tilsyne
ladende, thi det er jo muligt, at
et langt større Del af Bønderne,
end Tilfældet blev, kunde have
bevaret deres Selvejerret gennem
Tiderne, hvis de ikke efter Gre
vens Fejde var blevet nødt til at
afstaa den til Kongen.
Det mørke Aarhundrede.

Tiden fra 1600 til 1700 er for
den nyere Tids Vedkommende det
mørkeste Aarhundrede for Dan
mark, ikke mindst for Jylland.
Dette Tidsrum begyndte med den
store Pest (1602—03), den vær
ste Farsot, som har hærget Lan
det siden den sorte Død. Ogsaa i
Arnborg har den været, selv om

den knap har været saa slem som
i visse andre af Herredets Sogne,
f. Eks. i Snejbjerg, hvor den bort
rev 209 Mennesker, hvad der maa
have været over Halvdelen af
Befolkningen.
Dernæst har Aarhundredet haft
adskillige Misvækstaar, og det er
troligt, at der ogsaa i Arnborg
har været Mennesker, som er død
af Sult i disse forfærdelige Aaringer. — Men især fæster Tanken
sig ved dette Aarhundredes store
Krige. I de tre første af disse blev
Jylland besat af Fjender, i den
saakaldte „Kejserkrig“ af Wal
lensteins vilde Horder og i de 2
følgende af Svenskerne, og saa
sagde Folk endda, at de indkaldte
Hjælpetropper, Polakker og Brandenborgere, der under Karl Gu
stav Krigen kom som vore Venner,
rasede endnu værre end Sven
skerne, saa det hedder i en Vise
fra den Tid:
„Gud fri os i Særdeleshed
fra de Polakkers Venlighed!“
Men, spørger vi, mon nu ogsaa
Fjenderne fandt ud til det afsides
liggende Arnborg? Gaardene laa
jo dog saa spredte og godt gemte
inde i de mørke Heder, og den
lille ydmyge Kirke skulde heller
ikke tiltrække sig megen Op
mærksomhej; der var jo ikke no
get Taarn, som ragede op, saa
den kunde ses i længere Afstand!
Vi ser imidlertid af Kirkeregn
skaberne, at Fjenden har fundet
Vej herud alligevel.
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Om Kejserkrigen hedder det:
„I 1628 rester de 2 Mænd i
Kirkebol (d.v.s. Kirkegaarde) af
deres Afgift 1 Td. Rug og 2 Ørte
(Byg), og Lars Pedersen i Am
borg 3 Skæpper, som de formener
efter Kgl. Majestæts Kommis
sariers Forordning bør at efterla
des. Thomas Dynesen rester med
Jordskyld, som han mener hør
ham efterlades, efterdi Kronens
Tjener udi Arnborrig Sogn hid
indtil for Fjendens Beskatning
samme Aar ingen Landgilde har
ydt“.
Kongens Tjener maa jo være
den Mand, som er blevet „benaadet“ med Grene, og Thomas Dy
nesen er Kirkeværgen, som jo ikke
godt kan være tjent med at skulle
svare for Jordskylden, naar han
ikke har kunnet faa den ind.
Ogsaa i 1644, under den saakaldte
Torstensonkrig,
fandt
Fjenderne godt nok Vej til Arnborg. Herom hedder det i Regn
skabsbogen: „1644: Ingen Korn
tiende, Kvægtiende eller Jordskyld
oppebaaret, eftersom Fjenderne
det Aar havde Landet inde“. —
Dette Aar har Kirken ingen andre
Udgifter haft end Skriverpengene
og en Mark for at to Messeklæ
derne og for at holde Kirken ren.
— Naar der ingen Indtægter var,
blev der jo heller ikke noget til
Reparationer.
Karl Gustav Krigene giver sig i
Bogen Udslag paa den Maade, at
der ingen Kirkeregnskaber er fra
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1653—59. Forklaringen herpaa er,
at da den gamle Regnskabsbog
var udskrevet, har man i 1653 an
skaffet en ny; men denne er maaske blevet udleveret enten til
Fjenderne eller til Hjælpetropper
ne, for at disse kunde danne sig
et Skøn om, hvad de kunde pine
ud af Sognet af Kirkens normale
Indtægter. Og da Bogen ikke er
blevet leveret tilbage igen, har
Kirkeværgen altsaa været nødt til
igen at ofre en Marks Penge paa
en ny Regnskabsbog, som be
gynder med 1660. Dette „Hul“ i
Kirkeregnskaberne er for Resten
lige saa oplysende som de anførte
Notitser fra de andre Krige.
Den skaanske Krig medførte jo
ikke, at der trængte Fjender ind i
Jylland, men alle Krigene medfør
te store Udgifter. Særlig efter
1660 var Landet uhyre forarmet,
saa at den nu enevældige Rege
ring blev nødt til at paalægge sto
re Skatter, som især Bønderne
kom til at betale.
I Aarene 1661—64 udarbejde
des de saakaldte Landgildema
trikler paa Grundlag af de Oplys
ninger, som Herremændene maatte indsende angaaende Landgil
der. Skatterne blev saa paalagt i
Forhold til Landgilden. Særlig
god var denne Fremgangsmaade
ikke. Den brugtes ogsaa kun, for
di det var den, der hurtigst kunde
bringes i Stand; det havde jo
Hast med Skatterne. Hvis nu en
Bonde sad for en billig Landgilde,
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slap han ogsaa billigt med Skat
ten. Og svarede en Bonde en høj
Landgilde til Godsejeren, blev
Skatten ogsaa høj. Det vil altsaa
sige, at den Uret, som Landgil
dens Størrelse kunde indeholde,
ved denne Metode blev fordoblet
Regeringen var heller ikke blind
for dette Misforhold, og i 1683
sendte den Landmaalere ud over
Landet. De skulde opmaale og
taksere Jorderne for derved at
skaffe Grundlag til Veje for en
mere retfærdig Jordskat. Selv om
deres Maalinger ikke var nøjag
tige, (der tegnedes heller ikke
Kort), saa udførte de dog et i det
hele fortjenstfuldt Arbejde. Det
var kun den dyrkede Jord, de opmaalte; naar de saa havde fundet
ud af, hvor mange Tønder Land,
der var, boniterede de Jorden ef
ter bedste Skøn, d.v.s. de gav den
Karakter efter dens Godhed. Al
lerbedste Sort gav kun 2 Td. Land
til en Td. Hartkorn. Derefter
fulgte Karaktererne: God, Middel,
Skarp, Ond,
Allerværst.
Af
„skarp“ Jord gik der 9 Td. paa
en Tønde Hartkorn, af aller
værst“ skulde der 16, ja i enkelte
Egne 20 Td. Land paa en Td.
Hartkorn.
Derefter takseredes Høavlen
saaledes:
1. Marskhø: 10 Læs til en Td. Hk.

2. God Eng: 16 Læs til en Td. Hk.
3. Mosehø o. Ignd.: 32 Læs pr.
Td. Hk.
Og
Græsningsjorden
eller
Overdriften sattes saaledes:
God Græsning til 24 Høveder =
1 Td. Hk.
Middel Græsning til 32 Høveder
= 1 Td Hk.
Ond Græsning til 40 Høveder =
1 Td. Hk.
Saa var der Skovskyld og Mølle
skyld; men deraf fandtes intet i
Arnborg. Efter de forskellige Maa
linger og Takseringer lagdes saa
Ager, Eng, Overdrift osv. sammen
og man havde saa vedkommende
Ejendoms eller Ejerlavs samlede
Hartkorn. Ganske fikst — ikke
sandt!
Nedenfor angives foruden Ejen
dommenes Navne og deres Hart
korn tillige baade Ejernes og Fæ
sternes Navne, samt det dyrkede
Areal for hver Gaard. Nogle af
Gaardene var delt i flere Gaardparter, hvilket jo var Datidens
Maade at skaffe Plads til nogle
flere Familier paa. Man kendte jo
dengang ikke til Udstykning. Vi
faar gennem denne Matrikel
og
nogle smaa Uddrag af Markbogen
en hel Del at vide om, hvorledes
det saa ud i Arnborg i Aarene om
kring 1683—88.
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Arnborg i 1683.
Gammel Amborg By.

1 Helgaard, tilhørende Svend
borg Hospital, beboes af Niels
Nielsen, som har Halvparten, og
Laurs Christensen og Peder Laur
sen, som hver har l/4 af Gaarden.
Hartkorn 11,6 Td.
1 Halvgaard, tilhørende Herningsholm, beboes af Jens Peder
sen, 5,1 Td. Hartkorn. Dyrket
Areal for begge Gaarde: 132 Td.
Land. Marken, som ikke er afdelt
1 nogle Særstykker, bruges af dem
til Byg, Rug og Boghvede, men
dog meget deraf til Hvile. At Jor
den gives saa lang Hvile, er for
medelst deres overflødig Jord og
Engen. Markerne er: Bredmose
Agre, skarp Rugjord; Vadsted
Krogagre, ond Rugjord. 19 Agre,
rød Sand; Mellemplet Agre og
Nederplet Agre; Lyngdals Agre,
graa Sand og lidt Muld; Lang
fald, skarp Rugjord, rød og graa
Sand, opdyrket af Heden; Tvær
agre, 25 Agre; Bjerreagre, 62
Agre, skarp Rugjord, mest med
rød Sand og Grud.
Jens Pedersens Gaard har:
Bredmose Agre, Nederplets Agre,
ligger Vest for øvrige mellem
Hede- og Bjergagre. Ond Rugjord
af idel rag, rød Sand, dyrkes med
2 Kærv Boghvede og Rug og hvi
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ler i 15 Aar; Overplet; Mellem
plet; Lyngdals Agre; Langfalds
Agre; Tværagre og Bjergagre.
Det ser, synes jeg, ud til, at de 2
Gaarde har Agre i en Del af Mar
kerne, og at disse altsaa drives i
Fællesskab.
Grene.

En enlig Gaard, tilhørende Arn
borg Kirke, bebos af Anne Christensdatter. 4,3 Td. Hartkorn, 47
Td. Land dyrket Jord. — Sand
agre, Kirkeagre, Sønderfald Agre,
Plump Krogs Agre.
Holtum.

En enlig Gaard, tilhørende Ene
vold Kaas paa Lyngholm, bebos
af Jens Olufsen, Jep Christensen
og Peder Christensen. Hartkorn
knap 9 Td. Dyrket Areal 58 Td.
Land. Marken grænser i Øst til
Tornvig, Vest til Grene, Nord til
Fasterholt: Daleagre, Stakketagre,
Sandagre, Ellekrog Agre, Stenag
re, Slejagre, Fasterholt Agre, Heeagre.
Store Hjøllund.

Tilhører Fru Magdalene Kruse,
bebos af Jens Olufsen, som har
Halvparten, Jep Christensen og
Peder Christensen Resten. 6,8
Td. Hartkorn. Dyrket Areal 53
Td. Land. Marken bruges til Byg,
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Rug og Boghvede, Resten ligger i
Hvile. Marken strækker sig mod
Øst til Lille Hjøllund og mod Vest
til Hvedde og bestaar af Nørre
mark (Jens Olufsens) og Sønder
mark.
Lille Hjøllund.

En Gaard, tilhørende Lundenæs,
bebos af Jens Pedersen. Hartkorn
5,7 Td. Dyrket Areal 45 Td. Ld.
Lider stor Skade af Sandknog paa
deres Mark. Marken gaar mod
Vest til St. Hjøllund, mod Nord
til Heden, mod Øst til GI. Arnborg
By og mod Syd til Skarrild og
bestaar af Weldkild Agre, Nøragre, Kirkevej agre og Hauerdal
Agre.
Toudal.

Enlig Gaard, tilhører Lunde
næs, bebos af Jens Christensen.
5 Td. Hartkorn, 44 Td. Land dyr
ket. Nøragre og Dalagre Nord for
Gaarden, Præstvejagre og Tvær
agre.
Birkebæk.

Tilhører Tanderup og bebos af
Jens Jensen. 3,6 Td. Hartkorn,
38 Td. Ld. dyrket Jord. Dyrkes
med Byg, Rug og Blandkorn eller
ligger i Hvile. Marken grænsei ti!
Toksvig, Hareskov og Høgild
Marker og mod Syd til Gaarden
Østeragre, grænsende mod Heden,
Bækagre, Blokagre og Vesteragre.
Skivild.

Enlig Gaard, tilhørende Jakob
Ulfeld til Hindsels i Thy, som
ejer den Halvpart, der bebos af

Niels Nielsen; den anden Halv
part er øde (d.v.s. Bygningerne
er faldet ned, og der er ingen
Fæster paa den; Niels Nielsen
driver Gaarden, eller noget af den,
sammen med sin egen; den er
sikkert
tilfaldet Kongen paa
Grund af resterende Skatter). Der
er ialt 6,45 Td. Hartkorn, og det
dyrkede Areal udgør 53 Td. Ld.
Vest for Gaarden ligger Vesterag
re; endvidere nævnes Sdr. Hede
agre, Østeragre, Vingagre, Nørreagre og Fonagrene.
Anneksgaarden.

tilhører Hr. Peder Sommer, Skar
rild Præst; den bebos af Christen
Christensen. Hartkornet er 6.45
Td. Det dyrkede Areal udgør 63
Td. Land. Marken grænser mod
Øst til Arnborg Mark, mod Vest
til Toudal Mark, mod Nord til
Arnborg Mark og mod Syd ti!
Aaen. Der nævnes. V. Agre, Sand
agre og Østen for disseTværagrene, samt Landagre. Lider Skade af
Sandknog paa Agrene.
Tornvig

tilhører ligesom Holtum den velbaarne Enevold Kaas.
Enken
Margrete Larsdatter er Fæster.
Knap 4>/2 Td. Hartkorn; dyrke*
Areal 33 Td. Land. De lader deres
Korn male i Arrevad og Hastrup
Vandmøller (hvoraf ses, at der
dengang ikke har været Mølle i
Tornvig).
Gaarden lider stor
Skade afSandknog. Marken græn
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ser mod Øst til Skivild, mod Vest
til Holtum, mod Nord til Fasterholt og mod Syd til Aaen. N., S.,
0. og Vester Agre.
Toksvig.

Et Bol, tilhører Herningsholm.
Fæster: Chr. Jensen. Hartkorn
3,36 Td., dyrket Areal 34 Td. Ld.
Der nævnes, at Marken er belig
gende omkring Gaarden: V. Ag
re, Horsagre, Kæragre, Krogagre,
Stakketagre og Lerpøtagre.
Sdr. Søby

ejes af Timgaard og beboes af
Lars Eriksen. Hartkorn 3,22 Td.
Dyrket Areal 25 Td.Ld. Grænser
til Fasterholt, GI. Arnborg og mod
Nord til Mellem Søby. — Bestaar
af N. Agre, V. Agre, Maa Agre og
0. Agre.
Fasterholt

tilhører Borgmester Jørgen Han
sen i Svendborg, bebos af Laurs
Christensen, Jens Sørensen og Ja
kob Nielsen. Hartkorn 5,1 Td.
Dyrket Areal 39 Td. Land. Mar
ken grænser mod 0. til Fasterholt
Bjerre, mod V. til Arnborg, mod
N. til Søby og mod Syd til Torn
vig. Kun 2 Marker: N. Agre og
S. Agre.
Bjerre eller Smedegaard.

Ejer: Borgmester Jørgen Han
sen; Fæster: Chr. Christensen.
1,58 Td. Hartkorn og 12J^ Td.
dyrket Land. Grænser mod 0. til
Ejstrup, mod V. til Fasterholt,
mod S. til Skivild og mod N. til
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Overlund(?). Skarp Jord med rød
og graa Sand: Langagre og Spar
retoft.
Endvidere hører til Sognet Arn
borg Kirkeeng, som Præsten Som
mer har i Fæste: 0,8 Td. Hart
korn. Hele Sognets Bøndergods
udgør 82,7 Td. Hartkorn. —
Markbogen indeholder nøjagtige
Oplysninger om de enkelte Agre
og Marker; men disse kan jo ikke
medtages her, da de vilde fylde
en hel Bog. Derimod er den fattig
paa de Smaabemærkninger, som
adskillige andre Markbøger inde
holder, og som kan give interes
sante og værdifulde Oplysninger.
Det kommer af, at Landmaaleren
har lavet sig en saalydende Rem
se, som han anfører ved alle
Oaardene:
„Ingen Tørvemose,
men Lyngtørvskær i Heden. Ingen
anden Overdrift end Lyngheden.
Ingen Skovparter, Gjærdsel eller
Stavre. Intet Fiskeri o. s. v.“
Denne Formel skriver han saa for
Nemheds Skyld af hele Tiden.
Ikke engang om Ulvene findes en
eneste Optegnelse som i andre
Markbøger. Jorden falder gerne i
de 2 Klasser: Skarp eller Ond.
Marken dyrkes næsten alle Steder
med en Kærv Rug, 1 Kærv Byg og
1 Kærv Boghvede, hvorefter den
hviler i 5—6, undertiden helt op
til 10 Aar. Kun i Holtum og Toudal dyrkes Havre og i Birkebæk
Blandkorn.
Der findes ingen Møller i Arn
borg i 1683, og ved alle Gaar-
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dene er anført, hvor de lader de
res Korn male. Der nævnes: Kid
ris Mølle, Skarrild Vandmølle,
Kibæk Mølle, Arrevad Mølle, Lindeberg Mølle og Hastrup Vand
mølle. —
Sognet ligger jo afsides, saa
alle Gaardene er „Strøgods“. Vi
ser af Landstingets Skøde- og
Panteprotokol, at der jævnlig
handledes med Gaardene, eller
de benyttedes som Pant. Folk med
Penge og Gods mødtes gerne til
Marked i Viborg, hvor Landstin
get holdtes, og hvor man straks
kunde faa sine Prioriteter og
Ejendomshandeler tinglæst, og
hvor der dreves alle mulige Slags

Handeler. Især var Viborg Snaps
ting Jyllands Hovedmarked og
Børs. Bøndergods omsattes, lige
som man i vor Tid omsætter Ak
tier og Obligationer. Man kunde
jo se, hvad Bønderne skulde yde,
og Gaardens Pris kunde sættes
derefter. Adskillige af de her og
senere nævnte Ejere af Gaarde i
Arnborg har sikkert købt dem og
solgt dem igen, eller taget dem
som Pant, blot paa Grundlag af
Ydelserne, uden nogensinde at
have set Gaardene eller Arnborg
Sogn for deres Øjne. Kort sagt:
Bøndergods var Penge eller i alt
Fald Betalingsmidler.
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Tiden fra 1700 til 1800.
Dette Tidsrum kendetegnes for
Hedeegnene af to Ting, nemlig at
i Aarhundredets Begyndelse be
gynder Bindestuens Saga, og at i
dets Slutning kommer de store
Landboreformer, som man plejer
at betegne med Navnet „Stavnsbaandets Løsning“, skønt d e t
kun er en enkelt af Reformerne,
om end den vigtigste.
Ved Aar 1700, eller snarere
nogle Aar før, var det, at man
kom ind paa Hosebindingen, en
„Industri“ — som den gerne kal
des — der i omtrent 200 Aar blev
en Hovednæringskilde for Be
folkningen i Hammerum Herred
og til Tider var nær ved at tage
Interessen fra selve Landbruget.
1 1766 indsendte Præsterne i
Ribe Stift
Indberetninger
til
Biskoppen om Forholdene i deres
Sogne, og heri findes en Mængde
Oplysninger om Hosebindingen.
Det var allerede dengang gaaet
tilbage med Hosebindernes For
tjeneste, hvilket maaske til Dels
skyldtes, at Hosekræmmerne tjen
te for meget, og Binderne fik for
lidt, men især dog, at Ulden blev
for dyr. Der bandtes nemlig me
get mere Uld i Hammerum Her
red, end vore egne Faar kunde
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levere, og Resten maatte saa kø
bes.
Præsten i Ikast fortæller, at der
ligefrem dreves Kædehandel med
Ulden. Der var ganske vist Ud
førselsforbud, men paa Grund af
Toldbetjentenes
Bestikkelighed
kunde man smugle Ulden ud ved
Hjerting, hvorfra den sendtes vi
dere til Hamborg og derfra til Kø
benhavn, hvor den købtes som
udenlandsk Uld. Paa den Maade
fordyres Ulden, saa Brødet bliver
kummerligt for Strømpebinderne,
skriver Præsten. —
Noget lignende skriver Snejbjerg Præst i 1787; han meddeler,
at Ulden formedelst Udførsel bli
ver saa dyr, at Binderne kun faar
7 Skilling for at karte, spinde, vin
de, binde, to og blokke et Pund
Uld til 3 Par smaa Strømper. Naar
ellers Udførselsforbudet var ble
vet overholdt, kunde en saadan
Fordyrelse af Ulden jo ikke have
fundet Sted; der holdtes jo Faar
i hele Landet, medens Hosebinde
riet kun fandt Sted i Lysgaard og
Hammerum Herreder.
Ikast var
det østligste Sogn, hvori det dre
ves, og i Aulum brugte man ikke
Uldbinding som Næring. Til eget
Brug bandt man jo Uldtøj og
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Strømper alle Vegne, men ikke til
Salg.
Pastor C. Svitzer skriver i 1766
om Arnborg og Skarrild: I Skarrild bestaar Sognets Næring som
overalt i Herredet i Strømpebinden, hvad de dog synes at bruge
altfor meget, idet de aleneste er
henvante tilStrømpebinden og der
ved forsømmer andre fornødne
Ting af Uldent og Linned at for
færdige og giver derved den For
del bort, de har ved Strømpebin
det til andre, af hvilke de køber
disse fornødne Ting for dyrt, samt
ved deres Binden forsømmer at
drive og dyrke deres Gaarde til
den Fuldkommenhed, som udfordres. Thi som den skarpe Jord her
ej kan taale den fede Gjøde, maa
den blandes med Jord og ved slig
Behandling ligesom tempereres,
saa at dertil mere Arbejde og Tid
bruges, end hvor Jorden er raa og
kold og kan tage den fede Gjø
de — hvilket deres Strømpebind
ej tillader dem, hvorfor de fleste
ejheller mere Rug end til Fornø
denhed avler, da dog Rugen her
er det eneste, som der kan avles
noget af ... I Arnborg bestaar
Sognets Næring og mest af
Strømpebinden. Dertil kommer og
deres Gaardes bedre Dyrkning
end i Skarrild Sogn, da de derved
kan sælge mere Rug, som og er
det fornemste og meste de avler,
siden Egnens Skarphed kan ikke
frembringe meer af Byg og Bog
hvede end til Fornødenhed, hvor

for her heller ikke avles Havre,
saasom Jorden hertil er altfor
sandig og maver.“
Hans Efterfølger, Pastor Hegelahr, priser i sit Digt om Hede
egnen, som senere skal omtales,
Hosebindingen, og omtaler heri,
at den skaffede mange Penge til
Sognet. Den var jo ogsaa Udtryk
for Flid. Man ser af den Tids Fat
tigprotokoller, at selv gamle og
svage, ja endog sengeliggende
Fattiglemmer kunde bidrage no
get til deres Underhold ved
Strømpebinden, det kunde de jo
blive ved med, næsten saa længe,
der var Liv i dem. Og Børnene
begyndte tidlig. Præsten i Gjelle
rup skriver i 1766: „Sognets bed
ste Næring er Strømpebinderiet,
som Bønderne lærer deres Børn,
før de kan lære A B C."
Om Bindestuen, hvori man og
saa ser Børnene, digter Hegelahr
saaledes:
Her tælles Timerne foruden Klokkelod;
de maaler Tidens Gang med Favnemaal
paa Garnet,
hver ved sit visse Maal at knytte,
ogsaa Barnet:
seksaarig Finger er opfyldt af Moders
Blod!

Dette er jo en saare livagtig
Skildring. Man ser for sig, hvor
dan de, efter at have „favnet“ og
„sneset“, javbinder, fordi ingen vil
være den sidste. Heller ikke den
seksaarige, der føler Moderens
Blod i sin Haand (ligesom den
adelige Page, efter hvad Digterne
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fortæller os, kunde føle Forfædre
nes Krigerblod rulle i sine Aarer)
... heller ikke den seksaarige vil
være den sidste! Jo, der er Liv
over Billedet!
Men naar Hegelahr er steget ned
fra Digterhesten, ser han mere
sagligt og prosaisk paa denne
Næring. Da han i 1787 indsender
Folketællingslisten for sine Sogne,
medgiver han den følgende Efter
skrift:
„Skarrild-Arnborg Sogne bebos
for det meste af Selvejergaardmænd, blandt hvilke, fornemmelig
i Skarrild, faa er i den Stand, som
udfordres til at drive deres Avling.
Flere binder Strømper, der kan
indbringe ej alene til kgl. Skatter,
men ogsaa til Hjælp til Fødens
Indkøb, ikke blot til jordløse Hu
se, men ogsaa Gaarde. — Der
kunde indbringes mere, naar Han
delen sattes i System:
a. Uldens Indkøb for billigere
Priser.
b. De fabrikerede Varers fordel
agtigere Afsættelse.
c. En bestemt Maade til Fabri
kationens Brug, at den ej skal for
sinke Landbruget eller (virke) til
Forhindring
for hjemmegjorte
Tøjers Forfærdigelse.“ (Han me
ner altsaa ligesom Formanden, at
man ikke skulde bruge saa megen
Tid til Uldbinding, at man derover
forsømte den anden Husindustri,
nemlig Vævningen).
Hegelahr skriver videre:
„Enhver maa tilstaa, at iblandt
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den danske Almue findes næppe
nogen, der ligner dette Sogns Folk
i Nøjsomhed, Vindskibelighed og
Sparsommelighed. Men tillige fin
des faa Steder saa bekvem for den
riges Gerrighed til at forfordele
den arme i Handel; thi da der er
6—8 Mil fra nærmeste Købstæ
der, findes faa som kan med He
ste og Vogne hente de nødvendige
Varer: Jern, Tyrer (Tøjr), Træ,
Tran, Korn, Fisk, Sæbe, Kommen
osv. — Disse tager altfor stor
Vinding, naar de igen skal sælge
disse hjemførte Varer til den fat
tige. Derimod bliver den ringeste
Pris igen sat paa Landets egne
forfærdigede Varer: Smør, Ost,
Huder, Talg, Strømper osv., naar
den fattige af Forlegenhed skal
afsætte dem til sin Pranger. Den
fattige gaar tilbage i Evne, den
rige gaar frem. Dog bliver selv
gjorte Handelsmænd sjældent be
standige; thi de er ikke oplært i
Handelsregningen. Her midt i
Landet vilde Handelens Opkomst
blive en rig Kilde til Borgernes
Velstand.“
... Af Hosekræmmerne var der
to Slags, nemlig dem, der red
omkring i Sognene og gjorde Ind
køb, og dem, der satte sig ned
i København som Sælgere. Blandt
dem, der i 1700erne har faaet
Borgerskab dér som Hosekræm
mere, har jeg ingen fundet fra
Arnborg, men derfor kan der godt
have været nogle; thi de 'fleste
Steder staar kun Navnet paa For-
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tegneisen og ikke tillige, hvor
Manden var fra. De hjemlige Ho
sekræmmere sendte Uldtøjet over
til de københavnske Hosekræm
mere med Skibslejlighed. Varerne
var da sammenpakkede i lange,
store Bundter, der lignede Sække
med Humle. De ridende Hose
kræmmere er der nu kun meget
faa af de allerældste, der kan hu
ske. Der kom jo nemlig efterhaanden Købmænd paa Landet,
og de tog saa Bindtøjet. Af dem
erindres bl. a. Niels Bank i Bærs
lund og Chr. Kjær i Overgaard.
Omkring 1880 ophørte man at
binde til Salg. Det blev tilsidst
næsten umuligt at afsætte Bind
tøjet, og desuden kom der nu
mere og mere Fart i Fremskridtet i
Landbruget, saa Interessen tabte
sig for den gamle Husindustri.

ikke kunde blive Selvejere, før
Præsten fik Lov til at sælge denne
bort fra Embedet, hvilket først
skete hen imod 1860, samt de 2
Mænd i Grene, der blev Selvejere,
da Kirkens Tiende og dens Jorde
gods blev bortsolgt i 1804.
Blandt de andre Reformer, der
fulgte med Stavnsbaandets Løs
ning, var Loven om Udskiftning
vel den, der fik størst Betydning
for Sognet. Naar det almindeligt
siges, at der i Vest- og Midtjyl
land, bortset fra de Steder, hvor
der var Landsbyer, ikke fandtes
videre Fællesskab, da de andre
Gaarde jo laa spredt fra hinanden,
og derfor maa have haft deres
Jord for sig selv, maa denne An
skuelse dog tages med noget For
behold. Fællesskab var noget,
som hørte Tiden til og ogsaa var
indgroet i Folks Tankegang, og
Landboreformerne.
man kan roligt sige, at der over
Stavnsbaandets Løsning blev alt var saa meget af det, som der
ikke for Arnborg Sogn i saa høj under de givne Forhold kunde
Grad som for saa mange andre blive. For Arnborgs Vedkommen
Sogne en Udfrielse af Herremæn- de var jo de store Hedestræknin
denes Magt, eftersom de fleste ger Fællig. Desuden var der, som
Arnborgmænd allerede før den tidligere nævnt, en Antydning af
Tid var blevet Selvejere. 1 1787 Landsbyfællesskab i GI. Arnborg
var de 2 Gaardmænd i Holtum By. Men noget lignende gælder
Fæstere, desuden dem i Faster- Enkeltgaardene, der jo gerne var
holt, Bjerre og Sdr. Søby, samt beboet af 2—3 Mænd. Der har
en enkelt af de 10 Mænd i Arn sikkert været Fællesdrift. Enten
borg By. Men 2 Aar senere er alle har man delt Avlen, eller ogsaa
disse Selvejere. Tilbage var saa har man delt Jorden. En Ordning
naturligvis de Bønder, som ind maatte man under alle Omstæn
tog en Særstilling, nemlig de 2 digheder have paa det. Og selv
Mænd i Anneksgaarden, der jo om man paa sine Steder maaske
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har haft Jorden delt ved privat
Aftale og efter gammel Skik, har
dette ikke haft nogen retslig Gyl
dighed, før man paa en eller an
den Maade har faaet sat Lovs
præg paa en saadan Overens
komst. Det bedste Bevis for Fæl
lesskabets Tilstedeværelse er da,
at der er foretaget Udskiftning.
Var der intet Fællesskab, havde
der jo heller ingen Grund været
til at skifte ud.
De større Udskiftninger findes
i Landvæsenskommissionens Pro
tokol. Men denne Kommission var
et stort Apparat at sætte i Bevæ
gelse, og hvis det kun drejede sig
om smaa Udskiftninger, foretog
Bønderne selv disse, og naar de
saa var blevet enige, lod de op
sætte en „Udskiftningskontrakt“
og lod denne tinglæse, saa var
Sagen i Orden. Det var langt let
tere og billigere end at ty til Land
væsenskommissionen.
Af saadanne Udskiftningskon
trakter findes en Del i Hamme
rum Herreds Skøde- og Panteprotokol; men da de ældre Protokol
ler fra før 1790 er gaaet tabt, er
det jo kun en Brøkdel af Kon
trakterne, der er bevaret, der
iblandt en om Udskiftningen af
Engen i GI. Arnborg og en om
Udskiftningen af Jorden i St.
Hjøllund. Her skal nu foreløbig
gives et Par smaa Uddrag, angaaende Udskiftningen af Sognets
vældige Hedestrækninger; denne
maatte naturligvis foretages af
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Landvæsenskommissionen; det var
mere, end Beboerne selv kunde
magte.
Hedens Udskiftning.

Den 12. Februar 1807 var
Amtmanden
og Landinspektør
Hyldgaard mødt for at foretage
det fornødne, angaaende Udskift
ning af Arnborg Sogns Hede.
Inden dette kunde ske, maatte
adskillige Ting afgøres, saaledes
maatte der bestemmes Skel mel
lem Grene og Skarrild Sogn, mel
lem Hølund og Skarrild og mel
lem Assing og Hølund ved Krat
tet. Desuden maatte det afgøres,
om Trindholm, der ligger i Aaen,
skal tilhøre Skarrild eller Arn
borg. Endvidere hvor meget Hede,
foruden den opdyrkede, der skal
tilhøre Peder ProvstesHus, som er
bygt paa Heden ved Udskellet.
Fremdeles skal det afgøres, om
der skal tillægges
Gaardene
„Grønner“, hvilket flere har gjort
Krav paa. Og endelig skal det be
stemmes, i hvilket Forhold Heden
skal deles.
Der vedtoges herom bl. a., at
Skellet mellem Assing og Arnborg
Lodsejere skal tage sin Begyn
delse ved en Doel (d. v. s. Skel
mærke)
sønden
Hvedemose,
vesten store Krathøj og siden i
Syd til Skarrild Sogneskel. Det
øvrige Skel er tidligere afmærket,
og det bemærkes, at fra den om
talte Doel gaar Skellet til en an
den Doel, N. for Tværmose, der
fra videre mod Nordøst til 2 andre
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Doeler og til Hjørnedolen, til
Hedebakken Nordvest for Andemose og derfra til et Skelmærke
Nordvest for Provsthusets Ager
land, hvilket Mærke tillige gør
Skel mellem Arnborg og Rind
Sogne. Trindholm deles mellem
Sognene. Peder Provst skal have
50 Td. Land, foruden det af ham
opdyrkede, som lægges vesten i
Niels Birkebæks Lod fra Assing
Skel af. (Det maa være Meningen,
at han skal have dette forlods som
Dyrkningsjord, hvorefter han bag
efter skal have sin Part af He
den).
Derefter behandledes de Krav,
som forskellige Lodsejere havde
fremsat om at faa forskellige Ting
tillagt forlods. Herunder nævnes
følgende Stednavne: Gaden ved
Kirkegaarde, Haurvig Mose, Aamose (som Chr. Søby vil forbe
holde sig et „Fald“ af), Trindkjær Eng, Ungkarls Bjerg, Brikskjær, Tornvig Rund, Bjergeng
(beliggende i Stormose), Birke
bæk Krat (som Birkebækmanden
jo ikke vil dele med andre) in. m.
De 2 Mænd fra St. Hjøllund vil
beholde Grønnen V. for Bækken
ved Skarrild Skel, desuden et
Stykke, omtrent fra Andemose fra
Engholm af i Nord, „dertil hvor
Heden gør en Bugt i Øst“.
Senere forelægges Plan til He
dens Deling. Her som andensteds
i de gamle Hedesogne, kunde
Gaardene faa deres
Udlodder
langt borte fra Gaarden, i visse

Tilfælde indtil i/2 Mbl. Da Udlod
derne senere opdyrkedes. var Ud
skiftningen gaaet i Glemme, og nu
kan man jo nok undre sig over, ai
en Ejendom, som man af Matri
kelnumret kan se hører til en
Gaard i Arnborg By, ligger helt
ovre ved Fasterholt, eller at en
Ejendom ud ad Skibbild til er
matrikuleret under en Gaard i
Vestsognet. Men alt dette er na
turligt nok, naar man husker det
te med de fjerne Udlodder.
Delingsplanen er altfor om
stændelig til at anføres her og
vilde ogsaa nu være meget van
skelig at finde ud af. Enkelte
Ting kan maaske senere berøres.
Det trak længe ud med at opnaa Enighed mellem de 46 Lods
ejere. Endelig, ved det sidste
Møde den 30. Marts 1808, var de
fleste villige til at underskrive
Planen. De faa misfornøjede blev
saa kaldt frem for at „angive de
res Grund“.
Ove Christian frafaldt Nægtel
sen. Anders Sigting vilde have sin
Lod længere til Vest for at faa
mere Mose og Grønne.
Jens
Knudsen var misfornøjet, fordi
hans Lod ikke naaede til hans
Slaamose. Mads Tornvig var util
freds med at have faaet for me
gen Mose og for lidt Hede. Niels
Grene vilde have haft mere af
Haurvig Mose. Imidlertid holdes
der ikke flere Møder, og Udskift
ningen bliver altsaa alligevel af
sluttet.
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Ulvene.

I Løbet af 1700erne lykkedes
det at udrydde Ulvene, saa kun
nogle faa „Efternølere“ formaaede
at fjæle sig ind i det ny Aarhundrede. Hertil bidrog det især, at
Regeringen havde sat en Beløn
ning paa 4 Rd. paa hver voksen
Ulv og 1 Rd. paa hver Ulve
unge, der fældedes og fremstille
des paa Herredstinget. Betalin
gen paalignedes Herredet og ind
krævedes af Sognefogderne. For
uden at nedlægge Ulvene med
Skydevaaben brugte man at grave
Ulvegrave, og i Tingbøgerne hø
rer vi jævnlig Tale om Ulve og
Ulveunger, som var fangede og
uskadeliggjorte paa den Maade. I
en af Tingbøgerne fortælles om en
Mand (vistnok fra Rind), der kom
trækkende med en Ulv til Tinget;
men det var da ellers Skik, at de
var aflivede, inden de kom der.
De blev saa flaaede og hængt op i
Galgen ligesom andre Misgerningsmænd; Skindet kunde Man
den beholde. Man holdt ogsaa
Klapjagt paa Ulvene, og Følger
ne af alt dette var, at disse Udyr
hen mod 1800 var blevet meget
sjældne.
Arnborg synes at have budt
mange gode Skjulesteder for Ul
vene, da der var saa mange Heder
og Moser; der er derfor ingen
Grund til at tro, at der har været
mindre af dem end i andre af
Herredets Sogne, saa det er nok
en Tilfældighed, at det har været
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lidt vanskeligt at skrabe nogle
Beretninger om Ulve sammen fra
dette Sogn.
H. P. Hansen har optegnet føl
gende:
„Chr. Christensen fra Fasterholt i Arnborg mødte den 10.
Januar 1728 med en gammel Han
ulv, som han havde skudt med
3 Skud.“
„Engang, da en Mand fra Midt
jylland red til Ringkøbing med
Skatter, traf han en Ulv, der sat
te sig til at tude og derved lokke
de flere Kammerater til. Manden
lod nu sin Hest, en kraftig Hingst,
løbe, og Ulvene satte efter den;
men den slap dog hjem, efter at
den havde dræbt 4 Ulve. — Dette
er fortalt af Jens Chr. Dinesen i
Rind, der desuden fortalte, at hans
Moders Morbroder i Fasterholt
havde altid voksne Folk til at pas
se Faarene paa Heden. En Dag
snuppede en Ulv et af Faarene,
smed det paa Nakken og slæbte
af Sted med det; men en Mand,
der pløjede i Nærheden, smed sig
paa en Hest, indhentede Røveren
og fik fat paa Faaret. To Ulve
kunde efter Sigende rive et Faar
midt over.“ (Fra gi. Dage II.).
Mads Jakobsen i Arnborg for
tæller, at engang hændte det i
Arnborg, at et Føløg blev angre
bet af Ulve, som vilde tage Føllet.
Men Øget naaede hen til et Sted,
hvor der stod en Tørvestak med
Enden ind mod et Hus. Det lyk
kedes Øget at slippe ind der, og
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det fik Føllet ind til sig. Der kun
de Øget værne sig mod Ulvene,
og det reddede saaledes Føllet.
Endelig har Lærerinde Jensine
Jensen, Vildbjerg, blandt
sine
mange andre udmærkede Bidrag
ogsaa givet mig følgende Ulve
historie:
„Moder har fortalt mig efter
gamle Folk, at en Kone engang
var gaaet fra Arnborg til Ronnum.
Det var en Vinterdag og begyndt
at mørknes, da hun var paa
Hjemvejen Syd for Aaen. Pludse
lig opdagede hun, at hun blev for
fulgt af en Ulv. Naar hun stod
stille og saa paa den, standsede
den; men saa snart hun gik, kom
den nærmere. Konen var angst,
men hun fandt saa paa at trække
sit tykke Vadmelsskørt af og stil
le det op i Lyngen, hvorefter hun
selv kravlede bort Men Ulven
blev staaende et Stykke fra Skør
tet og lurede paa det. Da hun var
kommet noget derfra, rejste hun
sig og løb, alt hvad hun kunde,
og kom meget „forbjerret“ til
den nærmeste Gaard. Mandfolke
ne i Gaarden væbnede sig nu med
en Bøsse og et Par tykke Stokke
og fulgte hende tilbage i Heden;
men da de kom til Stedet, hvor
hun havde efterladt sit Skørt, var
dette bidt i Stumper og Stykker,
men Ulven var borte.“

Folketællingen 1787.
Nedenstaaende
liste for Arnborg

Folketællings
giver et godt

Overblik over Sognet i Aaret før
Stavnsbaandets Løsning. En Del
af de her nævnte Personer har
endnu Efterkommere i Sognet. At
udrede Slægtskabsforhold i et
helt Sogn er imidlertid en umulig
Opgave. Læserne vil dog med
Hjælp af de Vink og Oplysninger,
som gives i et senere Afsnit, i
mange Tilfælde selv kunne finde
ud af adskilligt paa dette Omraade. En Del Fyldekalk er udeladt.
Naar der intet er bemærket om
Ægteskabsforhold, betyder dette
saaledes, at vedkommende Per
soner ikke har været gift før.
I
saadanne Tilfælde er ogsaa Bør
nenes Efternavn udeladt. Det føl
ger af sig selv, at naar Manden
hedder Niels, faar Børnene „Niel
sen“ eller „Nielsdatter“ til Efter
navn. Det bagved Navnet opgivne
Tal er Personens Alder.
Anneksgaarden.

1. Søren Christensen, Fæste
bonde, 48, Sidsel Christensdatter,
43. Børn: Christen 18, Cathrine
12.
2. Jens Olsen, Husmand og
Daglejer, 54, Else Pedersdatter
63.
3. Jakob Christensen, Fæste
bonde, 46, Maren Christensdatter
37. Børn: Christen 10, Jesper 7,
Bodil 5, Karen 1. — Else Nielsd.
19, Tjenestepige. Chr. Jakobsen,
Mandens Fader, faar Aftægt, 74
Aar, gift 3. Gang, Karen Petersd.
40, hans Kone, Chr. Sørensen 9,
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denne Kones Søstersøn, er uægte
og Barn af et Almisselem.
Thodal.

1. Chr. Poulsen, Selvejerbonde,
72, Bodi! Christensd. 63; Børn:
Inger 23, Jens 20. Tjenestefolk:
Hans Pedersen 23, Else Jakobsd.
14, Christiane Jensd. 16.
2. Appelone Nielsdatter, Inder
ste, binder Strømper, Enke, 67.
Greene.

1. Mads Christensen, Fæstebon
de og Landsoldat, 24, Anna Niels
datter 34, hans Kone. Niels Niel
sen 60 og Maren Jensd. 53. Ko
nens Forældre, Aftægtsfolk. Peder
Nielsen, deres Søn, 12.
2. Anders Christensen, Fæste
bonde, 36. Mette Thomasd. 54, 2.
Ægteskab.
Mette Poulsdatter,
hendes Datter 25, Karen P. 14.
(Vi ser af Navnet, at Konens før
ste Mand hed Poul).
3. Niels Madsen, 38, Tømmer
mand og Husmand, Karen Jensd.
37. Børn: Jens 10, Kirsten Marie
5.
St. Høelund.

1. Chr. Christensen 25, ugift
Selvejerbonde. Chr. Christensen
71 og Maren Nielsdatter 67, hans
Forældre, Aftægtsfolk. Tjeneste
folk: Bodil Christensd. 19 og Chr.
Hansen 12.
2. Peder Andersen, Husmand
og Landsoldat, Karen Pedersd. 36,
Væverske. Børn: Anders 6, Maren
4, Kirsten 1.
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3. Peder Sørensen, Selvejer
bonde, 44, Maren Pedersd. 44.
Børn: Sidsel 15, Søren 8, Peder
5, Rasmus 4.
Lille Høelund.

1. Rasmus Jensen 44, Selvejer
bonde, Else Marie Gregersd. 27.
Børn: Peder (deres Søn, avlet
uden for Ægteskab) 7, Anne 1.
Anne Christensd. 47, Tjenestepi
ge. Chr. Jensen 60 og Johanne
Olufsd. 72, Mandens Broder og
hans Kone, Aftægtsfolk.
2. Maren Ostersdatter, Enke,
Huskone, Anne Larsd. 31, Inder
ste. Mette Andersd. 1, hendes
uægte Barn.
Holtum.

1. Jørgen Pedersen 46, Fæste
bonde, Maren Nielsd. 47. Børn:
Maren 19, Mette Kirstine 14, Pe
der 9, Anne Marie 6. Tjenestekarl
Jens Svendsen 24.
2. Maren Pedersd. 34, Enke,
Fæstebonde. Børn: Thomas Niel
sen 11, Peder 9, Karen 7, Niels 4,
Karen 1. (Naar der er 2 Karen’er,
kommer det nok af, at baade Ma
rens og afdøde Niels’ Moder
har heddet Karen). Rasmus Pe
dersen 17, Enkens Broder.
3. Chr. Olesen 59, gift 3. Gang,
Husmand, Anne Larsdatter 43.
Thomvig.

Peder Hansen, 54, Selvejerbon
de, gift 2. Gang, Malene Hansdat
ter 54. Børn: Hans 22, Landsoldat,
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Anne Larsd., hans Kone 35. De
res Børn: Berthe 4, Ane Malene 2.
Berthe Marie Pedersd., Husbon
dens Datter af 1. Ægteskab.
Schibild.

Charlotte Amalie, Salig Binde
balles, født Sadolin, 58, Enke,
Gaardbeboer.
Ebenezer Perle
(kaldes ogsaa Pedersen), hendes
Søn, Landsoldat.
Tjenestefolk:
Lars Jakobsen 29, Else Marie
Madsd. 18, Kirsten Madsd. 49.
Fasterholdt Bjerge.

Niels Christensen, 67,
bonde, Maren Larsd. 46.
stefolk: Anne Nielsd. 21,
Jensd. 13, Lars Michelsen

Fæste
Tjene
Johanne
9.

10. deres Børn: Christen og Ma
ren, Tvillinger, 2 Aar. Anne Michelsd. 63, Konens Moder, faar
Aftægt. Giøde Pallisen 13, Tjene
stedreng.
2. Chr. Christensen 38, Hus
mand og Tømmermand, Anne Ma
rie Christofsdatter 37.
Toxvig.

1. Chr. Mikkelsen 43, Selvejer
bonde. Anne Marie Pedersd. 31.
Børn: Michel 9, Mette Cathrine
7. — Michel Christensen 80, En
kemand, Mandens Fader. Tjene
stefolk: Kirsten Catr. Jørgensd.
29, Hans Thomsen 17.
2. Peder Nielsen 48, Daglejer,
Maren Jensd. 83, hans Moder, In
derste.

Fasterholdt.

Birkebek.

1. Pallie Pedersen 36, Fæste
bonde, Johanne Madsd. 51,
2.
Ægteskab. Hendes Børn: Anne
Kirstine Jensd. 24 og Jakob Jen
sen 17. Deres Børn: Anne Marie
Pallisd. 9, Jens Pallisen 2. Konens
første Svigermoder: Anne Jensdat
ter 78, Enke.
2. Chr. Christensen 20, Selv
ejerbonde, Johanne Christensd.
56, Enke, hans Moder. JakobChristensen, hans Halvbroder, 21 Aar,
tjener paa Gaarden. Tjenestefolk:
Maren Thomasd. 21, Karen Jørgensd. 16.

1. Niels Christensen, 47, Selv
ejerbonde, Anne Johanne Chri
stensd. 47, gift 2. Gang. Børn:
Maren Thomasd. 20, Maren Thomasdatter 11 (Ang. de 2 Maren’er
se ovenfor!), Apellone Nielsd. 2.
Tjenestefolk: Thomas Poulsen 18,
Mads Sørensen 18. Huskone og
Aftægtskone: Enken Johanne Sø
rensdatter 67.

Søeby.

1. Lars Jørgensen 38, Fæste
bonde, gift 2.Gang. Johanne Chri
stensd. 28. Hans Datter: Kirsten

Gammel Amborg.

1. Ove Christensen 48, Selvejer
bonde, 2. Ægteskab. Mette Nielsd.
33. Hans Søn: Christen Ovesen.
Deres Barn: Ellen Kirstine 4.
Tjenestefolk: Kirsten Christensd.
21 og Anne Larsd. 14.
2. Peder Christensen, Selvejer47
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bonde, 29. Jørgen Christen 25,
hans Broder. Chr. Pedersen 70,
deres Fader. Tjenestepige: Maren
Christensd. 36.
3. Laurids Andersen 48, Selv
ejerbonde, Kirsten Pedersdatter
46. Børn: Inger 17, Johanne 11.
Enke Johanne Michelsd. 79, Man
dens Moder.
4. Niels Madsen, Selvejerbon
de, 57, Anne Margrete Jensd. 58.
Børn: Mads 18, Jens 15. Maren
Jensd. 49, Konens Søster, binder
Strømper. Tjenestepige: Anne Sørensd. 29.
5. Arent Jensen, Selvejerbonde,
29, Johanne Jensd. 35. Børn: Jens
5. Konens Forældre: Jens Peder
sen 79 og Anne Nielsd. 73, Af
tægtsfolk.
6. Chr. Jensen 35, Selvejerbon
de, Sidsel Jensd. 37. Børn: Jens 4,
Appelone 2.

48

7. Søren Christensen Gassum,
70, Skræder og Selvejerbonde,
gift 2. Gang, Anne Jensd. 56, gift
2. Gang.
8. Chr. Nielsen, d. Yngre, Selv
ejerbonde og Almisselem af Sog
net, 38, Berthe Jensd. 43. Børn:
Kirsten 10, Anne 5.
9. Chr. Nielsen d. Ældre 55,
Fæstebonde, Anne Henningsdatter
63.
10. Chr. Pedersen Lustrup 37,
Selvejerbonde
og Skolemester,
Margrete Pedersd. 42. Børn: Nic.
Hegelahr Christensen 10 og Jens
Christensen 9.
Almisselem Inger Madsdatter,
57 Aar, gaar i Omgang i hele Sog
net og forflyttes fra Sted til andet
for at nyde Ophold.
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Tiden efter 1800.
Begyndelsen af forrige Aarhundrede synes præget af en vis Op
timisme. Der var jo ogsaa gode
Priser paa Landbrugsprodukter,
saa længe Krigen varede.
Og
navnlig synes den Omstændighed,
at Bønderne var blevet Selvejere,
at have øget Livsmodet og Fore
tagsomheden. I den første halve
Snes Aar af Aarhundredet var
Arnborgfolkene optagne af at skif
te de fælles Arealer ud, saa hver
kunde faa sit, desuden udparcelleredes en Del Gaarde, saa der
kunde handles med Parcellerne,
hvorved det blev muligt, at faa
Jorden til at ligge bedre for Gaardene, og en Del af Udmarkerne
kunde afstaas til Husmænd eller
Parcellister, som de dengang
kaldtes.
Langt ned i Tiden gik det ikke
saa knapt til med Jorden. En Hus
mand kunde godt faa en „Flennek“ Hede paa 100 Tdr. Land
eller mere. Da langt senere i Ti
den disse Arealer blev opdyrkede,
blev der tit 1—2 gode Gaarde ud
af den Jord, som hørte en Hus
mand til. Men efter Krigen kom
Kriserne og gjorde for lang Tid
Ende paa de begyndende Frem

skridt. De rigtige Betingelser for
en større Opdyrkning af de væl
dige Arealer var jo heller ikke til
Stede endnu. En Del Fæstehusmænd blev Selvejere; men der var
jo ikke mange af dem, og i 1819
gav Regeringen en Lov, der satte
Bom for Oprettelse af Husmands
brug. Man var bange for, at de
ny Parcellister ikke skulde kunne
klare sig, og deres Familier falde
Sognet til Byrde. For Resten kun
de man omgaa Loven ved at op
rette Fæstehuse; i et enkelt Til
fælde ses Jorden endog at være
bortfæstet i 100 Aar.
Men Tallene viser, at det kun
gik meget smaat fremad, baade
med Folketallet og med Oprettel
sen af nye Hjem. 1 1688 bestod
Sognet af 19 Gaarde og ikke et
eneste Hus. 1 1789 er der 4 Hus
mænd i GI. Arnborg, alle Selv
ejere. Desuden 9 Huse uden Hart
korn i Sognet; deraf har vistnok
de 6 Fæstejord, og kun 3 er rig
tige jordløse Huse. De 19 Gaarde
var ved yderligere Deling blevet
til 22. Men da der i 1814 kun
fandtes 215 Mennesker i Arnborg.
kan man forstaa, at Billedet af de
25 Aar, der var hengaaet, siden
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næsten alle Sognets Bønder var
blevet Selvejere, alligevel viser
sig som en Udvikling, der syntes
lovende, men var gaaet i Staa.
Statsbankerotten i 1813 bragte en
gruelig Forvirring i Pengevæse
net. Ganske vist var der ogsaa
nogle af de forhenværende Fæste
re, der slap nemt fra deres Gæld.
Saaledes Sognefoged Peder Niel
sen i Gottenborg, der i 1814 til
stod at være skyldig til Morten
Hesselvig 200 Rd., som imidlertid
ved Forordningen af 5. Januar
1813 nu kun var 70 Rd. Sølvvær
di. Det var jo ikke saa ringe en
Gældssanering for Sognefogeden
— men en slem Historie for
Morten!
Værre end Pengekrisen var for
Landbrugerne den
saakaldte
Landbrugskrise (1818—28), der
skyldtes det vældige Prisfald paa
Landbrugsprodukter. Den satte en
Del Bønder fra deres Ejendom og
forarmede dem, der dog blev hæn
gende ved den. Der kom „smaa“
Tider, der ogsaa kun medførte
smaa og langsomme Fremskridt.
Efter 1850 begyndte man at drive
Hedeopdyrkning med Mergling i
større Maalestok, men først ved
ca. 1870 begyndte der at blive ret
Fart i Udviklingen. Det kan næv
nes, at det var i 1800erne, at Stu
den var Hedebondens Kamel, og i
det Aarhundrede, at man havde de
store Faareflokke. Begge Dele er
nu væk, og f ø r 1800 var der ikke
ret Lyst til at bruge Stude som Ar
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bejdsdyr, heller ikke havde man
Faar i det Tal, som de ældre nu
kan huske det.
Inden vi gaar over til at skitse
re, hvordan det moderne Land
brug voksede frem, vil jeg her
gengive et Par Bidrag, der skil
drer den Tid, der kaldes Mands
Minde, det vil sige: den Tid, man
selv kan huske, og den Tid, som
ens Forældre kunde huske, og som
man fra dem kender næsten lige
saa godt, som hvad man selv har
oplevet. Alt i alt henved 100 Aar.
Vi lader nu først Aug. Eriksen
fortælle nogle Træk af Livet i
gamle Dage.
Gamle Slægter.

„Sognet var jo tyndt befolket.
Saa sent som 1860 havde hele
Sognet kun 327 Mennesker paa 50
Ejendomme. Det kan synes paa
faldende, at et Sogn, der kun be
stod af ene smaa Ejendomme
havde over 6 Mennesker i hvert
Hjem; men man maa huske, at
dengang levede de gamle — Af
tægtsfolkene — paa samme Sted.
Tidligere var Størstedelen af Be
folkningen ret ensartet. Alle var
Jordbrugere og af en rigtig vest
jysk Type. De Familier, som sær
lig satte Præg paa Sognet: Fasterholtfolkene og Birkebækfolkene,
var tillige ædruelige og i Besid
delse af en udpræget Retfærdig
hedsfølelse, men der var enkelte
Familier, hvis Ædruelighed ikke
var saa udviklet. (Fortælleren ud-
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trykker sig her med stor Lempe,
efter hvad gi. Laust Frandsen for
talte mig, var en Del af de gi.
Arnborgere af den Slags, som man
kan kalde „låndt fræ Avholdsfolk“). — Peder Thomsen, som
boede paa Fasterholtgaard for
100 Aar siden, hørte til en Slægt,
der, som mange andre af den nu
levende, kunde lede sin Stamtavle
langt tilbage i Tiden. Sønnen Pal
le, som fik Gaarden efter ham,
havde 6 Sønner, hvoraf de 5 var
barnløse; en anden Søn havde
ogsaa barnløse Sønner; men det
var paa Kvindesiden, at Slægten
blev udbredt. (Jeg kan her ind
skyde, at Palle var født i Rom i
Ikast 1803 som Søn af Jens
Thomsen og Ane Marie Pallisdat
ter. Sidstnævnte var Datter af
den gi. Palle Pedersen, Fasterholt, der i 1805 afstod Gaarden
til Peder Thomsen, som ogsaa
købte den anden Gaard i Fasterholt og lagde Gaardene sammen.
Den her omtalte Palle fik Gaarden
i 1827 og døde 1876).
Vor Tids Mennesker har ondt
ved at forestille sig, hvilken Ihær
dighed og Arbejdsmod, de gamle
var i Besiddelse af.
Ovennævnte Palle Fasterholt
henvendte sig engang til Niels
Holtum om at købe et Læs Træ
rødder, som Niels havde en Mæng
de af i sin Mose. Niels forlangte en
Mark for et Læs, som var gravet
op, men vilde Palle selv grave dem
op, kostede de intet. Palle fore

trak at spare Pengene og mødte
Dagen efter i Mosen med en af
sine Sønner. Efter hvad der for
taltes, arbejdede de hele Dagen
paa en af de største Rødder uden
at faa den op; det skal være endt
med, at Palle gav en Mark for at
faa et Læs med hjem; men jeg
tvivler om, at dette passer.
Engang da de havde slagtet en
Kalv i Fasteholt, fik Palle i Sinde
at gaa ned til en Datter, som var
gift en 3 Mil borte, med et Stykke
Kød. Dette skulde jo udføres om
Aftenen. Datteren vilde endelig
have haft Palle til at overnatte.
Men han vilde ikke saadan spilde
Tiden og traskede trolig den lange
Vej tilbage om Natten.
Til Gaarden hørte ret store En
ge, til Dels tarvelige. Men det hed
dengang, at naar man kunde slaa
et Faarebid i hvert Hug, kunde det
blive til et Læs Hø om Dagen. Alle
Engstykkerne skulde derfor slaas,
skønt de til Dels laa langt fra
Gaarden. Høbjerringen var derfor
meget besværlig, og Tiden skulde
benyttes. Man skulde helst være i
Engen fra Solen stod op, til den
gik ned, hvilket jo ikke siger saa
lidt ved Midsommertid. Naar man
saa kom hjem, var der en Del Hø,
som Konen havde faaet gjort tørt,
der skulde i Laden, saa Søvn og
Hvile blev der ikke meget af. Der
tortælles, at en Aften, da Palle og
Folkene var færdige med Høet og
Malkningen, og kom ind og satte
sig til Bords, var Grøden endnu
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ikke blevet baaret ind. Hele Flok
ken faldt straks i Søvn og sad om
Morgenen og sov rundt om Bordet,
hvorpaa Fadet stod urørt med den
kolde Grød.
Palle var i mange Aar Kirke
værge. Hans Princip var, at der
skulde spares, ikke mindst paa of
fentlige Midler. Han vilde godt gaa
flere Mil for at spare en Firskilling;
men engang blev han dog narret.
Han havde lagt Mærke til, at
Provsten ved Kirkesynet præsen
terede enRegning paa Befordrings
godtgørelse, og de Penge syntes
Palle nu, at Sognets Folk godt
selv kunde tjene. Han skrev derfor
til Provsten, at man vilde udføre
Befordringen in natura. Provsten
skrev saa til Kirkeværgerne, at den
og den Dag skulde de møde med
2 vel forspændte Vogne i Bor
bjerg. Palle havde regnet med, at
Befordringen kun gjaldt fra Nabo
sognet, og at Provsten og Synsmændene godt kunde køre i een
Vogn.
SkøntPalle var meget optaget af
sine private Forhold, var han dog
en meget interesseret Mand. Han
yndede meget at faa en Samtale.
Om Vinteraftenen, naar „Sengetidsmeldmaden“ var spist, og Ly
set var slukket, saa det hverken
kostede Tid eller Penge at sidde
oppe, vilde Palle godt sidde en god
Stund og samtale med en Daglejer
eller med Læreren, som boede paa
Gaarden en Del af Vinteren. Naar
han saaledes kom i Snak, løb Ti
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den fra ham. Da han engang hav
de været nede i Vestsognet, kom
han paa Hjemvejen ind et Sted i
Grene. Det var en September
eftermiddag, omtrent Kl. 6. Palle
kom i Snak med Manden og sad til
Kl. 1 om Natten uden at mærke, at
Tiden skred. Da han kam udenfor,
udbrød han: „De æ liggåt bløwn
nåt mørk, de bette Stånd, vi hå
sedt å snakker!“
En Mand, noget yngre end Palle,
har fortalt, at han i sine unge Dage
gik i Dagleje, og om Høsletten ar
bejdede han hos en Mand, der
boede en lille Mil borte. Alligevel
mødte han ved Midsommertid ved
Solopgang — men endda stod
Gaardmanden og hans Folk ved
Husenden og ventede paa ham!
En Mand, som i sin Tid, om
trent 1840—75, havde mere An
seelse og Indflydelse i Arnborg
end nogen anden, var Niels Birke
bæk. Han var for Resten Palles
Svoger, idet han var gift med hans
Søster Dorthea. Han var en sjæl
den klog og indsigtsfuld Mand. 1
en lang Række Aar var han Sogne
foged og desuden den egentlige
Leder af Sognets Forhold i kom
munal Henseende. Han var i en
Del Aar Amtsraadsmedlem, og en
gang fik man ham til, omend mod
stræbende, at stille sig til Folke
tingsvalg. Han blev dog ikke valgt,
skønt han sikkert var sin Modkan
didat langt overlegen. Niels Birke
bæk havde en sjælden Evne til at
udtrykke sig kort og fyndigt, og
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alle i Arnborg havde Respekt for
ham. — Om ham skal der senere
fortælles mere.
Om Levemaaden.

Naar man ved, hvor faa Penge,
der kunde faas for Produkter, og
hvor lidt der var at sælge i et saa
fattigt Sogn som Arnborg, skulde
man undres over, at der kunde bli
ve rige Folk et saadant Sted; men
dog var der enkelte, som efter den
Tids Forhold havde samlet ikke
saa lidt, hvilket rigtignok ogsaa
kun var muligt ved en utrolig Paapassenhed. For de fleste var dog
Forholdene meget knappe; men
det gik lige rundt, det var sjæl
dent at se nogen gik bag af Tøjet.
Folk i Nutiden vil vel synes, at Le
vemaaden i ældre Tid var lidet
menneskeværdig, men det var dog
sandt, hvad Niels Birkebæk sagde:
„Alting er godt nok, naar man ikke
er vant til noget bedre“. Folk
var vistnok lige saa lykkelige den
gang, som de er nu. Man var nødt
til at indrette sig paa at undgaa
Pengeudgift, og det, man selv pro
ducerede af Fødemidler og Klæ
der, var lige saa nærende og var
mende som det, der nu bruges —
og endda mere sundt.
... Om Foraaret skulde der, for
uden Saaningen, graves Tørv til
Brændsel og „Skejter" til Møddin
gen og til at stable op mod Ler
væggene. Disse Tørv skulde rejses
og lægges sammen i Skruer og køles hjem inden Høslet. Denne tog

saa Tiden til Kornhøsten. Efteraarsarbejdet tog mindre Tid end
nu, da der ikke dyrkedes Rod
frugter og kun faa Kartofler. Hele
dette Udarbejde blev udført af
Mænd og Kvinder i Forening.
Kvinderne sparede sig ikke. De
spredte Gødning, lagde Tørv sam
men, klinede Væggene, rev Hø,
bandt Korn op o. Ignd., og des
uden skulde de altid malke (dette
Arbejde var under en Mands Vær
dighed!) , kærne Smør og lave
Ost, brygge og bage, samt natur
ligvis passe Huset og Madlavnin
gen. Naar Efteraarstiden kom,
skulde de slagte Faar; længere hen
mod Jul skulde Svinet slagtes, hvil
ket ogsaa udførtes af Kvinderne.
Et andet betydningsfuldt Arbejde,
nemlig Lysestøbningen, foretoges
hen imod Jul, naar alle Slagtefaarene havde ladt Livet, og man
altsaa havde Forraad af Talg. —
Jævnsides med disse Arbejder
skulde Bindehosen passes, hver
Gang der var Lejlighed.
Om Efteraaret skulde der særlig
bindes „grow“, d. v. s. til Hus
standens egen Brug.
Derefter
skulde der bindes „Salgsbind“. Og
endda var der en Kone, der sagde:
„Naar man havde Uld nok, var det
endda dejligt at leve!“ Uldbindin
gen var jo en væsentlig Del af Ind
tægten, og skulde man købe Ul
den, blev Fortjenesten lille. Øvede
Bindere kunde binde i Mørke; der
skulde jo spares paa Lyset, saa
der var nogle, der holdt „Mørk53
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ning“ med Bindehosen i Haanden.
Et Sted, hvor man særlig vilde
have noget ud af Folkene, for
langte man, at Karlen skulde op
før Dag for at binde. Men Pæ
Tang — saadan hed han — vilde
ikke gerne saa tidligt op og gaa
og rave i Mørke, og da han var en
lun Rad, lod han gerne, som om
han ikke kunde finde Bindehosen
og ledte alle Vegne, ikke mindst i
Sengen, særlig naar han kunde faa
Fingrene i Mandens eller Konens
Øjne. Manden forstod nok Menin
gen og forlangte ikke senere, at
Per skulde binde i Mørke. — Naar
Lyset var tændt, skulde der bindes
til Salgsbind, men ogsaa til Væv;
man lod jo selv lave baade Sengeog Gangklæder. Naar man saa fik
Garn nok, skulde Konen til „Wøwster“. Det var Skik, at Væversken
fik „Skøn" — et Faarelaar eller
andet Pilleri.
Mandfolkene, især Karlen, sad
om Aftenen og bandt Simer (om
der skulde tækkes næste Aar) og
Løb, d. v. s. Bikuber, Sædeløb,
Tørvekurve o. lgnd., og naar man
havde nok af disse Sager, skulde
Karlen ogsaa hjælpe med „æ Togawn“.

det holdtes lidt efter Jul. Saa skul
de der først køres til Mølle, for at
man kunde faa Rug sigtet; saa kom
det an paa, om Rugen var god at
bage „Kage“ af, da Bagningen el
lers „faldt i Klas“; det kunde ofte
ske efter en vaad Sommer. Sigte
brød brugtes ellers sjældent, andet
end til Højtiderne og til Julegildet.
Flormel brugtes næsten slet ikke.
Ved et saadant Julegilde blev
der spillet Kort om Pebernødder
af de ældre. Var Stuen ikke altfor
lille, blev der tit danset, selv om
Gulvet var af Ler. Det hændte og
saa, at man tog Kakkelovnen ned
for at skaffe bedre Plads i Stuen.
Naar Dansen havde varet noget,
blev der givet Spillemandspenge,
og Spillemanden gav saa en Dram
som Kvittering. Var der nogle af
de dansende, der havde Lyst til
„æ Dram“, gav de flere Gange
Spillemandspenge for Kvitterin
gens Skyld, hvilket dog kunde ani
mere Stemningen paa en uheldig
Maade. Et saadant Gilde engang
imellem om Vinteren, og Marke
derne om Sommeren, var Afveks
linger, som mange satte stor Pris
paa.

Adspredelser.

I ældre Tid var der mange,
som var bange for at faa Mergel
paa deres Mark, fordi man mente,
at Senerne blev slemme efter den,
og med den Tids primitive Red
skaber var det ikke let at holde
Jorden ren. De mere fremskredne
Landmænd mærkede dog snart,

Selv om Livet i den Tid var træl
somt, fik man dog Tid til nogen
Adspredelse. De fleste gjorde en
„Ywlbøjl“ hvert Aar, og dertil blev
der budt saa mange, som hørte til
„æ Law“, gerne en halv Snes Styk
ker af de nærmeste Beboere. Gil
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Mergelkastning.
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at der ikke kunde opdyrkes Hede
uden Mergel, og med Befolknin
gens Forøgelse blev det nødven
digt at tage nyt Land ind. I Al
mindelighed blev Mergelen „pøttet" op, hvilket skete paa den
Maade, at naar Overjorden var
fjernet, stod der én og gravede
Mergelen løs, og en anden kaste
de det løse hen i et Trug ved den
ene Side af Graven. I Truget stod
en Mand, som kastede det op i et
andet Trug paa Overfladen, hvor
der ogsaa stod en Mand, der ky
lede Mergelen saa langt bort fra
Graven som muligt.
For det meste var det Mændene, som kastede Mergelen, hvilket
ansaas for det strengeste af alt
Arbejde; men det skete dog og
saa, at Kvinderne hjalp til. Men et
Tilfælde som det, der nu skal
nævnes, var dog noget helt usæd
vanligt og kun tænkeligt for et
Par Slægtled tilbage.
1 en Gaard havde man „Lim
kastere". Manden selv stod i et af
Trugene. Op paa Formiddagen
kom Konen hen til Graven og sag
de til Manden, at hun vilde gaa i
hans Plads, medens han kørte ef
ter Jordemoderen. Hun vilde blive
der til Kl. 11, saa skulde Pigen
komme derhen, mens hun selv la
vede Middagsmad. Mens Dagleje
ren holdt Middag, kom Manden
med Jordemoderen, som om Efter
middagen — efter endt Forret
ning — blev kørt hjem af en
gammel Mand fra Nabogaarden.

Dette blev mig fortalt af afdøde
Lærer Chr. Jensen, som yderlige
re fortalte, at samme Kone, da
hun Dagen efter laa i Sengen og
kunde se, at Vællingen vilde koge
over, løb ud af Sengen for at hin
dre Ulykken. Men selv i Arnborg
var en saadan Kraft dog enestaaende."------Saavidt August Eriksen.
Vi lader nu Lærerinde Jensine
Jensen, Vildbjerg, fortsætte dette
Afsnit om „Arnborg Sogn i Mands
Minde“. Arnborg er jo hendes Fø
desogn og Barndomssogn.
Slid og Savn.

Hvor man for ca. 50 Aar siden
kun saa den brune Hede — og det
var jo en stor Del af Arnborg
Sogn —, der ligger nu Gaard ved
Gaard ned over Sletten. De tavle
de Marker lyser i forskellige Far
ver efter den Afgrøde de bærer. De
fleste Gaarde er kønne og for
holdsvis nybyggede. Huse og
Gaarde er omgivet af Haver og
Læplantninger. Lyngen er svundet
ind; der er Fremgang i Folketal og
i Jordkultur, mere end, hvad der
kan gøres op i Penge; men al den
ne Fremgang har ogsaa kostet Slid
og Savn af den Slægt, der vandt
den. Nøjsom, flittig og selvhjulpen
har den været. Disse Egenskaber
maatte være tilstede for overhove
det at kunne leve der, og de blev
udviklet yderligere.
Nøjsomheden viste sig baade i
Kost og Klæder; intet maatte spil-
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des eller ødsles bort Havde en
Karl eller Pige haft Plads, blev
Lønnen brugt til Klæder, saa de
ofte, bortset fra deres Bryllupstøj,
ikke fik noget nyt, før de var halv
gamle. Fliden viste sig oftere i en
støt Udholdenhed end i et forjaget
Tempo. Folk stod meget tidligt op
og holdt — med kort Middagshvil
— ud til silde Aften, og endda var
det, som om Dagen ikke slog til.
— Vi forstaar godt den Mand, der
havde til Mundheld: „Æ Suel er
nier, og vi hår ett fåt nok forrettet!“ — og en anden Mand, der
havde en stor Engbjerrring, og
som en Sommer i Hørivningstiden
tog den Beslutning, at han ikke
vilde sove, inden Høet var inde,
Det var kun en Vane, som man
maatte kunne lægge af. Han holdt
ud i 3 Døgn; men den fjerde Dags
Eftermiddag blev han saa sær skidt
tilpas og vilde sætte sig et Øjeblik
ved en Høstak. I samme Nu sov
han og blev ved at sove til Senge
tid, da hans Kone fik ham rusket
op, saa han stumlede hjem og kom
i Seng. Der sov han til næste
Dags Middag, og talte siden ikke
om „den dumme Vane“.
Søgnedag og Fest.

Gik det knapt til med Føden til
daglig, blev der ikke sparet ved
festlige Lejligheder. Brudeparret
eller den afdøde blev æret ved Fe
sten, og der maatte ikke mangle
noget. Jeg husker et 2 Dages Bryl
lup med Suppe og Steg første Dag
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og tyk Klipfisk med Flødesovs,
samt Sødsuppe, den anden Dags
Middag. Her imellem blev der gi
vet Kaffe, Kage og Kringler. Og
et andet Bord stod dækket med
Brød, Smør og Paalæg. Ved en
saadan Lejlighed blev der spist
godt og meget, dog var det en
Skam at spise saa meget, at det
vakte Opsigt. En Mand fra Vestersognet havde Ord for at kunne
spise usædvanlig meget, og ved en
Begravelse blev han siddende ved
Frokostbordet sammen med tre
Hold. Husmoderen, der holdt Øje
med ham, saa, at han omsider
standsede, da han havde klemt
over 20Rundenommer ned, og sag
de lidt spydigt: „Skal du ikke have
et Stykke mere?“ — „Aa jow, ligh
en jænle Bej!“ svarede Manden —
og spiste endnu et Stykke, inden
han rejste sig fra Bordet.
Samme Mand var en Dag i Hø
bjergningstiden ude i Dagleje.
Høet var strøet uden for Gaarden,
og der blev kaldt ind til Middags
mad. Konen havde netop sat en
Pande med Flæskepandekage paa
Bordet, da Hjorddrengen kom
styrtende og raabte, at der kom en
„Æl“. — „Saa maa vi ud og
bjerge Høet!“ raabte Manden og
løb ud. — Først da de havde sam
let Høet ved Laden, gik det op for
dem, at Daglejeren manglede, og
Konen løb med bange Anelser ind
og saa, hvad hun straks havde
frygtet, at han havde spist baade
Æggekage og Flæsk. — „No kom-

Arnborg Sogns Historie

nier A", sagde han og rejste sig,
„A sku ligh hå æ Pand gjord ren
føst!“
At han ogsaa somme Tider kun
de være for graadig i sit eget Hus,
viser følgende Historie:
Hans Kone laa i Barselseng, og
en Nabokone kom med en stor
Krukke Sødsuppe, som efter hen
des Mening kunde slaa til et Par
Dage til Middagsmad for Familien.
Hun satte Krukken paa Køkken
bordet og gik ind i Sovekammeret
til Konen. Da de havde snakket en
Stund, gik hun ud for at hente en
Portion af Sødsuppen til Konen,
men blev umaadelig betuttet ved
at finde den store Krukke tom. —
„Faar mo væ kommen hjem, mens
vi hår snakket!“ sagde Barsel
konen, og da de kiggede ud af
Vinduet, laa Manden udenfor i
Græsset, rullede sig frem og til
bage og stønnede: „Aa, gue Herre,
gi Lenn!“
Selvhjulpne Folk.

Selvhjulpne maatte Folk ogsaa
være i gi. Dage. Den lille Ejendom
Iaa som et Rige for sig. Man tyede
ikke meget til Haandværkere. Red
skaber maatte de helst kunne 'ave
selv, eller i hvert Fald „stande“
dem, naar de gik itu. Blæste der
Hul i Taget, kunde man selv bøde
det med Lyng eller Halm. Et lille
Hul i Væggen fyldte man med Ler,
og for at skærme Murene, satte
man Tørv op om dem om Vinte
ren. — Det var ikke en Skam at

tage mod en Haandsrækning fra
Naboer og Venner; den gav man
selv, naar andre trængte dertil.
Men at tage mod økonomisk
Hjælp af det offentlige var en
Skam. Under Verdenskrigen, da
Tyskland begyndte med Undervandsbaadskrigen, sad man og
drøftede i en større Forsamling,
hvordan det vilde gaa, hvis vor
Eksport til England standsedes.
Nogle yngre Landmænd mente, at
saa maatte Landmændene have
Støtte af Stat og Kommune; men
en ældre Mand sagde: „Jeg vilde
hellere have mit Hoved under en
Græstørv paa Kirkegaarden end
tage Hjælp af det offentlige!“
Manden boede for Resten ikke
dengang i Arnborg, men
hans
Synsmaade hørte jo ogsaa mere
Tiden end Stedet til. Det var det
ældre Slægtleds Syn.
... Det haarde Arbejde, Træ
ningen i Udholdenhed og Viljen
til Selvhjælp kunde føre over til
Stædighed. Det, man havde be
gyndt paa, skulde føres igennem,
selv om Hindringerne var
saa
store, at det ikke var Møjen værd.
Det kunde vise sig baade i smaa
og store Ting. Niels Vejlgaard,
som dengang boede i Tovdal, kom
en Vinterdag sammen med to an
dre Mænd gaaende fra Landevejen
ned mod Aaen. Det havde tøet og
frosset igen, saa Vejen var spejl
glat. Det gik godt nedad; men da
de skulde op ad den stejle Vej fra
Aaen, var det umuligt at staa tast.
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De to Mænd gik uden for Vejen,
hvor der var Ujævnheder, og naaede op; men Niels Vejlgaard holdt
paa at ville „tage“ Vejen. Først
forsøgte han med Træskoene paa,
saa tog han dem af, smed dem op
foran sig og prøvede paa Strøm
pefødder; men selv da faldt han
og gled ned igen. „En maa da ab
solut ku krøvl op!“ mente Niels
og gav sig ufortrøden paa Vej
igen nedefra paa Hænder og Knæ.
Men heller ikke dette gav Resul
tat, og da de andre blev ked af at
vente, gik den ene af dem ned ved
Siden af Vejen og understøttede
ham med sin Stok, saa han vandt
Sejr.
Engang var der en Skolesag,
og Direktionen vilde ikke kalde
den Mand, som en Del af Skole
kredsens Folk ønskede; de byg
gede saa en Friskole. Provsten
sagde i den Anledning: „Arnborgfolk er stædige!“ — Og jeg sva
rede: „Ja, saadan er vi allesam
men!“
... Den store Hjælpsomhed er
allerede nævnt. Blev en Mand el
ler Kone syg, kom Naboerne og
hjalp i Mark og Hus, ofte Maaneder igennem. Der ventedes hver
ken Betaling eller Foræring for
Hjælpen. Ogsaa med Mad og Tøj
blev der hjulpet, hvor der træng
tes, uden at vedkommende behø
vede at føle sig trykket af den
Grund. Det var den første store
Forskel, der slog mig, da jeg som
ganske ung kom til Østjylland, at
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der var det kun Familie og meget
gode Venner, som hjalp hinanden.
Det kom ikke Naboerne ved paa
samme Maade som her paa Egnen.
Gammeldags Tænkemaade.

Over for Sorg og Glæde var de
beherskede i Udtryk. Det var en
Skam „at gøre sig til“. — „A er
fåle kyw å et“, var et af de stær
keste Udtryk for Sorg, og over for
Døden viste baade Patienter og
Omgivelserne Beherskelse og Re
signation. — Der var langt til Læ
ge, og dyrt var det ogsaa at faa
ham, saa naar Doktoren blev hen
tet, ansaa man i Reglen den syge
for at være Døden nær. Til daglig
hjalp man sig med Husraad, eller
man henvendte sig til en eller an
den „klog“ Mand eller Kone. E t
Husraad havde man altid ved
Haanden, det var Brændevin. Med
Kamfer i kunde den kurere for
mangfoldige slemme Fornemmel
ser. Brændevin med Malurt skulde
til. naar Maven blev „løs“, Ogsaa
til udvortes Brug var Brændevinen
udmærket. Brændevin blandet med
kogtVand brugtes som Øjenbadevand, og blandet med et Salvieafkog med Eddike i var den god
for Halsbetændelse. Ved Kvæstel
ser og Hudafskrabninger vaskedes
det daarlige Sted med Brændevin.
For Træthed og Mangel paa Ap
petit var det godt med en Snaps.
For Forkølelse med Feber tog man
et Glas opvarmet Brændevin — og
saa i Seng for at svede! Kort sagt:
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Brændevin var Universalmedicin
og Livseliksir. Misbrug af den ko
stelige Drik var selvfølgelig for
kert. At man kan faa for meget af
det gode, var alle enige om; men
at Brændevin skulde være skade
lig eller værdiløs, var der ikke
mange, der tænkte sig for 75 Aar
siden. —„I ska da osse mærk’, te
de er Ywl!“ sagde en fornuftig,
ædruelig Mand til sine Smaadrenge paa 9—11 Aar og skænkede
en halv Snaps op til hver af dem
ved Julebordet.
Der var dog faa egentlige Dran
kere, men mange, der drak mere,
end de burde, ved højtidelige Lej
ligheder.
Vi forstaar bedre Befolkningens
haardnakkede Kamp for at bevare
Retten til at lave Brændevin, naar
vi betragter den under Synspunk
tet Medicin. Det var dog ikke let
at træffe den rette Dosis af Medi
cinen. Det afgav Niels Bæk i Gottenborg et Eksempel paa. Han,
der ellers havde et godt Helbred,
blev syg og sendte sin Kone hen
til Kr. Kjær efter et Fjerdingspund
Peber, 1 Fjerdingspund Ingefær
og en halv Pot Brændevin. Peber
og Ingefær blev pulveriseret og
blandet i den opvarmede Brænde
vin — og saa drak Niels Bæk
„Medicinen“. En Times Tid efter
var han saa hed og syg, at han løb
af Sengen og, trods sin Kones
Graad og Indsigelser, lagde sig
paa det fugtige Lergulv. Dagen
efter døde han.

Tro og Overtro.

Den ældre Slægts Tro var paa
mange Maader noget anderledes
end vor. Lige saa lidt som man
holdt af stærke Udtryk om Kær
ligheden til Ægtefælle og Børn,
holdt man af at tale om sit For
hold til Gud. Dog var der megen
Fromhed i Hjemmene. Børnene
lærte deres Fadervor og Aftenbøn,
inden de kom i Skole, og kom
Familien ikke med til Gudstjene
sten paa Grund af daarligt Vejr el.
lign., blev der mange Steder læst
en Prædiken i Hjemmet.
Tanken om Guds Hjælp og
Velsignelse var meget jordisk
orienteret. Den, der sad godt i det
og rettede sig efter Guds Bud,
kunde vente timelig Fremgang;
den ugudelige skulde nok paa en el
ler andenMaade komme galtafSted.
En Konfirmationssøndag holdt
nogle Vogne ved Aaen i Skarrild
for at køre gennem den. Der var
endnu ingen Bro. — „Saa i Guds
Navn!“ sagde Manden paa den
forreste Vogn, da han kørte frem.
En af de andre, som var kendt
for sine grimme Udtryk, sagde:
„Her har jeg kørt saa tit, at jeg
tør køre over i den
Slemmes
Navn!“ — Ude midt i Strømmen
væltede han. Hestene bjergede
sig i Land og trak Manden med;
han holdt i Tømmen. Kvinderne,
der havde været paa Vognen, flød
et Stykke ned ad Strømmen; deres
tykke Vadmelsskørter holdt dem
oppe, til de blev reddet i Land af
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Kirkefolkene. Dette blev husket og kastede mørke Skygger over den
anførtes mange Aar efter som et Plet, hvor det var foregaaet. Man
Bevis paa, hvordan det kan gaa den, der havde flyttet Skellet, van
den, der spotter.
drede hvileløs frem og tilbage med
Selvhjulpetheden blev af man Skelstenen. Hvor et Mord var bege ogsaa overført i Forholdet til gaaet, kunde det hænde, at én
Gud. Man kan gaa til en god Nabo hørte eller saa en Gentagelse af
om Hjælp; men man skal ikke ren den onde Gerning. Ogsaa det
kommende saas forud, som ved en
de ham paa Dørene hver Dag.
Niels Vejlgaard faldt en Vinter Luftspejling, af dem, som havde
aften paa Vejen og fik et aabent Evner dertil. — „Vi har set jeres
Brud paa det ene Ben. Han krøb Lys mange Gange, inden Huset
hen til det nærmeste Hus og blev bygget“, sagde Kr. Markuskaldte; men der blev de bange; de sen, da vi flyttede ind i Skivild
troede, det var en „Bos“, og vilde Skole.
Ligskarer og Brudetog færdedes
hverken lukke op eller svare. Niels
kravlede saa videre paa Hænder paa Vejene, og vilde en Ejendom
og Knæ; enhver kan forstaa, hvil brænde, kunde man se „Forbrand“
og maaske have Lykke til at faa
ken ulidelig Pine det har været.
„Da raabte jeg til Gud om Begivenheden udsat et langt AareHjælp!“ fortalte han siden, „jeg maal.
De onde Magter kunde vise sig
vilde nødig ligge og dø som et
Dyr paa Marken. Til daglig læser i synlig Skikkelse: Djævelen som
jeg mit Fadervor og lader det en stor, sort Hund eller et andet
være nok. Gud har saa meget at Uhyre, som han var afbildet i de
høre efter, saa jeg overhænger gamle Bøger. — At Mennesker
ham ikke med mine Smaating; det kunde skræmmes af Ting, som var
kunde han blive ked af. Men naar ganske naturlige, kunde de selv
det har knebet for mig, har han opdage og more sig over bagefter.
L. Kristensen i Skivildgaard
altid hjulpet mig, han hjalp mig
ogsaa dengang til at holde ud, til havde en Nat sovet i et lille Stald
jeg kom til det næste Sted, hvor kammer. Anledningen husker jeg
de hørte mig og lukkede op.“ — ikke; det har vel været et af Dy
Som hans Betragtninger var, tror rene i Besætningen, han skulde se
jeg, at de, bevidst eller ubevidst, til. — Hen paa Natten vaagnede
deltes af mange.
han ved en Pusten og Puslen i
Deres Forestillinger om den Kammeret. Han rakte Haanden ud
usynlige Verden havde ogsaa et efter „Svovlstikkerne“, men kunde
andet Præg. Det, der var sket, ikke finde dem — og var nu gan
især af Ulykker og Forbrydelser, ske prisgivet! — Han lyttede.
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Snart var Lyden nærmere, snart
fjernere. „Hvem er det?“ spurgte
han, men fik intet Svar. Han be
gyndte at blive bange. Var det et
Menneske, der stod og puslede
ved hans Klæder for at finde hans
Pung, eller var det noget endnu
værre? ... Nu kom det hen til
Sengen og begyndte at trække i
Dynen. L. Kristensen vilde dog
værge sit Liv og slog til af al
Magt; men hans Haand ramte no
get ligesom et Horn! Forfærdet
krøb han saa langt over i Sengen,
som det var muligt, og søgte i en
Hast at huske de Bønner, der pas
sede til Situationen. Imens fjerne
de Uhyret sig, men blev dog ved
at pusle derinde. Efter en angst
fuld Ventetid begyndte det at
dages, og han saa til sin store
Lettelse, at det var en Kalv, der
stod og suttede paa hans Seler og
Sokker.
Dagen efter fortalte han det til
Naboerne og morede sig over
Nattens Forskrækkelser.
... Synes vi, at de gamles Be
greber om Guds Hjælp og Velsig
nelse var præget af den gamle
Pagt, og deres Forestillinger over
troiske, lad os saa huske, at Kær
nen i den dog var sand: at hvad
et Menneske saar, skal det ogsaa
høste, og at der er langt mere
mellem Himmel og Jord, end vi
kan forklare.
(Efter de her gengivne Træk,
angaaende Arnborgliv, som det
har formet sig for 50—100 Aar si

den, slutter vi nu dette Afsnit med
lidt om den Udvikling, der er sket
siden).
Opdyrkning og Fremgang.

En væsentlig Hjælp til Sognets
Opdyrkning var det, at man selv
havde Mergelen i Jorden. Da Ud
viklingen tog Fart omkring 1870,
fik man i Vestersognet Mergel i
Toudal, samt hos Kr. Kjær og i
Toksvig. De lange Hedelodder,
som hørte til Gaardene, blev solgt
til Nybyggere eller kultiverede fra
selve Gaardene. Dertil brugtes en
Masse Mergel; men det førte med
sig, at der avledes mest paa He
den. Saa byggede man der en ny
Gaard og solgte den gamle. Saaledes blev f. Eks. baade Kjærgaard og Nygaard til. (Ligeledes
Skovbjerg, men det ligger jo læn
gere tilbage i Tiden).
I Skibbild havde man, som tid
ligere nævnt, god Mergelfangst
og ligeledes flere andre Steder.
Men foruden den Mergelfangst,
som skete enkeltvis, blev der for
nogle Aar siden lagt en Mergel
bane fra Toksvig, hvorved Merge
len blev ført op over hele den
østre Hede, hvoraf meget blev op
dyrket.
Der er ellers uhyre mange Ting,
der har medvirket til Landbrugets
Forvandling her i Hedeegnene.
Kunstgødningen kom i Brug; mo
derne Græsarealer afløste de gam
le Udlægsmarker med Naturgræs.
Der kom forbedrede Avlsredska
ber og til sidst alle de moderne
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Maskiner. (August Eriksen fortæl
ler, at der til henved 1880 endnu
brugtes Træplove i Arnborg).
Roeavlen begyndte for 50 Aar si
den. Og omtrent fra den Tid kom
jo saa efterhaanden hele det mo
derne Landbrug med den store
Produktion af Smør, Flæsk og
Æg, samt Brugen af Dræning og
forbedret Jordbehandling.
Man
begyndte at levere Mælk til Meje
rierne, og i 1902 fik Sognet selv
Mejeri i Arnborg. I 1921 kom end
nu et Mejeri, nemlig i Fasterholt.
Samtidig med alt det nye, der
kom frem, forsvandt jo en Del af
det gamle, som det kan være mor
somt, næsten lidt vemodigt, nu at
mindes. Dertil hører ogsaa Stude
driften. August Eriksen fortæller,
at det første han kan huske, var
det mest Stude, der brugtes til
Trækkraft. Først i Halvfjerdserne
kom der Heste mange Steder, hvor
man før havde brugt Stude; men
først midt i Halvfemserne fik Au
gust selv Heste, fortæller han. —
Studene var tit vældig stærke,
men noget sene og langsomme var
de jo. De havde ogsaa andre Fejl.
De havde tit et stridigt Sind, og de
kunde baade finde paa at bisse og
at løbe løbsk (hvad der var to
helt forskellige Ting).
Det var altsaa et Fremskridt at
faa Heste i Stedet for Stude til
Trækkraft. Men de har lige godt
lavet en vældig Masse Arbejde i
Arnborg og andre Hedesogne, saa
jeg ligefrem fristes til, trods alt,
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at slutte denne lille Omtale med at
sige: „Ære være deres Minde —
de Bæster!“
Naar jeg nu gaar over til at om
tale, hvad nyt, der er kommet frem
paa Planteavlens Omraade, vil
mange vel synes, at det er helt
ved Siden af, at jeg begynder med
at nævne Kartofler. Men saa min
der jeg om, at dette Afsnit jo
handler om Tiden fra 1800 til Nu
tiden. Og det er tvivlsomt, at ret
mange Arnborgere ved Aar 1800
havde set en Kartoffel, og ret
usandsynligt, at nogen af dem
har givet sig af med at dyrke
denne Plante. Det var naturligvis
ogsaa dengang de unge, der var
med paa det ny. De begyndte at
dyrke den ny Plante i Begyndel
sen af Aarhundredet — og at
spise den! Men de gamle Aftægts
folk kunde ikke lide den. August
Eriksens Moders Bedstefader,
gamle Lars Tovdal, sagde lige
frem, at Kartofler var Svineæde.
Men han vænnede sig lige godt
til dem. Naar han som meget
gammel Aftægtsmand
sammen
med Smaabørnene sad ved Bordet
og ventede paa, at deres „Unden“
skulde blive sat frem, kom der tit
først nogle varme Kartofler ind til
Børnene at fordrive Tiden med, og
saa vilde gamle Lars saamænd
grumme gerne have et Par Stykker
med.
Statistik er jo tiest noget meget
kedeligt noget. Men en mærkelig
Undtagelse danner her den Stati-
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stik, der handler om Planteavl
gennem Tiderne. Det er noget af
den fornøjeligste Læsning, der ek
sisterer, og jeg fremsætter derfor
her et Par Prøver. (Tallene bety
der Tønder Land, altsaa besaaet).
I 1861 var af de 12,000 Td. Ld.
i Arnborg kun 2607 benyttet
Areal, der fordeler sig saaledes:
Byg 81, Rug 383, Havre 78, Bog
hvede 60, Kartofler 35, Udlæg 141
Td. Ld. Hele det besaaede Areal
640, og godt op mod de 2000 er
altsaa Eng o. lign. Ingen Ærter,
Blandsæd eller Rodfrugter.
1 1866 er der blevet 1 Td. Land
Blandsæd.
i 1871 ser det saaledes ud: Rug
446, Byg 78, Havre 143; og i
1881: Rug 509, Byg 114, Havre
301, Boghvede 128, Kartofler 92
Td. Ld.
1 1888 er der for første Gang
optalt Roer i Arnborg Sogn: Op
tællingen ser saaledes ud: Rug
736, Byg 104, Havre 441, Bog
hvede 152, Blandsæd 4, Kartofler
117, Spergel 149, Rodfrugter 6
Td. Ld.
Endelig anføres for Aaret 1924:
Rug 396, Byg 8, Havre 361,
Blandsæd 23, Kartofler 206, Fo
derroer 170, Brak 136, Græsning
og Høbjergning 145, Haver o. lign.
73, Tørvemoser 125, Skov 1382,
Hede 1649, Vandareal 37.
Somme Ting er der vel „slumpet“ med af Tællerne, (jeg har
selv været paa Arealtælling). De

dyrkede og nyttige Arealer er
næppe opgivet for store.
Da jeg var oppe at besøge gi.
Ove Jakobsen, sad jeg og tænkte
paa et Par Linier, som jeg kunde
huske af en gammel Vrøvleramse.
Det hedder heri: „Tjørring Adel,
Snejbjerg Skradel, Assing Stålstångg, Arnborg Grødlyww osv.“
Og saa spurgte jeg naturligvis
Ove om, hvad de gamle Arnborgere brugte al den Boghvede til, og
han sagde, at de tærskede den, og
da der gerne var en Del Græs og
Gær (Spergel) i Halmen, vilde
Kvæget godt æde den. Boghveden
gruttedes sammen med Avnerne
og Rug og var da udmærket til
Svinefoder. Men en Del af den
rensedes og sendtes til Møllerne,
der kunde lave Gryn af det.
I
Arnborg var Jorden godt egnet til
Boghvedeavl, og der spistes me
gen Boghvedegrød i ældre Tid.
Det viste sig, at Ove ogsaa kendte
den gamle Ramse, og han indrøm
mede, at der maaske godt kunde
have været lidt i den Snak om „æ
Grødlyw“. Saa vendte mine Tan
ker sig tilbage til Markbogen af
1683 og dens ensformige Opramsning ved Arnborg Sogns
Gaarde: 2 Kærve Byg, 1 Kærv
Rug og 1 Kærv Boghvede. Nu er
denne sidste gamle Avl vel for
svundet fra Arnborgs Jord.
Gær saaedes ogsaa mange
Steder; den var et godt Kreaturfo
der, fortæller Ove. Frøet blev tit
kogt og var da lige saa godt til
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Kvæget som Kraftfoder. Da Frø
ene jo er meget smaa, skulde man
ikke tro, at de kunde males; men
de blev undertiden sendt til Møl
le, og de kunde dog knækkes,
fortæller Ove Jakobsen. Der var
jo den Ulempe ved Avlen, at hvor
Spergelen først var kommet til at
gro, var det meget vanskeligt at
faa den udryddet igen.
Siden 1924 er det vel nok gaaet
i Arnborg som andre Steder paa
Egnen, at det dyrkede Areal er
tiltaget stærkt. Især er Kartoffelog Roemarkerne vokset stærkt.
Den 2radede Byg har besejret den
6radede, og Blandsæden har bredt
sig stærkere end nogen anden
Kornafgrøde.
Jeg er blevet opmærksom paa,
at jeg ovenfor har begaaet en
Tankeløshed, idet jeg har beteg
net Statistikken over Planteavl
gennem Tiderne som den eneste
morsomme Art af denne Viden
skab. Det er forkert. Statistikken

64

over Kreaturholdet er mindst lige
saa fornøjelig, og jeg vil derfor
lige anføre et Par Prøver derat:
Arnborg 1893: 138 Heste, 878
Hornkvæg, 1593 Faar, 11 Geder,
192 Svin, 53 Ænder, 159 Gæs,
142 Bistader.
1898: 200 Heste, 839 Hornkvæg,
1553 Faar, 21 Geder, 21 Ænder,
17 Gæs, 192 Bistader.
1909: 285 Heste, 1200 Horn
kvæg, 1169 Faar, 536 Svin, 1
Æsel, 34 Geder, 5455 Høns, 197
Ænder, 45 Gæs, 108 Bistader.
1924: 363 Heste, 1361 Horn
kvæg, deraf 683 Køer, 354 Faar,
1137 Svin, 11 Geder.
Æslet i 1909 er der ingen, der
vil kendes ved, saa jeg tror, det er
— en And! Allerede i 1924 er
Svinebestanden blevet seksdoblet,
Kobesætningen i stærk Fremgang.
Men hvem vilde i 1893 have troet,
at de store Faareflokke i de næste
45 Aar skulde skrumpe ind i den
Grad, som sket er.

Jensine Jensen,
Vildbjerg.

Søren Jensen,
Provsthus.

August Eriksen,
Kibæk.

Niels Lauridsen,
Veteran, Dbrn.
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Gaarde og Byer.
Kirkegaarde.

Vistnok allerede før Reforma
tionen var Kirkegaard Præstens
Anneksgaard. Hvis Arnborg en
gang før har haft sin egen Præst,
som har boet her, er det i alt Fald
længere tilbage i Middelalderen.
Gaarden svarede i Begyndelsen
kun en Fjerding Smør aarlig i
Landgilde til Skarrild Præst Se
nere blev den delt i 2 Gaarde, og
Ydelserne steg. — I 1810 svarede
de to Anneksbønder i Landgilde
4 Rd. 2 Mark. Desuden Hoveri til
Skarrild Præstegaard, nemlig 8
Spanddage, 2 Ægter og 8 Gang
dage. Dertil skulde de betale 4
Td. Rug i Tiende. Men hvad —
de sad jo alligevel billigt, selv om
der tages Hensyn til, at Forholde
ne var anderledes dengang! De
var jo 2 Mænd om at betale disse
beskedneYdelser. Da Pastor Chri
stiansen fik Tilladelse til at bort
sælge Anneksgaarden, fik Søren
Christensen Skøde paa 0. Kirke
gaard i 1857 og Maren Christensdatter Skøde paa V. Kirkegaard :
1858. Nu var de altsaa Selvejere.
1. Øster Kirkegaard fik Jens
Henningsen i 1756 i Fæste efter
Jens Michelsen;
senere Søren
Christensen 1770; Nikolaj Chri
stensen ca. 1810, døde som Af

tægtsmand 1851; en Søn af ham
var Hans Nikolajsen, der havde
en Ejendom paa Grene Mark, hvor
nu hans Søn, Hans P. Hansen, har
en pæn, ny Gaard. I 0. Kirkegaard
boede senere Søren Christensens
Søn, Chr. Sørensen og Jens Grene,
der havde Gaarden to
Gange.
Derind imellem Thyge Christen
sen, som havde Gaarden en Snes
Aar fra 1881. Han købte en Vejr
mølle, der stod Nordøst for Kirken
og senere blev flyttet til Arnborg.
Det var nok Thyges Broder, Hans,
der var Møller. Jens Grene bort
solgte en Del Parceller, der blev
til ny Ejendomme. Der siges, at
naar han trængte til Penge — og
det gjorde han tit — saa solgte
han en ny Gaard. 1 den gamle
Gaard, som kaldtes Handelsgaarden og senere er nedlagt, var der
i en Del Aar Købmandshandel.
Blandt de senere Ejere kan næv
nes: Martin Alexandersen, som
døde der (ca. 1916), Hans Chr.
Nørgaard og Jens Bækgaard (si
den 1924). Til denne Gaard (la)
hører nu ca. 55 Tdr. Land. —
Det vilde jo blive for vidtløftigt
her og i de senere Afsnit at nævne
alle de udstykkede Ejendomme og
endnu mere at opremse de mange
Ejernavne.
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Enkelte af de ældre Udstyknin da være ansvarlige for den, mens
ger kan dog lejlighedsvis kort om han var borte. Det lovede de. ?4en
tales.
da han kom igen, tog han saa let
1 c. Jens P. Wissings Gaard lig ved den og sagde: „Hwa æ deher!
ger ved Landevejen til Holtum, A tøgges, den æ bløwn så let,
fraskilt 1876. — Senere bl. a. sårn hå A ett mi Smør å undChr. Thygesen Christensen, nu væer!“
hans Enke. — 1 f. Jens Elmholt
Det kendte de ikke noget til,
1873. Nu Laurids Marius Eriksen. sagde de. Men Kr. Kjærk gjorde
2. Vester Kirkegaard. Chr. Ja et farligt Væsen; for de havde jo
kobsen var i det mindste den fjer lovet at være ansvarlige for Smør
de af Slægten, som boede her. ret, og nu var det væk! Det endte
Han gik under Navnet Kr. Kjærk. med, at de maatte betale ham for
For Resten har alle Beboerne af hans Fjerding Smør, og saaledes
Kirkegaard haft dette„Kjærknavn“. pudsede han dem den Gang.
— E. Tang Kristensen fortæller,
(Det jyske Almueliv 5).
at Kr. Kjærk var temmelig godt
Jeg spurgte i Sommer gi. Ove
oplyst efter den Tid. Naar han Jakobsen, om han havde hørt
kørte til Vejle, forstod han godt at Tale om én, de kaldte Kr. Kjærk.
behandle Toldbetjentene. Allige „Jo, det var ikke sært!“ sagde
vel havde de engang snuppet nog Ove, „det var jo min Faders Fa
le Urfugle fra ham, og han tænkte der“. Senere kom jeg tilfældigvis
da paa Hævn. Næste Gang tog til at gøre Laust Frandsen det
han en tom Smørfjerding med sig samme Spørgsmaal, og han sag
og havde klistret lidt Smør paa de: „Jo, det var da ikke sært, det
den udvendige Side. Da han kom var jo min Moders Fader!“ Saa
til Acciseboden, spurgte de ham, besluttede jeg, at jeg ikke vilde
om han havde noget at melde. Jo, give dette Spørgsmaal ud til flere.
Kr. Kjærk var en rigtig god
han havde da en Fjerding Smør;
men han vilde gerne have Lov til Ærrefil, sagde Laust, og han for
at sætte den ind, til han fik forret- talte, at der var jo Bedested eller
tet nogle Ærinder i den søndre Kro i Kirkegaard dengang, og der
Del af Byen; for Fjerdingen skulde blev tit drukket ikke saa lidt for
op i den nordre Del. Det fik han møj! Ove sagde ogsaa, at naar Kr.
ogsaa Lov til. Han baksede med Kjærk og hans Gæster sad og svi
Besvær den tomme Fjerding af rede, kunde der tit opstaa noget
Vognen og sank dybt i Knæene, Krangleri imellem dem. Engang
da han gik med den, og da han gav Kr. Kjærk ved en saadan Lej
endelig havde faaet den ind, raab- lighed lb Heesgaard en rigtig god
te han til dem, at nu skulde de Lussing, men da Ib ellers var hans
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gode Ven,
tilføjede han dog
trøstende: „De ska du åller ræjn,
bitte Ib, de wa blot en Kjærlighedsklap!“ —
Af Kr. Kjærks Børn kom Jakob
til Overgaard, hvor han blev gift
med Enken; Maren fik PoulThomsen i Grene; Mette blev gift med
Søren Christensen og kom til Toudal; Margrethe blev gift med
Frans Skærlund — Laust Frandsens Fader — og de kom til at bo
i Kirkegaard. Senere byttede de,
saa Frans kom til ToUdal og Sø
ren til 0. Kirkegaard. Det var
egentlig Konerne, der handlede,
fortæller Laust Frandsen. De to
Søstre var meget dygtige, de la
vede Smør og tog sig i det hele
svært af Bedriften. Det var nogle
krathændede Kvindfolk, disse Kr.
Kjærks Døtre, og de søgte at
overgaa hinanden. Saa var det, at
de kom i Tanker om at bytte
Gaarde for at prøve, hvordan de t
kunde gaa. Laust Frandsen mente,
at hans Moder gjorde den bedste
Handel. Toudal var jo Selveje,
medens Kirkegaarden dengang
tilhørte Præsten og skulde svare
6 Td. Byg aarlig til Præstegaarden, foruden Tiende.
I V. Kirkegaard har senere boet
Jens Blindkilde (1866), der stam
mede fra Romvig i Ørre og var
Halvbroder til gi. Knud i St.
Lysgaard. Konen, Mariane, var fra
Sinding Mølle. Senere Ejere: An
ton Mortensen, Thomas Vejlgaard,
Jens Langkjær (1902) og nu Chr.

Jakobsen. Gaarden var en Tid
forfalden, men er nu opbygget og
flyttet.
De to gamle Kirkegaardsmænd,
nemlig Nikolaj Rasmussen og Chr.
Kjærk, døde begge samme Aar,
nemlig 1851. I deres Tid var de to
Kirkegaarde, som begge laa Vest
for Kirken, ret store 4 længede
Gaarde med gode Enge. Der stod
2 Bindesten der, hvoraf den ene
vistnok nu er i Toudal, den anden
hos Hans P. Hansen i Grene. Det
var dog ogsaa almindeligt, at der
var Bindesten ved Gaardene, selv
hvor der ikke var Bedested. Folk
var jo dengang tit ridende, naar
de skulde lidt længere omkring.
Det tidligere nævnte mærkelige
Gangtræ, som Folk kaldte „æ hyw
Bro“, fandtes ved V. Kirkegaard.
Det var en vældig stor Natureg,
som var kommet fra Mattrup. Det
var nok P. Kibæk i Sandfeld
Qaard, der trak Hesten over den.
Maren Christensdatter fik i
1860 Tilladelse til Udstykning og
bortsolgte en større Parcel til Pe
der Madsen, som i det Aar be
gyndte paa Heden. Han klarede
sig godt, var en dygtig Mand og
dyrkede Jorden op til en god
Ejendom, som senere blev delt
mellem to af hans Sønner. Laurids
Madsen fik den gamle Gaard i
1904. Nu Jens Chr. Sørensen. Chr.
Madsen fik den ny Gaard. Ejen
dommen 2d fik Diderik Vissing;
den er oprettet 1868; senere Søn
nen Jens Peder Vissing (1892),
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nu dennes Søn, Martin Vissing.
Diderik Vissing begyndte med
Fragtkørsel, særlig mellem Vejle
og Brande. Dengang var Læssene
jo gerne smaa, og Folk syntes, at
det var nogle forfærdelige store
Læs, Diderik kunde køre.
2c ligger ned mod Holtum Aa;
der bor nu Peder Pedersen. — 2f
oprettedes 1872, først Chr. Jensen,
senere mange Ejere, deriblandt
Chr. Christensen (1900), Jakob
Christensen 1917, nu Jens Bækgaard Lauridsen. Der findes flere
Ejendomme paa KirkegaardsMark,
desuden en Del Parceller, der er
gaaet ind i sammenstykkede Ejen
domme, som ikke regnes at høre
med til Kirkegaarde. Men ovenstaaende er nok omtrent de ældre
Udstykninger, og det er jo det
ikke helt ny, vi her skal have
frem.
Toudal.

3. Toudal tilhørte i 1587 Lud
vig Munk til Kvistrup, der i en
Mageskiftehandel afstod Gaarden
til Kongen. I 1660 kom den derfor
sammen med Kongens andet Gods
i Lundenæs Amt til at tilhøre Lun
denæs, og da Bøndergodset blev
frasolgt Lundenæs ved Auktion i
1771, blevToudal købt af Fæsteren
Chr. Poulsen for 35 Rdl. Landgil
den var 5 Rdl. aarlig; det var altsaa en god Handel for Christen;
men han maa ikke have kunnet
skaffe Pengene, for i 1776 pant
satte Herredsfoged Linnet Toudal
til Prokurator Tørslef i Viborg, og
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i 1778 til Magdalene, salig Krogs
i Sæby; men i 1787 er Chr. Poul
sen da Selvejer, saa han maa jo
have faaet Raad til at købe Gaar
den tilbage fra Linnet.
Chr. Poulsen havde bl. a. to
Døtre — en Pa fåle kjønn Pigger
— hvoraf den ældste, som hed
Anne Kirstine, blev gift med Lars
Andersen. De kom til at bo i
Risbjerg i Brande. — Engang var
Lars og Kjæstin kørende ad By,
og da var der en af Folkene, der
sagde til Lars Andersen: „Du hår
endda en fåle kjøn Kuen, Lars!“
„Ja“, svarede Lars, „men hun har
en Søster derhjemme, som hedder
Inger, hun er endnu kønnere!“ —
Meningen var jo, at der kunde én
til blive heldig og faa en køn Kone
fra Toudal. Men det traf sig saadan, at Ane Kirstine døde som
ung, og Lars blev saa selv gift
med Inger. De havde deres første
Barn i Kirke i 1789, hun blev
kaldt Ane Kirstine efter den første
Hustru; det var hende, som blev
Aug. Eriksens Bedstemoder. Lars
og Inger var da kommet til at bo
i Toudal, og der fik de endnu 9
Børn. Lars Andersen var en Mand
med et let Sind, fortælles der. En
gang blæste et af hans Udhuse
om, og da de ynkede ham for det,
sagde han helt rolig: „Ja, hwa
skidt — saa får A mæ en nøj!“
Lars afstod i 1810 Gaarden til
Rasmus Jakobsen, som vistnok var
hans Svigersøn. Denne solgte
Toudal til sin Broder Chr. Jakob-
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sen i 1822. Det er vistnok Kr.
Kjærk; han havde nemlig en Bro
der, Jesper, som ses at have boet
i Toudal; senere blev Sønnen, Sø
ren Christensen, jo Ejer af Toudal
(1835) og saa var det, at denne
byttede med Svogeren.
Men allerede i 1862 afstod Frans
Skærlund Toudal til Henning Ove
sen fra Overgaard, der var blevet
hans Svigersøn. Det var unge
Folk. Henning var 22, og Karen
Frandsen 18, da de blev gift. De
boede først et Par Aar i Over
gaard. Da Henning flyttede til
Toudal, var han baade den rigeste
og pæneste Mand i Sognet; tillige
var han klog og begavet. Det blev
sagt ved hans og Karens Bryllup
i 1860, at der ikke var set et smuk
kere Brudepar i Arnborg Kirke.
Nogle Aar efter begyndte han
Købmandshandel i Toudal; han
blev ogsaa valgt ind i Sogneraadet i en ung Alder. Alt tegnede
godt, men desværre blev det ikke
saadan ved. Han flyttede i 1870
fra Sognet, kom senere tilbage
igen, men det gik ned ad Bakke
med ham, da han havde faaet
Hang til stærke Drikke.
Mens han var i Toudal fik han
engang en Ridetur til Varde, da
han var blevet valgt til Valgmand
til Landstingsvalget. Men Stift
amtmanden mente ikke, at Valg
brevene var i Orden, og det saa
ud til, at de ikke kunde godken
des. Saa sagde Henning, at de
jo ikke godt kunde sidde ude i

Skarrild og Arnborg og se, om
Valgbestyrelsen havde lavet en
Fejl. — „Tys, lad os saa ikke
snakke mere om det!“ sagde Stift
amtmanden. Det var jo en Sejr for
Henning; det syntes baade han
selv og de andre Valginænd.
Den næste Ejer af Toudal var
Niels Vejlgaard, der kom fra Assing. Han boede flere Steder og
skal senere omtales. Han havde en
Søn, som blev Dyrlæge og boede i
Vildbjerg, gift med en Datter fra
Ejsingkjær; han er forlængst død.
En anden Søn er Overlærer N.
Nielsen i Vejle, som nu er pensio
neret; han har udgivet en Stam
tavle over Slægten, som jo stam
mer fra Snejbjerg. Niels Vejlgaard
mageskiftede med Poul Jacobsen
i 1900, efter ham Jens Johansen og
dennes Søn, Carl Toudal. Nu Pe
der Hansen.
Ved Toudal findes Slaggestum
per; der er en Tradition om, at
der har været Smelteværk, og Ja
kob Grene fortæller, at der ogsaa
er Sagn om, at der har været en
Krudtmølle. I „Fra gi. Dage 11“
fortælles om, hvordan Jens Chr.
Ostersen hentede Mergel i Toudal,
da han begyndte Hedeopdyrkning
derude ved Gejlbjerg. Der blev
nok især gravet en Del Mergel
omkring 1870. Folk hentede det
selv i Toudal, fortæller Hans P.
Hansen; de gav lidt for Jord til en
Grav; men der var meget Ovre
paa. Mergelkritterne skulde tage
det op og trille det over Aaen
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(„kritte" betyder at trille med
Hjulbør). Men skønt de kun fik en
Mark for hver Alen Mergel, var
der endda nogle, som syntes, at
det var for dyrt. Saa lavede Mergelkritterne et Vers derom:

Gaard". Da Toudal havde 5 Tdr.
Hartkorn, har der jo hørt en Mas
se Jord til Gaarden. Her skal nu
nævnes lidt om de nyere Ejendom
me.
Damgaard er matrikuleret under
En Mark for Alen er bestemt,
Gottenborg; men Jorden er op
men somme synes, det er for slemt.
rindelig kommet fra Toudal. Alle
Kan vi det ikke faa,
rede i 1808 fraskiltes en Parcel
saa kan det ikke gaa;
Hede til en Chr. Jakobsen, som
for der er 14 Alen Ovre paa!
var Smed i Toudal. I 1840 fik Chr.
(Det har været mig en Fornøjel Smed Skøde paa en Parcel, der
se at anføre dette Vers, thi Mer- var større. Her boede senere Jens
gelkritter-Poesi er en sjælden Studsgaard (1852) og Søren Tarp
(1880), hvis Enke blev gift med
Vare).
Mads
Jakobsen, nu dennes Søn,
H. P. Hansen fortæller om en
lille Forskrækkelse, de fik i Tou- Jens Chr. Jakobsen. Mads Jakob
dal i 1844: ,;Det havde før været sen tog en Parcel fra til sig selv,
galt med Søren Christensen i Tou- hvor han nu bor. Disse Ejendom
dal, idet man havde fundet lidt me ligger mod Nordvest i Nærhed
Brændevinstøj, hvorfor Manden af Kibæk Vej og regnes vist nu
var tiltalt. Nu beærede Kontrollø nærmest at høre til Hjøllund.
I L. Toudal boede Poul Nielsen
rerne ham igen med et Besøg den
1. Juni 44. 1 en Graamand (Dunk) fra ca. 1855. Om ham fortæller
fandt man en Slant hjemmelavet Aug. Eriksen: „Han havde to Søn
Brændevin eller Drank, og i et ner, Niels Kristian og Frederik.
Kar i Bryghuset noget Spøl, der Niels Kristian var smaat begavet
næppe var over 8 Dage gammelt. og døjede som ung med at begaa
Konen benægtede, at de havde sig mellem sine jævnaldrende, der
brændt — Manden var i Marken. vilde drille ham. Han havde det
Senere fandt Snushanerne et Sæt Uheld at faa Sygdom i det ene
Brændevinstøj i en Bakkeside; Ben, der til sidst maatte sættes af,
men disse Redskaber kendte Ko da han var langt op i Aarene. Fre
nen naturligvis ikke noget til!" derik rejste til Amerika, hvor han
(Fr. gi. D. II).
opholdt sig i en Aarrække og døde
... Jakob Grene fortæller, at uden at efterlade sig Familie, men
Toudal oprindelig har ligget nede derimod 5000 Dollars, Da hans
ved Skrænten ned til Aaen, altsaa Fader imidlertid var død, var Niels
Sydøst for den nuværende Gaard. Christian Arving til de mange
Stedet kaldes endnu „den gamle Penge. Det var flere, end han
70

Arnborg Sogns Historie

havde nødig, da han nu var en
gammel Mand. Ved sin Formyn
ders Hjælp stiftede han et Legat
paa ca. 18,000 Kr., og det er slet
ikke usandsynligt, at nogle af
dem, som engang har holdt Niels
Christian for Nar, nu kan nyde
godt af hans Legat.“
Foruden dette Legat er der et
Par andre, hvoraf Kjeld Langkjærs
senere skal omtales. Jens Blind
kilde i 0. Kirkegaard havde en
Søn, Niels Chr. Kjær (Blindkilde),
der som ung rejste til Amerika.
Han var — fortæller Lærer E. Jen
sen — hjemme nogle Aar efter,
men maatte snart rejse igen, (da
han ikke før sin Afrejse havde af
tjent sin Værnepligt). Omkring
1931 var han atter hjemme og be
søgte Lærer Jensen, der et Par
Aar senere fik Meddelelse fra Pa
stor Fauerholdt om, at N. Chr.
Kjær havde i Sinde at skænke et
Legat; han havde anvist dette i
sit Testamente, som han havde
deponeret i det danske Konsulat
i Portland (Oregon). Efter hans
Død vil, hvad han efterlader sig,
blive oprettet som Legat for vær
dige trængende i Arnborg Sogn.
Denne paatænkte Gave er jo et
smukt Eksempel paa de Hjertebaand, som kan knytte udvandre
de Landsmænd til det gamle
Land og til Barndommens Sogn.
1 Lille Toudal bor nu Jens Jør
gen Jensen. Af de andre udstykke
de Ejendomme, vil jeg lige nævne
Pederslyst, bebygget 1862

af Peder Troelsen; nu Skov Trod
sen. Slægten vil senere blive om
talt. Gaarden ligger ved Vejen Syd
for Kroen og regnes gerne til GI.
Arnborg. — 3h (D a m h o 11) er
ligeledes fraskilt Toudal Mark. P.
Pallesen boede der fra 1877, nu
Anton Georg Hansen. Hermed er
vistnok nævnt de ældre Ejendom
me, som er fraskilt Toudal.
For Resten maa jeg her og i de
senere Afsnit være meget forsigtig
med at komme ret meget ind paa
Udstykninger, da Stoffet derved
vilde svulme ud over alle Græn
ser. Fristelsen er saa meget stør
re, som flere af de nyere Gaarde
er blevet betydelige Ejendomme.
Fremstillingen
vanskeliggøres
yderligere af den Omstændighed,
at de ny Gaarde tit ligger langt
borte fra den gamle Gaard. Men
jeg er jo nødt til at følge Matri
kelnumrene.
Birkebæk.

6. Birkebæk tilhørte fra gam
mel Tid Tanderup. Da Cassius i
1693 fik Tanderup, boede der ikke
mindre end 3 Mænd paa Birke
bæk; de svarer i Landgilde 1 Td.
Rug, 1 Skovsvin, 1 Fodernød. 1
Hardbopund Smør m. m. — I den
Tid, Tanderup og Møltrup ejedes
af Familien Linde, var Godskonto
ret paa Møltrup. Herfra holdtes
Skifte i 1777 efter Jens Ostersen
paa Birkebæk. Besætningen var
da 2 Heste, 2 fireaars Stude og
2 Treaaringer, 4 Køer, 3 Ung-
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kvæg, 12 Faar med Lam, 20 Stk.
forskellige Faarehøveder og 3
toaars Beder.
Da Kaptajn Linde senere solgk
Birkebæk ved Auktion til Peder
Lillelund, Sindinggaard, svarede
Fæsteren i Birkebæk 3 Rd. 4
Mk. og 2 Td. Rug i Landgilde,
desuden skal han gøre Rejser og
Arbejde efter Tur og Omgang med
de andre MøltrupBønder. Omkring
1780 blev Birkebæk Selveje.
Beboeren var dengang Thomas
Birkebæk, hvis Enke blev gift med
Niels Christensen. I 1790 blev
Niels Nielsen af Ure gift med Tho
mas Birkebæks Datter Maren. Saa
var hun forsørget, og det blev da
Niels Christensens Datter, Appelone, der fik Birkebæk, da hun i
1803 blev gift med Niels Jepsen
fra Ørbæk i Hoven. Hun var den
gang 18 Aar. I 1805, den 24. Juli,
havde Niels og Appelone deres
Søn i Kirke, han fik Navnet Niels
og blev Arnborg Sogns store
Mand i forrige Aarhundrede. GI.
Niels Christensen døde paa Af
tægt i Birkebæk 1824, 85 Aar gi.
Unge Niels Birkebæk blev 1830
gift med Dorthea Pedersdatter fra
Fasterholt og fik saa Gaarden,
medens Niels Jepsen flyttede til
Gottenborg, hvor han døde 1850.
Niels Birkebæk var en ualmin
delig begavet Mand. Han var en
øjet, men de sagde om ham, at
han saa mere med sit ene Øje end
andre med deres to. Han havde en
usædvanlig klar Tankegang og
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forstod at fremsætte sine Menin
ger paa en saadan Maade, at man
hørte efter ham. I den Tid han
var Medlem af Forstanderskabet,
var Præsten jo Formand, men det
var næsten altid Niels’ Mening,
der blev den afgørende. Pastor
Christiansen sagde: „Naar De vil
diktere, Niels Birkebæk, saa skal
jeg skrive!“
Ogsaa i Amtsraadet havde han
Gehør og Indflydelse. Krarup ro
ser ham for hans Indsigt og Be
sindighed og kalder ham en ual
mindelig dybttænkende Mand.
For Resten havde han mange an
dre Tillidshverv; han var Taksa
tionsmand i Brandforsikringen, li
geledes Vurderingsmand for Kre
ditforeningen. Var i en lang Række
Aar Sognefoged og var hædret
med Dannebrogskorset.
Det var i 1850, at man havde
faaet ham til at stille sig til Fol
ketingsvalget. Han var sin Mod
kandidat langt overlegen i Indsigt
og var jo ogsaa god til at tale for
sig. Hans Venner mente da ogsaa
i ham at have fundet et Sidestyk
ke til Ole Kirk. Alligevel blev han
ikke valgt, hvilket Krarup mor
somt forklarer paa den Maade, at
P. Knudsens Vælgere mødte og
stemte, medens N. Birkebæks blev
hjemme med deres gode Ønsker.
Niels brød sig vist heller ikke me
get om at blive Rigsdagsmand, og
han havde Humør nok til at more
sig over sine Modstanderes Dum
heder. En af dem stod saaledes og
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holdt en lang Tale om Rentefon
den — og det var jo noget Slud
der, sagde Niels, for der var ingen
Rentefond. (Det var nok Rente
foden, der mentes).
Som Landmand var N. Birkebæk
en Fremskridtsmand og drev Gaarden godt, skønt han ikke selv gik
og sled i det til daglig. Han var
også god til at handle og drev det
noget (H. P. Hansen har en mor
som Historie derom i „Fra gi. Dage
II.“. Men den maa man hellere selv
læse dér, da jeg har saa meget
andet at skulle have Plads til).
Birkebæk Krat findes nu i Plan
tagen Nordøst for Gaarden og kal
des nuEgeskoven. Ved dette gamle
Krat begyndte N. Birkebæk at
plante, det var dog ikke meget. Og
navnlig i Betragtning af Planta
gens nuværende Omfang synes
jeg, at det kan give Anledning til
Misforstaaelse, naar der staar i
„Trap“, at Birkebæk Plantage er
anlagt af „BondenNielsBirkebæk“.
Niels Birkebæk var god til at
skrive for sig og havde en meget
fin Haandskrift. Det kan indsky
des, at han som ungt Menneske en
Tid havde besørget Skoleholderiet
i Arnborg. Han bevarede altid en
stærk Interesse for Oplysningen,
havde i en Række Aar en Sogne
bogsamling paa Birkebæk og paa
tog sig, i den Tid han var Sogne
foged, at holde Skole en Vinter,
da det havde knebet at finde en
passende Skoleholder. GI. Ove Ja
kobsen gik i Skole til ham den

Vinter, og han siger, at ham
lystrede vi paa en Prik, ikke blot
for at undgaa Smæk, men ogsaa
fordi han var „gjøw med os“.
Niels var jo Oves Morbroder.
1 Sognet havde man en vældig
Respekt for Niels Birkebæk, og
det var sjældent, at hans Autoritet
svigtede; men det hændte dog en
enkelt Gang.
En Mand havde for Skik at hol
de Legestue lige efter Gudstjene
sten. Dette var kommet Herreds
fogeden for Øre, og Niels Birke
bæk blev anmodet om at komme
til Stede, da Øvrigheden vidste,
at der plejede at blive solgt Spiri
tus ved disse Legestuer. Manden
havde ogsaa den Gang købt et An
ker Brændevin og blev ked af det.
da han hørte, at Sognefogeden
skulde være til Stede; han klagede
sin Nød for en ligesindet, og den
ne sagde: „Bryd dig aldrig om
det, jeg skal nok faa ham væk!“
Da Niels nu kom derind efter
Gudstjenesten, sagde Manden til
ham: „Det var da grov saa højt,
du sang i Kirken i Dag!“ „Tøt du
det?“ svarede Niels. — „Ja“, sag
de Manden, „havde det været en
af os, der havde gjort sig saadan
til, vilde du da have gjort Nar af
det!“ Saa foretrak Niels Birkebæk
at gaa.
1874 nedlagde Niels Birkebæk
Bestillingen som Sognefoged, efter
at han allerede i 1863 havde afstaaet Gaarden til Sønnen Niels,
der i 1875 solgte den til Hedesel73
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skabet og Familien Westenholz
og flyttede til Holtum. Niels fulgte
med ham dertil og levede nu som
Aftægtsmand.
Ogsaa paa sine gamle Dage be
varede Niels sin Anseelse baade
hos unge og gamle i Sognet; men
naar man bliver gammel, glider
man jo ud, og det er ikke altid
saa let at forsone sig med at blive
sat til Side for de yngre.
Niels Birkebæk fortalte engang
August Eriksen, at han ved en vis
Lejlighed som
gammel Mand
skulde tale med Niels Mouridsen
om en Sag, og at Samtalen skulde
finde Sted paa Herning Marked.
Niels skildrede N. Mouridsens
Opførsel ved denne Lejlighed saaledes:
„Om de så haj wan Kongen, A
sku ha snakked mæj, saa kund
han ett ha læt mæ vendt længer,
og da han endelig kom, saa var et
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jo ett andet end æ Ærm! Vi håj
da helsen fulles aj i manne Oer
som Taksationsmænd — og A wa
da æ Formand!“
(Niels Mouridsen vendte altsaa
Ærmet til. 1 vor Tid viser man
„en kold Skulder“. Saaledes skif
ter Talemaaderne).
Niels Birkebæk flyttede senere
fra Holtum til en af sine andre
Sønner, nemlig Thomas Birkebæk
i Skarrild. Hos ham døde han i
1896, 91 Aar gi. — Han ligger
begravet paa Arnborg Kirkegaard.
Paa hans Grav staar et kraftigt
Sørgetræ, men ingen Sten.
Thomas Birkebæk blev Sogne
foged i Skarrild og opnaaede lige
saa høj en Alder som Faderen. Af
Niels’ og Dortes andre Børn blev
Peder nok Sognefoged ude i Fil
skov. De to Døtre, Abelone og Ane
Marie, blev gift og kom til Sandfeld i Brande.
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Kongens Hederejse.
I Tiden mellem 1874 og 1880,
da Hedeselskabet blev Ene
ejer af Birkebæk, fandt en Begi
venhed Sted, som er blevet husket
godt i Arnborg og de andre Sog
ne, som den berørtes af. Det er
Kongens „Hederejse“, som den
kaldtes.
I 1875 var Chr. den 9ende og
Kronprins Frederik paa en stor
Rejse i Jylland, og det lykkedes
E. M. Dalgas at faa dem til at
lægge Vejen gennem Hedeegnen
til Herning. Hensigten var natur
ligvis at vække Opmærksomhed
for Hedeselskabets Virksomhed og
styrke Interessen for den. Trods
de 63 Aar, der er gaaet siden, er
der en Del — ogsaa Arnborgmænd — der kan fortælle om den
ne Højtidelighed, og som dengang
var til Stede som Øjenvidner. Jeg
vil derfor benytte Lejligheden til
at gengive de Optegnelser, som
jeg i Tidens Løb har samlet, angaaende denne bemærkelsesvær
dige Begivenhed.
Rejsen fandt Sted den 21. Juli
1875. Kl. 8y2 om Morgenen drog
Kongen og Kronprinsen ud fra
Tarm Station, ledsaget af en lang
Række Vogne med hans Ledsage
re og Følge. Desuden ledsagedes
Toget af en Skare Bønder til

Hest — til sidst var der ca. 50
Ryttere, mest bestaaende af Sog
nefogeder og andre af Omegnens
betydelige Mænd. Rejsen foreto
ges i aabne Vogne i øsende Regn
vejr, der dog sagtnede, da Toget
var naaet til S. Felding, hvorfra
der fortsattes til Skarrild.
Den nu 91aarige Anders Ronnum, som ogsaa var til Stede, for
tæller, at Vejene jo langtfra var
gode. En af Mændene fra Karstoft
var kommet til at køre for General
Wilster og Biskoppen i Ribe. Men
Vejen var ujævn og sandet, og
da det tilmed helst skulde gaa lidt
rask, endte det med, at Vognen
væltede, og den højærværdige
Balslev faldt oven paa Generalen.
De to Standspersoner kom dog
snart, uskadte, paa Benene igen,
og Wilster fastslog med Tilfreds
hed, at det var gaaet, som det
skulde: Biskoppen var kommet
oven paa Generalen. Det omvend
te vilde have været en Katastrofe!
August Eriksen, som sammen
med nogle andre Knægte
var
kommet til Skarrild, da Kongeto
get arriverede der, fortæller saaledes:
„Ud for Præstegaarden havde
Pastor Mathiesen rejst en Æres
port, og ud for denne standsede
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Kongens Landauer. Paa Bukken
sad ved Siden af Kusken Kongens
Adjudant i glimrende Uniform og
med Fjer i Hatten. Mange troede,
at han var Kongen. Paa Bagsædet
sad Kongen og Kronprinsen, og
med Front mod dem sad paa For
sædet Kaptajn Dalgas. Pastor
Mathiesen stod ved sin Æresport,
iført Ornat, og holdt en Tale,
som var saa fuld af Hyldest, som
tænkes kunde. Efter 10 Minutters
Ophold drejede Toget med Inge
niør Brøndsteds Vogn som Vejvi
ser fra Hovedvejen op gennem He
den til Krattet, hvor der var rejst
Telt til Spisning. Derpaa steg alle
af Vognen, og Dalgas ledsagede
Kongen omkring i Planteskolen og
viste, hvorledes Frøbedene var
dækket med gennemhullede Pla
der, for at hindre Fuglene i at
stjæle Frøet, ligeledes Udviklingen
af de forskellige Aarganges Plan
ter.
Paa Pladsen spillede et Musik
korps fra Silkeborg under Spis
ningen. Bagefter steg man atter til
Vogns. Da Kongen havde indtaget
sit Sæde, stod Dalgas i ærbødig
Afstand og gjorde stram Honnør,
indtil Kongen indbød ham til tage
Plads i Vognen ligesom før. Man
stævnede nu ned gennem Heden
efter Hjøllundbæk. Der var ikke
nogen egentlig Vej; men de værste
Ujævnheder var blevet rettede.
Dog væltede en af Vognene, men
der skete dog ikke noget ud over
Forskrækkelsen.
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Ved Hjøllundbæk kom man til
Præstevejen, som jo var ret or
dentlig. Der kom man til den store
Kanal. Over denne var lagt en
primitiv Bro, nemlig 2 Træer ved
Siden af hinanden og derpaa et
Par Brædder. Her standsede man
atter, og Kongen med Følge spad
serede over Broen, som gyngede
meget, hvilket dog ikke lod til at
genere Kongen, som endog ude
midt paa Broen traadte haardt til
for at se, hvorledes den kunde
vippe. Da man derpaa gik om paa
Kanaldæmningen, kastede Dalgas
en Pind i Vandet, hvorpaa han
med Uret i Haanden fastslog, hvor
langt Pinden havde sejlet i et
Minut. Naar man nu kendte Kana
lens Dybde og Vidde, kunde man
jo let regne ud, hvor meget Vand
den førte i Minuttet.
Mens man gik videre paa Ka
naldæmningen, spurgte Kongen
om forskelligt, og hver Gang han
saaledes rettede Spørgsmaal til
Dalgas, førte denne Haanden til
Huen, som Etiketten fordrede. Man
naaede omsider til Aaen og gik
over en lignende Bro som ved
Hjøllundbæk over paa Hesselvig
Grund, hvor det skulde forevises,
hvorledes man kunde skylle Sand
fra tørre Brinker ned i Huller og
„Bløder“, hvor der voksede værdi
løst Græs. Gaardens Engmester,
Mads Fuglede Jensen, ledede Ud
skylningen. Man saa en Tid paa,
hvorledes Vandet blev ledet ind og
udhulede Brinken, saa Ovret styr-
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tede ned. Dette skulde jo blive til
Efterplanering. Et Par af de mest
nysgerrige Herrer kom under det
te saa nær, at de var paa Nippet
til at styrte ned. Vognene var
imidlertid kørt frem, saa man
kunde gaa over Broen og spare at
gaa tilbage til Hjøllundbæk. Kron
prinsen gav Mads 3 nyslaaede
Kroner, inden han steg til Vogns,
og saa satte Toget sig i Bevægel
se om ad Arnborg ...“.
Chr. Dalgas, som dengang var
Dreng og ogsaa til Stede ved
Kongebesøget, fortæller bl. a. føl
gende:
„Paa Hesselvig havde min Fa
der en lille Nordbag, og med den,
forspændt en lille Vogn, fulgte jeg
og en anden Elev Kortegen til
Skarrild Kratplantage. I første
Vogn kørte Kongen og Kronprin
sen paa Bagsædet — med min
Fader paa Forsædet. Det begynd
te at smaaregne, og Kongen havde
ingen Paraply. Men det havde
Fader — en tærnet, mangefarvet
Paraply, som han holdt over
Kongen.
Vi kom til Plantagen, og her
fremvistes bl. a. Planteskolen
med derværende Frøbede af Gran
og Fyr. I Kongens Følge var Ge
neral Wilster, og jeg erindrer, at
min Fader maatte gøre Generalen
opmærksom paa, at han gik midt
i Frøbedene, som han troede var
smaa Græsplæner.
Der var Frokost i Krattet i et
Telt. Der kom vi Drenge ikke med

i første Omgang, men i anden
Omgang. Efter at de kongelige
var kørt, satte vi os paa Kongens
og Kronprinsens Pladser og blev
kongeligt beværtede."
... Da Toget naaede Hammerum
Herred, kom Herredsfoged Feddersen til, ledsaget af 2 af Egnens
Sognefogeder til Hest, nemlig Chr.
Sandfeld fra Assing og Ove Jacob
sen fra Arnborg. Ove kan slet intet
huske om Frokosten og Teltet i
Skarrild Krat. Det kommer ikke
blot af, at han nu er 97 Aar gi.
men ogsaa af, at han ikke saa no
get til det.
Herredsfogeden brugte dem som
sine „Adjudanter", idet han sendte
dem ud paa Ture i forskellige Ret
ninger for at se, om Vejene var
farbare. Da Toget naaede til Her
ning, gav Feddersen Sognefogederne 2 Daler at holde sig lystige
for.
Denne Kongerejse var jo i Da
tiden en mærkelig Begivenhed.
Folk strømmede til og masede
paa, og der forefaldt flere opliven
de Hændelser. — Knud Vad stille
de sig an oppe ved Krattet og
vilde partu tale med de kongelige,
som han, efter hvad han selv for
talte, kendte godt Knud havde
boet i mange Aar i København og
var nu kommet tilbage og havde
til Huse oppe ved Gejlbjerg. Han
fik dog ikke noget ud af sin Paatrængenhed. Han naaede nok hen
i Nærheden af de fornemme Per
soner, men de saa bare forundrede
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paa ham, og Dalgas satte Bom
for videre Tilnærmelse ved at raabe: „Manden er jo døv!“ Og Læ
rer Starcke sagde senere, at Kon
gen maatte jo tro, at Manden lige
var sluppet ud af Daarekisten. For
Resten var der nogle, som blev
ved at tro paa, at det var sandt,
naar Knud fortalte, at han før
havde vekslet Ord med de konge
lige.
En brav Arnborgmand var ved
et Tilfælde kommet frem i forreste
Række paa et Sted, hvor det kun
de forudses, at Kongen et Øjeblik
senere vilde komme lige forbi. At
Manden blev noget forfjamsket,
var jo ikke saa sært, og han fik nu
en Følelse af, at der maatte gøres
noget ekstra, og at det rette vist
vilde være at gøre Honnør. Uhel
digvis havde han aldrig været Sol
dat, og han udførte nu Hilsningen
paa den Maade, at han tog Hatten
af med den højre Haand og gjorde
Honnør med den venstre. Kongen,
der jo var en stram Militær, fik
Øje paa denne Hilsen og sagde i en
tør og ironisk Tone: „Der har vi
nok en af mine gamle Karle!“
Saadanne sinaa Episoder blev
naturligvis skarpt iagttaget af de
Tilskuere, der stod i større Sikker
hed noget længere tilbage, og
vakte megen Munterhed hos disse.
Mads Jakobse.n fortæller, at om
det saa var den gamle, stive Vej
inspektør Frelleslev, saa lo han,
saa han var lige ved at græde over
det. „Og han var dog ellers en
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tahr Hund!“ tilføjer Fortælleren.
Fra Krattet gik Toget saa til
Arnborg og Birkebæk og videre til
Provsthusets Planteskole, hvor
Reolpløjning forevistes. Derfra til
Høgildgaard, hvor Kongen tog
Afsked med Hedeselskabet og kør
te videre til Herning, som man
naaede Kl. 6y2 om Eftermiddagen.
Kongen tog ind til Prokurator
Valeur, og Kronprinsen til Kristof
fer Eyde. Men om Aftenen var der
for Amtets Regning stor Dinér paa
Hotel Herning. Der var animeret
Stemning og mange Taler; men
Datidens Herningblade meddeler
— med forstaaelig Forargelse —
at Pressen ikke var indbudt (hvor
imod nok en eller anden Slambert
af Københavnerjournalist skal
have tilsneget sig Adgang!)
En Mængde Mennesker var imid
lertid strømmet sammen, og der
var ogsaa sørget for den menige
Mands Fornøjelse. Om Aftenen var
der stor Folkefest med Fyrværkeri
og Bal i „Lystskoven i Nærheden
af Herning“.
Usædvanlige Omstændigheder
fører til usædvanlige Begivenhe
der. En ellers saare ædruelig
Mand havde ved denne Lejlighed
det Vanheld — vistnok den eneste
Gang i sit Liv at blive fuld. Da
han hen paa Natten naaede hjem,
gik han til Konens store Forfær
delse i Seng med Støvlerne paa.
Konen kunde ikke forstaa, hvad
der var i Vejen med ham.
Hun
troede, at han var syg, og spurgte
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ham ud paa alle Maader om, hvad
han fejlede. Til sidst maatte Man
den da til i en meget nedstemt
Tone at indrømme, at det nok
egentlig, strengt taget, var „æ
Punser", der havde Skylden!
At unge Dalgas ikke ved denne
Lejlighed naaede at komme med i
første Omgang, har vi allerede
hørt. Det var dog ikke saa galt
med ham. Værre er det jo for den,
der skal staa helt udenfor.
Ude i Hvedde Hede gik Sidsel
Mathiesen, som dengang var en
halv Snes Aar gammel, og græd,
efter hvad hun for nogle Aar si
den fortalte mig, som hun var
pisket, fordi hun ikke havde kun
net faa Lov til at komme hen og
se Kongetoget. Da Toget var nær
mest, var det ikke længere borte,
end at hun kunde høre Musikken,
men ikke det mindste Glimt af
Herligheden fik hun at se.
Heller ikke gi. Niels Birkebæk
fik det ud af denne Festlighed,
som han havde tænkt. Folk var jo
blevet opfordret til at møde med
Befordringer for at køre med Kon
gens Følge, og Niels havde da
meldt sig — han kunde jo sagtens
laane Sønnens Heste. Han havde
vel haabet at komme til at køre
for nogle meget fornemme Perso
ner. Men han kom til at køre med

et Par Mænd fra Herning. Det
har vel nok været nogle af Byens
Honoratiores; men Herning var jo
ikke regnet for saa meget den
gang, og Niels Birkebæk betragte
de Folkene deroppe med den dy
beste Foragt. Festen fik han heller
ikke meget at se af; han maatte
jo blive ved sin Befordring. Da
han kom hjem, kunde de nok se,
at hans Humør ikke stod særlig
højt. De spurgte ham saa ud om
Stadsen; men Niels sagde, at den
havde han ikke set videre til, for
han var jo bundet til sine Heste.
Saa vilde de da have at vide, hvem
han havde kørt for. „Aah!“ sagde
Niels mistrøstigt, „A kom te ä
kyerd for en Par Stoddere fra Han
ning!“

... Birkebæk og Hedeselskabet
har siden haft mange fine og be
tydningsfulde Besøg. Men nu kan
jeg ikke afse Plads til mere denne
Gang. Det vilde heller ikke blive
det samme. Menneskene er efterhaanden blevet for blaserede. Vi
oplever for meget og glemmer for
hurtigt. Skildringen af nyere Be
givenheder vilde ikke blive præ
get af d e n gammeldags Troskyl
dighed og Primitivitet, som lægger
Eventyrets gyldne Skær over Li
vets store og smaa Tildragelser.
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Chr. Dalgas og Birkebæk.
Da Birkebæk blev Skovriderbo
lig kom Chr. Dalgas til at bo der
i 1884 og blev der 48 Aar. Han
steg efterhaanden til Direktør og
Hedeselskabets
„Kommitterede“
— en ejendommelig Titel, der
vistnok nogenlunde svarer
til
Dronning Margrethes, der kaldtes
„Rigets fuldmægtig Frue og Hus
bonde“. Fra 1922 blev der 2 Di
rektører, idet Westergaard valg
tes til at forestaa Grundforbe
dringsvirksomheden, medens Dal
gas beholdt Administrationen og
Plantningsvirksomheden. Dalgas
skriver derom: „Jeg var ingenlun
de ked af denne Ordning, da jeg
vidste, at jeg kunde samarbejde
med Westergaard, og jeg tillige
blev aflastet. Der var endda nok
at gøre for mig."
I 1932 fyldte Dalgas 70 Aar,
og et Aarstid senere trak han sig
tilbage fra sin Stilling i Hedesel
skabet, men valgtes som Repræ
sentant i den ved J. C. Christen
sens Død ledige Plads. — Det har
dog nok været vemodigt for Dal
gas at forlade det Sted, hvor han
og hans Familie havde boet i næ
sten et halvt Aarhundrede. Han
skriver derom saaledes:
„Vi skulde nu forlade Birkebæk,
hvor jeg havde levet i 48 Aar og
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kæmpet efter Evne for Hedesel
skabet, herunder for Granskovens
Fremme. I Omegnen havde vi kun
Venner, og det blev en stor Glæde
for os ogsaa fra Arnborg Sogn at
modtage en hjertelig Adresse med
de fleste af Beboernes Underskrif
ter. — Vi glemmer aldrig den lille
gamle, men hyggelige Kirke i Arn
borg, vistnok fra det 12. Aarhun
drede (beliggende ved den smuk
ke Rind Aa), — hvorfra det saa
ofte lød:
Gud give Lykke og gode Raad,
sin Naades Lys os tilsende ...“.
Siden 1933 har Chr. Dalgas og
Hustru boet paa Hølund Søgaard,
som den gamle Dalgas købte i
1877, og som nu er en smuk
Ejendom med en 805 Tdr. Ld. stor
Granplantage. Her har Chr. Dal
gas haft rigeligt Arbejde, der
iblandt en videnskabelig Undersø
gelse af Plantagernes Indflydelse
paa Nedbørsforholdene. Endda har
han faaet Tid til at skrive en
Erindringsbog, hvoraf her — med
Forfatterens Tilladelse — er gen
givet nogle Uddrag.
For nogle Aar siden optegnede
Aug. Eriksen følgende:
„Hr. Dalgas, der har beboet
Birkebæk i mange Aar, har været
den, hos hvem alle Traadene i
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Hedeselskabets Virksomhed sam
ledes, og han har ledet Virksom
heden med en Dygtighed og Ener
gi, som er Slægtens Traditioner
værdige. Ikke alene paa Træplant
ningens, men ogsaa paa Landbru
gets Omraade, har Dalgas været
Foregangsmand. Før nogen anden
paa Egnen slog han til Lyd for —
og gik selv i Spidsen for — Bru
gen af Kunstgødning, og han har
opnaaet, at Birkebæks Jord, der
er af samme ringe Beskaffenhed
som Sognets øvrige Jorder, har
givet Afgrøder, som kun er lidet
ringere, end hvad der er opnaaet
paa det, man i andre Egne kalder
„gode Jorder“. Han har nu boet
her i Arnborg opad 50 Aar, og
har her altid været afholdt for sin
noble og retskafne Færd. Hede
selskabets Ledelse kunde næppe
tænkes at have været i bedre
Hænder end hans ...“.
Et Par Dage før nærværende
blev skrevet, fik jeg et Brev fra
Aug. Eriksen, hvori han blandt
meget andet skrev: „Du giver vel
Dalgas en smuk Omtale?“ —
Bekymringen for, at jeg ikke skul
de omtale Dalgas pænt, var over
flødig; men jeg synes, at den er
ganske køn alligevel, og derfor
har jeg anført den her. Det er jo
en gammel Arnborgmands Røst
og Vidnesbyrd.
Uden at skylde Chr. Dalgas for
Ensidighed vil jeg dog fremsætte
den Formodning, at Plantningen
har været hans mest overvejende

Interesse, og Granskoven hans
Drøm. Naar i kommende Tider,
som det tør haabes, de jyske He
deplantager er blevet til virkelig
Storskov, vil Drømmen være ble
vet til fuld Virkelighed.
Siden 1932 har Birkebæk været
beboet af den nuværende Skov
rider, A. Mørch Sørensen.
GI. Arnborg.

Som tidligere nævnt mener jeg
altsaa, at det er sandsynligt, at
Arnborg i Middelalderen har væ
ret en Herregaard. Navnet „GI.
Arnborg“ leder Tanken hen paa
Navne som GI. Aulum (afløstes af
Lergrav) og GI. Bøvling (senere
Ryssensteen). GI. Arnborg blev
delt i 2 store Bøndergaarde, hvor
af især Nørregaard med sine godt
11
Td. Hartkorn havde en for et
Hedesogn som Arnborg usædvan
lig Størrelse. Søndergaard havde
knap halvt saa meget Hartkorn.
Delingen maa være sket før 1498.
Omkring 1500 ejede Niels Clemmensen en Gaard i GI. Arnborg.
1609 paalægger Kongen Lensman
den paa Lundenæs at eftergive
Mogens Clemmensen i GI. Arn
borg Landgilden for dette Aar paa
Grund af den store Skade, han har
lidt paa Hus og Gods ved Ilde
brand.
1661 klager Bønderne i Arnborg
over deres Nødstilstand under
Svenskekrigen. Nørregaard maa i
1609 have tilhørt Kongen; 1683
ejes den af Svendborg Hospital.
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1 1700erne nævnes de 4 Nørregaardsmænd, og der handles med
deres Gaardparter.
Skovbjerg ejedes 1770 af Pa
stor Svitzer i Skarrild, der det Aar
solgte den til Niels Madsen. Se
nere Mads Nielsen. Alle 4 Nørgaarde er Selveje- i 1789. Hans
P. Hansen fortæller, at de 4 Mænd
alle i sin Tid skal have boet un
der ét Tag.
Søndergaard tilhørte 1547 St.
Hans Kloster i Viborg, gik saa
over til Kongen og kom 1579 ved
en Mageskiftehandel under Herningsholm. Endnu 1704 tilhørei
Gaarden Herningsholm: men 1728
er P. Madsen Lillelund til Rybjerg
Ejer. Gaarden er da endnu udelt,
Landgilden er 8 Rd. — Senere til
hørte den Ejerne af Hastrup.
E.
Tang Kristensen har et ret fanta
stisk Sagn fra den Tid, Gaarden
tilhørte Hastrup; men det er for
langstrakt til at anføres her. I 1769
er Landgilden for hver af de 2
Fæstere 3 Rd. 2 Mk., 1 Td. Rug
og 1 Td. Byg. Ved Auktion over
Hastrup Gods 1771 købtes begge
Søndergaarde af Chr. Minds. —
Den ene Søndergaard var 1789
beboet af Arent Jensen, den anden
var delt i 4 Huse. Det ene beboedes af Skoleholderen Chr. P. Lu
strup, der solgte Stedet til Niels
Madsen, da han i 1788 blev Degn
i Skarrild.
Udskiftningskontrakt.

„1 den

82

hellige

Trefoldigheds

Navn har vi 4 Nørgaardsmænd i
GI. Arnborg underskrevet, ang.
hvers Enge, som har gaael i
Græsskifte før, men nu er skilt til
evindelig Arv og Ejendom, og der
om kontraheret som følger:
1. Ved lille Aa. Dér tilfalder for
Overenden et Skifte Laurids An
dersen; Niels Madsen Skovbjerg
det andet Skifte; Laurids igen det
tredie;
Peder Christensen det
fjerde, og Henning Christensen
det femte og Fælle med P. Chri
stensen i Myrkrog Hale.
2. Hedekroge. Laurids Andersen
det øverste Skifte, Niels Madsen 2.
Skifte, Laurids 3. og Henning 4.
Skifte“.
(Der fortsættes nu paa samme
Maade med de andre Enge, som
er: Ris Krog, Geeds Krog, Heste
krog, Dennet (?), St. og Lille
Skovris, Lillekrog, Brokrog (dér
har altsaa været en Slags Bro!),
Rørkjær og Rørkjær Hale. Haurkjær gaar i Græsskifte som til
forn).
„Denne Kontrakt, som af os i
Venlighed og Kærlighed er indgaaet, skal af os og vore Efter
kommere uvægerlig efterleves og
overholdes i alle sine Ord og
Punkter, saa hver uvægerlig skal
nøjes med disse Englodder, han
ved Lodkastning er tilfaldet, og
som med vore Hænders Under
skrifter og hostrykte Signeter er
stadfæstet. Herhos erindres, at vi
er de eneste Lodsejere i disse
Ejendomme, uden at andre eller
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Mikkel Larsen i Arnborg Sogn og
drevet Handel der. Nu kom Køb
mandshandelen til
Overgaard,
hvor der tillige holdtes Kro. Chr.
Overgaard.
Kjær var en meget foretagsom
Overgaard skal have ligget Mand, dygtig til at handle, og
nordligst i Arnborg By. I 1817 samlede mange Penge. Selv sagde
flyttede Sognefoged Henning Chri han paa sine gamle Dage, at han
stensen den op paa sin nuværende havde handlet i 40 Aar og i den
Plads, og i den Anledning omtak Tid kun mistet 4000 Kr., saa det
seredes Gaarden i Brandkassen. maa jo have været en solid Kun
Der takseres 3 Længer: Stuehuset dekreds.
mod Syd, Laden mod Nord, et
Efter den Tids Forhold havde
Østerhus til Hølade og Heste Chr. Kjær ogsaa en betydelig
stald; et Vesterhus nævnes ikke, Omsætning. Han kunde saaledes
men det kan jo være medtaget komme hjem fra en Aarhusrejse
uforandret. Da der var Bindings og sige: „Jeg har lige købt for
værk, kunde dette, om Tømmeret 3000 Daler og betalt det hele kon
duede, flyttes med sin Grundsten tant.“ — Ligesom andre Køb
og stables op igen temmelig ufor mænd var han nødt til at tage
andret. Stuehusets Vidde er 7% Bindtøj; men til sidst var det næ
Alen (12 Fag); Østerhuset er kun sten umuligt at afsætte dette. Saa
6% Alen vid.
rejste han til Flensborg med hele
Henning var kommet ind i Gaar sit Lager og byttede det bort med
den i 1790 ved at gifte sig med 5000 Alen Sirts. Det varede nok
Ove Christensens Enke. I 1825 gik nogleAar, inden han fik dette solgt,
han og Mette paa Aftægt og over men det hjalp noget, at han hver
lod Gaarden til Sønnen Ove Hen- Vinter holdt Auktion hjemme og
ningsen, der døde ret ung, hvor desuden kørte til Vorgod og andre
efter Enken senere blev gift med Steder og holdt Auktion, saa det
Jakob Christensen fra 0. Kirke- skred nok efterhaanden sammen
gaard, ogsaa ham overlevede hun. med andre kønne Manufakturva
Deres Søn, Ove Jakobsen, er født rer, som han altid var forsynet
28. Februar 1841 og lever endnu. med. Hvor alsidig hans Forretning
Hendes Søn af 1. Ægteskab, Hen var, vil man forstaa, naar man hø
ning Ovesen, fik Gaarden, som rer, at han engang sammen med
han i 1861 solgte til Chr. Kjær fra P. Skoldborg købte 16 Lispund
Vestergaard i Bukkjær.
Arsenik. Det blev købt i det tyske,
Chr. Kjær var Købmand og hvor der var fri Handel dermed, og
havde tidligere haft til Huse hos kostede ikke ret meget.

flere deri har nogen Del.“
GI. Arnborg, 16. Marts 1791.
(Navnene).
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Brændevin var jo en stor Artikel
i de Dage. Engang var hans Vogn
paa Vej hjem med et Oksehoved
af denne Vare; men da den kom
paa ujævn Bund, hoppede Tønden
af og gik straks i Staver, saa
Brændevinen spildtes og løb til
alle Sider. Lidt af det fandt til en
Lavning, hvor det samlede sig i en
lille Pyt. Om Aftenen kom Jo
hannes Christensen for at se til en
Stud, som stod tøjret nær ved
„Ulykkesstedet“. Han blev forbav
set ved at se, at den stod saa un
derlig, ligesom den vilde gaa paa
Næsen. Det viste sig, at Studer,
bare var fuld. Den havde fundet
Pytten og slikket den i sig. Men
den kom sig da igen.
Om en Begivenhed i Overgaard
fortæller Jensine Jensen følgende:
„Det var under Krigen i 64, at
en østrigsk Officer med en lille
Trop Soldater havde samlet nogle
Køretøjer, som skulde føres hen
til den fjendtlige Hær og køre
Ægtkørsler for denne. De kom fra
Nordvest og standsede i Over
gaard, hvor der var Købmands
handel og ogsaa kunde faas Drik
kevarer. Der var faa eller ingen
fra Arnborg, hvor de fleste kørte
med Stude.
Lærer Starcke fra Skarrild var i
Overgaard, og da ogsaa Far kom
til, blev de enige om at gøre et
Forsøg paa at faa Ægtbønderne
fri. Starcke, der talte udmærket
Tysk, bød Officeren ind paa Vin,
og denne blev baade glad
og
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overrasket ved at træffe en venlig
Mand, som talte hans Sprog. Hu
møret steg saa højt, at den flotte
Officer til sidst dansede „Rihl“
med Glasset i Haanden.
Imens fik Far Soldaterne gjort
begribeligt, at de kunde faa Puns
i Køkkenet, og Kuskene trillede nu
ud i Heden bag Bakkerne, medens
Soldaterne varmede sig ved den
danske Puns.
Starcke og Far fandt det nu
klogt at forsvinde; men Officeren
baade skældte og græd af Harme,
da en af Soldaterne slukøret kom
og meldte, at Vognene var væk.
Han styrtede ud for at hjælpe sine
Folk at lede efter dem og truede
med at slaa Chr. Kjær ihjel, der
som de ikke kom for Dagens Lys.
Chr. Kjær fik sig dog gemt paa
Loftet bag nogle Tønder, og hver
ken han eller Vognene blev fun
det, saa Officeren med sin Trop
maatte ride derfra med uforrettet
Sag.“
Chr. Kjær var gift 1. Gang med
Margrete Eskildsdatter fra Grene
og 2. Gang med Hanne Birkebæk,
gi. Niels Birkebæks Plejedatter.
Han døde 1885, og Enken blev
senere gift med Chr. Christensen,
som fortsatte Købmandshandelen
en Del Aar. Hanne, som var en
udmærket Kvinde, er for nogle
Aar siden død, medens Chr. Chri
stensen endnu lever. Overgaard
ejes nu af Sønnen Chr. Kjær.
(GI. Niels Birkebæk tog sig
ikke blot af Plejedatteren, Hanne,
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men ogsaa af hendes Broder, P.
K. Toksvig, som han hjalp til at
faa Lærereksamen. Han blev sene
re Redaktør i Nykøbing S. og rej
ste derefter til Amerika. Han skaf
fede sine Børn en god Uddannelse.
En Datter, Signe, blev gift med
den kendte irske Forfatter, Francis
Hacket, og har selv skrevet en ud
mærket Bog om H. C. Andersen).
Fra Overgaard blev skilt en
Ejendom, „Nedergaard“, hvor Ove
Jakobsen kom til at bo, efter at
han var kommet hjem fra Krigen.
Ove Jakobsen blev Sognefoged
efter gi. Niels Birkebæk og var det
i mange Aar; han havde mange
andre Tillidshverv og var bl. a. en
Del Aar Sogneraadsformand. Han
er Dannebrogsmand og bor nu paa
„De gamles Hjem" i Herning, hvor
jeg besøgte ham i Sommer.
Han er den sidste i Hammerum
Herred af dem, der var ined i 64.
Han stod ved 9. Bataillon, som
var haardt med i Krigen. Ove var
med baade paa Tilbagetoget fra
Dannevirke og ved Dybbøl den 18
April. Som alle de gamle Krigsdel
tagere siger han, at han inistvivlede om at slippe levende bort fra
Dybbøl. Nu er han 97’/2 Aar,
aandsfrisk og meget rask efter Al
deren. Han er ikke tunghør, men
hans Syn er dunkelt, saa han ikke
kan læse. Jeg fik ham naturligvis
til at fortælle lidt fra Krigen, ikke
fordi jeg har Brug for det i „Arn
borg Sogn“, men for min egen
Fornøjelse. Nu har jeg interesseret

mig for at høre de gamles Krigs
minder i over 50 Aar, og Ove Ja
kobsen er den sidste, jeg faar at
høre fortælle den Slags.
Ove er endnu præget af den
gode Begavelse, som var Skyld i,
at han i sin Tid fik alle mulige
Tillidshverv i Arnborg Sogn. Da
han i Provisorietiden skulde pante
Folk for Skat, nedlagde han Sog
nefogedbestillingen. Det vilde Ove
ikke have med at gøre. Folk siger
om ham, at han var en dygtig og
karakterfast Mand. Han er tillige
venlig, beskeden og fornøjelig. Til
Trods for, at han ikke længere
kan læse og ikke interesserer sig
for Radio, siger han, at han ingen
Besvær har med at faa Tiden til
at gaa. Adskillige af de Ting, som
han fortalte mig fra „det gamle
Arnborg“, har jeg gengivet paa de
Steder i min Fremstilling, hvoi
det hører hjemme.
Nedergaard tilhører nu Hedesel
skabet (1918).
4
Skovbjerg.

01. Mads Skovbjerg var en klog
og fremsynet Mand. Niels Birke
bæk fortalte, at han ved Udskift
ningen i 1808 havde sagt, at han
godt kunde tage sin Lod Øst for
Aaen, naar han saa kunde faa no
get mere. Han gjorde derved en
god Handel. Der er nu, foruden
Skovbjerg, 6—7 Gaarde paa den
Lod. Der har maaske været en
500 Tdr. Land dengang, foruden
100 Tdr. Land nærmere Gaarden.
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Og Mads Skovbjerg har set, at der
kunde blive en god Form og Be
liggenhed paa Jorden.
1 den gamle Gaards Lade stod
indmuret paa søndre Gavl: M. S.
(Mads Skovbjerg) 1825. — I 1885
blev Laden bygget om og fik nu
foruden den gamle Indskrift tillige
en ny med Ejernavn og Aarstal i
den anden Gavl. Senere brændte
Laden, saa der kom en ny.
1 Kirkebogen har Pastor Hegelahr noteret følgende om Mads
Skovbjergs Forældre.
„17. Februar 1799 begravedes i
een Grav Niels Madsen Skovbjerg,
68 Aar, og Hustru, Ane Marie
Jensdatter, efter 34 Aars Ægte 
skab. Hun var 70 Aar gi. — Den
ældste Søn, Mads, kørte Faderens
Ligvogn, og den yngste Søn, Jens,
Moderens. Flere Børn efterlader
de sig ikke. De havde endnu haft
2 Sønner, som nu modtager dem
i Evigheden. Ligtalens Tekst: 2.
Sam. 1,23. De, elskelige og liflige
i deres Liv, blev ejheller adskilte i
deres Død.“
(Saavidt skønnes har de to
Brødre derefter ejet Skovbjerg i
Forening; men Jens døde ung).
Mads Skovbjerg var i 1805 ble
vet gift med Katrine Jørgensdatter
i Skovbjerg. Hun var vistnok Enke
efter Peder Christensen. Forkla
ringen paa de tilsyneladende 2
„Skovbjerge“ er nok den, at Nav
net Skovbjerg oprindelig har
været brugt om den Halvgaard,
som Niels Nielsen havde i 1683.
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Da denne yderligere er blevet delt
i 2 Gaardparter, har disse en Tid
begge heddet „Skovbjerg“.
Efter Katrines Død afstod Mads
Skovbjerg Gaarden til sin Sted
søn, Chr. Pedersen, i 1829.
Skovbjergmændene interessere
de sig stærkt for Engvanding. Al
lerede gi. Mads Skovbjerg skal
have omgaaedes med Tanken om
en Kanal. Dog blev det ikke til no
get i hans Tid. Men i 1843 indgik
Chr. Skovbjerg en Kontrakt med
Kr. Søby, angaaende en Kanal,
3—4 Alen vid, fra Lille Aa ved
Søby ned over Skovbjerg Gaards
Ejendom. Kontrakten gaar ud paa,
at Kr. Søby skal lade en Karl ar
bejde ved Grøftens Kastning; han
skal have Lov til at bruge indtil
14 af Vandet paa S. Søbys Ejen
dom, og han skal have 4 Rd. aa»lig for Skovbjergs Rettighed. Chr.
Skovbjerg lejede saa Daglejere for
en Mk. om Dagen. Men da ingen
af dem forstod sig paa at nivel
lere, gjorde de det saadan, at de
gravede og passede saa paa, at
Vandet løb efter dem. Denne Me
tode var dog ikke ufejlbar; Vandet
kunde jo godt staa „i Water“,
uden at der var Fald, og Følgen
blev, at man hist og her maatte
flytte Kanalen længere ned mod
Aaen. Jørgen Skovbjerg fortalte
H. P. Hansen, at de omkring 1862
flyttede den tæt ved Søby. Da gik
Jørgens Moder i mange Dage hen
ved en halv Mil ned til de 4 Ar
bejdskarle med deres „Unden“. —
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Ogsaa ved Sandgaard i Søby
blev den flyttet noget af Hensyn
til Mandens Eng. Der fortælles, at
Chr. Skovbjergs Vandhjul klagede
sig ynkeligt. Maaske det især er
denne „Klagesang“, som Dalgas
har hørt og erindret. Kanalen er et
interessant Foretagende, selv om
den ikke er nogen stor Kanal. Den
vander vel 4—5 Ejendomme.
Chr. Skovbjerg havde jo store
Arealer, og hans Mark gik næsten
hen til Kroen. Kromanden kunde
være noget „uhegns“, saa hans
Dyr kom ret jævnlig over Skellet.
Det vilde Chr. Skovbjerg ikke fin
de sig i. Engang havde Kroman
den en „Helmis“, som gik for Lud
og kold Vand, og som saa var
kommet paa Skovbjerg Grund.
Chr. Skovbjerg tog Dyret i Hus
og sendte Bud til Kromanden; men
denne vilde ikke løse Hesten hjem.
Der kom saa Bud til Hegnssyns
mændene.
Trods Paapasselighed skete det
engang, at Chr. Skovbjergs 68
Faar var kommet over Skellet til
Kromanden. Denne vilde nu vise
sig højmodig og sagde, at han
ikke syntes, de „skulde have det
saadan“ som Naboer. Han maatte
godt faa sine Faar. Men det vilde
Chr. Skovbjerg ikke; han smed
17 Daler paa Bordet. Han vidste
godt, at det i Længden vilde svare
sig bedst at gaa den lovlige Vej.
— I 1873 overtog Chr. Skovbjergs
Søn, Niels Christensen, Gaarden.
Nu Erik Nielsen Skovbjerg(1907).

Af Udflyttergaardene er følgen
de vist de ældste: 8b, fraskiltes
allerede 1829. Her boede bl. a.
Mads Chr. Pedersen og Engelbrekt Christensen. Ejendommen er
senere delt. 1 7d boede i sin Tid
P. Helstrup „paa Arnborg Bjerg“
og Mads Chr. Post, nu J. P. Sandfeld Nielsen. Det er nok den højest
beliggende Ejendom i Sognet. —
Ny Skovbjerg fik Jørgen
Skovbjerg i 1877. Senere delt i
3. Nu Thinus Skovbjerg. 8g, der
ligger oppe ved Søby Skel, er fra
skilt 1829. Her har bl. a. boet
Chr. Skovbjergs ældste Søn, Chr.
Pedersen. 1 1924 var der 11 Fa
milier paa Skovbjerg Grund.
De 2 andre Nørgaarde.

9. Den i 1791 nævnte „Nørgaardsmand“, Laurids Andersen,
havde en Datter, Inger, der i 1802
blev gift med Niels Andersen fra
Moesgaard i Assing, som fik Skø
de paa Gaarden 1809; han døde
som Aftægtsmand i 1854, 84 Aar
gammel, efter i 1835 at have afstaaet Gaarden til sin Søn, Laurids
Nielsen, der atter i 1876 afhænde
de den til Niels Lauridsen, som
blev gift med Ane Skovbjerg.
Niels Lauridsen var født 183'J
og deltog i Krigen 1864. Han var
ikke blot en morsom Mand og en
udmærket Fortæller, men ogsaa i
alle Maader en Hædersmand. No
get af,lhvad han fortalte har jo, na
turligvis gennem andres Gengivel
se, faaet Plads i' „Amborg Sogn“.
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Niels var ikke af dem, der tabte
Humøret selv under kritiske Om
stændigheder. Under Krigen blev
han engang sammen med en Kam
merat sat ud som Forpost paa et
farligt Sted.
Kammeraten kom
frem med Feltflasken; han vilde
godt unde Niels en Slurk Brænde
vin til Ophjælpning af Modet.
„Nej Tak!“ sagde Niels, „skal A
dø, saa vil A i det mindst’ go
ædru ud af Verden!“
Niels fortalte ogsaa om, „dengång vi rænd fræ Dybbøl“. Lige
som Ove Jakobsen fortæller han
om denne her „Brink“ eller Bak
ke, hvor der faldt saa mange.
Omsider kom de til et Dige, hvor
de sprang over og trimlede ned
paa den anden Side, og „saa var
vi i Grunden reddet!“ tilføjede
han, efter hvad gi. Laust Frandsen
fortæller.
Nogle af hans morsomme Hi
storier — f. Eks. den om hans og
Niels Bæks Struerrejse — er an
densteds gengivet. Endnu anføres
her følgende tragikomiske Hæn
delse:
Niels fortalte, at hans Nabo
havde en blind Hest, som de vilde
have slagtet. Broderen, som var
Skomager, havde hørt, at man
brugte at slaa saadan en Hest for
Panden, og tilbød at komme med
en Økse og udføre Drabet. Karlen
blev saa sat til at holde Hesten i
et Reb, og Skomageren vendte
den brede Ende af Øksen til og
slog til med fuld Kraft. Men det
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var jo alligevel ikke det samme
som at slaa Pløkker i. Hesten
bøjede noget forundret Hovedet
tilbage, men blev dog staaende.
Skomageren forstod saa, at der
skulde mere til, og lagde til med
endnu et Tordenslag. Saa vilde
Bæstet ikke finde sig i Behand
lingen længere, men slog sig løs
og løb sin Vej. Det endelige Re
sultat blev naturligvis dog, at
Hesten maatte lade Livet.
... Niels Lauridsen byggede en
ny Gaard paa Marken og flyttede
derhen en Tid. Men han døde i sin
gi. Gaard. Laust Frandsen fortæl
ler, at han var inde at se til ham,
ikke et Kvarter før han døde. „Han
var en herlig Mand“, tilføjer han,
„og hvad han sagde, kunde man
godt stole paa!“ — Fra Gaarden
er bl. a. kommet 9b, bygget af
Peder Jensen Øvig 1876. Nu J. P.
Jensen Øvig (1931). I Niels Lauridsens Gaard har senere boet fle
re Ejere, bl. a. Peder Møller; nu
P. Troelsen i den gi. Gaard.
10. Den sidste Nørgaard var
den, som i 1791 ejedes af P. Chri
stensen Frølund. Gaarden ejedes
fra 1819 af Morten Jepsen, der
døde som Aftægtsmand i Gaarden
1841, efter at han 1833 havde afstaaet den til Sønnen, Ole Morten
sen, der i 1827 var blevet gift med
Johanne Sørensdatter fra Skibbild.
Senere Ejere: Mads Chr. Peder
sen, Anders Oddersbæk, Lars Ni
elsen (1859). Rasmus Fl. Hoff og
F. C. Hoff 1876, Lars P. Magnus-
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sen 1890, Vilh. Hoff 1900. Gaarden laa oprindelig der, hvor Præstegaarden nu ligger.
En Mængde Udflyttergaarde er
kommet derfra; men ingen af
større Ælde. Kroen beboedes fra
1866 af Henrik Nielsen og Inge
borg, der skildres som et Par rare,
godlidende Folk, Sønnen P. Kr.
Henriksen (1887—98).
Senere
mange Ejere, nu Aage Hjorth.
Lidt ældre er ogsaa lOe, nu Tho
mas Svendsen, og lOf, beboet af
Henning Ovesen (1872), flere an
dre; nu Jens Chr. Nielsen. — 10 I
ejedes af Sognefoged M. Rahbæk,
som endnu lever, og nu af Sønnen,
Carl Rahbæk, den nuværende Sog
nefoged.
Søndergaardene.

1 Matr. Nr. 11 boede Mikkel
Larsen og senere Niels Mikkelsen,
som blev gift med Margrete Hoff
i 1885. Enken blev senere gift med
Chr. Pedersen Skovbjerg; senere
R. Fl. Hoff o. a. — Men iøvrigt
er Gaarden efterhaanden helt op
løst i Ejendomme og Parceller,
som er gaaet ind under Naboejen
domme. Mikkel Larsens Gaard var
kun % af den oprindelige halve
Søndergaard; de andre 3 Fjerde
parter af denne Søndergaard blev
flyttet ud til Gottenborg Banke
(Matr. Nr. 14, 15 og 16) allerede
før 1800. Om nævnte halve Søn
dergaard har heddet Gottenborg,
allerede mens den laa i Arnborg
By, er ikke til at blive klog paa.
12. og 13. Den anden halve

Søndergaard var allerede i 1789
til Dels opløst i mindre Ejendom
me. Resterne af den fik ved Matri kuleringen (1844) Matr. Numrene
12 og 13, ligesom ogsaa 14b og
15b i Gottenborg synes at være
kommet fra denne Gaardpart. Det
kan bemærkes, at af Parcellerne
hører baade 12a og 13a, samt ei
Par Parceller fra 11, nu til Lars
Kr. Larsens Gaard. Heraf følger,
at ogsaa denne halve Søndergaard
i Tidens Løb er blevet til Dels
opløst. Sidstnævnte Gaard (12)
ejedes fra 1837 til 1844 af den før
omtalte Johannes Christensen, se
nere Mikkel Larsen, Frands Skær
lund Frandsen o. a. Ejere. — Nr.
12 er ogsaa meget omforandret Nu
nærmestj. Madsens Ejendom. Af de
øvrige ældre Parceller kan nævnes
Jens M. Th. Brogaards Ejendom,
som nærmest er Fortsættelsen af
13. Og nu tør jeg ikke medtage
mere; thi for GI. Arnborgs Ved
kommende er det naturligvis aller
mest farligt at komme ind paa De
tailler.
Om Arnborg By fortæller „Trap“
følgende (1928):
„GI. Arnborg med Præstebolig,
Skole, Missionshus, Forsamlings
hus, Kro, Markedsplads, Køb
mandshandel, Brugsforening, Møl
le, Maskinfabrik og Andelsmejeri
(ombygget 1912).“
Og i Følelsen af at være kom
met betænkelig nær ind mod Nu
tiden, vil jeg nu slutte dette Afsnit
med en lille Skildring, som August
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Eriksen giver af Hyrdeliv i gi.
Dage:
„Dengang, der kun gravedes
Tørv i mindre Stil, bjergedes der
en Del Hø i Moserne, ligesom
Stude og Ungkreaturer blev græs
set der. Hyrdeliv i større Stil fandi
vel kun Sted paa den store Arnborg Hede, hvor alle Mændene
havde Lodder helt fra Aaen og op
til Fasterholt. Der blev Studene
og Faarene passet imellem hver
andre uden Hensyn til Skel. Men
der var den Vanskelighed, at Sø
ren Toudal havde „Pletten“, som
var grøn, og hvor der skulde bjer
ges Hø. Denne „Plet" havde baade
Faar og Stude Kig paa, og det
hændte, at der blev nappet lidt i
Kanten. — Saa var der ogsaa „Cil.
Kjæsten Mari“, som havde faaet
en Flennek Hede fra Skovbjerg,
hvor hun i en Hytte boede med sin
Søn, Niels. De fik noget opdyrket,
som de værgede om. Disse var de
eneste Grænser, som skulde vær
ges, paa det vældige Areal. Naar
flere Hyrder kunde være sammen,
var Livet ikke kedeligt; der kunde
io komme Tordenskyl; men det
log man med Humør.“
‘it
Gottenborg.

Gottenborg nævnes allerede
1776; men om de 3 Ottingsgaarde
fra GI. Arnborg da var flyttet
herud, vides ikke. I 1844 er der
foruden dem nogle Parceller og 1
Td. Hartkorn fra Toudal, kaldet
Damgaard; ialt 5 Beboere. I 1794
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nævnes Sognefoged Mads Chri
stensen i Gottenborg. P. Nielsen
købte i 1812 sin Broders Gaardpart her, men flyttede senere til
Hjøllund; han blev Sognefoged
efter Henning Christensen og døde
1830, 48 Aar gammel. 1 nogle
Optegnelser kaldes de to Mænd
meget bramfrit: Mads Sognefoged
og Per Sognefoged.
1 den Tid, der kan huskes, laa
de 3 Ejendomme i Gottenborg
nærmest i en „Slund“, Niels Bæks
dog højest; det var den østligste.
Om Niels Bæk hedder det, at han
til daglig var en flink Mand; men
naar han var fuld, var han ikke
saa lidt radikal og kunde sætte
Skræk i hele Omegnen. Ellers var
han meget godmodig, og morsom
paa sin Maade, saa han alligevel
var godt lidt. Niels Lauridsen for
talte, at da han og Niels Bæk skul
de bygge ny Stuehuse, fulgtes de
ad til Struer for at købe Tømmer.
Niels Bæk gik med bare Fødder,
og da de kom til Struer og fik
Kvarter dér, sagde han til sin
Ledsager, om han ikke vilde se til
hans Fødder, han syntes, at han
havde lidt ondt i dem. Da N. Lau
ridsen opfyldte dette Ønske, viste
det sig, at Niels Bæks Fødder var
helt „raa“ nedenunder. Skønt Niels
var meget haardfør, var det knap
til at forstaa, at han havde holdt
den Tur ud. Paa Hjemvejen var de
inde i Snejbjerg Kro, og da var
Niels Bæk ikke ringere, end at
han godt vilde slaas „en Krumm'“,
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og det kneb at faa ham fra Kroen.
Som tidligere omtalt døde N.
Bæk til sidst af „for skrap Medi
cin“. Hans Enke solgte Stedet til
Niels Jakobsen og denne senere til
Jakob Kirkegaard. Nu bor Mads
Chr. Madsen der.
I Matr. Nr. 15 boede Niels Jep
sen, efter at han i 1830 var flyttet
fra Birkebæk. Det var en rask
gammel Mand. Engang var Niels
Kragelund, som dengang var ung
Karl, henne at høste for N. Jepsen.
Den gamle fulgte selv efter med
sin Le, saa de var 2 „Spænd“, i
Begyndelsen syntes N. Kragelund,
at han ikke vilde være for haard
ved den gamle Mand; men da
denne fulgte godt nok med, fik
han lige godt i Sinde at presse
ham, og nu hængte han i af kar
sken Bælg. N. Jepsen fulgte ham
alligevel snært, og bag efter sagde
han med et lunt Smil: „Dette hei
er noget, jeg kan liae; der er ikke
noget Jageri; men det skrider
jævnt godt for os!“ — Efter Niels
Jepsen boede Mikkel Skærbæk
der; senere købte P. Jakobsen
Stedet og fjernede Bygningerne.
Nr. 16 ejedes af Chr. Nielsen,
senere hans Søn, Jens Christensen,
saa igen dennes Søn, Troels Chri 
stensen; flere Ejere senere, og nu
Emil Sørensen.
En udskilt Ejendom (16e) fik P.
Jakobsen, som var gift med Chr.
Nielsens Datter, Margrete. Han
boede der; men efter at have købt
Nr. 15, flyttede han derhen. Nr.

16e solgte han til Skolelod i 1878
Paa Grund af disse og flere Ud
parcelleringer og Forandringer kan
de nuværende Ejendomme i Gottenborg egentlig ikke betragtes
som Fortsættelse at de gamle.
Nr. 17, Damgaard, har faaet
Navn af en Dam ved Gaarden. !
1824 døde Thomas PedersensKone
i Damgaard. 1844 nævnes Thomas
Nielsen som Ejer, 1869 Chr. Han
sen, 1902 hans Søn, Hans Nielsen
Hansen; nu Sigvald Løvbjerg.
Lille Hjøllund.

I Lille Hjøllund var der i 1789
to Gaarde, beboet af Chr. Jensen
og Rs. Jensen. Gaardene laa nede
ved Bækken, som danner Afløbet
for Hjøllund Mose. Hvedde Bæk
kommer fra Vest og løber i den.
Længere Nord paa laa den store
og vildsomme Andemose, og mod
Nordøst store Heder; men dyrket
Jord fandtes mod Sydøst hen mod
Toudal og Arnborg By.
En ret ejendommelig Egn vat
det. Der skal have gaaet lidt Spø
geri nede ved Hjøllund Bæk, dog
næppe mere, end hvad der kunde
bestaa med Ordentlighed efter den
Tids Skik. — Langt mod Nord laa
Provsthus eller Hedehus, som det
ogsaa kaldtes. Navnet staar paa
Kortet fra 1803, hvilket vistnok
skyldes, at der har været saa ud
mærket Plads til et Navn paa den
ellers tomme Plet.
1 1844 er der 6 Ejendomme i L.
Hjøllund. I Nr. 18, som ligger Nord
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for Kibækvejen, boede Niels Ronnum. Senere hen i Tiden boede
Erik Mathiasen her; han var baade
Landmand og Tømmermand, hvad
hans Fader, Mathias Eriksen i
Haunstrup, havde været før ham.
Han afstod Ejendommen i 1884 til
Sønnen, August Eriksen. Nu bor
Marinusjensen der. August Eriksen
var den første Sogneraadsformand
i Arnborg efter Adskillelsen fra
Skarrild. Han havde desuden en
Mængde andre Tillidshverv. Han
bor nu i Kibæk, og har leveret be
tydelige Bidrag til „Arnborg Sogns
Historie“.
Der er gaaet en Ejendom fra,
som blev bebygget af N.Kragelund,
da han solgte Møllen. Her boede
bl. a. dennes Svigersøn, P. Øvig.
Der har for Resten været en ældre
Bebyggelse her engang.
Nr. 19 blev vist oprettet i 1830.
Der er ikke noget særligt at for
tælle om Ejerne, før Niels Krage
lund kom der i 1838. Han var en
mærkelig og efter den Tid betyde
lig Mand. H. P. Hansen har skre
vet om ham i Harsyssel Aarbog
(31.Bind), og heraf gengives nogle
Træk:
Det var snart nemmere at sige,
hvad Haandtering N. Kragelund
ikke drev, end hvad han drev.
Selv har han opgivet, at han gav
sig af med 27 Haandværk; men
H. P. Hansen mener, at han har
glemt nogle, saa der mindst kan
blive 30 ud af det.
Hans Fader var Tømrer og
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Snedker og boede i Lind. Niels gik
allerede som Dreng og snittede og
tømrede og spekulerede altid, og
efter hvad P. Øvig har fortalt, gik
han næsten som et Udskud der
hjemme; thi Moderen forstod ham
ikke og „gryvede" for, hvad der
skulde blive af ham.
Efter sin Konfirmation i 1820
kom han dog til at hjælpe sin Fa
der i Værkstedet, og det var en
alsidig Bestilling. De tømrede og
snedkrede, lavede Skatolier, Ege
skrin, Skænke, Laase og Hængsler,
Spader og Trægrebe, gjorde Bøs
ser, Ure og Spinderokker i Stand,
og ind imellem passede de Mark
arbejdet. Det blev altsaa en alsidig
Uddannelse, Niels fik. Senere kom
han ud og lærte endnu flere
Haandværk af andre.
Niels Kragelund var gift tre
Gange. Første Gang med Maren
Nielsdatter fra 0. Fejerskov. Om
Grunden til dette Ægteskab for
talte han sin Nabo, August Eriksen,
— at han havde trosset meget
hjemme Vinteren før; der havde
været saa megen Rim paa Væggen
i hans Kammer, at han kunde
presse en Snebold af det. — Saa
blev han ked af at ligge ene. „Og
så gywt A mæ!“ sagde han. At
Niels ikke var tålle ved at gaa en
ny Vinter i Møde paa den Maade,
kunde August naturligvis godt
forstaa.
De kom til at bo i St. Gunderup;
men Niels interesserede sig ikke
for Landeriet, og derfor gik han
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paa Aftægt, 26 Aar gi. — Han
byggede sig et Hus paa Lodden
og skulde saa have Aftægt af
Gaarden og var jo desuden Tøm
rer. Da Maren døde i 1837, flytte
de han snart efter til Hjøllund og
blev gift 2. Gang. Konen hed Met
te Kirstine og var fra GI. Arnborg.
Hun døde 1845, og 3 Maaneder
efter blev han gift med en Datter
af Niels Tvis, som i sin Tid havde
været Arrestforvarer i Herning.
Hun hed Ane Kirstine. Ogsaa hen
de overlevede han; hun døde i
1879.
1 1841 byggede Niels Kragelund
en Stampmølle i Arnborg og lod i
flere Aar en Vogn køre rundt og
hente Tøj til Stampning. I 1860
byggede han en Vandmølle. Der
var ikke saa lille en Mølledam, og
Møllen gaar endnu; men bruges
dog vist kun lidt. Han var henne at
maale Karstoft Mølle for at have
noget til Forbillede. Da det ny
Tinghus byggedes i Herning 1856,
var han og Jens Jepsen i Skær
bæk tilsynsførende, angaaende
Bygning og Materialer;
men
Haandværkerne var ikke glade ved
Niels, for han havde skarpe Øjne
og vilde kassere deres Materialer,
hvis de var for ringe.
Niels synes at have drevet en
ret betydelig Virksomhed som Ur
mager. Han ikke blot reparerede
Ure, men lavede selv en Del ny,
som tit var meget kunstige. Et af
dem viste, foruden Klokkeslet,
Dato, Maaned og vistnok ogsaa

Maaneskifterne. Et af hans Ure
var saaledes indrettet, at Skiven
gik rundt, og Viserne stod stille.
(Der maa vel da kun have været
een Viser). Et andet behøvede kun
Optrækning een Gang om Aaret.
Et Par af hans mærkelige Ure fin
des paa Herning Museum. Paa eri
af Urskiverne havde han malet en
Engel, men den var ikke ret køn,
saa Folk skumlede om, at den vist
ikke hørte til „de gode Engle“.
1 1869 holdtes der Udstilling i
Herning. Til den sendte Niels Kra
gelund en trehjulet Velocypedc;
den var meget kunstfærdig og ud
spekuleret; men „en træls Hund"
— hvilket antagelig var Skyld i, at
den kun opnaaede 3. Præmie.
Angaaende Møllen bemærkes,
at Vandet til den kom fra Hjøllund
Mose. Først lavede Niels en Dæm
ning (hvorover der nu gaar en
Vej) over en Dalsænkning fra
Marken ned til Engen, og saa gra
vede han en „Molgrof“, hvori han
ledte Vandet fra Mosen til den af
spærrede Del af Dalen. Først hav
de han Overfaldshjul til
,.æ
Stamp“; men da der var temmelig
lidt Vand, lavede han det om til
Mølleri. Senere nedlagde han Tur
bine, hvortil han selv lavede Mo
del i Eg og saa fik han den støbt i
Silkeborg. Han havde ogsaa Sav
værk ved Møllen.
I 1856 valgtes N. Kragelund ind
i Sogneraadet. Herom senere.
Niels var en udmærket Fortæl
ler; han havde Besøg af E. Tang
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Kristensen, som fik en Masse Op Nr. 21 beboedes af Mikkel Hjøltegnelser efter hans Fortælling.
lund fra 1847—57. Senere bl. a.
Jensine Jensen fortæller følgen Niels P. Nielsen (1872) og deref
de:
ter dennes Søn, Hans M. Nielsen,
„Niels Kragelund var Murer tor som i en Række Aar var Sogne
os, da Udiiuset ved Skibbild Skole raadsformand.
blev bygget i Foraaret 1884. Naar
Nr. 22 er der, hvor nu Søren
han havde spist Aftensmad, lagde Mortensen bor. Her boede Lars
han sig paa en Slagbænk en Times Junker i sin Tid. Han var født i
Tid, før han gik i Seng, og var 1798 og var Broder til den før
han ikke for træt, kunde vi faa ham nævnte Sognefoged P. Nielsen.
til at fortælle Historier og synge Han var først gift med Ove Chri
Viser. En Vise om en tysk Riddei stensens Datter og fik med hende
og en Jomfru, hvis Livstragedic denne Halvgaard; dengang var der
blev spundet ud i over 100 Vers, kun 2—3 Ejendomme i L.Hjøllund
fik vi ham flere Gange til at syn 1 1852 blev han gift 2. Gang med
ge for os; men ogsaa Eventyr, Kirsten Pedersen fra Kølkjær. Da
Sagn, gamle Ramser og Overleve var han 54 Aar, og hun 34.
Lars Junker var en særpræget
ringer fra Egnen, havde han stadig
et Væld af ...“.
Mand. 1 sine yngre Dage havde
Med sine 3 Koner havde Niels han foretaget flere Rejser, bl. a.
Kragelund et Dusin Børn. Mette til Altona. Paa disse Rejser fik
Kirstine blev gift med P. Øvig, og han ny Impulser. Til Tider sled
Abelone med dennes Broder, Mor han haardt med sit lille Landbrug.
ten Øvig. Sønnen, Knud Peder Ni Til hans Ejendom hørte en Lod i
elsen, fik Møllen i 1873; han solg Hjøllund Mose. Der har man til
te senere denne (og Ejendommen) for faa Aar siden kunnet se, hvilke
til Søren Christensen, der var gift store Grøfter, han har gravet, men
med Jakob Grenes Datter, Maren, Udbyttet svarede næppe til Sliddet.
Han erhvervede sig paa sine
der som Enke blev gift med P.
Chr. Christensen, derefter sidst Rejser flere Ting, som var ukendt
nævntes Søn, Adolf Christensen, herhjemme, mærkelige Billedbøgei
den
nuværende Sogneraadsfor- o. lign. — Engang havde han faamand. — N. Kragelund flyttede et en Spaabog med tilhørende
paa sine gamle Dage til P. Øvig, Terninger. Der var flere, der øn
og der døde han i 1894, næsten skede at faa deres Skæbne at vide,
blandt dem ogsaa en ældre Pige.
88 Aar gammel.
Af de andre ældre Ejendomme Men det er tvivlsomt, at hun fik
er Nr. 20, som bl. a. en Tid be- nogen Trøst af Spaadommen, der
boedes af Lars Junker, nedlagt. — lød saaledes:
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„Du est en dejlig Høne,
den Lov skal jeg dig give,
hver Mand inaa være glad,
om du vil fra ham blive!“
Paa sine gamle Dage afstod
han Ejendommen til sin Svigersøn
og fik et lille Sted, „Godthaab“,
der havde en Moselod ind til N.
Kragelunds Mose. Om Sommeren
gik han hver Dag med sine 2 Køer
i Mosen. Han skulde altid finde
paa noget, og nu var han kommet
ind paa at brænde Knolde og
Grøftekanter o. lign. af. Der var
næsten Ild i Mosen hver Dag. N.
Kragelund yndede ikke dette og
klagede til Sognefogeden, Niels
Birkebæk. Han kom saa ned og
forbød ham dette Brænderi. —
„Mo A saa heller ett brind o æ
Vinter, når der er Snø o æ Juerd?“
spurgte Lars. — Den diplomatiske
Sognefoged svarede: „Det vil A
ett fåby dæ, men A vil heller ett
gi dæ Lov te er!“ — Larses 2.
Kone brændte Jydepotter, hvor
for hun blev kaldt „Kjæn Pot“
Hun var Søster til P. Øvigs Moder.
„Godthaab“ laa Øst for Bækken,
lige over for Lillebjerg. Der var en
Tid Smedie ved Huset. Der fortæl
les, at Kommissionen var kommet i
Tanker om at bygge Hus til et Par
fattige Folk dér. Man var saa ude
at se paa Stedet, og Mændene
ytrede nogen Tvivl om, at de sølle
Mennesker kunde nære sig dér.
Men Pastor Hegelahr sagde: „Nu
bygger vi her, og saa kalder vi det
„Godthaab“. Saadan blev det; for

i de Tider kunde det jo ikke godt
gaa an at sige Præsten imod. Det
er vel godt 125 Aar siden.
23. Provsthus er en gammel Be
byggelse. Allerede 1743 nævnes
Ole Birkebæks Enke i Hedehuset. 1
1787 træffer vi P. Andersen i Hede
huset. Det var ham, de kaldte Per
Provst — efter hvad H. P. Hansen
fortæller, fordi han i sin Tid havde
tjent ved en Provst. Han var Fæ
stehusmand,men købte en Parcel i
1809 fra Jens Trabjerg, som altsaa
maa have ejet Jorden herude. Den
21. Januar 1812 blev Peder Ander
sen begravet. Den 15. Februar s. A.
varHegelahr nede at berette„Peder
Provstes Enke“, og den 12. Marts
blev ogsaa hun begravet. Derefter
boede der en Niels Poulsen i Hede
huset, og efter ham Tue Jensen, en
Søn af den gamle Ulvejæger i Volsgaard, som jeg har fortalt om i
, SnejbjergSogn“. Han døde i 1837
efter at have skødet „sit iboende
Sted, Hedehus eller Provsthus, til
sin Søn Jakob Thuesen for 50 Rd.,
som er betalt“. Skødet er dateret:
„Provsthus i Arnborg, 3. Okt.
1836“. Senere fik igen denne Søn,
Jens Jakobsen (Provst) Skøde paa
Huset, og afstod det til E. M. Dal
gas og hans Svoger, Kapt. E. Jen
sen, der snart efter skødede det til
Hedeselskabet. Til Provsthus hø
rer da 5 Parceller af V. Høgild i
Rind. Der hviler Fredskovpligt paa
150 Tdr. Land af Plantagen, samt
Aftægt (som skal afløses) til Ja95
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kob Thuesen og Hustru. Købesum:
10,352 Kr. (1875).
Af de Folk, som har boet i
Provsthus siden, vil jeg lige nævne
Søren Jensen, som boede der læn
ge og var godt kendt og vel anset.
Han blev Plantør i 1889 og boede
i Provsthus til 1922. Han flyttede
til Laurbjerg og er senere død.
Hans Efterfølger i Provsthus, A. L.
Thomsen, har altsaa allerede vir
ket herude i en lang Aarrække.
Ellers er det jo især Jens Provst,
som har vakt Folks Opmærksom
hed. Han var en af Egnens største
Originaler. Hans Bejlerfærd til 0.
Høgild, ridendes paa en Tyr, hans
Renden efter Jordemoder, dengang
han var saa uheldig at blive distra
heret ved at komme i „en Håhrslaww“, hans fantastiskeAppetit og
hans berømte trehjulede Cykle —
alt dette er jo saa kendt, at det
vilde være upraktisk at gentage det
her. Desuden har H. P. Hansen
skrevet en særdeles morsom Dia
lektbog om Manden. Foruden de
førnævnte mærkelige Egenskaber
havde Jens da ogsaa den, at han
var en virkelig dygtig Tækkemand,
desuden i sine Velmagtsdage en
habil Jæger og Krybskytte. Jens
lavede meget godt Arbejde.
Det har nok i sin Tid knebet Fol
kene i Provsthus at bjerge Føden.
H. P. Hansen fortæller, at Jakob
Provst undertiden kørte til Vester
havet med sin Hjulbør for at hente
Fisk, som jo dengang var billig
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Føde, og at han blandede Gærfrø
i Rugen, naar det kneb med at faa
Rug nok til Brød.
Oppe Nord for Mosen ligger
Hjøllund Huse.
Da Peder Jensen omkring 1860
fæstede et Stykke Hede her, be
gyndte han med at bygge et lille
Hus i Stedet for det „Sojhus“, som
havde staaet der før. Det skulde nu
sættes i „æ Bråndkass“, og Niels
Birkebæk kom for at taksere det.
Men saa skulde det have et Navn.
Peder syntes, at det kunde kaldes
„æ Mueshus“; men N. Birkebæk
foreslog Navnet „Nordborg“, og
derved blev det. Huset var da det
eneste Nord for Mosen. Nu er der
jo baade her og i L. Hjøllund flere
nyere Ejendomme.
Store Hjøllund.

St. Hjøllund, der i gi. Dage lige
som L. Hjøllund var en enkelt
Gaard, tilhørte efter Reformationen
Kongen, der i 1579 solgte den til
Ejeren af Herningsholm. I 1683
tilhørte den jo Fru Magdalene
Kaas paa Lyngholm; men i 1696
solgte Chr. Hermansen Kaas den tir
„Hr. Ulrik Christensen (Helt),
Sognepræst til Rind og Herning,
hans kiere Hustru, Ane Marie
Madsdatter“. 1 1728 er Gaarden
delt i 2. Ejeren, P. M. Lillelund til
Rybjerg, pantsætter dette Aar den
ene Gaard til Chr. Sodborg i Rom.
1744 ejer Karstoft den ene af Gaardene. Senere ejedes begge Gaarde-

Fasterholt Kirke.

i

Fasterholt Kirke udvendig.

Fasterholt Kirke indvendig.
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ne af Lundenæs. Ved Auktionen
over Lundenæs Gods i 1771 vilde
ingen give Bud paa Hølundgaardene. Beboerne hedder Jens og Chr.
Olufsen, formodentlig 2 Brødre;
hver af dem svarer 3 Rd. i Land
gilde aarlig. — Peder Jørgensen i
St. Sandfeld er Ejer af den ene
Gaard i 1783 og sælger den til Fæ
steren, Peder Sørensen, for 100
Rd.; Chr. Christensen i den anden
Gaard blev Selvejer i 1786.
Den 3. September 1795 samledes
de 2 Mænd i St. Hjøllund, P. Niel
sen og Chr. Christensen, for at ud
skifte deres Ager og Eng. Sogne
foged Mads Christensen i Gottenborg, Jakob Christensen i 0. Kirkegaard, Chr. Nielsen af GI. Arnborg
og P. Kr. Karlskov af L. Hjøllund
var til Stede som Vidner.
„P. Nielsen skal beholde al den
Agermark, der ligger Syd for Gaarden, undtagen at Chr. Christensen
nyder een Tægt med 4 Kærve og
saa Græsning paa hans ny Land et
Aar. Chr. Andersen, Nørgaard, be
holder den Agermark, som ligger
Nord for hans Gaard. (Derefter
nævnes samme Overgangsbestem
melse for ham. — Det „ny Land“
er det, der ligger ud med Natur
græs efter de 4 Kærve. Man ser, af
de før Udskiftningen har haft hver
sine Agre, drevet i Fællig, baade i
Nordmarken og i Sydmarken).
Engbunden udskiftes saaledes:
„P. Nielsen beholder den Eng,
som kaldes „Sdr. Bæk“, undtagen
det sønderste Engskifte, saa og

begge Lande (Aabredder) Vest for
„den høje Vad“, og ved Lille
Bæk paa den østre Land fra Gaarden, hvor den mørkeblaa Sten stik
ker op, og til den Sten, som staar
ved den søndre Ende, og som er
hvidblaa. Saaledes er det skiftet og
skal staa evindelig.
Og Chr. Christensen den Eng,
som kaldes „Bækflager“, og (En
gen) paa det vestre Land. — Alt
hvad Fægang og Uddrift angaar,
da staar det som forhen, og som
det har gaaet i al sin Tid ..."
Derefter følger de 6 Navne.
„Evindelig“ er et stort Ord at
bruge om Menneskeværk. Der er
sket mange Forandringer siden.
Navne som „det høje Vad“ og
„Bækflagerne“ er glemte, og Au
gust Eriksen har aldrig set hverken
den mørkeblaa eller den hvidblaa
Sten.
4. „Søndergaard“ købtes 1803 af
Peder Hansen fra Vestergaard i 01ling for 192 Rd. Efter ham Sønnen
Hans Pedersen og derefter dennes
Søstersøn, Søren Pedersen (1875);
saa Sørens Svigersøn, Kjeld Langkjær (1912). Senere flere Ejere, nu
Rs. Jensen. — Søren Pedersen hav
de som yngre været Handelsmand
og kunde fortælle morsomt om sine
Oplevelser. Engang kom han ind
paa en større Gaard paa Koldingegnen, og den pæne Handelsmand
blev budt ind i den fine Stue. „Så
fek A da den å sie!“ sagde Søren.
„A håj åller sit en fahr, skønt A
forhen håj tjent i æ Goer i 3 Oer“.
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4b er udskilt i 1855 til Hans Pe
dersens Svigersøn, Iver Madsen.
Nu bor Otto Hjøllund Madsen der.
Samme Aar udskilte Hans Hjøllund
ogsaa 4d til Sønnen, Markus Han
sen, som byggede her nogle Aar
senere. Markus havde et godt Ho
ved, fortælles der; han var snild og
kunde lave det, som andre Smede
ikke kunde finde ud af; han be
tragtede det som en interessant
Opgave, da han skulde lave den
første Jernplov, der blev lavet :
Arnborg. Nu bor P. Kibæk Hans?n
her.
Den før nævnte Peder Hansen
døde 1826, og hans Enke blev
Aaret efter gift med Enkemand og
Sognefoged P. Nielsen, der nu flyt
tede fra Gottenborg til Hjøllund.
Hans Pedersen, som fik Gaarden
efter dem, var hendes Søn af før
ste Ægteskab.
5. „Nørgaard“. Her boede fra
1837—62 Chr. Nielsen. Han havde
en Søn, der blev saaret i Krigen i
64 og senere levede som Invalid
paa Gaarden. 1 1867 blev Niels
Vejlgaard gift 3. Gang med Enke
Kristine Pedersen; han flyttede
nu hertil og var her nogle Aar.
Sønderjyden Hans Nissen boede
her 1871—81. Senere Jens Søren
sen (Dam), dennes Søn, Carl Sø
rensen og nu Chr.Olesen. Fra den
ne Gaard er kommet 5b, der byg
gedes af Niels Vejlgaard til Niels
Eskesen 1868. — Dennes Søn,
Eskild Eskildsen, har Gaarden si
den 1897. 5c, hvor Erik Troelsen
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boede, er bygget paa en Udlod
helt ude ved Skibbild Skel.
Paa Matr. Nr. 4 blev, som tidli
gere omtalt, udgravet en Høj i
Halvfemserne af Nationalmuseet,
og man fandt da i Højen Skelettet
af en Mand, som øjensynligt stam
mede fra den nyere Tid. /Eldre
Folk kom da i Tanker om, at der
for mange Aar siden forsvandt en
Baandkræmmer. Den Jord, som
Højen ligger paa, ejedes dengang
af en Mand, som kaldtes P. Kræm
mer. Han var den forsvundne
Mands Kammerat. Det laa da nær
at tænke, at det var ham, der
havde myrdet Baandkræmmeren
og begravet ham i Højen. Man hu
skede ogsaa at have hørt, at sam
me P. Kræmmer senere hængte
sig, og man mente, at det var af
Samvittighedsnag over den begangne Misgerning.
Østersognet.

Det egentlige Østersogn bestod
af Skibbild, Fasterholt og Bjerre,
hvortil i gamle Dage sluttede sig
en smallere Stribe Dyrkningsjord
langs Aaen, omfattende de 2
Gaarde Tornvig og Holtum.
Vi
begynder nu med en kort Oversigt
over de tre førstnævnte Gaardes
ældre Historie.
Fasterholt, der i 1683
ligesom Bjerre ejedes af Jørgen
Hansen i Horsens, tilhørte senere
Ejerne af Nr. Karstoft.
Fasterholt var da delt i 2 Gaar
de. 1 1764 solgte Poul Østergaard,
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Karstoft, begge Gaardene til Peder
Jørgensen i Holtum. Palle Peder
sen kom til at bo i den ene Gaard.
Han er formodentlig Peder Jørgen
sens Søn, men maa saa være født
udensogns, da hans Daab ikke
findes i Arnborg Kirkebog.
Det samlede Hartkorn for begge
Gaardene var i 1764 ca. 5 tø Td.,
og Fæsterne havde tilsammen sva
ret 8 Rd. i Landgilde til Karstoft.
I 1789 er begge Fasterholtmænd
Selvejere. Palles Datter, Ane Ma
rie, blev gift med P. Thomsen,
Tornvig, der fik Gaarden efter
Palle 1805. Senere købte han ogsaa den anden Gaard, og Faster
holt blev saaledes een Gaard igen.
Hans Søn, Palle Pedersen, er
altsaa ham, som man har saa me
get at fortælle om. Han er ligesom
den ældre Palle født udensogns,
nemlig i Ikast, hvor P. Thomsen
først boede.
Den gamle Palle døde 1822, 75
Aar, PederThomsen døde 1857, 82
Aar, Palle Pedersen 1876, 73 Aar.
Man kan skønne, at de har været
vant til at have Aftægtsfolk i Fasterholt i gi. Dage. — Navnet
„Fasterholt Bjerre“ tyder paa, at
denne Gaard engang er udskilt fra
Fasterholt, og der er da ogsaa
Tradition i den Retning.
Bjerre tilhørte i 1700erne
Nr. Karstoft, og Niels Christensen
blev vistnok Selvejer i 1781. Han
var født 1720 og døde 1802. Pa
stor Hegelahr holdt Ligtale over
Teksten: „Dette Menneske var

retfærdigt og gudfrygtigt og ven
tede Israels Trøst.“
Senere ejede Peder Sandfeld
Nielsen Gaarden. Efter ham Troels
Nielsen, der var gift 1. Gang med
Johanne Eriksdatter, 2. Gang med
Johanne Jensdatter og 3. Gang i
1830 med Ane Marie Pedersdatter
fra Voulund. Han havde Gaarden
fra 1816—53. Efter ham kom Søn
nen, Jens Troelsen, og nu dennes
Søn, Kristen Bjerre. Men den gi.
Gaard har faaet Matr. Nr. 34b.
Den ny Ejendom (34a) fik Kr.
Bjerres Broder, Jens Troelsen. Nu
Marinus Løkke. Det er ellers den
Slags Manipulationer med Matri
kelnumrene, der faar en Sognehi
storiker til at skumme og rive
Haaret af sit Hovede!
S k i b b i 1 d tilhørte i 1683
Timgaard, men i 1696 Nr.Karstoft.
Landgilden var da 3 „Pund“ Smør
(ca. 42 kg), y2 Foderokse, tø Td.
Rug, tø Skovsvin og tø Gaas.
Man maa jo tro, at de har omreg
net disse Ydelser enten til Penge
eller til Korn. I 1766 kom Skibbild
fra Karstoft og hørte nu under
Hastrup. Da Hastrup Gods i 1771
stilledes til Auktion, fremkom der
intet Bud paa Skibbild. 1780 blev
Chr. Jensen i Skibbild Selvejer.
Den anden Gaard i Skibbild købte
Rosenvinge paa Slumstrup i 1788,
men Aaret efter anføres Chr. Jen
sen som Ejer af begge Gaarde.
I 1690 var V. Skibbild øde, men
maa snart være blevet bygget op
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igen, saa der nok hele Tiden i
1700erne har været 2 Gaarde.
Mærkelig nok har der i en Del
Aar boet Folk uden for Bondestan
den paa den ene Gaard. I 1774
havde Monsieur Wichmann et
Barn i Kirke, som blev kaldt An
dreas. Madam Bagger paa Ha
strup bar det. — Det er ogsaa
nogle sære Navne, Folkene har
der i 1787.
Ebenezer Pedersen (Perle) blev
i 1789 gift med Kirstine Nielsdatter fra Grene. Moderen, Charlotte
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Perle, døde i 1801 i Toftlund i
Ikast. Ebenezer opholdt sig den
gang i Espe i Sjælland og kom
ikke hjem til Skiftet. Han var ene
ste Arving, men der blev intet at
arve.
I Begyndelsen af 1800erne er
der en Del Udstykning i Skibbild,
og den ene Gaard blev delt i 2
(N. 36 og 37). 1 Matriklen 1844
er der altsaa 3 Gaarde, foruden
nogle Huse, der i Tidens Løb og
saa er blevet til Gaarde.
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Fasterholt.
Vi lader nu Jensine Jensen for
tælle videre om Østersognet i
„Mands Minde“.
Hvis man for 100 Aar siden
kunde have staaet paa Fasterholt
Bakke og set ud over Østersognet,
vilde man have faaet et helt andet
Landskab at se end det, man nu
ser. Mod Sydvest var der Mose og
Hede. Synsranden begrænsedes
af det smukke Sandfeld Bjerg, der
ligesom nu laa med det grønne
Egekrat paa sit brune Bryst. Nord
for Aaen laa Holtumgaardene, den
nærmest Amtsvejen dog nede i
Engen. Udmarkerne fra Holtum
naaede helt over til Fasterholt
Jorder, saa Holtum og Fasterholt
var Naboer. — Mod Øst saa man
Bjerre Bakke, hvis højeste Top nu
krones af en Genforeningssten.
Dengang var Bakken og Sletten
foran lyngklædt; men ved Bak
kens Nordøsthjørne laa Bjerregaard med en Plet opdyrket Jord
omkring. Mod Syd ved Aaen saas
Skibbildgaard med 2 mindre Gaarde ved hver Side, og mod Nord
de mange Hundrede Td. Land
Hede helt over til Rind Sogn. Mel
lem Skibbild og Holtum laa Torn
vig ved Aaen. F61k har foretruk
ket at bo, hvor der var Eng. De
mange Rester af Egekrat og Ene

bærbuskene vidner, ligesom de
gamle Stednavne, om, at der har
været Skov i Arnborg.
Fasterholtgaard var en al de
største Gaarde i Sognet. Den eje
des af Palle Fasterholt. Besætnin
gen var som Regel omtrent saadan: 1 Par Heste, 2 Par Stude,
10—12 Køer, nogle Ungkreaturer
og ca. 200 Faar. — Palle var gift
med en Datter fra Holtum.
De
havde 6 Sønner, hvoraf de 4 hed
Peder: P. Munkballe, P. Sandfeld,
P. Damholt og P. Dørslund.
De
andre to var Mads Pallesen og
Erik Fasterholt. Palle Fasterholt
var, som før nævnt, nøjsom og
dygtig, men han var tillige en god
Mand, der var villig til at hjælpe,
naar det trængtes, ikke gerne med
Penge, som man havde faa af i de
Tider, hellere med Fødevarer el
ler Foder.
Som Barn hørte jeg følgende Hi
storie, der er karakteristisk for
Datiden:
Palle var en Søndag taget hen
til en Gaard, hvor de havde en
ung Datter, som han syntes kunde
passe til Kone for en af hans æld
ste Sønner. Det var jo bedst, at
Forældrene ordnede saadari no
get; det havde de unge selv for
lidt Forstand paa. Efter at han
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havde spist Meldmad og snakket
en Stund om sine Sønner, rykkede
han frem med sit Ærinde. For
ældrene syntes ogsaa godt om
Forslaget, og de unges Fremtids
udsigter
drøftedes indgaaende,
indtil Konen pludselig udbrød:
„Mo vi ett liggåt heller hør, om
hun vil ha’ ham!“ — Saa gik hun
ud for at finde Datteren, der uden
at ane, hvor højtidelig Stunden
var, var ved at „staa Enke“ med
sine yngre Søskende. Moderen
sagde helt forarget over dette
Syn: „Her render du og flasser
som en hiel Båen, endda du er
næsten gywt!“ Da Datteren lidt
benovet kom ind i Stuen, blev hun
straks stillet over for Spørgsmaalet og sagde efter et Øjebliks Be
tænkning, at hun vilde hellere ha
ve en af de yngre, „hvis det skul
de være“. „Det kan du godt faa!“
sagde Palle. „Men det er bedst, at
vi får æ Handel gjord færre, no da
vi hår begynd!“
Ogsaa i Fasterholt fik de en
Forskrækkelse i 1844, efter hvad
H. P. Hansen fortæller, idet Øv
righeden kom for at snuse efter
Brændevinstøj. Aftægtsmanden, gi.
Pæ Thomsen, viste en højst upas
sende Adfærd og paastod, at ingen
havde noget at byde eller befale
her uden hans Søn Palle, som var
Gaardens Ejer. Men da Palle kom
hjem, var han fåle flink, og da de
spurgte efter Brændevinstøj, kom
han baade med Flaske og Glas.
Han troede jo, de var blevet hæ
02

gen efter en Dram. Andet „Bræn
devinstøj“ fik de ikke at se her.
... Af Sønnerne fik P. Sandfeld
Gaarden (1874) og havde den, til
han i 1898 solgte den til J. H.
Deuntzer. P. Damholt havde tid
ligere faaet en Del af Gaardens
Jord længere mod Vest. Paa hans
Grund blev Damholt Skole byg
get. — P. Munkballe byggede
mellem Bjerre og Fasterholt, og
saa paa Hjemmets Jord. (Nu er
der flere Ejendomme paa de her
nævnte Steder). — P. Sandfeld og
P. Damholt havde ingen Børn,
derimod havde P. Munkballe en
Flok dygtige Børn, hvoraf en Søn
har Gaarden.
P. Sandfeld lignede meget sin
Fader, en nøjsom Slider, der ikke
satte sine Tjenestefolk til strenge
re Arbejde end det, han selv tog
sig paa. Ad den sandede, dybspo
rede Vej til Fasterholt hentede
han hvert Aar Snese af Mergellæs,
som hans Folk først havde gravet
op af Skivildgaards store Mergel
leje. — Offentlige Udgifter var
han, ligesom Faderen, en Mod
stander af. (Et Eksempel desangaaende nævnes senere). Men selv
var han godsindet; han havde f.
Eks. flere Aar to Børn i sit Hjem;
der havde mistet deres Fader og
havde en stor Søskendeflok. Da
han solgte Gaarden, beholdt han
selv en Parcel, som han byggede
paa. Hans Kone hed Trine og var
fra Skovbjerg.
Deuntzer plantede Plantagen.

Der er 820 Tdr. Land med Naaletræer. Den utilplantede Jord er i
god Kultur. Der er Forsøgsmark i
Mosen. I 1915 solgtes Gaarden og
Plantagen til Dir. A. Rasmussen,
Herning, og N. Meldgaard, Lille
lund. Den nuværende Ejer er Læge
Vad, Thyregod, der er en Land
mandssøn fra Ikast.
Bjerre.

Om Troels Bjerre, der boede
her for 100 Aar siden, ved jeg el
lers intet; men én Rigdom gik i
Arv til hans Børn: de var alle
meget nævenyttige, og denne Arv
gik videre til Børnebørnene.
Jens Bjerre, som fik Gaarden,
husker jeg som en lille fastbygget
Mand med store, buskede Øjen
bryn og venlige Øjne. Han holdt
meget af Børn og havde altid et
venligt Ord til os, naar vi traf
ham. Der var aldrig noget forjaget
over ham, og skønt han bestilte
meget, havde han altid Tid til at
give Naboer og Venner enHaandsrækning, naar det trængtes.
Hver eneste Vinter bød Jens
Bjerre Familie, Naboer og Venner,
store og smaa, til „Ywlbojl“ i
Bjerre. Naar der var spist ved det
lange Bord i Dagligstuen, blev
der danset i Storstuen til Harmo
nika eller Violin. Naar saa det
havde varet til Kl. 1—2, blev der
drukket Kaffe med Julekage og
Rugkringler, inden Folk vandrede
hjem. Selskabelighed var der el
lers ikke meget af paa Egnen.

Kr. Bjerre har bygget Gaarden
om. Hans Broder, Troels Bjerre,
blev gift med Kr. Markussens Dat
ter; de fik et Stykke af Gaardens
Hede Nordøst for Bjerre Bakke.
Han dyrkede Heden op, plantede
Læbælter og en køn, stor Have.
Siden byttede han sig til Skibbildgaard.
Slægten fra Bjerre.

En af Troels Bjerres Sønner,
Niels P. Troelsen, kom med i Kri
gen i 64 og hjalp til med at sko
Hærens Heste. Senere købte han
et Stykke syd for Arnborg Kro og
byggede et Hus af Ler og Lyng.
Hans Kone, Maren, var fra Skov
bjerg. Folk kaldte ham P. Smed;
men foruden at smede fik han ogsaa Heden dyrket op, og det fat
tige Hus blev til en firlænget
Gaard med en god Besætning
(Pederslyst). — Sønnen, Skov
Troelsen, har Gaarden nu. Den
ældste Søn, Troels Troelsen, købte
sin Morbroder Niels Lauridsens
Gaard; han drev den forfaldne
Gaard vældigt op,
plantede,
merglede og anlagde en Van
dingskanal, der var ca. y2 Mil
lang. Siden 1895 har han været
Købmand i Arnborg. (H. P. Han
sen har skrevet en interessant Ar
tikel om hans Virksomhed i „Fol
kebladet“). — Endnu en Søn, Chr.
Troelsen, har dyrket et Stykke af
Holtum Hede op Syd for Lande
vejen og bor der. Han er gift med
Ane Marie Nielsen, en Sønnedatter
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af gi. Niels Birkebæk. Den fjerde
af P. Smeds Sønner, Niels, er Husog Bilejer i Arnborg By.
... P. Smeds Broder, Erik, eller
„Jærrig Smed“, som Folk kaldte
ham, købte Niels Ronnums Hus,
hvortil hørte et Stykke Hede mel
lem Bjerre og Skibbild. Huset var
meget simpelt, bygget af noget
gammelt Træ, som var kasseret
fra et Bindingsværkshus; Jærrigs
Søn, Troels Eriksen, beskrev det
saaledes:
„Hytten var 15 Alen lang og 6
Alen vid. De 2 Fag ved Husenden
var indrettet til Stue med 2 faste
Senge ved den ene Side; disses
Forside var Brædder, og Bagsiden
Muren, dækket et Stykke op med
en flettet Halmmaatte. En Bilæg
ger, et gammelt Bord med fast
Bænk og et Par Stole med Halm
sæder var hele Bohavet. Det næste
Fag var delt til Køkken og Gang,
det fjerde Fag var til Stald for en
Ko og nogle Faar, og de 2 sidste
Fag til Lo. Loftet var Lægter
med Tørv over, Gulvet i Stuen
var af stampet Ler, og i Resten af
Huset den bare Jord.“
Erik var lille og spinkel, men
han kunde ikke alene dyrke Heden
op, men ogsaa smede og tække.
Ved en Arbejdsdag paa ca. 13 Ti
mer kunde han tjene 5 Mark som
Smed, men kun 2 Mark i Dagløn
som Tækkemand. — Der siges, at
de kun havde en Gryde, en Pande
og to „Sætter“, da de flyttede ind;
men de var flittige og ihærdige.
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Først blev der bygget Stald, og
11 Aar efter Overtagelsen kørte
Erik til Horsens med sit Stude
spand og kom hjem med Tømmer
til et nyt Stuehus.
Da Sønnen, P. Eriksen, overtog
Gaarden, var der en køn firlænget
Gaard. Han solgte Gaarden i
Krigstiden og byggede et Hotel
ved Fasterholt St. Hans Kone,
Kirsten, var Jens Bjerres Datter.
En anden Søn, Troels Eriksen,
byggede paa den nordlige Del af
Lodden. Han var en dygtig Mand
med mange Interesser. Han byg
gede selv en Husmølle paa Gaar
den. („Nørholm“). Ogsaa tog han
virksom Del i det kirkelige Arbej
de i Sognet. Da hans Søn, Erik,
overtog Gaarden, byggede han et
Hus i Fasterholt og blev Vejer og
Maaler ved Stationen. Desuden
reparerede han Stueure og satte
mange Bornholmere i Gang, som
var „opgivet“ af de faglærte Ur
magere. Hans Enke lever endnu
hos Svigersønnen, Ove Andersen i
Skibbild. Erik Smed har flere
Børn udensogns.
Troels Bjerres tredie Søn, P.
Troelsen, blev en dygtig Hedeop
dyrker i Voulund.
... Da Niels Ronnum havde
solgt til „Jærrig Smed“, byggede
han paa samme Maade to andre
Huse, det vestligste blev købt af
Niels Væring, det østligste af
en Mand, som kaldtes „Lille
Thammes“. Senere havde Jens
Overgaard og Niels Thomsen dis-
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se Gaarde. — Jens Eriksen Overgaard døde ung; nu bor Ludvig
Kjær (fra Overgaard) der. —
Jens Eriksens yngre Broder, Erik
Eriksen, byggede paa en Lod fra
Ejendommen Nord for Bjerre Bak
ke. Han er kendt over hele Jylland
for sin Evne til at vise Vand med

en Pilevaand. Han har nu i Aar
solgt Gaarden og er flyttet ned til
Stationsbyen.
Den østlige Gaard fik Th. Thom
sen; men den gamle Niels Thom
sen overlevede Sønnen, hvis Enke
og Børn nu har Gaarden.
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Skibbild.
35. Skibbildgaard ligger ved
Aabrinken lige Øst for Banen. Her
menes den oprindelige Gaard at
have været, som de andre er skilt
fra. Der er 2 Gaarde Øst for og 2
Vest for Skibbildgaard. Tæt ved
det østlige Skel ses den vældige
Mergelgrav, hvorfra der er kom
met Tusinder af Læs. Sagnet for
tæller, at en tidligere Ejer fik
Skelstenen flyttet, da han opdage
de, at der var Mergel i Brinken
Til Straf gaar han efter sin Død
nede i Engen og bærer paa Ste
nen.
Her boede Kr. Skibbiid og Ko
nen, Ellen, som var fra Brande.
Han døde 1870, og Ellen snart ef
ter som Følge af en ulykkelig
Hændelse. Sønnen, Laurids Chri
stensen, fik Gaarden. Han havde
været med i 64 og nævnte ofte
den Dødsangst, han havde været
i, da de tyske Granater regnede
ned over Dybbøl Skanser. — Det
store Mergelleje var en god Ind
tægt for Ejeren. Hver Sommer
kørtes der Masser af ,,Lim“ fra den
store Grav. Det var Opdyrknings
tid. Hvert Aar blev nye, store
Stykker Hede og Mose brækket
op, og Studene slæbte Hundreder
af Læs gennem de sandede Hjul
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spor ud til de ny Marker. — Laust
Skibbild døde 1890, 48 Aar gi.
Hans Broder Otto fik bygget
paa den nordlige Del af Marken
(35 d); hans Ejendom grænsede
ind til Bjerre og Munkballe. Efter
hans Død blev Enken gift med
Jørgen Christensen; Ottos Søn,
Johs. Christensen, har nu denne
Gaard.
Laust Skibbilds Enke, Bodil
Marie, blev gift igen med J. Chr.
Jensen fra Rind. Af Lausts Børn
var Jens i mange Aar Købmand i
Fasterholt (nu Ikast), og Mette
blev gift med Niels Pedersen. De
havde Gaarden, til de i 1906 byt
tede med Troels Bjerre.
Under Krigen blev der fundet
Brunkul i Jorden. Troels havde da
netop solgt Gaarden til en høj
Pris, men Staten eksproprierede
den langt under denne Pris. Troels
søgte sin Ret ved Domstolene,
men opnaaede kun at faa Gaarden
tilbage for 7000 Kr. efter Krigen.
Men da var Jorden ødelagt, selv
Engen Syd for Gaarden havde lidt
uoprettelig Skade. Troels bor nu
i Stationsbyen; nu har hans Svi
gersøn Gaarden.
Øster Skibbild var blevet delt i
flere Gaarde. Øst for Skibbild-

gaard boede Terkel Pedersen i den
gi. 0. Skibbild Gaard (3); en
Datter, Else Marie, blev gift ung
med Kr. Markussen. „A håj ett
van andt end Hjord, da A sku te
å væ Kuen!“ sagde hun. Hun var
høj, lidt foroverbøjet, med milde
Øjne. — Kr. Markussen, som fik
Gaarden med hende, var en stærk,
ædruelig og dygtig Mand, men
haardhændet over for sine Dren
ge. Han var Veteran fra Treaarskrigen, og kunde man faa ham til
det, var han god til at fortælle. Fra
Istedslagct kunde han gengive
mange Enkeltheder. Sig selv om
talte han ikke meget, dog fortalte
han fra Kampen ved Øvre Stolk:
„Nogle af Kammeraterne vilde put
te sig ved Hegnet, men jeg sagde:
Det er bedre at gaa løs paa dem,
des snarere faar det Ende.“ Det
laa absolut ikke for Kr. Markus
sen at nøjes med Defensiven. Han
havde mistet sit ene Øje, dog ikke
i Krigen. Han havde nok faaet det
stukket ud engang, da han sprang
løs paa en ung Tyr, der var blevet
„mandhvolm“. Som Barn tænkte
jeg mig Rolf Krakes Kæmper om
trent som Kr. Markussen.
Som Landmand var han konser
vativ og betænkelig ved ny Meto
der. „Krat ett så møj i æ Senner,
dem hå Vorherre lædt gro, forre te
æ Juerd ett ska flyv hen!“ sagde
han til Fader, da han søgte at
rense Jorden ved Skibbild Skole
for Kvikgræs. Af Sønnerne fik
Markus Gaarden. Han var en rask

og livlig Mand, en sikker Jæger.
Under Verdenskrigen sagde han
til mig: „Bryder Fjenden ind i
vort Land, kan jeg tage en Tørn
endnu. Jeg kan nok haandtere en
Riffel, selv om jeg ikke længere er
ung, og vil ikke stemme for, at
vi skal lade os slaa ned uden at
slaa igen.“ Han solgte Gaarden til
en Mand, der spekulerede i Brun
kul, men beholdt noget af Jorden,
som han byggede paa. Hans yng
ste Søn, Jens, og Enken har nu
denne Ejendom. (Nu 37b, 37a er
gaaet over paa en anden Ejen
dom).
En anden Søn, Terkel, byggede
paa noget af Gaardens Jord og
dyrkede den op. Hans Enke boi
nu hos Datteren og Svigersønnen
i Skibbild Skole; nu bor P. Knud
sen Kristensen her.
Broderen Kristen blev den før
ste Købmand i Skibbild, men da
han blev gift 2. Gang med Kr. Pallesens Datter i Tornvig, blev han
Landmand i hendes Fødegaard.
Den yngste af Kr. Markussens
Sønner var Otto. Han var god*
begavet og fingernem, men fuld if
Spilopper, hvad der ikke faldt i
Faderens Smag. Da han en Dag
var ude i Marken for at flytte, saa
han en Ko klø sig i Nakken med
Bagbenet og tænkte: „Det maa jeg
ogsaa kunne gøre!“ Han prøvede
det først staaende, men det gik
ikke. Saa satte han. sig ned og
baksede virkelig saa længe med
det, at han fik Foden om i Nakken.
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Men hvem skildrer hans Rædsel,
da han opdagede, at han ikke kun
de faa den tilbage igen! Han sled
og svedte og græd. Tænk, om
han skulde indtage den Stilling
Resten af sine Dage! 1 det samme
kom hans Fader anstigende, sam
lede Tøjrekøllen op undervejs og
brølede: „Skal du ligge der og
trimle dig, din slemme Knægt, i
Stedet for at flytte!“ Otto troede,
at hans sidste Time var kommet,
gjorde en frygtelig Anstrengelse
fik Foden over Nakken og greb
Flugten. Men mange Dage efter,
var han saa øm og stiv i Nakken,
at han ikke kunde dreje Hovedet.
Otto blev Smed, udvandrede til
Amerika, og nu har man i mange
Aar ikke hørt fra ham.
Foruden Kirsten Marie, der blev
gift med Troels Bjerre, havde Kr.
Markussen endnu en Datter, Katri
ne, der døde som ung af Bryst
syge. Else Marie fortalte engang
Moder, at hun havde sørget saa
meget over Datterens Død og
længtes efter hende, saa hun næ
sten ikke syntes, at hun kunde ud
holde det. Men et halvt Aars Tid
efter vaagnede hun om Natten ved
et Lysskær og saa Datteren staa
lige ved Sengen og se paa hende
med et glad Smil. Else Marie greb
efter hende og sagde hendes
Navn, men hun veg tilbage, Skæ
ret slukkedes, og Synet var bor
te. „Men siden har jeg ikke sørget
over hende som før,“ sagde Mode
ren, „jeg ved, at hun er hos vor
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Frelser, hvor vi om nogle Aar skal
mødes.“
Da Markus havde overtaget
Gaarden, blev der bygget et Af
tægtshus med Jord til nordenfor.
Her døde Kr. Markussen og senere
Else Marie. Ove Andersen fik senereStedet; han er gift med Troels
Eriksens Datter, Ane. De har købt
og tillagt den Jord, der hørte til
Skolen og har nu en smuk, trelæn
get Oaard.
1 den anden 0. Skibbild Oaard
boede Peder Therkildsen. Han
var en af de første paa Egnen, der
prøvede ny Driftsmetoder. Han
var en meget interesseret Mand,
læste meget og skrev godt for sig.
Han begyndte Engvanding og
havde en smuk Have med Frugt
træer og Frugtbuske. Han døde
1884, 59 Aar gi. Sønnen, „unge“
P. Therkildsen, fik Gaarden, som
han solgte i 1916 til et Brunkuls
selskab. Han døde udensogns 1936,
87 Aar gi. En Søster til ham, Kir
sten, var blevet gift med Troels
Kristensen fra Brande. De fik i
1879 en Parcel af Gaarden. Da
Brunkul efter Krigen ikke havde
stor Værdi, vilde Selskabet godt
sælge P. Therkildsens Gaard igen;
den blev købt tilbage af Troels og
Kirsten, der gerne vilde bevare
den i Slægtens Eje. Engen var dog
delvis ødelagt af de dybe, vand
fyldte Huller. Nu har Troelses
Svigersøn, Hans Jakobsen, begge
Ejendomme, som igen er lagt
sammen.
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I et Hus paa Marken boede i
mange Aar Hanne Væverpige. Det
maa være hende, som R. Griinfeld
har skildret i sin lille Bog: „Hvor
Heden blomstrer“. Huset staar
endnu, ubeboet.
I en Ejendom mellem Gaardene
(Nr. 49) boede fra 1877 „Thomas
Braaend“, hvis Enke blev gift med
Kr. Ramskov. Det er der, hvor nu
Anders Søndergaard Madsen bor.
Vest for Skibbildgaard boede
Jens Nygaard og hans Kone Abelone, der var Søster til Kr. Skib
biids Kone. De havde i Begyndel
sen af 80erne et Aftægtshus ved
Gaarden og var meget gamle, men
gik alligevel i Dagleje. Jens tær
skede og Abelone hjalp ved Faareklipning og Slagtning. Deres Søn,
Knud, havde Gaarden og efter
ham igen hans ældste Søn, Jens,
som flyttede til Brande (36b). —
Længere Vest paa boede Mikkel
Pedersen, ogsaa kaldet „Store
Mikkel“ — vistnok nærmest i
Modsætning til Konen, der var lille
og tynd. Mikkel kunde ligesom gi.
Niels Birkebæk en Mængde Ord
sprog og Bibelord udenad. Talte
man med ham, var det altid spæn
dende at høre, om han vilde bruge
et af disse Fyndord, eller om han
vilde udtrykke sig med sine egne
Ord. Sønnen Jens fik Gaarden,
men døde ung. Hans Enke, Marie,
drev Gaarden i mange Aar, senere
Sønnerne. Nu A. Kjerstin Peder
sen (36a).
(Saavidt Jensine Jensen. Hun

har ydet flere Bidrag, som vil
komme til Nytte i de følgende Af
snit sammen med andre Optegnel
ser).
1 Skibbild Gaard nævnes Rs.
Nikolajsen 1711, Sønnen Nikolaj
Rasmussen 1728 (død 1760) og
igen dennes Søn, Rs. Nikolajsen,
1766. Sidstnævnte flyttede vistnok
til Heesgaard, hvor Navnet findes
i 1789; han var muligvis Fader til
Nikolaj Rasmussen i Kirkegaard.
— Skibbild By og Stationsbyen
kan betragtes som een By. Kirken
hedder Skibbild Kirke; men Sta
tionen fik Navnet Fasterholt, fordi
der i Forvejen var en Skibbild St.
(i Nøvling). I Byen findes Kirke,
Skole, Friskole, Forsamlingshus,
Missionshus,
Købmandshandel,
Mølle, Andelsmejeri, Mosestation,
Elektricitetsværk (1921),
samt
Jernbanestation og Postekspedi
tion.
Kirken opførtes 1897 af røde
Mursten og bestaar af Kor og Skib
med Spir (Tagrytter) og er tækket
med Skifer. Bygget i gotisk Stil
(Arkitekt Winholt), opført af Mu
rermester J. C. Rønnow og Tøm
mermester J. C. Andersen, Her
ning. Altertavlen er en Kopi af A.
Kiichlers „Marie Bebudelse“. Kir
ken indviedes 30. Maj 1897 af
Biskop Gøtzsche i Nærværelse af
Provst Koch, Herning, og de fleste
af Omegnens Præster. Den tager
sig smukt ud paa det vide og flade
Terræn derude.
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Torn vig.
Tornvig kom ligesom Skibbild
under Karstoft, der ejede Gaarden
i 1703 og endnu i 1766. Sidst
nævnte Aar var Landgilden 4 Rd.,
og Tornvig blev ligesom Skibbikl
i 1766 solgt af Poul Østergaard
paa Nr. Karstoft til Prokurator
Bagge paa Hastrup. Ved Auktio
nen over Hastrup Gods 1771 var
der intet Bud paa Tornvig. Gaar
den kunde jo dog altid bruges som
Pant, og i 1776 pantsatte Bagge
den saaledes til Jens Larsen i Nr.
Kollemorten. 28. Maj 1784 blev
Fæsteren Peder Hansen Selvejer.
Lidt før 1800 er Tornvig blevet
delt i 2 Gaarde og et Hus, hvori
Jakob Skrædder boede (senere i
Tiden Chr. Christensen, Husum).
Lidt efter 1800 boede Chr. Chri
stensen i den vestre Gaard og
Mads Jensen i den østre.
Ved
Auktion i 1829 købte Erik Peder
sen den vestre Gaard. Senere
boede her Palle Tornvig og hans
Søn, Chr. Pallesen. — Den østre
Gaard fik Erik Eriksen 1830, se
nere Søren Eriksen 1838 og Jens
P. Eriksen 1864.
Af de 4 Ejendomme, som for 50
—60 Aar siden fandtes i Tornvig,
laa Chr. Husums (Nr. 29) nær
mest Amtsvejen, saa Møllen (30b)
og derefter de 2 gi. Tornviggaar110

de (30 og 31). Marken gik fra de
smalle Engstrimler op over Skræn
ten til Gaardene og derpaa over
Tornvig Bjerg og videre til Skib
bild Bæk. Ogsaa en Del af Mosen
Nord for Bækken hørte til Torn
vig. Da Loddernes Bredde ved
Udskiftningen blev i Forhold til
Hartkornet, var Chr. Husums en
lang, men smal Strimmel. Møllegaarden, som var en senere Ud
stykning, havde kun Jord til Bjer
get. Paa Skrænten fandtes en Revl
Egekrat. Tornvig Bjerg og Holtum
Bjerg skiltes ved en „Slund“.
Gaardene laa smukt paa Aaskrænten; man kunde derfra øjne nogle
Gaarde i Flø. Skrænten var stejl.
Nedkørslen til Vandmøllen var
næsten halsbrækkende, naar Jor
den var frossen; ellers bremsede
Sandet jo noget. Iver Poulsen i
Vildbjerg, som er født i Holtum,
har hørt Tale om den gi. Kørebro
ved Tornvig Mølle. Folk kom fra
Brande over Broen og videre ad
Søby til. Senere var der Gangtræ.
Langs Engen gik „æ gi. Vej“, en
Markvej, som vel har været For
bindelse mellem Gaardene.
Ane Marie Troelsen fortæller
om Chr. Husums skønne Have med
de frodige Køkkenurter og de dej
lige Blomster: Iris og Krokus, Nel-
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liker og Valmuer, Morgenfruer og
Kornblomster og meget andet. Og
udenom laa det akkurate Have
dige med Pil, som blev stynet og
beskaaret ,saa der aldrig var grim
me eller visne Grene. Mange Bi
kuber var der udenfor. Her var
baade Duft og Liv en varm Som
merdag. Forældrenes Ordenssans
gik i Arv til Børnene. Af dem byg
gede Maren ovre ved Bækken og
flyttede derover med sine gamle
Forældre, som døde der. Senere
blev hun gift med Søren Pedersen
fra Skibbild og solgte den ny
Ejendom til sin Søster Karen
Thomsen, hvis Søn ogsaa har boet
der en Tid. Det er dér, hvor nu
Chr. Sørensen bor. — Den gi.
Ejendom tilhører nu Konsul Ludvigsen, som har nedlagt Gaarden
og tilplantet Marken.
Kjeld Langkjær købte den ve
stre Gaard i 1846 og solgte den
straks igen, men fratog en Mark,
hvorpaa han vistnok 1850 bygge
de Vandmøllen, som senere ejedes
af Sønnen Thomas. Den har haft
en Masse Ejere; blandt de første
kan nævnes: C. F. Scheibel,
J.
Conrad Diderich, Anton Lycke,
1870, C. A. F. Olesen, 1878. Sidst
nævnte havde en meget smuk Dat
ter, Martine, som blev Skolerytter
ske og senere gift med en Greve i
Østrig. Siden 1916 tilhører Møllegaarden Konsul Ludvigsen. Besty
rer: Senius Olsen. Møllen bruges
nu ikke.
Kjeld Langkjær stiftede 1. Dec.

1853 det langkjærske Legat, bestaaende af 200 Rdl., hvis Renter
uddeles til Husarme i Arnborg.
Aug. Eriksen fortæller, at da han
vilde giftes med Maren Pedersdatter, gi. Niels Holtums Enke, (f.
1796, død 1874), forlangte hun, at
han skulde oprette dette Legat, og
at det var hendes Penge, som blev
brugt dertil.
Om Kjeld „Stamp“ er der man
ge Fortællinger fra den Tid, da
han boede i Brande, og da han
havde været, hvad man kalder „en
svår Kaael“, mødte der mange ved
hans Begravelse for at høre, hvad
Præsten vilde sige om ham. Men
Kjeld havde bestemt, at der ingen
Ligtale maatte holdes over ham,
hvorfor en Mand sagde: „Kjeld
har narret Folk, mens han levede,
nu har han ogsaa narret dem, efter
at han er død.“
Chr. Pallesen gik en Dag i
1877 til Herning for at købe et Par
Træsko og et nyt Lommeur, men
kom ikke igen. Iver Poulsen vat
som lille Dreng med til at lede
efter ham. Man fandt ham i Holtum Bæk; men han maa have væ
ret syg eller bevidstløs, da han
faldt i, thi der var saa lidt Vand,
at det ellers vilde være utænke
ligt, at han kunde drukne i del.
Hans Enke blev gift med Peder
Hansen. Nu bor Chr. M. Christen
sen her.
Den østligste Gaard (31) eje
des af Jens P. Eriksen,
en lille
tør og meget forsigtig Mand. Naar
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han dyrkede Hede op, tog han
kun en halv Ager ad Gangen, for
tæller Ane Marie Troelsen. Søn
nen, Søren P. Eriksen, fik Gaarden i 1903. Senere mange Ejere.
Nu Martin Møller i Aarhus.
... Jensine Jensen siger, at der
var et tydeligt Sprogskel ved Holtum Aa. 1 Arnborg sagde man t.
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Eks.: Plag, Kjør’es og malke, men
i Brande og Ejstrup sagde man:
Kioj, Nøds og molk’. Aug. Erik
sen siger, at i Vestersognet sagde
man „Ko“, men i Østersognet sag
de man „Ku“. I Kirkeregnskabet
for 1584 nævnes den Kirken til
hørende „Ku“ — og det Aar vat
Kirkeværgen fra Tornvig!

Niels Kragelund

Hjøllund Møllegaard, 1936.
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Holtum
Holtum tilhørte i 1683 Lyng
holm, men i 1709 ejede Viceprovst
Mourits Høyer den ene Halvpart af
Holtum, som han det Aar solgte til
Jens Nielsen i Skærlund. I 1731
køber Jens Nielsen en Part af den
anden halve Holtum af Claus Cordsen, Borger og Handelsmand i Hor
sens; 1733 og 1741 udsteder han
Pantebreve til samme Claus Cordsen, som altsaa har Prioritet i den
ne Gaardpart, som kun er en min
dre Del af 0. Holtum.
Denne
Gaardpart bebos af Mikkel Niel
sen. 1 1743 sættes Selvejer Thomas
Holtum i Skat og skal betale 5 Rd.
16. Sk. — Hans Formue sattes til
130 Rd. Hans Husfolk er en Pige
og „en fattig Dreng“ (som slipper
for Skat). — I 1691 nævnes Niels
Pedersen i Holtum som Kirkevær
ge. Han dør 1739. En rimelig For
klaring paa Forholdene vilde det
være at antage, at Jens Nielsen,
Mikkel Nielsen og Thomas Holtum
er hans Børn; men helt bevises
kan det jo ikke. Det ser ud til, at
Folkene i Holtum har ført en haard
Kamp for at hævde sig som Selv
ejere; men i Længden har de ikke
kunnet holde Hundene fra Døren. I
1787 er de begge Steder Fæstere;
men 2 Aar efter er de to Holtummænd dog begge Selvejere. De sid

ste Afsnit af Kampen vil nok have
været at læse i de forsvundne Panteprotokoller. — I Aaret 1812 køb
te Niels Nielsen Gaarden for 1000
Rd. — Han og hans Hustru, Maren
Pedersdatter fra Skovbjerg, lavede
i 1833 et Testamente, saaledes at
den længstlevende af det barnløse
Ægtepar skulde arve det hele, men
betale 20 Rd. Sølv til Arvingerne i
Tilfælde af nyt Ægteskab. Saa dø
de Niels Nielsen i 1838, og da Ma
ren senere giftede sig med Kjeld
„Stamp“, maatte hun jo ud med
den stipulerede „Forlystelsesskat“,
men fik desuden samtidig stiftet
det forhen omtalte Legat.
Niels og Maren havde imidlertid
haft en Plejedatter, som blev gift
med Niels Iversen fra Hesselvig, og
de fik Gaarden. Niels Iversen var
en giøg Kaael, der hidtil havde er
næret sig som Skoleholder og
Studehandler (å wa lig gue te beg
ge Diel); han fortsatte med lidt
Studehandel, drev Gaarden godt
og blev rig. — Laust Frandsen si
ger, at dengang kunde Folk sidde
ved nogle sølle Gaarde og tjene en
Masse Penge. Hans Datter, Ane
Malene, blev gift med Niels Birke
bæk (den Yngre). Han var en me
get dygtig Landmand, en Frem
skridtsmand og en Slider. En Del
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Aar var han Sogneraadsformand,
senere flyttede han til Skarrild.
Sønnen, Niels Holtum Nielsen, fik
Gaarden, som han i 1917 solgte til
Fabrikant Ludvigsen, Hellerup. —
Datteren, Ane Marie, blev gift med
Chr. Troelsen (tidligere omtalt un
der Bjerre). De har en Gaard paa
Holtum Mark (27e). — Niels Iversens Datter, Nielsine, blev gift
med Laust Frandsen fra Toudal.
Han lever endnu og bor hos sin
Datter og Svigersøn i Arnborg By.
Trods sine 87 Aar er Laust meget
skæmtsom. Han siger, at han
egentlig ikke var kvalificeret til at
faa en saa rig Pige. „Men A narret
hind da te å gywt sæ med mig, og
A håj hind da osse i 50 Oer!“ —
Niels Iversen havde bygget en ny
Gaard fra Holtum, hvor han selv
først boede. Der kom de til at bo.
Frans Toudal Frandsen fik denne
Gaard i 1916. (Ni P. J. Jørgen
sen).
Laust Frandsen har i tidligere
Tid været Spillemand, og drevet
noget Kreaturhandel; han kan ogsaa synge gamle Viser og har sun
get Plader ind med saadanne. Han
er en kvik og god Fortæller, og ad
skilligt af, hvad han har fortalt er
— direkte eller ad Omveje — tid
ligere gengivet her. Da jeg syntes,
at han skulde give mig en ekstra
Historie til sidst, fortalte han føl
gende fra sine yngre Dage:
„Der var jo mange, der brugte
Jagten med Held, og saa var jeg
kommet i Tanker om, at det kunde
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være skønt at prøve, om jeg ogsaa
kunde faa en saadan god Jagt, og
en Dag „i æ søgn Ywl“ tog jeg saa
af Sted med Bøssen, skønt jeg godt
vidste, at jeg skød daarligt og hel
ler ikke havde udmærket mig i den
Retning som Soldat. — Det var
Frostvejr og lidt taaget, og da jeg
fik Øje paa en Flok Agerhøns,
smed jeg Træskoene mellem Plov
furerne og listede mig efter dem;
men de fløj, og jeg kunde ikke faa
Øje paa dem igen. Det var ude
ved FløKrat, og jeg stod og kunde
ikke orientere mig der ved Krattet.
Det var noget diset, og jeg syntes,
at det saa helt sært ud. Til sidst
fik jeg alligevel Øje paa et Par
Høns et godt Stykke henne; de
havde slaaet sig ned paa Pløjejor
den. Jeg tænkte, at maaske hele
Flokken kunde være der, og lagde
an paa dem og ramte ogsaa; for de
blev paa Pletten. Men da jeg
naaede derhen, saa jeg til min
Skræk, at „Hønsene“ var mine
egne Træsko, og at de var helt
skamskudt.“ — „A hår åller brugt
æ Jagt siden,“ slutter Laust, „og
der gik en hiel Oer, inden A fåtold
nower Mennesk æ Histårri; for A
tøt ett, A ku’ vær en bekjend!“
— Samtidig med Thomas Hol
tum boede der i 0. Holtum (Holtumgaard) en Peder Holtum og
efter ham Sønnen, Jørgen Peder
sen, hvis Datter, Mette Kirstine, i
1793 ægtede Hans Pedersen Flø,
som afstod Gaarden i 1835 til Sø
ren Nielsen Hauge. Hans Enke,
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Kirstine Hansdatter, ægtede Poul
Nielsen fraRonnum i 1841. Sønnen
af 1. Ægteskab, Niels Sørensen,
blev ihjelslagen af Lynild ved
Gaarden i 1861, 21 Aar gi. — I
1848 blev Poul Holtum som Enke
mand gift 2. Gang med Kirstine
Iversdatter fra Hesselvig. — I Be
gyndelsen brændte Poul Nielsen
meget Brændevin, og han brændte
ogsaa for andre, fortæller H. P.
Hansen; men skønt Kontrollørerne
færdedes „så sær grow“, opdagede
de dog intet; de var uhyre forsig
tige, ikke engang Tjenestepigen fik
det mindste at se. Dengang laa
Gaarden nede i Engen,lidtSydvest
for den nuværende Gaard. Her har
man kunnet se Træer og Rester af
Kaalgaardsdiget. Det var Poul, der
flyttede Gaarden op paa Skrænten.
Pouls Datter, Mette, og Svigersøn,
Jens Kidmose, fik senere Gaarden,
som de solgte i 1908. Den nuvæ
rende Ejer er Konsul Ludvigsen.
(Bestyrer: Chr. Uldum.) Ludvig
sen ejer jo foruden Holtumgaarde-

ne den nærmeste af Tornviggaardene. Noget af den forhen dyrkede
Jord er groet i Lyng og bruges til
Jagt. — Af Poul Holtums andre
Børn skal lige nævnes Iver Poul
sen, som nu bor i Vildbjerg. Han
byggede i Holtum Mose den Ejen
dom, som kaldtes „Bæktoft“ og nu
ejes af fhv. Friskolelærer Alfred
Nielsen. — Jens Kidmose lever
endnu og er vel en 80 Aar gi. —
Jensine Jensen har faaet ham til at
gøre Rede for forskellige Ting fra
denne Del af Sognet, og det er han
god til.
Poul Holtum skilte ogsaa en
Parcel, som er blevet til en Gaard,
fra til Datteren, Ane Marie, og
hendes Mand. Senere Mads Rahbæk og Sønnen P. Rahbæk; nu
Chr. T. Mortensen. Bæktoft er ble
vet delt i flere Ejendomme. Fra
V. Holtum er gaaet en Gaard, be
boet af Niels Birkebæks Søn,
Theodor Birkebæk. Ialt er der nu
8—9 Gaarde i Holtum.
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Sdr. Søby.
Denne Gaard har i gi. Dage lig
get ret enligt, skilt fra Resten af
Arnborg ved Moser og Heder; men
en gammel Vej fra Brande til Her
ning gik der forbi. Gaarden tilhør
te i 1683 Timgaard, men i 1690
Hans M. Benzon til Skjærsø og i
1777 Lars Jørgensen, Hesselbjerg.
1 1789 er den Selveje og beboes af
Niels Mouridsen og efter 1806 af
hans Søn, Mourids Nielsen, som
døde 1818. Hans Enke blev gift
med Chr. Christensen af N. Søby,
som 1851 skødede Gaarden til
Chr. Rasmussen, Frølund, senere
bl. a. P. Chr. Nielsen, Jens P.
Andersen m. fl. Nu Th. Rasmus
sen. — Allerede 1787 var der et
Fæstested paa Søby Mark, og i
1854 døde Lars Jørgensen, Fæ
stehusmand i Østerholm, 75 Aar
gi. — 1863 omkom hans Efter
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følger, Niels Nielsen, han væltede
og blev kvalt under et Hølæs.
Foruden Østerholm er der nu en
3—4 andre nyere Gaarde, samt
nogle mindre Ejendomme i S.Søby.
1 1874 blev Chr. Rasmussens
Datter i Søby, Birgitte, dræbt af
Lynild, 17 Aar gi. — 1 1878 blev
Husmand af S. Søby, Frands Ja
kobsen, fundet ihjelfrossen paa
Heden, 60 Aar gi. — I 1888 fand
tes Jens P. Christensens Hustru,
Ane Kristine Svejgaard, 31 Aar,
liggende død med Ansigtet mod
Jorden under en frossen Tørve
stak, som stod lige uden for Døren
mod Øst. — Om Aaen og Kanalen
ved Sdr. Søby er der tidligere for
talt. Ogsaa denne Del af Sognet
har jo været godt med under Ud
viklingens Lov.
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Toksvig.
Toksvig har fra gi. Tid tilhørt
Herningsholm, og er vistnok blevet
Selveje ca. 1780; men Pante- og
Skødeprotokollen fra den Tid er jo
nok brændt; væk er den da.
Den første Selvejer er vel nok
Mikkel Christensen, som skal væ
re født ca. 1707 og blev 86 Aar,
inden han døde som Aftægtsmand
i Toksvig. Sønnen, Chr. Mikkel
sen, døde omkring 1809, og Ane
Marie sad Enke ved Qaarden til
1825, da hun afstod den til Søn
nen Peder, der døde allerede 1829,
37 Aar gi., medens gi. Ane Marie
blev næsten 87 Aar og først døde
1843. Chr. Pedersen i Toksvig
(vistnok Peder Toksvigs Søn)
blev gift i 1851 med gi. Ove Ja
kobsens Halvsøster, Mette Kir
stine. De klarede sig helt godt og
samlede nok en Del Penge. Det
var jo moderne i de Tider.
Det
var før vi fik „den hær Dyrtid, der
tapper æ Fjæt å æ Bønder“. Deres
Datter, Ane Marie, blev gift med
Chr. Rasmus Christensen, der før
havde boet som Ungkarl og Hus
mand i Sdr. Søby. Senere har hans
Søn, Møller Toksvig, boet i Qaarden, og den nuværende Ejer er
Esra Nielsen. Efterhaanden er der
blevet 4 Gaarde til i Toksvig; men
de er af nyere Oprindelse.
Toksvig ligger omtrent der, hvor

Søby Aa og Rind Aa løber sam
men, og er i flere Henseender et
ejendommeligt Sted. Her er store
Enge og især det store Mergelleje,
hvorfra der i Tidens Løb er kom
met en Masse Mergel, hvilket har
givet Anledning til meget Liv og
Virksomhed. Og i gi. Dage skal
der have været et stort Myre
malmsleje her, og Egnens sidste
Smelteværk skal have været her.
Men det ligger jo alligevel saa
langt tilbage i Tiden, at ingen har
kunnet fortælle mig noget nærme
re derom. Men i den gamle „Trap“
fra 1859 findes følgende ret inter
essante Optegnelse:
„Ved Toksvig er fundet meget
store undergaaede Træer, dels
Naaletræ, dels Eg. De ligger langs
Kideris-Aaen, alle med Toppene
mod Sydost. Samme Steds findes
den gediegneste Myremalm; her
var ogsaa den sidste Smeltehytte
for Myremalmen. At Smeltningen
ophørte, var en Følge af Mangel
paa Brændsel, formedelst Skove
nes Ødelæggelse, idet man antog,
at Tørv ikke kunde bruges dertil,
og Klyne kendte man ikke den
gang. Landhusholdningsselskabet
har ladet et Kvantum Myremalm
fra Toksvig smelte i København
og vundet 26—28 pCt. rent Jern.“
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Arnborg Grene.
Grene tilhørte Arnborg Kirke
helt fra engang i Middelalderen til
1804. Da der blev private Kirke
ejere, fik disse jo Raadighed over
Kirkens Ejendomme, deriblandt
Grene, og en af dem, nemlig Jakob
Skophus,
boede selv
derude
(1738). Ved Auktionen over Kir
kegodset i 1804 blev Anders Chri
stensen og Chr. Jensen i Grene
Selvejere.
I Over Grene (Nr. 24) synes
Chr.Jensens Efterkommere at have
boet til 1830. I 1812, da Gaarden
tilhørte Jens Christensen, var der
10 Fag Stuehus, men kun Loft over
de 4. Over de andre 6 var der altsaa „Laj“, dvs. Rafter, hvorover
der var bredt Halm og Hedetørv,
som dog i Reglen var klinet og
kalket paa Undersiden. Men man
kunde jo ikke gaa paa saadan et
Loft. — 1 1830 købte Eskil Mad
sen Gaarden, og i 1860 overdrog
han den til Datteren Birte Marie
og hendes Mand, Peder Jensen.
Endnu engang gik Sdr. Grene i
Arv, nemlig til sidstnævntes Søn,
Eskild Jensen, som var den sidste
dér af den Slægt. Senere bl. a.
Gregers J. Gregersen, og nu Jens
Sloth Gregersen (siden 1933).
25. Neder Grene. Her boede ef
ter 1811 Thomas Poulsen og efter
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ham Sønnen,
Poul
Thomsen
(1838). Saa dennes Søn, Jakob
Poulsen, som i 1869 blev gift med
Mette Eskildsdatter fra Over
Grene, og senere hans Arvinger.
Den sidste af denne Greneslægt,
nemlig den tidligere omtalte Jakob
Grene Jakobsen, solgte i 1937
Gaarden til Akts. Oppenheim. Di
rektør Oppenheim havde faaet
Ideen til at danne et Opdyrknings
selskab. Hertil hører en Kapital
af 100,000 Kr., samlet af danske
Jøder i Anledning af Kongens Re
geringsjubilæum i 1937. Forelø
big ledes Foretagendet fra Hesselvig. I Sommer, da jeg var der
ude, saa jeg, at de havde fjernet
de gamle Bygninger og plantet en
vældig „Flamme" med Kartofler.
Med Tiden faar de jo nok noget
smukt og godt ud af det. Der er
160 Tdr. Land. — Men jeg er lidt
„knåtten“ over, at man nu kalder
Gaarden „Arnborg Hedegaard“.
Det gamle Navn „Grene" er jo
dog naaet til os fra en endog me
get fjern Fortid og har hidtil været
bevaret af maaske 25 Slægtled
eller mere.
-------Da Jakob Poulsen en Juli
dag i 1879 gik og stakkede Hø paa
sin Eng, blev han opmærksom
paa, at der var noget mærkeligt
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henne ved Aaen, og da han kom ogsaa en Stør! Men det blev da
derhen, saa han, at det var en ved den ene.
Støren maa jo være kommet op
kæmpestor Fisk, som ingen i Gre
ne nogen Sinde havde set Mage til. fra Havet, og Grunden var nok
Han holdt den fast med Forken, den, at der var blevet en voldsom
saa længe til han fik et Reb om Flod efter 2 Dages vedholdende
Halen paa den, og fik den omsider Regn. I de Dage red en Mand —
halet i Land. Dens Længde skal vistnok en Skovrider — over Bro
have været 3*/2—4 Alen og Væg en ved Grene, og da skal Vandet
ten 200 Pd. (nogle siger 16 Lis have staaet alenhøjt over Broen,
pund). Hovedet alene vejede 34 fortælles der.
------- De gamle Kilder fortæller
Pd. — Ingen kunde begribe, hvad
det var for en Fisk. Men saa var jo alle, at der slet intet Fiskeri var
der netop paa den Tid nogle frem i Aaen, hvilket jeg altid har fundet
Jeg spurgte
mede fra København i Besøg paa lidt mistænkeligt.
Hesselvig, og dem fik de derhen. Mads Jakobsen ud om det. Han
De sagde, at det var en Stør. sagde, at efter at Kanalerne er
Vandet var sunket efter stærk Høj kommet, er Vandet jo stemt op i
vande, og Støren var da strandet Kanalerne i den Tid, da der skulde
paa Stemmeværket og kunde ikke fiskes. Men ogsaa før deres Tid
ved egen Hjælp komme flot igen. var der ikke ret meget Fiskeri.
Den blev solgt til Hotel Eyde Ved Aamejlen, hvor der var gru
for 25 Kr. og indeholdt 2 Spande set Bund, blev der skudt nogle
Rogn. Det er altsaa det, man kal stormaskede Net ud. Man havde
der Kaviar, en frygtelig Spise for Flaad af tørrede Aasiv, og disse
almindelige Mennesker, men man Flaad kunde holde Garnene oppe.
skal kunne træne sig op til at finde Naar Ørrederne efter endt Leg
Behag i det (ligesom f. Eks. i vilde ind paa stille Vand, indvikleBrændevin eller Skraatobak). — des de i Garnene. Det var mest
— I Sommer, da jeg var i Arnborg, Hannerne, der søgte herind; men
fik jeg et Sted at vide, at der var nogle af Hunnerne fulgte efter. En
Vi Td. Rogn i Støren, og sidst jeg gang blev der fanget en Ørred,
var derude, at der var en Skæppe som vejede 30 Pund.
— og det aad Lærer Olesen! Jeg
Af Udflyttergaardene fra Grene
skønnede da, at der var ved at gaa er flere af ældre Oprindelse, saaSagn i Historien. Det var der for ledes 24d, der bl. a. har tilhørt
Resten ogsaa i 1879. Man mente, Mads Pallesen (1874), senere
at der var saadan en sær Puslen Jens Madsen Jensen, nu Søren
og Feslen ved det store Gangtræ Hansen. — 24b, vistnok fraskilt
ved Hesselvig, saa der var nok 1820, nu Karl Hoff.
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I 25c boede Niels Vejlgaard fra
1888. I 1890 blev han ramt af Ly
net. Mads Jakobsen fik ham reddet
ud af Huset og fik senere Medaljen
for ædel Daad for sin livsfarlige og
behjertede Handling. Men Niels
Vejlgaard, som var lammet og
næsten kvalt af Røg, da han blev
baaret ud af det brændende Hus,
døde paa tredie Dag. Han var da
68 Aar. Alt dette har jeg vidst i
mange Aar; men da jeg i Sommer
besøgte Mads Jakobsen, fik jeg
ogsaa Medaljen at se. Det er en

meget stor Sølvmedalje, som jeg
ikke hidtil har set Mage til. Mads
Jakobsen, som nu bor i Hjøllund,
er Søn af Jakob Poulsen i Grene
og vistnok født 1863. Han er —
som man vil kunne skønne af det
foregaaende — helt god til at for
tælle om gamle Dage.
Foruden ovennævnte Ejendom
me og Hans P. Hansens tidligere
nævnte Gaard findes der endnu
4—5 nyere Gaarde i Grene. De
gi. Grene Gaarde har ligget nede
ved Aaen.

Matriklen af 1844
har foruden de hidtil nævnte Gaar
de endnu en Del Ejendomme og
ubebyggede Parceller, som alle er
matrikulerede under „Skibbild
Gaarde“, som de har benyttet som
Pulterkammer for de Ejendomme,
som de har forbigaaet eller glemt
i første Omgang. Det ser jo saaledes sært ud, at de har puttet
Toksvig ind under „Skibbild“. Og
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saa efter 1844 er der opstaaet
flere nyere „Bolag“, eller hvad
man skal kalde det.
1 D a m h o 11 er der saaledes
3 Ejendomme (foruden Skolen).
— Nr. 39 var i 1844 et Stykke
Jord, som tilhørte Præsteembedet.
Her er nu en Gaard, som natur
ligvis hedder P r æ s t m a r k, og
M u n k b a 11 e er nu 3 Gaarde.
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Kirke og Skole.
Kirken.
Arnborg Kirke hører til de mid
delalderlige Kampestenskirker og
er ret velbevaret i sin oprindelige
Skikkelse. Den er bygget paa Sok
kel med Skraakant, hvilket anses
for den ældste Type. Dens Alder
kan derfor næppe anslaas til ret
meget mindre end 800 Aar.
I
„Trap“ faar den følgende Beskri
velse:
„Den lille Kirke bestaar af Kor
og Skib fra romansk Tid, bygget
af Granitkvadre paa Skraasokkel,
og et i sengotisk Tid tilbygget
Vaabenhus af Munkesten mod Syd.
Norddøren er tilmuret. Begge de
romanske Døre og flere Vinduer
bevarede. Dele af Murene er om
satte (paa Skibets Vestgavl Aarstal: 1830). Kirkens Indre har fladt
Loft. Ny Altertavle: den korsfæste
de. Rester afRenæssancetavlen fin
des i Kirken. Romansk Granitdøbe
font. Prædikestol til Dels i Barok
stil; paa Himlen Aarstallet 1653.
Stolestader fra Kr. den 4des Tid.
I Koret en lille Mindetavle om Præ
sten Arent Bisted (død 1758) og
Hustru. 1 Kirkegaardsdiget et Par
ornamenterede Kvadre fra romansk
Tid“.
Til denne Beskrivelse kan føjes,
at det ombyggede Vaabenhus paa

Sylden har Aarstallet 1911; det er
med rød Mur, er rummeligt og har
Tegltag, medens Kirken ellers er
tækket med Bly. Ogsaa Korbuen
fremviser røde Mursten, ligesom
ogsaa den røde Mur ses ved den
tilmurede Norddør. Jeg synes ikke,
at alt dette røde passer til Kirken;
men det kommer jo nok af, at jeg
ingen Forstand har paa det. —
Inde i Kirken findes desuden en
Lysekrone, skænket af Johanne
Skovbjerg i Pastor Honorés Tid.
Desuden et Skib (skænket af en
Sømand). Daabsfadet er skænket
af Frk. Mariane Jensen, Endelave,
for ca. 25 Aar siden. (Hun er Sø
ster til Jensine Jensen, Vildbjerg).
Fru Krag-Jensen har skænket eh
syvarmet Lysestage til Alteret,
siden sin Bortrejse fra Sognet Me
dens hun var Præstekone her,
skænkede hun ogsaa en nydelig
broderet Alterdug til Kirken. Den
gamle Kirkeblok med de 3 Laase
er bevaret, dog er kun den ene
Laas i Behold.
Kirkeklokken hænger nu i Ko
rets Østgavl. Kirkegaarden er
smuk og ejendommelig ved sin
Beliggenhed, temmelig højt hævet
over den forbiglidende Aa. Lige
Øst for Kirken ses nogle gamle,
delvis havarerede Gravsten over
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Niels Iversens Slægt fra Holtum.
Ellers har jeg særlig lagt Mærke
til Pastor Krag-Jensens Gravsted,
samt Lærer Chr. Jensens Grav tæt
under Kirkegaardshegnet.
Kirkens Historie.

Kirkens ældste bevarede Regn
skabsbog begynder med 1584.
Men inden Kirkeværgen har be
gyndt med Aarsregnskabet, har
han først indført en Fortegnelse
over Kirkens Ejendom, nemlig
Grene, de 4 Kirkeenge og en
Ager i Hammerum Mark. Desuden
ejer Kirken en Ko, en Flok Faar
og 2 „Oieder“. Endvidere er ind
ført Kirkens Tilgodehavender, altsaa en Slags Restanceliste; der er
mange, der skylder for „Faareleje", og Præsterne skylder alle
mere eller mindre for Leje af Kir
keengene. Mange af disse Restan
cer er saa gamle, at Kirken sikkert
kan skyde en hvid Pind efter dem.
Men heldigt er det med denne Li
ste; thi i den finder vi Navnene
paa et Par Præster, der ellers har
været gaaet helt i Glemme. Kirke
værgen, Anders Ibsen i Tornvig,
gør ellers god nok Rede for Ind
tægterne og Udgifterne. Man kan
se, at der har været en ret livlig
Virksomhed ved Arnborg Kirke i
Sommeren 1584. Man har haft en
Blymester og hans Svende til at
reparere Blytaget. De har været
her i 8 Dage, og man har haft en
Vogn til Hastrup efter 1 Skippund
Bly og har hentet 3 Læs Ved i
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Salten til
Blystøbningen, og
Smedens Søn har haft travlt med
at slaa Søm til at nagle Blyet fast
med. — Saa har man ogsaa haft
en Stenhugger med 5 Folk til at
stande ved Kirkegaardsdiget. De
har været her i 8 Dage, og man
har kørt 3 Læs Sten til dem. Saa
har man haft en „Stenligger“ i 5
Dage til at lægge Diget op, og
„jeg holdt 3 Folk til ham“, med
deler Anders.
Anders Ibsen fortsatte som Kir
keværge i mange Aar endnu, men i
1608 bliver hans Arvinger og En
ken, Maje Nielsdatter, Kirken 38'/2
Daler skyldig, saa da maa har.
være død.
I 1588 har man haft en Tæk
ker og en Karl til at bøde paa Kir
ken og lægge \y2 Traver Tag op.
Senere lægger man 8 Traver Tag
paa „Skriffuelset“ („æ Skrywers“
= Vaabenhuset). Dette har nok
været med Straatag. Derimod an
tager jeg, at man kun har brugt
Halmtække til selve Kirken som
foreløbig Reparation.
I 1608 har der været særlig sto
re Udgifter. Man har hentet Fjæl
til Tavlen (Altertavlen) og til et
nyt Klokhus i Kragelund; man har
haft en Mand til at gaa Budture
først til Aars (Aarhus) og senere
til Kolding efter Farver til Male
ren. Man har haft 4 Folk til at
rejse Tavlen i Kirken for Snedke
ren. Og saa kommer jo de større
Udgifter: Ingvor Snedker for at
gøre Tavlen og Maleren for at
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„formale" Altertavlen, Prædike
stolen og Fontlaaget. Endvidere
Klokhuset, de mange Kørsler og
mindre Udgifter. Det hele bliver
til 105 Daler, og det var dog Pen
ge i de Tider. Kirkeværgen er nu
Peder Pedersen i Grene. Fra 1614
er Niels Pedersen i Birkebæk og
Th. Dynesen i Grene Kirkeværger.
1617 skænker Niels Pedersen
og Hustru, Elle Pedersdatter i Bir
kebæk, en Ko til Arnborg Kirke;
de forbeholder sig dog at beholde
den mod en Leje af 8 Skilling aarlig, og naar de ikke vil have den
længere, faar Kirken den altsaa
og kan leje den ud til andre.
1634 har man en Blytækker til
at forfærdige det Bly, som Stor
men afblæste paa Kirken næst ef
ter Mikaelis. Egetræ til Su under
samme Bly købes.
1638: 1 Mark Voks til Lys,
hver Mark 24 Sk., til Væger og
Lysene at sno 1 Mark. — 6 Td.
Kalk og Vognleje til Dauberg, som
er 8 Mil. — Tagsten i Ringkøbing
og Mursten i Tanderup hentes.
1640 faar 3 Mand Kost og Løn
for at oplægge Skaar paa Kirkegaardsdiget. Der købes 3 Mark
Jern til en Hænge til Porten.
1645 nævnes Kirkens Inventar:
Kalk og Disk af Sølv, 1 Hagel af
rødt Fløjl med Kors paa af Guld
galoner, 1 Messesærk, 1 Kong
Frederiks Bibel, 1 Tinflaske paa
5 Pægl. Thomas Dynesen bliver
ved som Kirkeværge til 1652, da
der er „Hul" i Regnskaberne.

1660 svarer Pastor Sommer 2
Ørte Rug af Kirkeengene. Peder
Thomsen i Grene er Kirkeværge.
— Givet Anders Guldsmed i Vi
borg 14 Lod Sølv til at forbedre
Kalk og Disk med, og ham selv 7
Mark i Arbejdsløn. Efter at Peder
Thomsen ved Døden er afgangen,
afløses han af Chr. Christensen
ved Kirken og Peder Arnborg
(han er a 1 e n e Kirkeværge fra
1679).
1683: Inventar: 1 gi. Alterklæ
de, 1 gi. Messesærk, Sølvkalk og
Disk, uforgyldt, 2 Messing Lyse
stager, Fr. d. 2dens Bibel, 1 Ligbaare af Eg, 1 do. af Fyr.
1684: Smeden for Sprækken paa
Klokken, som er revnet, at udfile;
en Tømmermand for Klokhuset at
forfærdige. 3 Mark Staal at for
færdige Ringetøjet med. — Kirke
værge i 1690: Jens Olufsen i St.
Hjøllund; 1699: Peder Olufsen i
Birkebæk, 1700: Peder Larsen i
Arnborg; han holder ud til 1710,
da Kirken sælges, og Regnskaber
ne slutter.
1699 er Inventaret forbedret ved
et Forhæng om Altret, smukt ud
syet med Guldbaand, foræret af
hæderlig Hr. Chr. Nielsen i Vorgod og „Kjereste".
1710: Givet Klokkestøberen i
Arbejdsløn for Klokken at om
støbe 13 Dl. 2 Mk. Desuden beta
les Smeden for Klevren at forbe
dre, Mølleren i Skarrild for Klok
ken at beslaa og ophænge. En Læ
derhængsel til Klevren til Sylle
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Fonten af huggen Kampesten
med et Dække.
Muren paa Vaabenhuset opsat,
en Del med huggen Sten, en Del
Kirkesyn Aar 1700.
25. Maj 1700 synedes Arnborg med Mursten, behøver Reparation.
Kirke af 4 dertil opnævnte Danne- Taget af Bly paa begge Sider, vel
ved Magt og Undertømmeret ligemænd. Heraf anføres følgende:
saa, saa nær som et Kobbel Spar
,.Muren om Kirken, ganske af
rer med tilh. Opstandere, som er
huggen Kampesten opsat, er ved
forraadnet ved den yderste Ende.
Magt, men vil hjælpes paa det
Kirkedøren med sin Laas ved
sydøstre Hjørne med et Anker og
Magt. Klokken, som ringes med,
paa vestre Ende med et Par Ankie,
er revnet, saa den skratter. Hæn
Saa fejler og nogle Mursten udi
ger i et aabent Klokhus med et
den øverste Del af den østre Gavl,
Fjæltag, som er ved Magt.
som er muret af Mursten. (Deref
En Kirkestige og en Ligbaare,
ter omtales nogle Mangler ved
temmelig ved Magt. — Findes 4
Blytaget).
store Vinduer ved Magt, saa nær
...Tømret under Blyet nogen som det vestre, hvorudi fattes nog
ledes ved Magt saa nær som Læg le Ruder.
terne, saa vidt det gamle Bly lig
Kirkegaardsdiget brøstfældigt,
ger, hvor de er gamle og moxen fornemmelig udi østre Ende, syd
fordærvede. Loftet over Koret me øst for Kirken, hvor Aaen haver
get brøstfældigt, og Fjælene saa bortskyllet en Del af Kirkegaargamle, at ingen kan gaa derpaa. den, hvorfor findes opsat en Del
— Over Kirken ogsaa brøstfældig, Planker, hvis Brøstfældighed vil
gammel og unyttig til Brug, dog hjælpes. — 2 Stætter, opsat af
uden Mangel paa Fjæl. 3 Bjælker Mursten med Bly belagt, findes
afraadnede i sønder Ende.
brøstfældig paa Mur og Bly. Un
Prædikestolen og DegnestoJen der samme Mur hos den ene
ved Magt, men Skriftestolen brøst
Stætte findes Ligporten, som er
fældig.
ved Magt ...“.
(I 1766 indberetter Pastor SvitAltret af Sten opmuret, klæd
med en ny Fyrklædning. Malet for- zer, at Kirken er vel i Stand. Han
paa, behængt med nyt Alterklæ fortæller, at da Kirken intet Taarn
de, med Guldgaloner og Vaabner har, hænger Klokken i et Træhus
orneret og overlagt en Alterdug ved Kirkens vestre Ende).
med Frynser om. Malmlysestage.
Kirkens Ejere.
Altertavlen ved Magt. Kalk og
Kirken tilhørte Kongen, indtil
Disk af Sølv.

(egentlig: Hals, her betyder det
den bevægelige Del af Klevren).
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denne i 1710 solgte den ved Auk
tion til Mads Termansen
paa
Nielsbygaard, der senere solgte
Kirken til Niels de Linde (Ejer af
Tanderup og Møltrup). Ved Skøde
af 5. December 1722 afhændede
de Linde Kirken med dens Tiender
og Gods til Thomas Thomsen
Lund i Bjødstrup og hans Søn,
Chr. Lund, Sognepræst til Skarrild og Arnborg. Thomas Lund
overlevede Sønnen og skødede 4.
Juni 1733 Kirken med dens Ejen
dom og Tiende, som det „af Arilds
Tid har været“, til Jakob Nielsen
Skophus, der selv boede i Arnborggrene, da han i 1738 solgte
Kirken med Gods til Chr. Peder
sen Simmelkjær i 0. Høgild. Da
svares der aarlig af Grene 1 Fjer
ding Smør. Endvidere nævnes Kir
keengene og de 2 Agre i Hamme
rum Mark. Jakob Skophus finder
det hensigtsmæssigt at indføre i
Skødet, at Kirken skal holdes otdentlig vedlige. Den næste Kirke
ejer var Ib PedersenSkærbæk, som
ligeledes boede i 0. Høgild (sene
re i Tjørring By). Han ejede Kir
ken i mange Aar og havde den
endnu i 1789. Det er dog muligt,
at han har solgt den det Aar, da
der ellers havde skullet kunnet
findes Skøde i Protokollen, der be
gynder 1790. Det ser ud til, at
Hans Christensen Lund paa Fjederholt derefter har ejet Kirken
nogle Aar, og at den derefter er
gaaet over til Herredsfuldmægtig
Leth og Provst Høst

Den 17. August 1804 var Her
redsfoged Casper Møller og hans
Fuldmægtig Chr. Leth fra Højris,
samt Provst Høst fra Gjellerup,
mødt i Toksvig i Arnborg for at
holde offentlig Auktion over Arn
borg Sogns Tiende og Kirkegods.
Som Vidner medfulgte Sognefoged
Knud Holt i Ikast og Lars Søren
sen fra Hagelskjær. Tienderne
solgtes mestendels til Yderne. En
Gaard i Grene med Landgilde 4
Rd., 1 Rejse til Ringkøbing eller
Horsens og et Læs Tørv solgtes til
Fæsteren Anders Grene for 300
Rd. — Den anden Gaard (med
samme Ydelse) solgtes ligeledes
til Fæsteren Chr. Jensen til samme
Pris. Gaardene har lige meget
Hartkorn og har vel haft Fælles
skab. (De har nok dengang ligget
sammen nede i Engen paa det
Sted, som senere hed „Gaden“,
lidt S. 0. for, hvor Stemmeværket
nu er). — Jorden i Gellerup solg
tes til Fæster Jens Hesselvig. En
gene blev opraabt, men ikke solgt.
Senere søgte Pastor Richardt Til
ladelse til at sælge dem; nlen det
var først senere, at det gik i Or
den, og Engene blev frasolgt Kir
ken. Præsterne havde jo haft dem
i Brug hele Tiden, helt siden før
Reformationen.
Kaldsretten havde Kongen altid
udøvet, saa det har vel ikke været
andet end en Formalitet, naar
Provst Høst og Fuldmægtig Leth
i 1806 skødede jus vocandi til
Kongen.
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Kirken tilhørte altsaa nu Beboer
ne, hvoraf enkelte dog endnu man
ge Aar senere ikke ejede deres
Anpart af Tienden. I 1908 blev
Kirken selvejende og overgik alt
saa til Alenighedsraadet.
Kirken i Mands Minde.

Af en Beskrivelse af Arnborg
Kirke i 1862 gengives her følgen
de Uddrag:
Kirken bestaar af 9 Fag, og Ko
ret af 4 Fag. Udvendig hugne Sten,
indvendig raa Kampesten, Mur
tykkelse 1 y2 Alen. Blytag, Bjælker
af Fyr og Egetræs Spænder. Vaabenhusets Højde 3 Alen 18 Tm., 3
Fag, Murtykkelse iy2 Alen, dels
hugne Sten, dels Mursten. Overalt
fladeBræddelofter. Gulv af brænd
te Sten. I Koret over Knæfaldet,
samt i Præstens og Kirkesangerens
Stol Bræddegulv. — 4 Vinduer,
deraf et i Koret. De er buede og
har Jernindfatning. Kirkeblokken
er af Træ med Jernringe og 3
smaa Hængelaase. — 2 Døre, den
ene af Fyr ind til Vaabenhuset,
den anden af Eg og stærkt jernbeslaaet. En stor Nøgle, der benyt
tes til begge Døre. (Epitafiet i
Koret nævnes).
Kirkegaarden har Stendige og
dobbelt Gitterport paa østre Side
mod Nord, og ved Siden af den en
mindre Indgang med Korsvinde.
Paa Østsiden mod Syd er Indgang
med Gitterlaage.
Kirkegaarden
ikke planeret (og uden Gange).
Inventar: Prædikestol, Alter og
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Altertavle, Knæfald, Døbefont, 27
Stole uden Døre og Fyldingsryg
læn. Kirkeklokken med Stillads
ved østre Ende af Kirken ..., Mes
seklæder, Kalk og Disk, Døbefad,
en Tinalterkande, 2 Messinglyse
stager, 4 sorte Trætavler til Sal
merne, Oblatæske af Nysølv. Al
terkande af Porcelæn med forgyldt
Kors — og den af Tin bruges dl
Døbekande. — Brandredskaber, 2
Ligskamler i Vaabenhuset, 2 lan
ge Træbænke.
------- 1869: Altermaleriet skal
opfriskes af en duelig Maler. 1882:
1 Vestgavlen anbringes et rundt
Jernvindue. — 1884: Gulvet i Ko
ret omlægges. I Nordsiden anbrin
ges 2 Vinduer i de gamle Vindues
fordybninger. — 1888: I Gavlvin
duet i Koret indsættes et Blyvin
due. — I 1889 skænkede Pastor
Broes Moder en Kakkelovn til Kir
ken. Det var egentlig Meningen,
at det skulde gaa stille af, saa
Gaven kunde komme som en Over
raskelse; men Kirkeværgen, Aug.
Eriksen, mente dog, at det var
bedst at kalde Folk sammen for at
høre deres Mening om det.
Der
meldte sig da ogsaa en Modstan
der, nemlig P. Sandfeld. Han sag
de, at naar æ Warm og æ Kuld
kom sammen, vilde det blive vaadt,
hvor de mødtes, hvad der vilde
gaa ud over æ Inventarium; han
var derfor haardt imod, at der
kom Kakkelovn. Men P. Sandfeld
kom til at staa ene med sine Be-
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tænkeligheder, saa Kakkelovnen
kom alligevel.
------- 1891 anskaffes ny Sølv
alterkalk og Disk. Kirkegaarden
udvides i Nord. En 4 Alen bred,
gruset Gang fra Indgangsporten til
Kirkens Indgang anlægges. —
1894: Yderligere Gange og Ind
deling i Bede. — 1902: Unævnt
forærer en Parcel (Matr. Nr. In)
til Kirkegaardens Udvidelse.
1907 fremkom Planer om Om
bygning af Kirken eller dennes
Flytning. Efter Anbefaling af Mi
nisteriets Sagkyndige, Bygningsinspekt. J. V. Pedersen, som havde
været ude at se paa Kirken, af
holdtes der „særligt Syn“. Dette
beskriver Kirken (omtrent som
tidligere nævnt ) og anfører tillige,
at ogsaa den tidligere Syddør er
bevaret (men tilmuret, menes der
vel), og at der i Kirkegaardsdiget
findes 2 smukt ornerede Granit
sten med Dyrefigurer og Slyngnin
ger, nemlig „Vederlagssten“. Nu
tjener de som Ledstolper for Ind
gangen mod Nord.

Derefter hedder det:
Kirken er i sin Helhed ualmin
delig godt bevaret og maa betrag
tes som en smuk Repræsentant for
de jyske Granitkirker, og Synet
maa udtale, at de Mangler, som
findes ved Kirken, ikke er af den
Natur, at de kan give Anledning
til at ombygge denne gamle Kirke.
Stoleværket, Prædikestolen, Gra
nitdøbefonten og den gi. jernbe

slagne Dør er værdifulde og bøi
bevares.
------ 1909: Plan og Tegning af
Arkitekt Gullev, angaaende Kir
kens Restauration, bl. a. Omsættelse af Dele af Muren, Omlægning
af Blytaget, Tegl paa Vaabenhuset, Fornyelse af Tømmeret og
Reparation af Muren paa samme.
Reparation ved Loftet, Kirkestole,
Gulvet, Klokkeværket og Vinduer
m. m. — 1910: Plan til Udvidelse
og Restauration af Kirken god
kendes. (Saaledes slap da den
gamle Kirke over denne Krise!) 1910: Kirkegaarden udvides med
18,020 Kv. Alen, skænket af Skov
rider Dalgas. — 1911: Kirkesyn
efter Reparationen. Laan af Stifts
midlerne: 9000 Kr. — 1912: Til
lægslaan af samme til Overskridel
serne, 2000 Kr. — 1914: Blytag
repareret for Stormskade. — 1919:
Pigtraadshegn 113 Kr., Arbejde
paa Kirkegaarden, ialt 540 Kr. —
1921: Plantningsudgifter paa Kir
kegaarden: 318 Kr.

Præsterne.
De ældste kendte Præster.

1. Den ældste Præst i SkarrildArnborg, som man ved af at sige,
er Hr. Peder Poulsen, som
nævnes 1512 og nok har været der
et godt Stykke efter den Tid. Han
er noteret i Kirkeregnskaberne for
at skylde Arnborg Kirke 3 Mk.,
hvilket naturligvis er Restance for
Brugen af Kirkeengene.
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2. Hr. Laurids nævnes
1533, da han skylder 6 Ørte Korn
af Engleje, hvilket lige er for 3
Aar. Da der i 1537 er kommet en
ny Præst, er det mest sandsynligt,
at Hr. Laurids har været en oveibevisningstro Katolik, som ikke
har villet gaa over til den ny
Lære, og som derfor har maattet
rømme Kaldet. Naturligvis kan
der jo være en anden Forklaring,
nemlig at han er død i 1536. Men
jeg synes, at den første er den
mest sandsynlige.
3. Hr. D y n e s skylder 1537
Kirken 5 Mark; i 1541 er Gælden
vokset til 20 Mark. Deraf har han
dog senere betalt 2 Daler. Han
maa være død før 1550.
4. Anno 1550 skylder Hr. A nd e r s 3 Daler, saa han maa have
været der i flere Aar. Ogsaa i 1554
og 1562 staar han i Restance; men
i 1563 rester Hr. Anderses Arvin
ger, saa han er død 1562 eller 63.
— Om denne Hr. Anders Christen
sen fortælles der i „Kirkehistoriske
Samlinger“, at han i 1558 har kla
get til Kongen og berettet, at han
har fæstet Anneksgaarden i Arnborg til en Mand ved Navn Tho
mas Christensen, der giver i
Skyld deraf 2 „Pund" Smør og 2
Mark 2 Skiil. 2 Alb. i Penge ud
over den oprindelige Landgilde,
som var en Fjerding Smør. Men nu
vil Thomas ikke holde sig Akkor
den efterrettelig. 1 den Anledning
sender Kong Kristian d. 3die den
5. Oktober 1558 Lensmanden paa
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Lundenæs, Hr. Erik Krabbe, et
Brev, hvori det befales ham „at
tilholde samme Bonde at yde,
hvad ret er, saa Præsten ikke læn
gere skal have behov derover ai
klage.“ — Kongen vil altsaa undgaa mere Rend og Overhæng af
den Skarrild Præst!
5. Hr. Chr. Andersen er nok
en Søn af Hr. Anders og har alt
saa arvet Embedet efter ham. Han
nævnes i Herredsbogen 1690, dog
uden Aarstal. Han har altsaa væ
ret Præst fra ca. 1563 og formo
dentlig til ca. 1597 eller maaske
lidt længere, altsaa en meget lang
Aarrække.
Af de ovennævnte 5 Præster
findes ingen nævnt i Wibergs
Præstehistorie. Nr. 1, 4 og 5 har
dog været kendt før, hvorimod Hr.
Laurids og Hr. Dynes sikkert ikke
har været kendt, før jeg fandt dem
i den nævnte Restanceliste.
6. Laurids Nielsen Greis
var Præst i 1649, da han har af
givet en Beretning om Præstekal
det, som findes i „Herredsbogen“
i Landsarkivet. Beretningen hand
ler mest om Skarrild og nævner
kun, at Anneksgaarden i Arnborg
nu svarer aarlig tø Td. Smør og
1 Rd. til Hjælp til Præstegæsteri.
Han døde vistnok 1650. Pastor
Hegelahr mener, at hans Kone hed
Ingeborg Jensdatter. Paa Døren af
den Præstegaarden reserverede
„Fruentimmerstol“ stod nemlig 1.
J. D., og paa et Stykke Egetræ i
Præstegaarden var udhugget: „H.

Arnborg Kirke.

Pastor Christiansen.

Lærer Olesen,
Arnborg.
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L. N. G. : E. J. D. 1626“. Hegelahr Kapellan hos Forgængeren. I Ind
mener, at Træskæreren har troet, beretningen 1690 i Herredsbogen
at Navnet skulde staves: „Enge omtaler ogsaa han mest Skarrild.
borg“. (H. L. N. G. = Hr. Laurids Anneksgaarden er i sin Bygning
brøstfældig; dens Landgilde er 1 tø
Nielsen Greis).
I Skarrild Kirke fandtes malet i Td. Smør, desuden nydes alle 3
Kordøren: „Christen Lauridsen, f. Tiender deraf. I dens Mark kan
i Skarrild Præstegaard Natten mel aarlig saas 4 Td. Rug og ltø Td.
lem 21. og 22. Februar, Anno Blandkorn.
(1628), død 1634 i sin Alders 7.
Mens vi omtaler IndberetningelAar“. Lille Christen har vist været ne, bør endnu nævnes den fra
Præsteparrets eneste Barn. Saa 1638, der jo maa skyldes Hr. Lau
forstaar vi nok Inskriptionerne, og rids Greis. Den er knap saa ma
at hans Død har været en stor Be ger og lyder saaledes:
givenhed for Forældrene. (Der sy
„(Ved) Arnborg Kirke løber en
nes egentlig at kunne have været liden Aa ret om ved KirkegaardsPlads til en Præst mellem Hr. An digen, som kaldes Arnborg Aa og
ders og Hr. Laurids; men jeg har løber i Skernaa 2 Stenkast fra
ingen fundet, og der er da heller Kirken ved en Gaard, som kaldes
ikke noget i Vejen for, at disse 2 Arnborg Grene. Hvem forskrevne
Præster kan have haft Kaldet i til Kirke er viet til i gi. Dage, er mig
sammen 87 Aar).
og uvitterligt, ikke heller det findes
7. Peder Pedersen So in
i Kirkens Bog, eller de gamle ved
mer var født i S. Felding Præste deraf at sige. I forskrevne Kirke og
gaard d. 9. Oktober 1622. Faderen Sogn findes ikke heller Runebog
hed ogsaa Peder Sommer. — 28 staver, Stoler, Billeder, Kilder,
Aar gi. blev han Præst her (1650) Vandsprynge eller Bjerge, som
og var her til sin Død, d. 15. Dec. nogen Antikvitet (dvs. Ælde) ha
1688. Han skal have været gift ver, uden paa gi. Arnborg Mark;
med Præsten Niels Christensens der ligger en Bjerg, som hedder
Datter fra Gjødstrup, og hun gik, Arnborg Bjerg, som Bavn paa
ligesom Embedet, i Arv til Efter sættes. Gaarde findes i forskrevne
manden.
Sogn som følger: Hølund, 2 Gaar
8. Hans Hansen Vinkel de; Toudal, 1 Gaard, Anneksprævar født i Svendborg og blev stegaarden (ligger ved Kirken);
Præst her i 1688, var altsaa gift GI. Arnborg, som forskrevne lille
med Formandens Enke og døde Aa løber om ved, 2 Gaarde; Bir
den 9. Januar 1702. Han skal have kebæk, 1 Gaard; Toksvig, 1 Gaard;
været Præst her i 16 Aar og maa Søby, 1 Gaard; Fasterholt, 2 Gaar
altsaa et Par Aar have været de; Bjerre, 1 Bol; Skibbild, 1
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Gaard; Tornvig, 1 Qaard (ved
denne en Bro over Skern Aa, ved
Navn Tornvig Bro); Holtum, 1
Gaard; Grene, 1 Gaard“. (Danske
Samlinger, 2 R., 4. Bd.). —
9. Den følgende Præst, O 1 u t
JensenDue, bondefødt, var
født i Græsted 1666, blev Kapellan
her i 1700, Sognepræst i 1702. Han
var gift med Margrethe Andersdatter, hvis Fader var Slotsmur
mester i København. Han døde her
1709. Oluf Due omtales ogsaa i
Tingbogen — helt i Forbigaaende
— i en Retssag, hvori det omta
les, at Hr. Ole i Aaret 1701 nogle
Gange havde gjort Bøn i Arnborg
Kirke for et Guds Barn, som var
geraadet i urolige Tanker. (Det
var for Resten Kirkeværgen Peder
Larsens Datter, der var blevet
sindsforvirret,
hvorfor
hendes
Fæstemand vilde have ophævet
Trolovelsen med hende). Men det
ses altsaa heraf, at Pastor Hegelahr har Ret, naar han fortæller,
at Oluf Due var Kapellan, inden
han blev Præst her.
10. Chr. Thomsen Lund
var Søn af Thomas Thomsen Lund
i Bjødstrup i Gjellerup (ikke
Bøstrup i Salling, som der fejl
agtig staar hos Wiberg), blev
Kandidat 1703, og Aaret efter
Kapellan i Rødding (Hegelahr paastaar nu, at det var i Viborg), blev
6. Sept. 1709 Præst i SkarrildArnborg. Han var gift med Hede
vig Christensdatter Haderup (fra
Haderup), med hvem han havde
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13 Børn. Han ejede bl. a. Arnborg
og Assing Kirker og vistnok ogsaa
Bøndergods. Blev i 1724 forflyt
tet til Ølgod, hvor han straks efter
blev Provst, og døde der 1728. —
Af Døtrene blev et Par Præsteko
ner, og af Sønnerne blev Josva
Lund Student og senere Degn i
Bording; Jens Lund blev ogsaa
Student, blev Degn i Aulunt og
senere
Skoleholder i Sinding.
Provstens Enke, Hedevig Lund,
boede i Skarrild Søndergaard og
døde der den 1. Oktober 1766.
11. Arent Bisted (1724—58).

var født i Them, hvor Faderen,
Niels Bisted, var Præst. Han kom
her 1724, 34 Aar gi., blev gift
med Forgængeren Lunds Datter
og døde her 1758. Mindetavlen
over ham, som hænger i Arnborg
Kirke paa Nordsiden af Koret, bæ
rer følgende Inskription:
D. O. M. S.
Herunder hviler den i Livet vel
ærværdige og højlærde, hos Gud
salige, Hr. Arent Bisted, som var
født i Tem A. 1691. Blef senere
Sognepræst for Skarrild og Arn
borg Menigheder; imidlertid i Æg
testand med sin dydædle, fromme
Kjæreste, Apelone Cathrine Lund,
med hvilken han avlede 14 Børn,
af hvilke de 10 med sin bedrøvede
Moder efterlever, som Gud selv
trøste og opholde. Den salig Mand
døde i sin Alders 67. Aar og Em
beds 33. Aar.
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Gravskrift:
Farvel du salig Mand! Sov her
nu sød og rolig — Thi mens du
levede, din Gud du tjente trolig —
Derhos med Nidkjærhed betjente
dit Embede — Som en oprigtig
Præst tre Aar og tredive — Nu
maa vi savne dig, din Hustru ser
vi græde — Ti Børn du efterlod,
dem Himlen give Glæde — Dem
Gud sig tage af som Fader og
Forsvar — Thi du nu borte er, som
Omhu for dem bar.
(D. O. M. S. er nok noget La
tin, maaske: DOMINO OPTIMO
MAXIMO SANCTO. Men da den
ne Læsemaade er lidt usikker, ude
lades her Oversættelse og videre
Forklaring).
------- Arent Bisted var uden
Tvivl en meget from Mand og en
tro Meningsfælle af Pietismen.
Han viste sig i den navnkundige
„Lærebogsstrid“ som en ivrig Til
hænger af den ny Lærebog (Pontoppidans Forklaring). Men i 1744
indsendte han en Skrivelse til Kirkekollegiet, hvori han beklager sig
over, at Modstanderne ogsaa er
trængt ind i h a n s Menigheder og
der har drevet deres „bespottelige
Væsen“. .
I Arent Bisteds Tid var Brorson
2 Gange herude; første Gang i
1752, da han skriver følgende i
Visitatsberetningen:
„Den 17. Sept. 1752, som var
16. Søndag efter Trinitatis, var
jeg i Skarrild Kirke. Præsten Hr.
Arent Bisted prædikede skikkeligt

(dvs. dueligt) om den nødvendige
Forberedelse til en salig Død,
katekiserede ogsaa efter Prædiken
om den 2. Artikel ret smukt, og
intet blev klaget.“
Anden Gang visiterede Brorson
her i 1758, og derom noterer han
følgende:
„I Skarrild Kirke den 25. Maj.
Sognepræsten Hr. Arent Bisted
var svagelig, og en Studiosus,
navnlig Chr. Svitser, havde begæ
ret at prædike for mig, som og
skete (efter Psalme 16, 3) op
byggelig. Degnen Laurids Ebbe
sen holder Skole og fik derfor som
for hans øvrige Opførsel et godt
Skudsmaal. Om Skoleholderen i
Annekssognet, navnlig Erich Ottesen, vidnede Præsten ligeledes.
Ungdommen svarede vel, og intet
blev klaget.“
Arent Bisted er blevet husket
længe i Sognet, og der kan endnu
fortælles om ham. — August Erik
sen beretter følgende:
„De kaldte ham gamle Hr.
Aarent. Han blev vistnok begravet
i Arnborg Kirke, hvor der er Epi
tafium over ham. Han holdt nem
lig mere af Arnborg end af Skar
rild, hvor han dog havde sin
Præstegaard. Den sidste Gang,
han døbte et Barn herude, vilde
han have det kaldt op efter sig.
Forældrene havde jo en anden,
som skulde kaldes op; men Hr.
„Aarent“ sagde: „Jo, det skal hed
de Arent efter mig; thi nu lever
jeg ikke ret længe og kommer ikke
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til at døbe flere Børn“. Præsten fik
sinVilje, ogBarnet blev døbtArent“.
Det er morsomt, at man kan
faa bekræftet Historien af Arnborg
Kirkebog. Barnet blev døbt den
5. November 1758 — faa Uger før
Bisteds Død — var Søn af Jens
Olesen i GI. Arnborg og kom til
at hedde Arent Jensen. Fra ham
nedstammer bl. a. Jens Arentsen i
Lustrup og dennes Søn, Arent Jen
sen Lustrup, som blev Sognefoged
i Skarrild.
Bisteds Efterfølger, den ellers
lidet skrivende C. Svitzer, har ta
get sig sammen til at skrive en
smuk Mindetale over sin afdøde
Svigerfader, der endog indledes
med et Digt. Af dette „Mindeord“
gives her et lille Uddrag.
Han skriver om Bisted, at han,
medens han levede, var „en altid
aarvaagen og trofast Hyrde og
Evangeli Tjener for de nu højt be
drøvede Skarrild og Arnborg Me
nigheder. Han var stedse ydmyg
og ærbødig mod sin Øvrighed og
Overmand, venlig og oprigtig mod
sine Ligemænd, miskundelig og
barmhjertig mod de fattige og
nødlidende. Mod sin allerkæreste,
nu dybtsørgende Mage, lod han se
en inderlig og ubedragelig Ægtekærlighed og Føjelighed. Hans 10
ædle og yndige Børn vigilerede
han for at faa oplært i alle kriste
lige og Gud velbehagelige Dyder,
at de kunde opvokse i Alder og
Naade hos Gud og Mennesker.“
(vigilere = overvaage).
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... Maaske man i denne Omtale
af den kære, gamle Præst vil finde
en lille Smule uskyldig gejstlig
Salvelse; men den er sikkert ægte
følt og velment og i alt væsentligt
korrekt. (Bemærkningen om Æg
temænds Føjelighed viser, at Men
neskene, trods Tidernes Skiften, i
det store og hele altid bliver sig
selv lig).
12. C. C. Svitzer (1758—73).

C. Svitzer var født paa Jullingsholm 1728 som Søn af den ædle
og godsindede Herremand Claus
Svitzer. Pastor Svitzer fortæller
om Faderen, at han var født i Høj
rup Præstegaard, og at hans
Fader var Provst. Claus Svitzer
solgtejullingsholm i 1759 og boede
nu (1766) i Skarrild By og Sogn
og var i sit 80. Aar. — C. Svitzer
var kommet til Skarrild som Kapel
lan hos gamle Arent Bisted og var
blevet gift med hans Datter, Ane
Elisabeth. I 1756 var han blevet
kaldet som Svigerfaderens Efter
følger og kunde altsaa ved dennes
Død straks overtage Embedet.
Han har indgivet Præsteindberetningen af 1766, hvoraf et og
andet her er gengivet paa de pas
sende Steder, hvor det hører
hjemme. Det maa dog siges, at
Indberetningen er mere kortfattet
og mager end de fleste andre fra
den Tid. Der synes ikke at være
efterladt ret meget skriftligt ang.
Svitzer, og heller ikke er der nogen
mundtlig Tradition om ham. Han
døde 1773, kun 45 Aar gi. — Ane
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Elisabeth overlevede ham og døde
1776 i Burgaard i Vildbjerg.

1

I
N. Hegelahr (1773—1815).

N. Hegelahr var født i Hassing
Præstegaard i Thy 1746. Slægten
stammede ellers fra Norge, og
Farfaderen var Klokker i Bergen.
Faderen var sidst Præst paa Fal
ster. — N. Hegelahr kom til Stu
deringerne for at blive Præst lige
som Faderen; men mod Slutningen
af sin Studietid fik han ogsaa en
anden- Beskæftigelse, idet han
(1770—71) blev antaget som Læ
rer for Arveprins Frederik, hvem
han skulde informere i forskellige
matematiske Videnskaber
om
Sommeren, medens han om Vinte
ren „studerede ved Akademiet“.
Selv fulgte han et Par Maanedei
Landmaaleren for — til Brug for
sin Undervisning — at sætte sig
grundigt ind i Landmaalingens
Teori og Praksis. Vi ser deraf, at
han har taget sin Lærervirksomhed
grundigt og alvorligt.
I 1772 tog N. Hegelahr theologisk Embedseksamen, og allerede
Aaret efter blev han kaldet til
Præst i Skarrild-Arnborg. Det er
vel nok den betroede Lærervirk
somhed, der var Skyld i, at han
saa hurtigt kom i Embede. HegeJahr fortæller i sit „Vita“ om den
Del af sit Liv, der ligger forud tor
Præstegerningen og slutter med
dette Suk: „Milde Gud, led os ved

dit Raad og modtag os omsider til
Æren!“
Hegelahr var ikke blot Præst,
men ogsaa Digter.
Det er Jeppe Aakjær, som har
Æren af at have fremdraget af
Glemselens Mørke og ladet op
trykke den Digtsamling, som He
gelahr udgav i 1788. Den hedder
„Forlystelser i Hederne“ og er
trykt i Haderslev. Hegelahr er den
første, som har prist Heden paa
Vers og kan altsaa siges at være
Blichers Forgænger. Bogen vakte
næppe stor Opsigt, men blev dog
venligt anmeldt af en af Datidens
fornemme Kritikere, nemlig W.
Abrahams, i Tidsskriftet „Lærde
Efterretninger“. Det var ganske
vist først 2 Aar efter at Bogen var
udkommet; men ogsaa den literære
Kritik var studekørende i de Tider!
Nogen Blicher var Hegelahr
ikke; men som Pioner var han slet
ikke saa ringe, og der er kønne
Enkeltheder i hans Vers, f. Eks. i
følgende, hvori han priser Lyngens
særegne Skønhed:
Naar Skoven falmer, bidt af Ormens
skarpe Tand,
naar Bøgen klædes af og Kløverroden
slumrer,
da smykker dette Lyng sin Top, og Bien
kommer
at suge Honningsaft af dette tørre Land.

Eller følgende, mere personligt
prægede:
Bedst kun at have nok, at bo, hvor
Herren vil,
han som kan byde Vand at springe
frem af Stene,
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ja, lade moden Frugt udgro paa tørre
Grene,
gid hver da nøjsom tog det Brød, ham
deltes til!

Der ligger mere gemt i dette
Vers end en blot Lovprisning af
Nøjsomhed i Almindelighed. Hegelahr har i sine unge Dage færdedes
blandt Landets store; han har sik
kert drømt om større Lykke og
Fremgang i Verden. Nu har han
siddet dybt inde i Jyllands Hede
egn og er blevet glemt, og der
ligger Resignation i dette: „Bedst
at bo, hvor Herren vil!“
At Hegelahr har været en god
Patriot kan man se af følgende
Optegnelse i Kirkebogen:
„... 1801. Viet Landrekrut Tho
mas Christensen og Birgitte Thomasdatter i Arnborg. — Jeg havde
Søndagen tilforn opmuntret Me
nighederne i Skarrild, Arnborg og
Brande, at de med gavmilde Hæn
der vilde bevidne denne Krigej
deres Hjerters Taknemlighed paa
hans Bryllupsdag. Saaledes blev i
Brande Kirke indsamlet 3 Rd., som
af Hr. Bermand af Brandholm blev
ført til Arnborg Kirke og overleve
ret Brudgommen; det Offer, som
faldt til mig paaAltret, 4 Rdl. 3 Mk.
3 Sk., tillige med Degnens halve
Offer, 5 Mk. 11 Sk., blev ogsaa
Brudgommen skænket, saa at han
fik ialt 8 Rd. 2 Mk. 14 Sk. — Han
havde stredet for København paa
Skibet „Jylland“ og blev fanget af
Fjenden, men løsladt. Aarbøgerne
vil oplyse dette for Efterslægten.
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Vor Brudgom var, før han blev
udkommanderet, blevet forlovet,
og nu lystes til Ægteskab for ham.
Teksten til Brudevielsen:
Ps.
118,24 ...“.
------ Hegelahr nærede en stærk
Interesse for Oldtidsminderne og
indsendte i 1806 en Indberetning
til Prins Kristian Frederik (senere
Kr. 8.), angaaende Udgravningen
af nogle Kæmpehøje i Skarrild og
de deri fundne Oldsager. Han for
tæller saaledes om et skarpt Spyd
med Haandgreb af Flintesten, som
hans Søn, Johan Herman, har op
gravet i Skarrildbys Hede. Hege
lahr fremkommer med forskellige
Formodninger og Betragtninger
angaaende Oldtidshøjene.
------ Jeg vil ikke kalde Hegelahr
nogen Procesmager; men blandt
hans fyldige skriftlige Efterladen
skaber finder vi ogsaa Oplysningei
om adskillige Processer, som han
førte for at værne sig selv og Em
bedet mod Overlast og Uret. Det
er især Fæsteren af Præstegaardsmøllen og Poul Østergaard paa Nr.
Karstoft, han saaledes ligger i
Fejde med. Stoffet indeholder flere
meget morsomme Enkeltheder,
men angaar udelukkende Skarrild,
hvorfor dette forbigaas her.
Det, som gjorde Hegelahr mest
berømt, var dog hans „Klogskab“.
Folk troede bestemt, at han kunde
hekse, eller i hvert Fald, at han
kunde ikke saa lidt mere end sit
Fadervor, og herom er der beva
ret mange Historier.
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Der fortælles, at han var saa
„klog“, at han straks kunde mær
ke, naar nogen stjal fra ham. —
Kr. Troelsen fortalte mig i sin
Tid, at en Søndag listede en Kæl
ling sig ind i hans Tørvehus og
stjal en Sæk Tørv. Præsten var jo
i Kirken, og saa mente hun vel, at
han var saa rart af Vejen. Men
Hegelahr standsede til sine Tilhø
reres Forbavselse i Prædikenen og
raabte: „Staa!“ — Saa maatte
Kvindemennesket blive staaende
med Sækken paa Ryggen, til han
kom fra Kirken og løste hende.
I den Tid, han var i Gjellerup,
havde han en Mand fra Lund til at
passe sin Have, og han stjal en
gang nogle Kaalplanter og gik
med dem til Sahlholt, hvor han
havde lovet Manden nogle, og
plantede dem i hans Have. Men
om Natten maatte han derover igen
og rykke Planterne op, og næste
Morgen, da Hegelahr kom op af
Sengen, stod Manden nok
saa
pænt uden for Døren med Planter
ne i Haanden!
E. Tang Kristensen har ogsaa
optegnet følgende:
Medens Hegelahr var i Skarrild,
døde hans Kone. Hun var ret en
slemme en, fortælles der. Hun tog
sig en Taar over Tørsten, og en
gang løb hun efter ham med en
Økse i Haanden, som hun vilde
gøre ham ondt med. Hun solgte
ogsaa bort af Sagerne i Huset uden
hans Tilladelse og Vilje. Men Kø
berne blev rigtignok nødt til at

komme tilbage med det igen. Saadan havde hun engang solgt etLæs
Hø af Engen; men Køberens Vej
faldt forbi Præstegaarden, og da
han kom derudfor, orkede Bæster
ne ikke at trække Vognen af Ste
det. Nu stod Høet der, og Manden
blev nødsaget til at skulle ind til
Præsten og bede om Forladelse.
Bagefter fulgte Hegelahr ham ud
og sagde: „Ja, nu faar det vel gaa
denne Gang, men gør det aldrig
tiere!“ Saa kunde han godt køre af
Sted igen.
En anden Meddeler fortæller, at
Præsten kom ud og tog det frahaands Hjul fra, og saa maatte
Manden selv gaa ud og bære Ak
selen hjem. „Jo, den Pastor He
gelahr var en klog Karl!“ tilføjer
hun. (Danske Sagn 4.).
Ja, der er mange andre lignende
Historier; men nu vil jeg lige for
tælle følgende, som Aug. Eriksen
har meddelt mig:
Hegelahr havde en Datter, som
blev gift med Præstegaardsforpagteren. Han hed Jens Therkelsen og
var Broder til den gamle Erik
Karstoft. Da Hegelahr kom til Gel
lerup, blev Jens Therkelsen ogsaa
Forpagter dér. Men i den Tid red
han tit over til Skarrild for at be
søge én der, som hed Marius. Det
kunde Præsten ikke lide, og han
brugte derfor sin Kunst og lavede
det saaledes, at Jens ikke kunde
komme over Hjøllund Bæk. Han
maatte altsaa indstille sine Ride
ture til Skarrild. (Her kan lige ind135
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skydes, at vedkommende „Marius“
— trods Navnet — egentlig var et
Kvindfolk, og saa forstaar vi jo
bedre Hegelahrs Uvilje mod Svi
gersønnens Udflugter til Skarrild).
„Marius“ var for Resten Søster til
Wolle Søndergaard, og hun blev
nok aldrig gift.
------- Pastor Hegelahr blev i
1775 viet i S. Felding til Maren
Andersdatter af Skovby i Gelle
rup. Hun skal have været betyde
lig skrap, og hun har endog faaet
Ord for at have staaet Model til
den Præstekone i Sunds, som der
fortælles om i „E Bindstouw“,
hende, som „æ Ståkelsmand“ for
tæller om, at hun løb efter sin
Mand med en Kniv i Haanden for
at gøre „noget“ ved ham, som
Ståkelsmanden ikke skøttede om
nærmere at betegne. Det kan dog
bemærkes, at Madam Hegelahi
var død, inden hendes Mand kom
til Sunds. Men det kan vel antages,
at det er den forannævnte Historie
med Øksen, der har givet Anled
ning til at identificere hende med
den slemme Præstekone i „E Bind
stouw“.
P. Kragsig fortæller (i en Arti
kel, som han for nogle Aar siden
skrev i „Hern. Folkebl.“), at hans
Bedstefader havde fortalt ham, at
Hegelahr havde nogle vanartede
Sønner, som brød ned i Kirkens
Begravelse og tog Sølvbeslaget at
Kisterne. En af dem, Herman, skal
have været saa stærk, at han kun
de holde en Hest ved at tage den
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i Bagbenene; men han ødelagde
sig selv ved at misbruge sineKræfter. P. Kragsig fortæller ogsaa, at
man engang spurgte Hegelahi,
hvad han mente om Varsler for
Bryllupper og Begravelser, om
Gengangere o. lign. — Hegelahr
svarede: „Aanderne har i Sandhed
meget at bestille mellem Himmel
og Jord!“ P. Kragsig gør opmærk
som paa, at dette Svar meget lig
ner Shakespeares berømte Ord i
„Hamlet“, og det er vel ogsaa
sandsynligt, at det er dem, Hege
lahr har tænkt paa. Om den om
talte Søn, Johan Herman, fortæller
AugustEriksen, at han engang kom
ind i Konfirmandstuen, indsvøbt i
et Faareskind, med de Ord: „Se,
jeg kommer til eder i Faareklæder!“ hvortil Præsten svarede: „JohanHerman, du maa virkelig skam
me dig!“
------- Om det, der udelukkende
er optegnet som Sagn eller Tradi
tion, vil man i Reglen kunne an
vende de kendte Ord: „at skønt en
Del deraf var sandt, var der dog
megen Løgn iblandt". Man vil der
for forstaa, at jeg har været ivrig
efter at faa fat paa Skarrild gamle
Kirkebøger for at faa Sagen belyst
fra en anden Side. Jeg gengiver her
nogle af Pastor Hegelahrs udmærkedeKirkebogsindførsler, hvor
af jeg har plukket nogle ud, som
kunde kaldes „Familieoptegnel
ser“:
1790. Begravet Nikolaj Hege
lahrs Barn. — 1804. Begravet Ja-
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cob Bering Hegelahr, 22 Aar gi. —
1807. Begravet Johan Herman He 
gelahr, 29 Aar gi.
Hegelahr fortæller om, hvor de
er lagt ned m. ni.; men af de for
skellige Bemærkninger skal her
kun anføres hans Vers over Johan
Herman:
Staa lidet Vandringsmand!
Se frem og ej tilbage!
Hvad var, hvad er nu han
hvis matte Ben vi drage?
Os var han kær som Søn

som Broder og som Ven.

Vi ønskede ham Løn,
dertil tog Gud ham hen!

1808. Den 18. August viede jeg
de unge Personer Jens Terkelsen
Karstoft og Pouline Hegelahr. —
Alfaderen lede dette Par, vi hei
har fremstillet for hans Miskund
heds Øjne:
Han naadigt dem
skænke, hvad tjenligt dem er. Hans
Herligheds Smil dem fornøje. Han
signe hvert Trin, de gaar ud og
ind. Vor Bøn trænge frem til det
høje!
1809. 16. Marts. Døbt i Præste
gaarden Jens Terkildsen Karstoft
og Hustru, Pouline Hegelahrs,
Barn, Johanne Hermine. (Samme
Dag): Berettet Jens Therkildsens
Kone, min Datter, Pouline Hege
lahr, som var i Barnsnød i Præstegaarden. Hun blev, Gud være Pris,
forløst samme Dag.
1810. Natten mellem 12. og 13.
Maj fødtes og døbtes i Ronnum
Jens Trabjergs og Husholderske,

Lydia Hegelahrs Barn, navnlig
Christian Gudum ...
21. Maj berettede jeg min Dat
ter Lydia Hegelahr, som var meget
syg efter Barnefødsel.
------- „I Skarrild Sogn i Ron
num fødte Selvejerbonde Jens
Trabjergs Husholderske, Lydia
Hegelahr, en Søn, og bemeldte
Jens Trabjerg tilstod at være Bar
nefader. Ligesom Moderen var
ugift og hidtil har skikket sig an
stændig, saaledes var Faderen ad
skilt fra Bord og Seng fra sin
Kone; men efter Ansøgning har
Hs. Majestæt bevilget, at dette
Ægteskab maa være aldeles op
hævet, og at Forbryderne kan ef
ter et Aars Forløb indtræde i Æg
teskab med hinanden, naar de i
denne Tid fører en fuldkommen
ulastelig Vandel.“
(Senere blev Lydia altsaa Jens
Trabjergs 3. Kone; han købte i
1811 Kibæk Mølle, men gik omsi
der i Armod. De døde mange Aar
senere begge i Harreskov Fattig
hus. Lydia fortalte, at hun engang
havde haft en slem Drøm; men
Drømmens Opfyldelse kunde ikke
have været stort værre, end Vir
keligheden).
Om Hustruen noterer Hegelahr:
1811. Den 6. September begra
vedes Sognepræsten Nik. Hege
lahrs Hustru, Maren Andersdatter,
f. Schouby, som døde den 31.
August i sin Alders 68. Aar. Sog
nepræst Hr. Engelken fra Sdr.
Felding prædikede over hende og
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til Gjellerup. 1 1821 blev Sunds
lagt til hans Præstekald. Han døde
1822 efter 49 Aars Præstegerning,
76 Aar gi. — Hans 2 Sønner døde
jo begge som unge; men paa Kvin
desiden har Hegelahr endnu ad
skillige Efterkommere her paa
Egnen.
Hvor skulle vi dog se dig glad,
— — Hegelahrs nærmeste Ef
naar al vor Længsel stilles,
terfølgere er der ikke meget al
naar alle døde, Rad i Rad
skal for vor Jesus stilles,
fortælle om.
naar han med Navn fremkalder dig,
14. L. H. H j o r t h (1816—22)
hvor aldrig mer vi skilles.
kom hertil fra sin Fødeø Bornholm,
Hegelahr er langt den interes hvor han havde været Kapellan.
santeste af alle Skarrild-Arnborg Han blev forflyttet til Frøslev, hvor
Præster. Der er ingen, der er saa han døde 1833, 58 Aar gi. Herude
mange Historier om som om ham; synes han ganske glemt.
og ingen der har efterladt sig saa
15. H. H. S e 1 c h i e r (1824-mange og saa indholdsrige Opteg 32) var Søn af en Amtsforvalter i
nelser som han. Han er altid Assens. Han kom herfra til Balslev
gnistrende fuld af Interesse for alt, —Ejby, hvor han døde 1836, 37
hvad han har med at gøre. Han Aar gi. — Han var skilt fra sin
har sikkert ogsaa været en god og første Kone og blev gift 2. Gang
dygtig Præst. Biskop Middelbor, med Præstedatteren Christine Vil
som var herude i Visitats i 1790, strup fra Borris. P. Kragsig fortæl
kalder ham en brav og retsindig ler, at Selchier skal have anlagt
Mand. „Han prædikede over Da den smukke Præstegaardshave fra
gens Evangelium om Guds Navns ny af, og at han vistnok var en
rette Helligelse og forklarede det dygtig Landmand. Han var saale
opbyggeligt. Katekiserer godt.“ des den første i Skarrild, der dyr
Saaledes skriver Biskoppen i. sin kede Kartofler. — Selchier var jo
ikke saadan „klog“ som Hegelahr;
Visitatsbog.
Mod sine nærmeste viste Hege men „hiel tåwle“ var han da heller
lahr sig trofast og strøede Blom ikke. E. Tang Kristensen har et
ster paa deres Grave. Sine Sorger Par Historier om, at han kunde
og Prøvelser bar han som en „stille Ild“.
Mand.
Hvad vil man forlange
16. D. P. L i n d (1832—39)
var Præstesøn fra Navr. Kom her
mere!
Hegelahr blev forflyttet
til fra til N. Nissum. Havde senere
Sunds i 1815, og i 1819 kom han flere Embeder. Var ikke nogen stor

anvendte Teksten Syraks 41,3: „O.
Død, din Dom er god for et nød
tørftigt Menneske, hvis Styrke for
mindskes“. — Over Graven blev
af 4 Piger, som nedkastede hver en
Blomsterkrans, følgende Vers afsynget:
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Prædikant, men ivrig for Kontirmandundervisningen; han var en
dygtig Kommunalmand, har efter
ladt sig flere interessante Opteg
nelser og var en meget rar Mand.
Han var en vældig interesseret
Landmand. Førte en Proces ang.
nogle Kreaturer, som han havde
optaget paa Tagknud Eng. Proces
sen, der drejede sig om faa Pen 
ge, fylder omtrent en hel Protokol.
Og saa tabte Lind endda Proces
sen og maatte betale Optagelses
pengene tilbage. Saa vidt jeg ved,
var han ogsaa kureret for at føre
Processer for Livstid. I Bogen om
N. Nissum har jeg fortalt mere om
Lind. Han døde i Aarhus 1881,
næsten 80 Aar gi.
„Hæjsen æ Lind den sidst å æ
Præjst herud’, som A hår hør om,
te han sku vær en bette Grånd
„klog“. Jæn Gang wa dæ bløwn 4
Dusin Par Hueser henn få Jens
Stusgor, å han vild så ha Lind te
å vihs dem i j e n. Lind såj, te han
ku jo se o æ Skuellåwt å o Færrehuslåwt å æ Fattehuslåwt å sårn
Stejer. Så fand han dem o æ Sku
ellåwt. Hudden di wa kommen deråp, vedd A ett — men læ wos
hoev de bæjst!“

gen af Præsterne her, som der er
saa mangé Historier om, som om
Christiansen. Man skyldte ham
for, at han var noget nærig, meget
hidsig og forsynet med mange
Særheder. Der er jo nok noget om
det. Men ved Siden af var han en
oprigtig og barnlig Natur, og Folk
manglede da heller ikke Blik for,
at han alligevel egentlig var et
godt Menneske.
GI. Ove Jakobsen har gaaet til
Præst til ham. Han roser ham og
siger, at han var saa rar mod Kon
firmanderne, og at disse holdt me
get af ham. „Han kunde saamænd
ogsaa somme Tider holde en rig
tig god Prædiken“, siger Ove, og
da jeg snakkede om, at der var
mange „Historier“ om Christian
sen, sagde han, at somme af dem
ogsaa kunde være „Løwn“. Jeg
blev helt godt tilpas ved at høre
Ove saaledes tage sin gi. Præst i
Forsvar.
I Sogneforstanderskabet
var
nogle af Medlemmerne ikke bedre,
end at det af og til morede dem at
gøre Christiansen gal. Og han var
jo af den Slags, som en Mand ud
trykte sig: at „en ku træk æ gluend
Ild ud å æ Nies o ham, hwa Yw17. C. Christiansen (1839—66).
blik de sku væhr!“ — Aug. Erik
havde været Kapellan i Maug- sen fortæller, at da Niels Krage
strup i Sønderjylland, inden han lund kom i Forstanderskabet, sag
kom her. I 1853 kaldedes han til de han ikke ret meget der, men det
Præst i Vandborg, men frasagde endte gerne med alligevel, at Niels
sig Kaldet og blev i Skarrild til sin fremkom med en eller anden grim
Spydighed, og saa blev Præsten jo
Død.
Næst efter Hegelahr er der in vred. Niels fik saa gerne ikke sagt
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mere den Dag, for han var ikke
god til at hitte paa noget i en Hast.
Men saa gik han og udspekulerede
en ny Nederdrægtighed til næste
Møde, og saa var Spillet jo gaaende igen! Men nu vil jeg anføre
Historien om „Præstens Besvimel
se“ i H. P. Hansens Gengivelse.
(Hards. Aarbog, 31):
„En Dag, der var Møde i Studsgaard i Skarrild, var Niels Krage
lund særdeles heldig. Straks, Mø
det begyndte, afleverede han et
saa bidende og ironisk Gensvar
paa et Spørgsmaal, der var drøftet
paa det forrige Møde, at det i
bogstavelig Forstand slog Forman
den ned. Først blev Christiansen
da saa værreløs gal, men saa sokk
han lisså still ned onder æ Buwr.
Han var væk!
Det saa unægtelig farligt ud;
men Held i Uheld! Et af Medlem
merne var den bekendte kloge
Mand og Kvaksalver Pæ Kråsig,
og han tog naturligvis straks Af
fære. „1 mo sandelig hæj’er go ud
— saa vil A si’e, om A ett ka fo
ham te Lyw’!“ sagde den kloge
Mand, hvorefter de andre Medlem
mer luskede af ud.
Da der nu var gaaet en Tid,
lenner Niels Kragelund Døren en
Smule — han vilde se, om han vir
kelig ved sin skarpe Debat havde
slaaet sin Modstander ihjel.
I
sam’ Gulaw slog Præsten Øjnene
op, men da disse uheldigvis faldt
paa hans arge Modstander, sokk
han sam’l ijæn!“
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„Du mo sandelig hæj ’er blyw
ud’, te han æ hiel øwer er, leide
Niels,“ sagde Doktoren, og saa
trak Niels atter Næsen til sig.
Christiansen overlevede dog Mødet ..."
------ Hans Peder Hansen (Gre
ne) fortæller, at ogsaa P. Døvling
vilde drille Præsten ved Møderne.
Saa blev Christiansen forflyttet til
Stauning og var ogsaa derude cn
lille Tid, men han frasagde sig
Embedet i Tide, saa han kunde
vende tilbage til sit gamle Kald
igen. Han led ikke Folkene der
ude og sagde, at i Skarrild var der
dog kun een P. Døvling; men i
Stauning var de Pæ Døvlinger alle
sammen! (Jeg ved ikke, at Chri
stiansen er blevet kaldet til Stau
ning, maaske det skal være Vand
borg).
E. Tang Kristensen har en hel
Del Historier om Christiansen. Bl.
a. har han optegnet følgende ræd 
somme Krønike, som jeg gengiver
uden nogen som helst Garanti:
En Kone i Fattighuset døde, og
saa fandt de 80 Specier efter hen
de i Sengehalmen. I Ligtalen over
hende sagde Præsten saa: „Hun
var ikke som en Høne, der gør et
lidet Æg og gør derover stor
Alarm; men hun var som en Ko,
der gør en stor Dynge og derefter
gaar stiltiende bort.“
Jeg kunde tænke mig, at det
sidstnævnte „Træk“ er af den
Slags, som gi. Ove mente godt
kunde slumpe til at være Løwn!
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Og nu vil vi lade det være nok
med „Historierne“ og lade Jensine
Jensen fortælle videre og give os
et mere alsidigt Billede af Man
den.
„Christiansen var født 1795 i
Høgholt i Ravsted Sogn mellem
Aabenraa og Flensborg. Han var
først Kapellan hos Pastor Wolff i
Magstrup. Det var i de bevægede
Kamptider. Slægten Wolff var me
get dansksindet. Christiansen blev
forlovet og senere gift med Dat
teren Laura (f. 1809). Efter Woltfs
Død flyttede Enken og en ugift
Datter, Emilie, til Skarrild Præstegaard.
Følgende spredte Træk vil bi
drage til at give et Billede af
Christiansen:
En Kone, som havde gaaet til
Præst hos ham, sagde: „Det han
havde sat os for, skulde vi lære;
det hjalp ikke, at Mor sendte en
Høne med til ham!“ — „Det en
Attest kostede, vilde han ha’!“ for
tæller en anden. — Niels Holtum
skændtes engang med ham om
Skolevæsenet; han vilde have
Præsten til at se gennem Fingre
med, at Hjorddrenge slet ikke gik
i Skole om Sommeren. Men Præ
sten sagde: „Det, der er Lov, skal
baade 1 og jeg rette os efter!“ —
Til en Gaardmand, der vilde liste
sig fra sit Højtidsoffer, sagde han:
„Jeg vil gøre min Pligt og betale
hver sit; men det skal I ogsaa.“
Folk, der forsyndede sig mod
Guds Bud, talte han personligt

med og satte dem i Rette. — Hans
Prædikener var mest Taler om
Guds Bud og Løfter. Han stod i
den gamle Pagt, selv om han i
Teorien troede paa den ny, og
han mente, at den, der holdt Bu
dene, ogsaa kunde gøre Regning
paa Guds Hjælp og timelig Vel
signelse. Treaarskrigen var en
Stadfæstelse for ham i hans Syn:
Danmark havde Ret, derfor maatte
den almægtige Gud give os Sejr.
„Han blev saa mild de sidste
Par Aar. Han var god nok før;
men til sidst blev han alligevel helt
anderledes!“ blev der sagt.
Hvad var der da sket med ham?
Jo, Nederlaget i 1864 og Tabet <if
Sønderjylland
knækkede ham.
Hans Familie sørgede ogsaa. Søn
derjylland var jo deres Hjemegn.
Alen for Christiansen blev det end
nu mere. Hans Livssyn gik itu.
Det slog ikke til med Retfærdig
heden alene. Over for Gud har vi
alle Uret. Gennem de tunge Op
levelser lærte han Guds Naade at
kende.
Anders Stubkjær skriver i sin
Erindringsbog: „Pastor Biilow og
jeg gjorde mange Rejser sammen,
mange blev vakt og omvendt.
Blandt disse vil jeg nævne Pastor
Christiansen og Frue i Skarrild.
Hvor han dog blev et yndigt Guds
Barn! Vi holdt flere Møder sam
men i hans Sogn, og skønt han
laa syg til Døden, vilde han dog
have Forsamling i Præstegaarden.
Menigheden stod uden for Sove141
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værelset, og jeg stod indenfor og
talte ud af Vinduet/4 Ved Mødets
Slutning stod Christiansen op af
Sengen og lyste Velsignelsen over
Forsamlingen. Det var faa, som
ikke græd, da de til Afsked sagde
Farvel til ham.
Christiansen døde 1866 og lig
ger begravet paa Skarrild Kirke
gaard. Familien flyttede til Hvejsel. Den gamle Fru Wolff, en sta
telig, værdig Dame, og Datteren
Emilie, var meget gode mod syge
og fattige og meget afholdt i Sog
nene. Christiansen havde ingen
Børn, og Plejedatteren, Louise,
døde før Christiansen. Hendes
Gravsten staar ved Siden af hans44.
18. G. C. A. Richardt (1866—73)

havde været Kapellan i Højby og
kom derfra til Skarrild og forflyt
tedes senere til S. Jernløse. Flere
siger, at han var den dygtigste
Prædikant, som har været her
ude. Aug. Eriksen fortæller føl
gende om ham:
„Richardt var en høj Mand med
et myndigt Udseende; han havde
derfor ikke vanskeligt ved at ind
gyde Resepekt. Han var en dygtig
Prædikant, som vistnok helt for
dunklede Forgængeren. Han blev
snart valgt ind i Sogneraadet og
blev straks Formand, hvilken Stil
ling han beholdt til 1870, da N.
Birkebæk (den Yngre) overtog
Hvervet. Det var en bevæget Tid,
mens Richardt var Formand, da
der i den Tid var Forhandling om,
at Arnborg skulde have sin første
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Skolebygning. Herom blev holdt
en Mængde Møder. Nogle vilde
have Skolen ved Kirken, andre i
Qottenborg (se videre herom un
der „Skolevæsenet!“).
Han var dygtig til at undervise
Konfirmanderne; som Eksempel
kan nævnes, at selv den kloge
Starcke lod sin Datter gaa til
Præst 3 Aar. Han betragtede det
som en Højskole. Som et Bevis
paa hans Anseelse kan nævnes, at
der var mange, baade fra Sognet
og udensogns, der ofrede til ham
den Dag, han holdt Afskedsprædi
ken/4
19. C. D. F. Mathiesen (1873—76)

var Præstesøn fra Højby; rejste
efter Embedseksamen i Italien og
Svejts for at studere reformerte
og katolske Kirkeforhold; skrev
bl. a. derom Artikler i Berl. Tiden
de. Blev 1869 Kateket i Rudkø
bing og kom derfra hertil. Om
ham fortæller Aug. Eriksen saaledes:
„Han var paa en vis Maade en
Mand med Initiativ, men ikke i
den Retning, som man kunde ven
te af enPræst. Han fik bortsolgt af
Præstegaardsjorden. Den storeEng
oppe ved Sandfeld (Tagknud) fik
han Lov til at sælge Afgrøden af
i Stedet for at bjerge den hjem til
Præstegaarden. Han fik ogsaa Lov
til at bortforpagte Gaarden og faa
en Forpagterbolig opført. En gam
mel Mand sagde: „Han spletter jo
ren æ Præjstgor aj!44 Noget, som
laa inden for hans Kald, nemlig
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Indførelsen af Konventssalmebo
gen, maatte han opgive, da Mod
standen var for stor. Han tog noget
hidsigt paa det hele. Da han blev
uenig med Forpagteren og ligele
des med Degnen, blev hans Stilling
noget vanskelig. Som Prædikant
var han uensartet. Til Tider kunde
han tale helt godt, navnlig da der
var Bispevisitats, og ligeledes den
Dag, da han paa Provstens Vegne
indsatte Jørgensen. Det lod til, at
der ingen var, som længtes efter
ham.“ — Mathiesen forflyttedes
herfra til Sjælland og døde vist
forholdsvis ung.
20. H. F. Jørgensen (1876—81),

Præstesøn fra Trige-Ølsted, var
først Kapellan hos Faderen og kom
derfra til Skarrild, var gift med sit
Søskendebarn, Hilda M. S. C.
Rist, Datter af Oberst Fr. Rist,
blev herfra forflyttet til Stauning.
— Aug. Eriksen fortæller:
„Jørgensen tog paa alting paa
en rolig og besindig Maade og
stod sig godt med Befolkningen.
Var jævn og ligefrem. Han klap
pede de gamle Mænd paa Skulde
ren og var i det hele saa venlig af
Væsen. „Han er da en herlig
Mand!“ blev der sagt. Det varede
ikke længe, inden den ny Salme
bog blev indført — uden Mod
stand! Han fik endog nogle til at
svare Tiende efter Kapitelstakst i
Stedet for in natura, hvilket var
behageligt for Præsten, og efterhaanden blev det
almindeligt

blandt Tiendeyderne. Jørgensen
holdt en Del Bibellæsninger. Hans
Forkyndelse var ikke særpræget.
Kun advarede han stærkt mod Ka
tolicismen. En dristig Udtalelse af
ham er bevaret, nemlig: „Det fran
ske Folk bærer Brændemærket
paa sin Pande!“ Udtalelsen kom
vist i Anledning af Dogmet om
Pavens Ufejlbarhed. Fru Jørgen
sen sang meget kønt, og det vai
højtideligt, naar hun var med i
Arnborg Kirke.“
21. V. C. Dahlman (1881—88)

var Københavner af Fødsel. Var
Kapellan i Harlev, da han kaldedes
hertil. Var vistnok ligesom sine
Forgængere „højkirkelig“. Det har
moret mig, at Aug. Eriksen skriver
om ham: „Han kan vel karakteiiseres som Embedsmanden!“, me
dens derimod Jensine Jensen skri
ver saaledes:
„Dahlman var livlig og for
nøjelig. Ved Eksamen kunde han
give et Hop og slaa Knips med
Fingrene, naar Svaret kom hur
tigere, end han havde ventet. Som
me Tider kunde han ikke forstaa
Svaret, saa Læreren maatte over
sætte. Han kunde da gentage de
jyske Ord og le i lang Tid. Det
blev Børnene flove over, og den,
han havde let af, trykkede sig ved
at svare næste Gang! — Det kun
de ogsaa knibe for Børnene at for
staa ham. Ved en Eksamen i
Skibbild Skole var Børnenes Dik
tat lagt frem; men Præsten vilde
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selv diktere og valgte dertil et
Par Salmevers, begyndende saaledes:
Hvor er det svært, naar man er syg og

mat,
af Ven og Trøst og Haab forladt.

Da han var færdig med første
Vers, passede Børnenes Sindstil
stand til 2. Linie i Salmen. —
Hans Udtale af Ordene forstod
nogle af dem slet ikke. Far spurg
te, om han maatte diktere 2. Vers,
og til Dahlmans Forbavselse blev
Forskellen meget stor.“
Af denne Skildring skønner vi,
at Dahlman hørte til disse rare
Københavnere med Evne til at
more sig, som vi alle saa godt kan
lide. Og saa bærer vi jo over med
den elskværdige Uforstand, som
kunde faa ham til at anvende en
Salme „for syge og gamle“ til
Diktatøvelse i Børneskolen.
Dahlman var sidst Præst paa
Laaland og døde som pensioneret
i København 1909, 58 Aar gi. —
Han har ellers faaet Ord for, at
han var en ret god Prædikant og
velsindet over for sin Menighed.
Men Mennesker er jo ikke altid
ens, og Aug. Eriksens Bemærk
ning er der sikkert o g s a a
noget i.
22.

P. J. Broe (1889—96).

Broe var ikke saa livlig som For
gængeren, fortsætter Jensine Jen
sen; men han var en venlig og god
Mand. Under Opvæksten havde
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han været svagelig og havde ogsaa Sygdomsperioder her. Han
kom meget ud til syge i Sognet.
Trods sin Venlighed kunde han
ikke saa godt som Forgængeren
tage en uheldig Udtalelse med
Humør. Engang var han faldet af
Hesten og havde faaet nogle
Skrammer i Ansigtet og paa Hæn
derne. Gamle Abelone Skibbild var
da saa uheldig, efter at have
spurgt til hans Befindende, at an
føre det gamle Ordsprog: „Gale
Katte faar revet Skind!“; det blev
han vred over. — En Sommersøn
dag ved Sidsttjenesten var et ungt
Menneske faldet i Søvn i Arnborg
Kirke. Uheldigvis sad han lige un
der Prædikestolen, saa Præsten
ikke kunde undgaa at se ham.
Pludselig standsede han i Talen,
bøjede sig ud over Prædikestolen
og raabte: „Her staar jeg og taler
ud af mit Hjertes Fylde, og du
bryder dig ikke om det, men sæt
ter dig til at sove!“ — Efter dette
var den unge Mand lysvaagen
Resten af Tiden.
Det var vistnok i Broes Tid, at
Lærer Olesen en Søndag søgte at
synge en meget kendt Salme paa
en ny Melodi. Naturligvis kunde
ingen synge med, og Olesen sang
1. Vers ganske ene. Da rejste Kr.
Mortensen sig op nede i Kirken og
begyndte paa 2. Vers med den
gamle Melodi. Han var god til at
synge og havde en stærk Stemme.
Efter en Sangduel paa et Par
Vers satte Olesen sig overvældet

Pastor Richardt

Pastor DanIman

pastor Grünfeld

Pastor Mathiesen

Pas .F-Jørgensen

Pastor Broe

Pastor K-Jensen

Pastor Larsen
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ned, medens Menigheden med Kr.
Mortensen som Forsanger sang
Salmen til Ende.
Broe var en dygtig og afholdt
Præst. Medens han var her, gik
han over til Indre Mission. Han
blev to Gange Fængselspræst i
Horsens. Han sagde engang til
Aug. Eriksen, at det kunde synes
sært, at han anden Gang søgte
tilbage til Tugthuset; men Ger
ningen der havde nok Skuffelser,
men ogsaa Glæder. Broe har
skrevet en Række Skildringer om
Arbejdet blandt Straffefanger. Han
døde 1934, 78 Aar gi.
23. N. J. A. Nikolaisen
(1896—1906)

kom efter at have taget Embeds
eksamen til Nr. Nissum som Lærer
ved Højskolen og Seminariet. Blev
herfra forflyttet til Storvorde i Aal
borg Amt. Har udgivet et Skrift
om „Kristendom og Fædrelands
kærlighed“. — Han er født 1867
og er nu pensioneret. — Da han
endnu lever, maatte jeg egentlig
ikke skrive mere om ham. Men da
han et Par Maaneder har været
min Lærer paa Seminariet, drister
jeg mig dog til at tilføje, at han
var dygtig som Lærer, gemytlig og
yderst afholdt af sine Elever. Det
har derfor ikke undret mig, angaaende hans Virksomhed her, bl.
a. at høre hans Konfirmandunder
visning fremhævet som noget ud
over det almindelige, og at den er
blevet uforglemmelig for hans nu

snart gamle Konfirmander. — Den
5. August 1897 blev Arnborg skilt
fra Skarrild som selvstændigt
Pastorat, og Nikolaisen var fra
den Tid Præst alene i Arnborg.
Præster i Arnborg 1906—38.

Om den Tid, der ligger nær ind
til Nutiden, skal der jo ikke skrives
meget, og i hvert Fald om de end
nu levende Præster fra dette Tids 
rum vil det være rettest kun at give
nogle faa rent statistiske Oplys
ninger.
24. R. G r ii n f e 1 d, f. 1873, var
Præst i Arnborg fra 1906—12. Han
døde som Sognepræst ved Hans
Egedes Kirke i 1931, 58 Aar gi. —
En god Prædikant. Har skrevet en
lille Bog: „Hvor Heden blomstrer".
Han skildrer sit Liv i Arnborg som
„en Tid fuld af Oplevelser og dybe
Erfaringer“ og skriver, at han
skylder Sognet og det hele Herred
grumme meget.
25. K r a g h-J e n s e n (1912—
20). Han er maaske den mest el
skede og beundrede af alle Præ
sterne herude. Han døde her og
ligger begravet paa Arnborg Kirkegaard. Han var ikke blot en dyg
tig Præst, men ogsaa en ydmyg og
hjertensgod Mand. Hans Samvit
tighedsfuldhed var saa stor, at da
han havde haft en stor Sorg og
skulde hjem til sin Moders Begra
velse, fandt han endda Tid til at
besøge en syg, inden han rejste.
Da han ikke længere kunde rejse
sig fra Sygelejet, kaldte han Kon145
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firnianderne ind til sin Seng og
talte med dem dér. Aug. Eriksen
fortæller, at han gik omkring med
en Liste for at samle Bidrag lii
Mindesmærket over ham. August
holdt ikke af saadanne Hverv. Men
i dette Tilfælde blev det kun en
Glæde og Fornøjelse; thi Folk var
saa venlige og saa villige til at
give.
26. A. Larsen (1920—26)
havde virket som Missionær i In
dien i 16 Aar. Var efter sin Hjem
komst bl. a. Hjælpepræst i Vejle,
hvorfra han kom til Arnborg. Hans
Forkyndelse er morsomt blevet ka
rakteriseret saaledes: „Den var
jævn, djærv og haandfast.“ Hans
Tale var ogsaa indholdsrig, saa
man altid fik noget ud af at høre
ham. — Da han skulde til Arn
borg, blev der holdt Afskedsfest
for ham i Vejle. Anton Berntsen
havde skrevet en Sang, hvoraf an
føres et Par Brudstykker:
Ud’ i Arnborg de wa i Nø!
få djæ gue Præjst wa dø ...
Larsen såt sæ nier å skrøw
te wo Kong saa kjøn en Brøw.
— Nær no Larsen vil a’stej,
sæjer Helle, hun vil mej ...

Helle var hans 2. Kone; den før
ste var død i Indien.
Ikke saa længe efter, at de var
kommet til Arnborg, fik Helle Lar
sen et apoplektisk Anfald; dette
var nok Aarsag til, at ogsaa Larsen
svækkedes, saa at han maatte op
give Gerningen. Han døde 1931,
71 Aar gi.
146

27. H. P. Honoré (1926—
30). Han kom fra Arnborg til Frederiksholm Kirke, hvorfra han for
flyttedes i 1937, og er nu Præst
ved „Filadelfia“.
28. E. M. T h u 1 e s e n havde
tidligere været Klokker og Gravet
ved Lukaskirken. Studerede sam
tidig og blev cand. theol. 1930.
Samme Aar kom han til Arnborg,
hvorfra han nu er blevet forflyttet
til Færøerne (1938).

Skolevæsenet.
I gi. Dage har Skarrild-Arnborg
som andre Sogne haft en Sogne
degn, hvis Pligt var at fungere
som Kirkesanger og desuden give
Børnene nogen Undervisning i Re
ligion, hviilket skete om Søndagen
i Vaabenhuset, ligesom han ogsaa
til Tider samlede Børnene et andet
passende Sted en Gang om Ugen
for at indpode dem„Børnelærdom“.
Han kunde ogsaa lære et eller andet
Barn at læse, hvis Forældrene øn
skede det, og vilde betale ham for
det. Men noget egentligt Skole
hold fandt sjældent Sted.
Efter at Fr. d. 4de havde indret
tet Skoler paa Ryttergodset, øn
skede Regeringen gerne, at der
blev indrettet Landsbyskoler og
saa andre Steder; men nogen rigtig
Gang kom der ikke i det — i hvert
Fald ikke i Vestjylland —, før
Kongen udstedte et virkeligt Paabud derom, hvilket skete i 1739.
Som Følge af denne Forordning
samledes da nogle af de mest an-

Arnborg Sogns Historie

sete Bønder i Sognene med Præ holdet og derfor nyde 3 Rd. 2
sten og Peder Paaske paa Karstoft Mk. saimt 6 Læs Tørv til Brændsel.
(som var største Lodsejer) for at
Thomas Pedersen holdt vistnok
faa lavet en Ordning for dette Sko kun Skole i 4—5 Aar, og siden
levæsen. Det var den 9. Juni 1741. synes der mestendels ikke at have
Der oprettedes en Fundats for det været særskilt Lærer for Østersogpaatænkte Skolevæsen i Arnborg, net.
hvori det hedder, at Arnborg Sogn,
Peder Lassen døde 1788, men
som bestaar af en liden Befolkning, maa da forlængst have opgivet
som ved Moser, Kær og gennem Skoleholdet; thi allerede 1758 ses
løbende store Aaer og Strømme er han at være afløst af Erik Otteskilt fra hverandre, ikke ser nogen sen, som vel nok har haft Bestil
Udvej til at stifte noget Skole lingen, til han i 1774 blev Skole
hold; men den Undervisning, Sog holder i Assing, han hai jo faaet et
nets Ungdom i deres Kristendom godt Vidnesbyrd og har nok været
bør og skal have, maa ske ved en brugbar. Han døde 1783, 48 Aar
Omgangsskoleholder, som lønnes gi. Hans Kone hed Maren Pedersaf Beboerne i Forhold til deres datter Harreskov.
Hartkorn.
Senere var Chr. Pedersen Lu
Til dette Hverv har man, med strup Skoleholder og desudenSelvPræstens, Hr. Arent Bisteds Sam ejerbonde i Arnborg By. Han var
tykke, for det følgende Aar lejet 2 født 1751, gift 4 Gange; Nr. 3 af
Mænd, som dertil agtes bekvem Konerne var Ane Troelsdatter fra
me, og som skal paatage sig Un Toksvig. 1788 blev han Degn i
dervisningen fra Mortensdag til Skarrild. Samme Aar hedder det
Pedersdag (22. Febr.), idet Sog om Arnborg Skolevæsen: „Faa
nefolkene foregav, at de ikke an Børn kan nyde her en Maaneds
derledes eller længere kunde und Skolegang hver Vinter; thi her er
være deres Børn fra Fævogtning, saa store Mellemrum mellem Na
Pløjning, Maagkøren og andet Ar bofolk, hvor Børn ikke kan kom
me. Men Skolemesteren gaar om
bejde.
Peder Lassen af GI. Arnborg med nøjsom Flid“.
Den næste Lærer var Laurids
skal undervise Børnene i Toudal,
L. og St. Hjøllund, Birkebæk, GI. Hvedde (1788—1806). Ved hans
Arnborg, Toksvig, S. Søby, Grene Afgang skriver Pastor Hedelahr:
og Kirkegaarden og derfor have af „I Arnborg skal Skoleholdet
fortsættes omgangsvis. I sidst for
Beboerne 4 Rd. og 17 Læs Tørv.
I Fasterholt, Bjerre, Skivild, løbne 18 Aar var Laurids Hvedde
Tornvig og Holtum skal Thomas Skoleholder, dertil beskikket, og
Pedersen, Holtum, besørge Skole forestod samme med stor Flid og
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til god Nytte. Men hans Svaghed
nødede ham til at udbede sig Af
sked. Imidlertid forretter nu en
ung Person, Peder Nielsen, dette
Skolehold“ (maaske den senere
Sognefoged).
I 1809 er Skolevæsenet uforan
dret som i 1741, undtagen at der
ingen Skoleholder er i Østsognet.
Skolelæreren, Peder Lustrups, Løn
er fremdeles 4 Rd og Kosten hos
Beboerne. Der er 30 Børn.
1810 visiterede Biskoppen Arnborg og skriver: „Den konfirmere
de Ungdom god; de ukonfirmerede
læste, nogle faa undtagne, maadelig i Bog.“ — 1812 skriver Hegelahr angaaende P. C. Lustrups
Tjenestetid: „Han forklarer selv, at
han har holdt Skole i Vildbjerg i
den gi. Degns Sted i 6 Aar, siden
i sin Faders Sted i Skarrild, og nu
paa 6. Aar i Arnborg Sogn.“ (I
1832 blev han Degn i Skarrild).
1827 ophævedes Omgangsskole
holdet. Der bliver 2 Skoledistrikter
med lejede Skolestuer. V. Skole
holdes i Gottenborg, 0. Skole i
Tornvig. Den indbyrdes Undervis
ning indføres, og en ny Skolehol
der antages.
1830 hedder det: Fremgangen i
0. Skole just ikke at rose. Nogen
Undskyldning ligger i, at Vejen,
som gaar gennem en stor Mose,
tit er upassabel. Til Vinter lejes
Peder Pedersen Sig for 2 Specier“
(og Kosten hos Beboerne). — Til
Skoleholder for Vinteren 1830—
31 lejes Niels Birkebæk (fra Nov.
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til April). Han skal selv levere
Skolestue og lldebrændsel og ko
ste sig selv og faar derfor 10 Rd.
P. Pedersen lejes til 0. Skole og
senere ogsaa til Sommerskolen. —
(Den stærkt forøgede Skolegang
er Frugten af Skoleloven af 1814).
14. Juli 1834 visiterer Biskop
rageMiillerArnborg Skoler: Indenadslæsningen er idet hele upaaklagelig. 1 Religionsundervisningen er
lagt en ganske god Grund, saavidt
det kan ventes, hvor et nyligt kon
firmeret ungt Menneske skal for
rette Lærerens Andel (partes).
Skriften var daarlig, og Regning
meget tilbage. (Peder Pedersen er
jo dog nu 19 Aar; men har holdt
Skole omtrent fra Konfirmations
alderen). — 1836 beskikkes Hen
rik Hyldal for Vinteren og skal
have 4 Specier. Han bor i GI. Arn
borg. Han „standede“ ogsaa ved
Klokker, fortælles der. 1 1839 fin
der Kommissionen sig fornøjet
med Børnenes Fremgang og Flid
i begge Skoler. Henrik lejes igen.
Samme Aar kommer der en ny
Skoleplan:
Læreren skal have begge Skoler
og holde Skole 3 Dage om Ugen
hele Aaret rundt. Til V. Skole hø
rer 35 Familier (24 Børn), til 0.
Skole 16 Familier (24 Børn). Læ
reren skal have fri Kost og Natop
hold hos Beboerne, samt 12—14
Rd. aarligt. Til Skolestuens Op
varmning leverer Kommunen ialt
12 Læs Klyne a 18 Snese og 36
Læs Hedetørv a 10 Snese. Skole-
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stuer lejes. Til Lærer antages et
dueligt Subjekt
1838 og 39 lejes Niels Rahbæk
Bjerre for begge Skoler; men 1840
er Tage Müller der igen:
,,... 0- Skole: Læsningen var
daarlig. Intet Barn læste godt.
Blandt dem, der ikke kunde læse,
var en Pige paa 15 Aar. Regning:
Fremgangen ubetydelig; Religi
onskundskaben: meget liden. De
yngre Børn kendte, med een Und
tagelse, 2-cifrede Tal. Kun skrev
nogle store Børn temmelig godt. —
V. Skole: Her læste de 8 Børn i
ældste Klasse for det meste rigtigt
i Bog, men ikke med Færdighed.
Et havde læst et Stykke af Lære
bogen og noget af Bibelhistorien
godt; men Eftertanken trængte me
get til at vækkes, om end den var
vakt mere end hos Børnene i 0.
Skole. Regningen fandt jeg ikke
saaledes øvet, at den kunde være
Børnene til nogen Nytte ...“.
1 November fandt Kommissionen
sig ret godt tilfreds med Børnenes
Fremgang. Niels Bjerre afskediges,
og Henrik Hyldahl antages for Vin
teren for 6 Rd. courant. — April
1841 noterer Pastor Christiansen,
at Skolen under den flittige Lærer
har gjort gode Fremskridt. Til Læ
rer for Sommeren antoges Sogne
foged Niels Birkebæk for 1 Mark
courant hver Dag.
Oktober 1842 er som sædvanlig
0. Skoles Børn tilbage for VSkoles. Lærer Hyldahl afskediges,
og Lars Krog antages og

fortsætter som Lærer til Oktober
1844, da Mikkel Pedersen (Hjøllund) antages i hans Sted. Nu
aftager dog efterhaanden Klage
sangen over Børnene i 0. Skole en
lille Smule; men godt er det ikke.
Derimod skriver Præsten i 1850, at
det glæder ham af Hjertet, at der i
V. Skole under den særdeles nid
kære Lærer er sket en betydelig
Fremgang.
Fra de følgende Aar er Protokol
len borte. Men fra ca. 1850—62
virkede Lars Chr. Søby og efter
ham Lars Nielsen Sandfeld som
Lærere i Arnborg. Skønt det nu er
80—90 Aar siden, har de dog end
nu en Elev i Live, nemlig gi. Ove
Jakobsen, som gik ud af Skolen for
godt 83 Aar siden. Han roser de
to Lærere.
Ove gik til Skole i Gottenborg,
hvor der holdtes Skole skiftevis 2
Steder, hvor man havde Storstuer.
Først gik han til Lars Chr. Søby,
om hvem han siger, at han var god
nok og flittig som Lærer. Han var
fra S- Søby. Om Lars Nielsen
Sandfeld siger Ove, at han va<
meget paapassende. Der fortælles,
at Pastor Christiansen engang
sagde om Gottenborg Skole, at det
var en Skriveskole. Lars Sandfeld
lagde nemlig stor Vægt paa Skriv
ning og skrev selv mesterligt. —
Han var aldrig gift, fortæller Ove,
og da han havde ophørt med at
holde Skole, gik han siden hjem
me hos Broderen i Sandfeld.
I 1858, da der igen begynder at
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blive Protokol, noterer Christian
sen følgende om Gottenborg Skole:
„Børnene læste godt, svarede med
Forstand i Religion, skrev udmær
ket, og der var gjort en god Be
gyndelse i Regning.“
I 1863, efter at Chr. Jensen var
blevet Lærer, nævnes ogsaa god
Fremgang under den ny Lærer, og
„Børnene synes at hænge
ved
ham. “ Men Chr. Jensen blev den
første fast ansatte Lærer i Arnborg, saa med ham begynder et
nyt Afsnit.
I Østersognet nævnes en særlig
Lærer nu igen; men det er blot en
Biskole, som Arnborg havde fælles
med Rind i Søby. I „Hardsyssel
Degnehistorie“ nævnes her Lars
Nielsen Remmer som Lærer (1851
—61). Dette Skolefællesskab op
hævedes 1884.
... Ove Jakobsen mente, at de
lærte lige saa godt i hine Tider
som senere, da man fik eksamine
rede Lærere. „De gamle Skolehol
dere gjorde sig ogsaa somme Ti
der ligesom mere Umage“, tilføjer
han. — Jeg skotter til den 97aarige, tygger lidt paa det og beslut
ter, at denne nederdrægtige Be
mærkning ikke skal komme til at
staa i „Arnborg Sogn“. Men man
er jo desværre belemret med no
gen Sans for det humoristiske, og
heldigvis sagde han da ogsaa:
„somme Tider“, saa jeg er altsaa
bukket under alligevel.
Om det er en „Degn“ eller en af
de gamle Skoleholdere, følgende
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„Træk“ handler om, ved jeg ikke;
thi Meddeleren har ikke givet mig
noget Navn. „Men det var da
faldet denne her Lærer ind at
spørge en af Drengene om, hvor
dan han kunde tænke sig, at den
Slemme saa ud. Vedkommende
kunde ikke svare, men Sidekamme
raten hviskede: „Sig, at det er
saadan en halvgammel Mand!“
Læreren maatte vende sig om; men
Børnene kunde se, at Vesteryggen
rystede.“
Skolevæsenet udvikler sig.

I 1870 fik Arnborg sin første
Skolebygning i Gottenborg. Der
havde været megen Strid om Be
liggenheden, og til sidst stredes
man om, hvorvidt Skolen skulde
tilbygges P. Jakobsens Hus eller
være fritstaaende. Den blev dog
„fritstaaende“. — Chr. Jensen fort
satte fremdeles — uden fast An
sættelse — som Lærer i Gotten
borg Skole og havde ogsaa Øster
sognet, hvor der skiftevis holdtes
Skole i Fasterholtgaard, Skibbild
og Holtum. Der holdtes Skole 3
Dage ugentlig i vestre og 3 i østre
Distrikt. Sidstnævnte Sted holdtes
Skolen, af Hensyn til Børnene, om
Vinteren 2 Maaneder i hver af de
nævnte 3 Gaarde.
I 1878 oprettedes 2 faste Embe
der i Sognet. L. Olesen kaldedes
til Lærer ved Gottenborg Skole
(senere kaldet Arnborg Skole), og
Chr. Jensen fik fast Ansættelse i
Skibbild Embede med Ronnum
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Skole i Skarrild som Anneksskole
til 1883, da Ronnum fik selvstæn
dig Vinterlærer (Lærer Olesen i
Gottenborg gik derover 1 Dag
ugentlig om Sommeren). — I Ste
det for Ronnum fik Chr. Jensen nu
Damholt Skole (bygget 1883) til
Anneksskole og virkede saaledes
til sin Død (1891).
Chr. Jensen, som ogsaa havde
haft privat Landbrug i Gottenborg,
havde købt en mindre Landejen
dom i Skibbild, som var sammen
bygget med Skolen. Denne købte
Sognet til Embedet efter Jensens
Død. Nævnte Forbindelse mellem
Skibbild og Damholt (undertiden
ogsaa kaldet Fasterholt) Skoler
ophørte 1917, da Damholt blev
oprettet som selvstændigt Embede.
Arnborg har altsaa nu 3 faste
Lærerembeder, foruden Lærerinde
embedet i Arnborg.

retrække at lade hans Datter, Jensine Jensen, fortælle videre:
„Min Far, Chr. Jensen, var Søn
af Gdr. Jens Pedersen og Hustru,
Sofie; han var født i Bukkær 3.Juni
1836. — Fra ganske ung havde han
Lyst til at blive Lærer. Hans Fæt
ter, den senere Forstander Kristen
sen, Hoven, og han havde aftalt, at
de vilde paa Seminariet sammen;
men Farfar var meget imod detHan var gift 2. Gang, og vilde ikke
udbetale Børnene af 1. Ægteskab
deres Arv.. Far kunde ellers have
læst for sin Part. Men nu fik de
først Arven udbetalt efter Bedste
fars Død.
Far kom til Vonsild og tjente hos
Landstingsmand Simon Råben i 3
Aar. Paa den Tid maa han endnu
have haabet at komme paa Semi
nariet; thi det har kunnet ses, at
han da har købt flere af de Bøget,
som dengang brugtes paa Semina
Lærer Chr. Jensen.
rierne ....... Forhandlingerne med
Chr. Jensen virkede som Lærer i Farfar kender jeg fra hans Fætters
Arnborg henved 30 Aar. Han hav Breve, som vi fandt og læste efter
de gode Gaver som Lærer, fortæl Fars Død. Selv sagde han aldrig
les der. I Begyndelsen kunde det i noget ufordelagtigt om Farfar,
enkelte Fag knibe lidt med Lær skønt der godt kunde have været
dommen, da han jo ikke havde Grund til det. — Fra Vonsild kom
faaet nogen særlig Uddannelse; han til at tjene i Skarrild Præstemen ogsaa i den Henseende erhver gaard, hvor Mor ogsaa paa den Tid
vede han sig efterhaanden det for havde Plads. Fra den Tid stammer
nødne. Han var, fortæller Aug. en Del af de andre Bøger, Far hav
Eriksen, en fornøjelig Mand, var de. De fleste har et meget teologisk
god til at snakke og kunde for Præg, saa jeg kan tænke, at Pastor
tælle Smaatræk og Oplevelser med Christiansen har været Raadgiver
megen Lune. Jeg har ogsaa opteg ved Købet. Der er bl. a. en Bog
net noget deraf; men vil dog nu fo med Katekisationer over den krist-
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ne Troslære. Deri har Forfatteren
angivet, baade hvad Læreren skal
sige, og hvad Børnene skal svare!
(Det maa have været en klog
Mand; thi Børn er tit uberegne
lige!). — Christiansen havde ogsaa Timer medFar i Regning (især
Brøk) og Dansk.
I 1860 blev Far Lærer i Arnborg
og Skivild. Lønnen var i Begyndel
sen 55 Daler om Aaret og 10 Sk.
daglig i Kostpenge (om Vinteren).
I Arnborg holdtes Skole i Jens Gottenborgs Storstue. 40 Børn fra 7—
14 Aar gik sammen 3 Dage om
Ugen om Vinteren. De andre 3
Dage var Børnene i Skivild i Skole
(se foran!). Læse- og Regnebøger
flyttedes med fra Sted til Sted i en
Kasse, som bar Hædersnavnet
„Visdomskassen“. Birks og Mat
zens Læsebøger og Chr. Hansens
Regnebøger brugtes.
Det var et stort Fremskridt, da
der 1870 byggedes Skole i Arn
borg (i Stedet for „Storstuen“),
dog var der ingen Lejlighed, kun
et lille Kammer, hvor en gi. Pige,
ved Navn Else, en Tid boede. (Hun
skulde vel feje og fyre op i Kak
kelovnen).
Der blev Lejlighed i Arnborg
Skole i 1878; Læreren (Olesen)
skulde nu ogsaa være Kirkesanger.
Før sang jo Degnen fra Skarrild i
Arnborg Kirke. — Først i 1883
blev der Skole med „Lejlighed for
ugift“ i Skibbild .......
Far døde 1891, kun 55 Aar gi.
Han havde stødt Albuen, hvilket
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medførte Benhindebetændelse, der
bredte sig, og tilsidst gik i Blodet,
hvilket medførte Døden.
...... Far holdt af Skolearbejdet
og Børnene. Der var god Orden i
Skolen. Timerne og Arbejdet pas
sedes punktligt Jeg har da ogsaa
hørt Provst Blom sige, efter en Visitats, at han var godt tilfreds med
Skolen, der paa ingen Maade stod
under de andre i Kommunen. —
Det var sjældent, der blev uddelt
korporlig Straf. I min Skoletid
skete det kun 3 Gange; den ene
Gang var det mig, der var Synde
ren, og fik en Ørefigen. 1 Perioder
pinte det Fader, at han ikke kom
paa Seminariet, som han havde vil
let; men naar disse mørke Dage
undtages, var han munter og i et
Ordskifte fornøjelig og slagfærdig.
— Som Landmand var han næsten
pinlig akkurat. Der maatte ikke
være en krum Fure i Marken ellet
et Halmstraa, der fløj uden for Hu
set ......
Efter Faders Død blev der se
nere bygget ny Skolestue i Skib
bild, og den gamle blev lagt til
Lejligheden. Jorden er solgt fra, og
der forestaar vel nu større Foran
dringer efter den ny Skolelov“.
....... Til ovenstaaende (hvori er
udeladt enkelte Ting, som tidligere
er fortalt) skal jeg føje følgende
Oplysninger:
Lærer Jensen havde 10 Børn,
hvoraf 4 døde som smaa og et Par
til i ung Alder. Den ældste Pige,
Mariane, tog Eksamen 1889 fra
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Horsens Kvindeseminarium, fik
Embede paa Endelave, og tog Af
sked 1931. Hos hende døde Mode
ren i 1895. En Søster, Emilie, blev
gift med Vejassistent Konnerup,
Herning, men døde allerede 1909.
Og endelig skal jo nævnes Jensine
Jensen, som dimitteredes fra Vejle
Forskoleseminarium 1898; hun har
været Lærerinde i Vildbjerg siden
1902. Vi vil nu lade hende fortælle
videre om „en stue Daw“ for Folk
i Skarrild og Arnborg. Det er en
Skildring, som tryller svundne Ti
der frem.
En Bispevisitats i 80'eme.

„Det maa have været i Somme
ren eller Foraaret 1887, at der kom
Brev til Far, at ældste Klasse skul
de møde til Bispevisitats i Skarrild
Kirke.
Kl. 7 kørte vi fra Skivild Skole
„Klavs“ var spændt for Fjedervog
nen, og vi Børn skiftedes til at
kravle op bagi, naar vi var trætte.
Den eneste, der, foruden Far, kørte
hele Vejen, var Søster Emilie; hun
havde lige faaet et Par nye Støv
ler, som ikke var „gaaet til“. —
Vi kørte over Tornvig og Holtum,
med Landevejen til Arnborg og
forbi Arnborg Kirke. Den kortere
Vej forbi Fasterholtgaard var for
sandet og dybsporet til en Fjeder
vogn. — Det var varmt, saa vi var
tørstige og trætte, da vi lidt før 10
naaede Skarrild. Mens Far spænd
te Hesten fra, stormede vi en
Brønd ved et lille Hus nær Kirken

og drak og drak, indtil Far kom til
og mindede os om, at det vilde
tage lang Tid i Kirken, saa vi skul
de ikke drikke altfor meget. Lidt
Mad fik vi ogsaa og blev saa i
sluttet Trop ført ind i Kirken. Det
saa ikke ud til, at der var Plads;
men Degnen i Skarrild fik ryddet
den nederste Kirkestol ved højre
Side. Der blev vi stuvet ind, saa
nær som Fader og min Søster.
I Stolen foran sad en Mængde
store Drenge. En af dem vendte sig
og hvæsede til Pigerne: „Er I tåwlige! Vil I se, at I kommer herfra!
Ved I ikke, at det kun er Mand
folk, der maa sidde ved den her
Side?“
Jo vist vidste vi det! Der var
ikke andre end Dalgas fra Birke
bæk, som tillod sig at sidde ved
den „forkerte“ Side. Og Folk, der
ellers havde Respekt for hans For
stand, tog dette som Tegn paa, at
der dog var en lille Brist ved den.
Da hverken Far eller min Søster
var der, følte jeg mig forpligtet til
at svare: „Degnen har selv sagt,
at vi skal sidde her!“ Og de andre
stemmede i med: „Han sagde, at
der var ingen anden Plads.“ —
Dette kunde Drengen ikke give
igen paa; men han rakte Tunge!
— Jeg syntes næsten, at Jorden
burde have opslugt ham, fordi han
gjorde dette i Kirken.
Gudstjenesten begyndte, og snart
stod Pastor Dahlman paaPrædikestolen. Ham kendte vi godt fra
Eksamensdagene; da kunde han
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være meget fornøjelig, men den
Dag saa han besværet ud. Han
prædikede og svedte, saa Draaberne løb ned over hans Ansigt. Der
var ikke saa faa Sætninger i hans
Prædiken, som rimede. Det har
sikkert været et vældigt Arbejde at
faa den lavet.
Vi skiftedes til at sidde og staa.
Naar jeg stod, kunde jeg se Biskop
Balslevs Hoved. Han sad i en Læ
nestol i Kordøren. Hans skægløse,
gulbrune Ansigt var lukket og ube
vægeligt; man kunde slet ikke se,
hvad han mente om det hele.
Saa fik jeg igen Held til at sidde,
og mens jeg stirrede op paa Præ
stens svedende Ansigt, ønskede jeg
for ham, at han snart maatte blive
fri; thi jeg forstod godt, at det ogsaa var en Slags Eksamen for ham.
Saa slap jeg i Søvn og vaagnede
først op, da Far purrede os ud paa
Kirkegulvet. Biskoppen havde sik
kert talt, og der var blevet sunget;
men alt det var jeg sovet fra.
Lærerne fra Pastoratet ordnede
deres Flokke. Øverst stod Degnen
fra Skarrild med sin lille Hær, og
Biskop Balslev holdt en lille Tale
til os alle. Den husker jeg ikke et
Ord af. Jeg var alt for optaget af
hans straalende Ordener og af
Tanken om, hvad han kunde finde
paa at spørge om, til at samle
mine Tanker om hans Tale. — Saa
begyndte han at spørge Børnene
fra Skarrild, og straks faldt der Ro
over mit Sind- Det var jo Balslevs
Lærebog, han hørte dem i. Han be
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gyndte forfra. Og selv om der var
mange Børn, slog den nok til, indtil
Turen kom til os. Tilmed hørte han
ikke hvert Barn, men nøjedes med
hverandet.
I en Flok, der stod lidt foran os.
blev der Uro. Læreren trak lidt i
Børnene og skiftede om paa deres
Pladser; men da Balslev kom til
dem, sprang han pludselig over 2
Børn, og nu kneb det for dem, der
blev hørt, saa baade Læreren og
Bispen maatte hjælpe til. Læreren
var saa rød i Hovedet, og Bispen
saa hen over ham, mens nogle af
Kirkegængerne smilte. Jeg har altid
været lidt enfoldig, saa jeg forstod
slet ikke, hvad de morede sig over.
Far stod og trippede lidt uroligt;
nu kom Turen til os. Jeg talte ved
mig selv for at regne ud, om jeg
kunde vente at blive hørt; men nu
kunde man jo ikke længere stole
paa, at han vilde blive ved at
springe hveranden over. Men Tu
ren kom da til mig, og jeg fik ikke
alene nogle Skriftsteder sagt; men
der slap ogsaa én af hans „An
mærkninger“ med.
„Er de sidste Ord ogsaa fra den
hellige Skrift?“ spurgte Bispen. —
„Nej“, hviskede jeg; „men de staar
da i Lærebogen“. — Saa smilte
han lidt, og jeg opdagede, at den
mægtige Mands Øjne kunde være
milde.
Vi smuttede atter ind i Kirke
stolen og følte os overmaade lette
de — og sultne! — Lidt efter vat
Gudstjenesten endt, og Folk myl-
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drede ud. Der var kommet „Blånner“ op fra Sydvest, og en lille rask
„Æl“ stænkede paa os. En stor
(mig ukendt) Skolepige raabte, at
hun vilde ind i Kirken igen; for ,,æ
Præssen“ gik af hendes ny Kjole,
hvis den blev vaad! Men Skarrild
Degn tog intet Hensyn til ny Kjo
ler. Han stod Vagt ved Døren, ind
til Bisp og Præst til allersidst skred
ud — og saa laaste han Døren med
den store NøgleFar spurgte, om vi selv kunde
finde Vognen og vore Madpakker,
saa kom han snart, og saa skulde vi
hjem. — Vi lejrede os i Græsset,
spiste vor Mad, kiggede paa Solen
og gættede paa, hvad Klokken vel
kunde være. Jeg syntes næsten,
at det var Dagen før, at vi kørte
hjemmefra; men det kom vel af, at
jeg havde sovet i Kirken. — Saa
kom Far, spurgte, om vi var godt
tilpas, og da vi sagde Ja, blev
„Klaus“ spændt for, og vi vendte
igen Næsen mod Øst.
Mens vi kørte hjemad, sang vi
og trallede, og Humøret var højt;
men der kom et Par Skygger over
Slutningen af denne mærkelige
Dag. Den første saa slem nok ud i
Øjeblikket. En af Drengene faldt og
blev kørt over af Vognens Baghjul.
Hans ene Ben, som det gjorde
mest ondt i, blev baade tykt og
blaat; men brækket var det dog
ikke. Han kom op at køre, og da
han havde grædt lidt, tørrede han
sine Øjne og sagde, at han regne
de det ikke for noget. Den anden

Skygge kom, da vi mødte en Mand,
som fortalte os, at et Par flinke
Børn, som ikke havde været med i
Skarrild, fordi de var syge, vat
meget daarlige af Difteritis. Der
blev ikke sunget og lét Resten af
Vejen. — Selv i Barnealderen kan
Livets Skygger falde hen over en
ellers sollys Dag.“
Skibbild Skole.

Da vi nu er slumpet til at taa
begyndt med Skibbild, vil det vel
være mest praktisk at gøre dette
Afsnit færdigt. Ret meget skal der
jo ikke skrives om den nyeste Tid;
men nogle faa Oplysninger vil dog
være paa deres Plads.
Chr. Jensen efterfulgtes af L.
H- L a r s e n, f. 1864, dimitteret
Gedved 1888 og 1892 Lærer i
Skibbild, blev herfra forflyttet til
Vesterlund ved Jelling, senere Ho
ved Varde. Lønnen var i 1892: 15
Tdr. L. Jordlod, hvorpaa kan hol
des 3 Køer, 25 Tdr. Byg, Penge
løn 200 Kr., Skolepenge 48 Kr. Bo
lig for ugift, Have, og i Stedet for
Brændsel Brugen af en Moselod
paa *4 Td. Land. Samme Aar ved
toges det at bortsælge Moselod-den.
A. A. A. M a t h o r n e (1897
—1901), f. i Odense 1876, dim.
Jonstrup 1896, kom herfra til Finderup ved Viborg, senere Lærer
paa Ærø. 1 1897 søgte Mathorne
at faa bortsolgt Jordlodden. Sam
me Aar nægtede han at udføre
Klokkeringen; men Provstiet men155
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te, at det hørte med til Kirkesan
gerembedet, saa han har nok væ
ret nødt til fremdeles at hænge i
Rebet. Da Mathorne i 1899 aftjente
sin Værnepligt, var H- P. P. Lindhardt Vikar herude.
M. M. N ø r u p (1901—04) f.
1874. 1 Møllerlære, hvorved han
fik højre Haand knust; dim. Silke
borg 1900; kom herfra til Tulstrup.
AlfredNielsen, Vikar
her. Direktionen vilde ikke kalde
ham, da han var ueksamineret. Be
boerne oprettede da en Friskole
med Nielsen som Lærer. Denne
havde i Begyndelsen alle Distrik
tets Børn paa 12 nær. A. Nielsen
er nu Gaardejer og ikke længere
Lærer. Friskolen bestaar endnu. A.
P. Laustsen var kaldet i 1907,
men fik efter en Maaneds Forløb
Tilladelse til at overtage andet
Embede.
HansHansen (1907—),
dim- Skaarup 1906. Gift 1901 med
Ane Marie Katrine Kristensen fra
Skibbild. (Oplysningerne om de 4
sidste Lærere er udelukkende hen
tet fra „Hardsyssel Degnehisto
rie“).
Damholt Skole,

tidligere kaldet Fasterholt Skole,
har haft følgende Lærere:
P. H a n s e n (1917—28), f.
1887, dim. Haslev 1912, Hjælpe
lærer i Everdrup, kom saa til Dam
holt, død 1928. Var gift med Mary
Troelsen fra Assing.
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J. Rahbek Jensen
(1928—), f. 1903, dim. Haslev
1925. Havde bl. a. været Lærer ved
Solager Opdragelseshjem, inden
han kom til Damholt. (Hards. Deg
nehistorie).
Amborg Skole.

Laurits Olesen, f. i Naur
1841, bl. a. Elev paa Viby (Bjørn
bak) ogStaby Højskoler, dimitteret
Blaagaard 1869, blev 1875 Anden
lærer i Byrom paa Læsø, samme
Aar forflyttet til Furreby ved
Løkken, 1876 til Nøvling og 1878
til Arnborg. Gift 1. Gang 1870 med
Ane Christensen, som døde 1881,
gift 2. Gang med Mette Marie
Hvejsel 1884. Hun var Enke efter
Lærer N. Jensen i Dyngby, og
døde 1913. Det er nok hende, som
R. Griinfeld kalder „den tykke,
godmodige Degnekone, der gjaldt
for Sognets Orakel.“
Sammesteds skriver Griinfeld
saaledes om et Morgenbesøg i
Skolen:
„Børnenes Raab og Støj lyder i
højrøstet Forvirring, baade Pigers
og Drenges. Læreren kommer frem
paa Pladsen og giver et Stød i sin
Fløjte. Børnene stiller op og gaar
stille ind i Skolestuen. — Vi kom
mer ind, samtidig med at Læreren
begynder med Morgensangen, og
fra de skingre Barnerøster lyder
det saa: Morgenstund har Guld i
Mund .... — Læreren bekender
Daabspagten, beder Fadervor, og
saa begynder Dagens Gerning.“
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Olesen var en dygtig og kund
skabsrig Lærer, som kunde faa
sine Elever til at lære noget. Bl. a.
har jeg set det af gamle Sogneraadsprotokoller og andre Papirer,
hvor flere af Olesens tidligere Ele
ver har faaet Lejlighed til at de
monstrere baade deres Skrivefær
dighed og deres Fremstillingsevne,
og saa paastaar man endda, at der
var en hel Del af Olesens andre
Lærlinge, der vistnok kunde gøre
det lige saa godt.
Efter hvad der fortælles, skal
Olesen ikke blot have været dyg
tig, men ogsaa skrap — nogle si
ger: „ligh wal skrap", og i Som
mer fik jeg fortalt følgende gru
somme Historie desangaaende:
Der var en Dreng, som havde
faaet særlig mange Hug i Skolen.
Dem har han jo sikkert trængt til;
men han fik lige godt Nag til Deg
nen. Saa traf han, efter at være
blevet voksen, Olesen midt paa
„æ hyw Bro" ved Kirkegaarde og
kommanderede ham til at gaa til 
bage, saa han kunde komme frem.
„Helsen kommer du i æ Wand, for
nu er A den stærkest!" sagde han.
(Det er den Slags Historier, der
kan faa det til at løbe koldt ned ad
Ryggen paa en gammel Skoleme
ster!).
Jeg tror nok ogsaa, at det var
Lærer Olesen, der, som før for
talt, prøvede paa at løbe om Hjør
net med den højærværdige Balslev
ved Bispevisitatsen i Skarrild Kir
ke. Det kom han jo uheldigt fra;

det er vanskeligt at narre en
Biskop. (Ikke saaledes at forstaa.
at jeg ikke nok til en vis Grad kun
de sympatisere med Tanken, men
den er altsaa vanskelig at gennem
føre). Olesen maatte hellere have
løbet an paa, hvad „æ Byg ku gi
å æ Traww". Desuden har han
sikkert slet ikke haft Behov at
gribe til „Praktikker"; hans Skole
har næppe staaet tilbage for andre.
I Sogneraadsprotokellen er det
somme Tider, man træffer paa
Olesens Navn. Saaledes klagede
han i 1895 over, at de, der skulde
levere Hø til ham, leverede Heste
hø i Stedet for Kohø. (Hestehø er
Hø med Padderokker i, ogsaa kal
det „stærkt Hø“. Det var næsten
Gift for Kvæget; men helt godt til
Heste. Det voksede vist langs om
med Aaen). — 1 1894 klagede
Olesen over Sogneraadets, navnlig
dets Formands, Opførsel.
Man fandt Klagen ubeføjet; men
Sogneraadet har nok moret sig
over den, eftersom Formanden var
Olesens kære Kollega, Lærer Sø
rensen i Skarrild! —
Olesen blev pensioneret i 1906
og flyttede til Herning. Her udførte
han en lille Gerning, som vil bi
drage til at bevare hans Minde,
idet han sammen med J. A. Trøstrup, Jørgen Jakobsen og Ole An
dersen skrev „Gamle Minder fra
Hammerum Herred",
en god
Skildring af det gamle Bondeliv.
Olesen fungerede som Sekretær og
har altsaa ført Bogen i Pennen.
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Han besøgte som pensioneret flit Har været i Arnborg i 25 Aar.
tigt Lærermøderne og bevarede (Jubilæum 1938).
Interessen for Skolen til det sidste.
Siden 1917 har der tillige været
Døde 14. Januar 1917.
Lærerinde ved Arnborg Skole: Ka
I de sidste Aar havde Olesen føl ren Marie Madsen, 1917—19,
gende Hjælpelærere i Arnborg:
hun kom fra Tjørring og blev Læ
M. N. Nørup, 1900—01 (senere rerinde i Tjørring igen. (Hun har
Skibbild); Carl Sørensen, 1901— 3 Gange haft Lærerindeembedet i
02 (senere død som Lærer i Tjørring!). Var f. 1878 og dim. fra
Bruunshaab ved Viborg); S. Vejr Vejle 1900. — Anna O u d r u p
sø Jensen, 1903—04; Johannes (1920—22), dim. Sorø, kom fra
Jensen, 1904—05 (var sidst Før Arnborg til Blære og blev senere
stelærer i Kærbøl pr. Fårup, døde gift med
Lærer H. K. Ejsing i
1911), og P. Fløe Jensen, 1905-- Oudrup pr. Vindblæs. — Nicoline
06 (siden 1909 Lærer i Hvornum Brunsgaard, f. 1899, Dattei
ved Hobro).
af Grd. Jens Brunsgaard i N. Nis
Saa skal lige nævnes L. Olesens sum. Dim. Lang 1920. Var i Arn
borg 1922—35; nu gift med Grd.
Efterfølgere:
Chr. Christensen, f. Jens Larsen, Grene. — Anna
1879, dim. Skaarup 1901, kom fra N i e 1 s e n, f. 1911. Dim. Vejle
Hedegaarde Skole til Arnborg 1931. Lærerinde i Arnborg siden
(1906—11), senere Lærer i Ove 1. Maj 1935. (De fleste af de nyere
Oplysninger er taget af „Hardsysved Hobro.
J. P. H a n s e n, dim. 1909, var sel Degnehistorie“).
Arnborg Skole brændte ved
Vikar her et Aarstid, senere Lærer
Lynnedslag 1916; den nuværende
i Trans, entlediget 1920.
E. N. J e n s e n (1913—), f. Skole byggedes 1917.
1881 i Arnborg, dim. Jelling 1911.
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Om Kommunalvæsen.
1 Arnborg findes for Tiden Sogneraadsprotokollerne fra 1870 og
fremefter. I Viborg Landsarkiv fin
des, hvad der er levnet fra ældre
Tid, angaaende Fattig- og Skole
væsen, i den Afdeling, som om 
fatter Skarrild og Arnborg Præstearkiv. Her er dette jo landet
sammen med Præstens øvrige Pro
tokoller og Papirer, fordi Præsten
i gi. Dage var Formand i Kommis
sionerne og senere i Forstander
skabet.
Da Skarrild og Arnborg hørte
sammen i kommunal Henseende til
1. April 1906, og da Skarrild var
Hovedsognet, finder jeg det rime
ligt at overlade Kommunalhistorien
til den, der engang kommer til at
skrive „Skarrild Sogns Historie“;
men da vedkommende jo ikke vil
være interesseret i at medtage no
get om Arnborg længere end til
1906, vil jeg her som en Slags
forhaands Supplement anføre Sogneraadsvalgene i Arnborg efter
Adskillelsen.
Det første Arnborg Sogneraad
varede fra 1906—09 og bestod af:
Jens P. Andersen, S. Søby, Jens P.
Knudsen, Grene, Troels Eriksen,
Skibbild, Hans M. Hansen, Hjøllund, og August Eriksen, Hjøllund.
Det første Møde holdtes hos Niels

Birkebæk, Holtum, den 7- April,
og Aug. Eriksen valgtes til For
mand. — De senere Valg har væ
ret:
1909: Hans P. Hansen, Grene,
(Formand 1909—13), Hans N.
Hansen, Markus Christensen, Pe
der Øvig, Kr. Jensen, Bjerre.
1913: Hans N. Hansen, Damgaard, (Formand 1913—17), Mar
kus Christensen, Kr. Jensen, Bjer
re, (Formand 1917—18), Eskild
Eskildsen, Hans P. Hansen.
1917: Hans M. Nielsen, Hjøllund
(Formand 1917—23), Andreas
Frandsen, Anders Pedersen, Niels
Pedersen, Jens M. Jensen.
1921: Karl Rahbæk, Arnborg,
(Formand fra 1923), Anders Pe
dersen, Grene, Niels Pedersen og
Ludvig Kjær, Fasterholt.
1925: Hans P. Hansen, Grene,
(Fmd.), Borup Knudsen, Hjøllund,
Gregers Gregersen, Grene, Ludvig
Kjær og Anton Nielsen, Faster
holt.
1929: Hans P- Hansen, Grene,
(Fmd.), Søren Mortensen, Hjøl
lund, Niels Kragelund, Arnborg,
Ove Andersen og Anton Nielsen,
Fasterholt.
1933: Hans P. Hansen, Grene,
(Fmd.), Niels Kragelund, Søren
Mortensen og Adolf Christensen,
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Hjøllund, Ove Andersen, Fasterholt.
1937: Adolf Christensen, Hjøl
lund, (Fmd), Lars Larsen, Arnborg, Tinus Nielsen, Toksvig, Lud
vig Kjær og Overportør Søren
Poulsen, Fasterholt.
Indtil 1870 var Præsten Sogneraadsformand. Jeg vil nu lige næv
ne Sogneraadsformændene i Skarrild-Arnborg fra 1870—1906.
Niels Birkebæk, Holtum, 1871—
73. Niels Jensen, Toudal, 1874.
Niels Olesen, Pilgaard, 1875—76.
Sognefoged A. Jensen Lustrup,
1877—79, Niels Nielsen, Holtum,
1880—82. Sognefoged Ove Ja
cobsen, Arnborg, 1883—85, Tho
mas Chr. Nielsen, 1886—88, Erik
Madsen Eg, 1889—91, Lærer O.
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Sørensen, Skarrild, (1892—97), N.
Møller, Nr.Karstoft, (1898—1900),
Mads Rahbek Christensen (1901—
02), Niels Holtum (1- Jan. 1903—
1. April 1906).
... Hermed er jeg saa naaet til
Vejs Ende, og vil gerne have Lov
til, efter min Sædvane, at slutte
ogsaa denne Sognehistorie med
nogle Vers til Hjemstavnens Pris.
Nedenstaaende Digt om Arnborg
skyldes Jensine Jensen, der ikke
blot tidligere har skrevet Vers og
udgivet en Digtsamling, men ogsaa
er indfødt Arnborger, saa det kun
de jo aldrig passe bedre, end at
det blev hende, som kom til at
skrive Digtet om Arnborg, som
for hende er Barndommens Sogn.

Fra Skagens hvide Finger til Sliens stille
Vand,
fra Øresund til Havet naar du mit
Fædreland;
men jydsk er dog min Stamme, det gaar
mig ej i Glem,
og derfor vil jeg synge til Ære for mit
Hjem.

Blandt ranke Bøgestammer jeg vandret
har saa fro,
hørt Nattergalen synge i Skovens
Sommerbo,
set fine Birke svaje i Vinterdagens
Lys
og set igen dem løves i Foraarssolens
Kys.

Der ligger mørke Banker og luner imod
Nord;
ved Høstens Tid de rødnes af Lyngens
Blomsterflor,
og gaar du op paa Bakken, der ligger
tryg og fri,
da tæller du af Kirker vel tvende Gange
ti.

Men skønnere mig tykkes min Hjem
stavns vide Land,
hvor Blikket frit kan dvæle ved fjerne
Bakkers Rand.
Hvor Vestenvinden synger sin stærke
Melodi —
der aander ud mit Hjerte, der er jeg let
og fri.

Der driver Duft fra Mosen af krydret
Hø og Pors;
blandt Lyng og stride Tuer ses græsse
Ko og Hors.
Hugormen strækker Kroppen i Solens
hede Glød;
men Lærken har sin Rede i Mossets
lune Skød.

Og hver Gang Solen daler, jeg længes
mod mit Hjem,
hvor Aftensolen svinder bag kendte
Bakkers Gem,
hvor Urkokken skogrer til Gøgens klare
Kuk,
mens Vesterhavet anes som fjerne, dybe
Suk.

Mod Syd sig bugter Aaen imellem Rør
og Siv,
hvor Fiskeflokke fører et let og lystigt
Liv,
hvor Kilderne de risler — en Sang saa
dæmpet blød —
og Aaens Strømme klukker i Lejets
dybe Skød.

Min lille brune Hede i større

Heders
Favn!
Du lærte mig at elske din dybe Stilheds
Havn,
du lærte mig at aande i Friheds
Vestenvind,
at hade Vold og Lænker og usselt
Trællesind.

Ak, hvem der end var lille og sprang
paa bare Ben
og plukked’ Glemmigejer blandt Græs
og vaade Sten
— og fandt en Tinksmeds Rede med
laadne Unger i
og trilled’ sig i Græsset saa barneglad
og fri!

Mit Fædreland, du fagre, mit kære lyse
Hjem!
De friske Bølger bærer din hvide
Kjolebræm;
fra Stangen vajer Fanen, vor egen, hvid
og rød
— hvor er det trygt at dvæle her i dit
Moderskød I

Jensine Jensen.

Johan C. S u 1 k j æ r

Rettelser og Tilføjelser.
Side 9, Lin. 22, læs: Skernaa og
Rindaa medfører Vandet fra H o 1 tum Aa ... 10,19: Skernaa og
Rind Aa løber sammen ... Der fin
des i flere Kilder nogen „Sprog
forvirring“ ang. Aaerne, sagtens
foranlediget ved at, naar flere Aaer
løber sammen, kan der være Tvivl
om, hvilke der bør betragtes som
Hovedaaen. — 10,8: 1000 Rd. —
16,3: Ny Bro over Rind Aa ved
Arnborg. 16: Hans P. Hansen,
Grene, har „Æ hyw Bro“. — Bro
en ved Kirken kom først 1909. —
18,37, læs: medførte. 19: Post over
Hjortsballehøje til 1863. 19,15,
2. Sp.: 1878—79. 51,19: Peder
Thomsen. Side 65: I Kirkegaarde
er en Del af Ejerrækken byttet om.
Det rigtige er: 0. Kirkegaard be
gynder med Kr. Kjærks Slægt (se
Side 66!). V. Kirkegaard: Jens
Michelsen, Søren Christensen og
Nikolaj Rasmussen. Sidstnævnte
flyttede til Grene 1845. Mange
Ejere, bl. a. Jens Blindkilde, Side
44 ... (Nikolajs Søn, Hans NikoIajsen og dennes Søn Nikolaj boe
de i Matr. Nr. 44, dér hvor nu Hans
P. Hansen bor). 67,38: Nybro
Mølle. — 69,8: Der var en Ejer
mellem Henning Ovesen og Niels
Vejlgaard. 71,12: Jens Blindkilde,
læs Vester Kirkegaard. — 78,
Hotel Herning, læs „Vestjylland“.
— 82,4, 2. Sp., læs: skift
(Jydsk: Skywt). — 84: Sønnen
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Chr. Kjær, d. v. s. GI. Chr. Kjærs
Søn. — 87,6: læs 8 d. 87,16, 2.Sp.:
P. Christensen. 89,36, 2. Sp.: Kun
en mindre Udbygning til Mejeriet
1912. — 89,9: P. Kr. Henriksen,
læs P. K. N i e 1 s e n. — 91,5:
Peder Jakobsen. 97,11: A. L.
Thygesen i Provsthus. 93,10,
2. Sp.: Aug. Eriksen forklarer, at
Engelen tjente som Pendul, at den
var af Metal og ikke malet. —
99,11, 2. Sp.: Jonas Troelsen.
117: Brødrene Jensen bor i 36 a;
Kirstejn Pedersen har 36k. — 115:
Poul Nielsens Slægt stammede el
lers fra Grene. — 115,16, 2. Sp.:
Den af Poul Holtum fraskilte Par
cel bebyggedes først af Mads Rahbæk. — 117,26: Mette Marie. —
118: Jakob Poulsen blev gift 1853.
— 121: De havarerede Gravsten
findes Vest for Kirken, mener Au
gust Eriksen, ligeledes at Indgan
gen til Kirkegaarden var i vestre
Side i 1862. Det skal ogsaa være
den gamle N o r d d ø r i Kirken,
der endnu skelnes i Muren. August
insinuerer, at baade jeg og Beskri
veren fra 1862 har været „galt
vendt“ ved Kirken.— 121: Or
gel e t er skænket af P. Sandfelds
Enke og Chr. Dalgas. — 119,38:
Jens Madsen Jensen, læs: Anders
Pedersen. — Skolevæsen:
149,15, 2. Sp.: Lars Sandfeld, læs
Niels Sandfeld. — Gottenborg
Skole bygget 1871. — 156: Lærer

Arnborg Sogns Historie

Hansen, Damholt, gift 1910 med
Mary Troelsen fra A r n b o r g. —
Arnborg Skole: Lærer E. N. Jensen
er født 18 8 7 (gift med Ane H.
Pedersen fra Faaborg ved Varde).
— Blandt Olesens Hjælpelærere
glemt:
Leopold
Christensen
(Mostgaard) 1902—03, senere i
Homaa ved Aalsø, mindes her som
en udmærket Lærer, tillige Børne

bogsforfatter (se Side 27). Neden
for skal staa Johs. Johansen.
— Kommunalvæsen: Hans N.
Hansen var Fmd. 1913—15 og Kr.
Bjerre 1915—17. Valget 1925,
læs: Karl Rahbæk, Fmd. — Hans
P. Hansen var altsaa Fmd. 1909—
13 og 1929—37, og Karl Rahbæk
Fmd. 1923—29.

Efterskrift.
Hermed bringer jeg saa en hjer
telig Tak til alle dem, der har støt
tet mig med „Arnborg Sogn“.
Først og fremmest „Herning Folke
blad“, hvem jeg skylder, at Stoffet
overhovedet har kunnet fremkom
me. Bladets Interesse for Egnens
Historie og Folkeminder er jo vel
kendt og rækker fra den Tid, E.
Tang Kristensen begyndte sit store
Livsværk, og helt til Nutiden.
„Arnborg Sogn“ fremkom i Folke
bladet fra Okt. 1938 til Febr. 1939.
Naar den nu tillige fremkommer
som Bog, skyldes dette Jensine
Jensen, Vildbjerg, der har paataget
sig den dermed forbundne økono
miske Risiko. Naar det lille Oplag
kan blive solgt omtrent med det
samme, som jeg haaber, vil nævnte
Risiko jo dermed formindskes.
August Eriksens Svigersøn, Lærer
P. Fløe Jensen, Hvornum, hat be
kostet Billederne til Bogen. Des
uden er han den, der egentlig har
sat Sagen i Gang, idet han for
nogle Aar siden fik Aug. Eriksen til

at gøre nogle Optegnelser om Sog
net. Senere har han gentagne Gan
ge opfordret mig til at tage fat
paa denne Sognehistorie, hvilket
altsaa skete, da det økonomiske
Grundlag var kommet til Stede.
Foruden mine trofaste Bidrag
ydere og Medhjælpere, Aug. Erik
sen og Jensine Jensen, har en Del
andre givet mig mundtlige og
skriftlige Meddelelser eller Bille
der. Ogsaa dem bringer jeg min
bedste Tak; de er mestendels
nævnt i Teksten. Jeg vil lige til
føje, at Lærer Jensen og Hans P.
Hansen, Grene, har givet adskillige
nyttige Bidrag angaaendeArnborg,
og at de sammen med Aug. Erik
sen har været mig behjælpelig med
„Rettelser og Tilføjelser“.
Jeg anbefaler Læserne at benyt
te sig af Indholdsfortegnelsen, der
ogsaa gengiver Bogens Plan og
Disposition.

Studsgaard, Febr. 1939.
Johan C. Sulkjær.
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