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I n d l e d n in g .
N. Nissum ligger nordligt i Skodborg Herred, 

ud mod Lim fjorden. P aa de andre Sider omgives det 
af Gudum, Fabjerg  og Nørlem Sogne. A realet udgør 
ca. 21 km 2, og det hører saaledes til H erredets mid
delstore Sogne. F olketallet var i 1769: 395, i 1787: 
416 og i 1801: 408, altsaa nærm est S tilstand. I  1834 
er det naaet op til 573, 1850: 661; i 1860 er det gaaet 
tilbage til 624. D erefter gaar det a tte r  frem : I 1880: 
776, 1901:1038, 1911: 1292, 1925: 1239 Indbyggere. 
1 »Stigts Register«, som form entlig  stam m er fra  Aar 
1599, er der 12 Gaarde, store og smaa, under Bøvling 
Len, tilhørende Kongen, 8 Gaarde tilhørende Gudum 
Kloster og 52 Gaarde, store og smaa, tilhørende Adels
folk. Tiendeydernes A ntal er ia lt 67. I  1905 var der 
65 Gaarde med 242 og 76 Huse med 25 Td. Hk., sam t 
15 jordløse Huse.

Sognet er fru g tb a rt med bakkede Jorder, væ sent
ligst med Lerunderlag. Af Hede findes der, i Følge 
Trap, 26 ha. Skønt dette ikke udgør mere end 1 P ro 
cent af Arealet, er den vanskelig at finde. Man synes 
ikke, at der er nogen Hede i Nissum. D er findes 
nogle lyngklædte B akker ved Ardal. I Følge »Dan
ske Gaarde« skal der findes 14 Tdr. Land Hede ved 
Agergaard og 8 Tdr. Land ved N. Byskov. —  Skønt 
Nissum aldrig har været et Hedesogn, men ogsaa i 
ældre Optegnelser betegnes som fru g tb a rt med grøn 
Agerjord og Kornm ark og sparsom Eng, har der dog 
været m eget større L yngarealer forhen. I  1683 om 
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ved Byskov, Sem inariet og dets nærm este Omegn med 
Vand. Boringen viste, at der øverst ligger stift Ler 
og grusblandet Sand, derefter fast Mergel, smaa skif
tende L ag af L er og Sand, og re t dybt nede et Lag 
Al. Dog skal det ikke være ualm indeligt at finde saa- 
danne dybtliggende Allag i dansk Jord«. — I det hele 
bestaar Overfladen hernede, og i Sognet som Helhed, 
m est af Moræneler, delvis blandet med Sand. Men ad
skillige S teder findes ogsaa lagdelt Sand eller Grus, 
saaledes i B akkerne ved H ulvejen nordøst for Ej dal, 
ligeledes i N. Borums Mark.

. . . »Lavlandet« naar dog ikke ud til Sognets 
Grænser. L andet hæver sig igen mod Sydvest op efter
S. Skausgaard, B læsbjerg og Nissumbol, men særlig 
mod Sydøst efter Byskovgaardene, H yldgaard og sær
lig  B jerg, der svarer til sin ældste B etegnelse: »Gaar
den i Nissum paa B jerget«. H er er vi a tte r oppe paa 
en Højde af 63 m. F o rtsæ tte r vi med Vejen, træ ffer 
vi lige ved Sogneskellet Sognets eneste rig tige O ld
tidsm inder, de 4 Viumhøje, hvoraf dog kun 2 ligger 
i Nissum. F ra  dette sydøstlige Højland glider Skørbæk 
og Høvedbæk (sidstnævnte vistnok Sognets største 
Vandløb) ned til F jorden.

Vender vi saa tilbage til H øjdedraget ved Lande
vejen — ja, saa skraaner altsaa Nordsognet ned mod 
Vandet. D et ejendommelige her er de mange nord- 
gaaende Dale nedad mod Fjorden. Det er Erosions- 
dale, rim eligvis dannet af rindende Vand. I  Dalen 
løber gerne en lille Bæk. Saadanne smaa Vandløb kan 
jo le t svinde hen eller komme til at ligne en alm inde
lig  Grøft, saa enkelte af dem kan m aaske knap fin 
des. Særlig i ældre Tid dannede de næ sten altid Skel 
mellem Ejendommene. B o r b æ k  løber i 0 . Kam 
strup M ark. L i n d b æ k  var Skel mellem L. Kam
etrup og G antris. M a r s  e l b æ k  h ar g jo rt Skel mel
lem H undskjæ r og H øgsgaard. S t ø v e l b æ k  kom 
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mer fra K ongensgaard »Bløder« og gik forbi den 
gamle Gaard Støvelbæk, der er lag t ind under 0 . Stok- 
holm. Den sidste Rest af Gaarden, nem lig Dammen, 
er for ca. 45 Aar siden fyldt efter. L ø n b æ k  er paa 

et S tykke Skel mellem B roksgaard og Torngaard og 
Østergaard M ark. Endelig K a a r b æ k  læ ngst mod 
Vest mellem Nissum og Lem. —  I Dalene findes flere 
Steder smaa K rat, hvoraf det største i m in D rengetid  
var — og er vel endnu — i Dalen sønden for S. Øster
gaard. I  K rattene fandtes smaa Træer, T jørn og m ange 
Hasselbuske. Ræven, og der sagdes ogsaa Grævlingen, 
havde H uler derinde. Nærm est ved F jorden fandtes 
Brombær. K rat findes ogsaa paa Forstranden  (»Folds
bakkerne«), og her findes m ange Brombær, især paa 
Flagerne, der er s ty rte t ned paa Grund af Vandets 
U nderm inering.

Jeg  syntes i min Barndom stid, at disse Dale var 
den skønneste og m æ rkeligste Del af Sognet. I  en 
saadan Dal kunde en lille P u rk  nok gaa og blive 
»henne« for sig selv. Dalen blev jo læ ngere jo dybere, 
jo mere man nærmede sig Fjorden. Til sidst var V er
den oven over helt borte, og man var i E ventyrland. I 
en af disse Dale har jeg  første Gang tru ffe t G øgeurter. 
De baade henrykkede og forskrækkede mig. Jeg  var 
bange, at jeg havde forvildet m ig bort og var kom 
men til fremmede Tjande. D et kunde ikke være rim e
lig t, at der voksede saadanne B lom ster i Danm ark. 
— Første Gang, jeg  naaede helt ned til F jorden, var 
en blikstille Sommerdag i 1883 ved Østerboel S trand. 
Jens P. Skausgaard og Maren bjergede Hø paa en 
Eng i Nærheden, og saa gik lille C hristian lid t paa 
egen Haand. Ganske pludseligt slap Landet op. U n
der Skrænten gled smaa, glasklare K rusninger mod 
Strandbredden. Jeg  forstod, at jeg  var kommen til 
Verdens Ende. — Anden Gang var ved Balle. D et var 
en skummel E fteraarsdag, da Blæsten førte F lager
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af salt Skum ind over Stranden. Der var »Gæs« paa 
Fjorden. L ang t ude saas med Mellemrum trekantede 
Sejl. H er laa Skibe og kæmpede sig frem gennem 
Vandet. H vor kom de fra, og hvor vilde de hen, og 
hvad førte de om Bord?

Skønt Fjorden altid  lever med i Nissumboernes 
Sind, er det kun faa, som i den nyere Tid har søgt 
deres B jering  paa Vandet. Da der i 1848 besvaredes 
en Forespørgsel om Sognets N æring, har kun P. 
Grøngaard, Niels Jakobsen i G antrishus og Jens 
Rounborg i K am struphus Baade i Lim fjorden. Men i 
ældre Tid, da S katter og Landgilde ydedes i N atura
lier, er ogsaa F isk ofte mellem Ydelserne, hvilket nok 
kunde tyde paa, at F iskeriet engang har spillet en 
noget større Rolle. — U ndertiden har Fjorden vist 
sig fjendsk mod Sognet. I  1825, da A gger Kanal dan
nedes, og under Storm floden 1839 (den, der bl. a, 
bortskyllede Lem vig F attig g aard ), naaede Ødelæggel

sen ogsaa herind. D er bortskylledes S tykker af Jo r 
dem e til K am strupgaardene, Kalboer, Smedslund og 
H edegaard. H artkornet blev derfor nedsat med ialt 
godt en Sk. H k., hvilket sikkert var for lidt, selv om 
Skaden ikke kan have været særlig betydelig. —  Der 
kunde ske uhyggelige T ing hernede ved Fjorden. I 
1604 fik saaledes Thomas M altesen til Tanderup Kon
gebrev angaaende Forfølgelsen af Chr. Christensen i 
Nissum By og Sogn, der »efter Loven er bleven fo r
fu lg t og g jo rt fredløs, fordi han har slaaet sin egen 
H ustru , D orithe Pedersdatter, ihjel og kastet hende 
i F jorden vest for Fisbæk, men alligevel modvillig 
opholder sig her i R iget mod den dræbte Kvindes 
Slæ gtninges Vilje. Det befales alle at være Thomas 
M altesen behjæ lpelig ved at paagribe Chr. Christen
sen . . .«. —  Ikke  saa sjæ ldent har F jorden b rag t 
uhyggelige Gæster til Land. Saaledes drev der i 1840 
et L ig  i Land ved 0 . K am strup Strand. S trandvaske
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ren, der var søm andsklædt og formentes at være en 
Styrm and af fremmed Nation, blev begravet i det 
sydøstlige H jørne af K irkegaarden. — V ærst var det 
snart, at F jorden kunde bringe de brave Nissumboere 
i F ristelse. I 1850 havde en Del Nissumboere faaet en 
Højesteretsdom  (med Fængselsstraffe) for S trand 
tyveri. De indsendte et B ønskrift om B enaadning til 
Kongen, hvilket P asto r Lind ledsager af en meget 
i ørende Forbøn. De stakkels Folk, som hid til har væ
ret stræbsomme Fam ilieforsørgere, kæ rlige Æ g te  
mænd og om hyggelige Fædre, har nu begaaet denne 
sørgelige Vildfarelse og tilegnet sig nogle ubetyde
lige V ragstum per, hvilket desværre her paa Stedet 
h idtil ikke har været b e trag te t som uhæ derligt. En 
stor Del af Beboerne sørger som Slæ gtninge og Ven
ner med de skyldige, og disses H ustruer og Børn 

fælder Taarer over de domfældte . . . Den brave Pastor 
Lind er i det hele hø jt oppe; men det hjæ lper des
værre ikke alligevel. E fte r hvad gi. Niels Frandsen 
tortalte  mig, var Knud A abenraa den, der tilsynela
dende nødigst vilde have været i K achotten. H an 
fandt paa de m est fortvivlede U dflugter for at slippe 
fri. — »A er af god Fam ilie«, sagde Knud, »A er Bro
der til G æstgiver Mads K jæ r paa Torvet, ham k inner 
I nok!« Men her hjalp in te t Broderskab. »A haar en 
kjøn Kone og nower raahr Børn«, sagde K nud; men 
heller ikke denne formildende Omstændighed kunde 
naturligvis ny tte  noget. Nu var Knud en »kunstig 
Mand«, og det var ikke let a t vide, hvor alvorligt 
man skulde tage ham. H istorien er nok snart gaaet 
i Glemmebogen. I  min D rengetid  har jeg  aldrig  hørt 
nogen H entydning til den. Nissum boerne har vistnok 
skønnet, at den »efter Sagens Omstændigheder« ikke 
burde komme de »uheldige« til Skade paa deres gode 
Navn og R ygte.

Landsbyer fandtes der i gam le Dage ingen af i
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Sognet; heller ikke vides der at have været nogen 
Vandmølle, og af Kroer har der aldrig været andre 
end Sm ugkroer. De nu forsvundne Vejrmøller skal 
senere omtales. Og de nye Landsbyer — »København« 
og Sem inariebyen — skal naturligvis have en udfør
ligere Omtale. Vi kan da straks gaa over til at omtale, 
hvad der endnu her staar tilbage, nem lig Sognets For- 
bindelse med Omverdenen.

I  1786 nævnes O d d e  s u n d v e j e n ,  som da er 
ny og »endnu ej fuldført«. Om der har været en ældre 
Vej med nogenlunde samme R etning, eller hvilke an
dre, ældre V ejforbindelser den ny Vej har afløst, 
kan ikke ses heraf. Den regnes i 1797 dog kun for 
en »mindre Landevej«. Den var ikke dengang som se 
nere Hovedforbindelsen mellem Lem vig og Ty. I n 
den A ggerkanalens Dannelse gik Hovedlandevejen 
til Thisted fra Lem vig over Heldum, Hou Kirke, 
Smedshauge og Langerhuse til »Pælediget paa Har- 
boøre«, hvor Vestervig Amt begynder. Oddesundvejen 

regnedes for l 3/4 Mil til Aa Mølle og derfra % Mil 
til Oddesund. Hele Vejen er an lag t ved at indgrøfte 
og fylde den, hvor det har været nødvendigt. Jo rd 
bunden er mest lerag tig , dog nogle Steder sandet. 
Den vedligeholdes af G aardbrugem e i H errederne; 
den har 10 Broer, som alle er i god S tand; de vedlige 
holdes ved L icitation. I  1825 nævnes Broerne i N is
sum. En Stenbro i P ilgaard  M ark, opført 1798. S ten
k ister vest for Splind og vest for K irken. Derimod 
er der ved Høvedbæk en Kørebro, som formodes at 
være af E getræ . Den nævnes dog i 1823 som værende 
af S ten; ligeledes omtales en Stenbro ved Ardal, op
ført 1823. —  Sam tidig nævnes Landevejen fra Lem 
vig til Skive over K ongengaards og Præ stegaardens 
M ark. Den har S tenbroer nordvest og sydøst for Præ- 
stegaarden, i A gergaard M ark, samt i H yldgaard 
M ark i Rum pkjæ r. Vejen omtales i 1780 af Pastor
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Grøndlund som Landevejen ellev Adelvejen, og endnu 
i 1868 nævnes den i Forstanderskabsprotokollen som 
» S k i v e  L a n d e v e j « .  Den er da Kommunevej og 
indstilles tilligem ed Jordem odervejen fra  Splind til 
F abjerg  Skel som 1. Klasses Vej. Af 2. Klasses Veje 
er der paa den Tid kun Vejen fra Hvis tenhede forbi 
P ilgaard  til K larhøj. De andre Veje, deriblandt Vejen 
fra Splind til Hvistenhede og Vejen fra Søren Tranes 
(senere Gadegaards) til Grum m esgaard M ark, kan 
ikke anerkendes som offentlige. Om de private Veje, 
som Beboerne selv maa tage sig af, har der været 
ført m ange Stridigheder, hvorom man kan læse i de 
gamle Protokoller fra 1700erne og senere i F o rs tan 
derskabsprotokollen. Om H o v v e j e n til Kabbel véd 
man endnu at fortælle i N issum ; den skal være kom 
men fra H esselbjerg gennem Torngaard, Broksgaard 
og Stokholm M ark, videre nord om Studsgaard til 
Lem. — Da der ingen Jernbane gaar gennem Sognet, 
er Oddesundvejen fremdeles Sognets Hovedfærdsels- 
aare. I  1854 overtog Am tet efter A nsøgning fra  Sog
nene Vedligeholdelsen af Vejen til R im m erhus. Nu 
er den jo helt bleven Am tets. H er færdedes til for 
nogle Aar siden D a g v o g n e n e ,  der — som vi h u 
sker det saa sm ukt ud tryk t i Ad. L. H ansens Høj- 
skoleprogram m er — gik 4 Gange daglig gennem Sog
net. Nu er de jo bleven afløst af R u t e b i l e r .

I  ældre Tid havde kun Købstæderne regelm æssig 
P o s t f o r b i n d e l s e .  Landboerne havde ofte flere 
Mil til nærm este Posthus, og hentede de ikke selv 
mulige Breve eller Aviser, blev de liggende. I  1848 
foreslog nu G eneralpostinspektøren Am traadene og 
Forstanderskaberne O prettelsen af B revsam lingsste
der og Ansættelse af Landpostbude, lønnede af P o st
væsenet. Der var dog kun S tem ning for det første, og 
først efter 1860 begyndte der re t at blive F a rt i U d
viklingen af Landpostvæsenet. H er i Nissum stillede
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m an sig helt afvisende. P asto r Lind noterer derom i 
Sogneprotokollen 1849: »Fremkommen fra H erreds
kontoret et Forslag om Oprettelsen af Brevsamlings 
steder; men da Lauson til Resenborg, Olesen, Gudum- 
kloster, og S tenstrup, K ongensgaard, har lejet en 
æ druelig og paalidelig Mand, der 3 Gange ugentlig  
b ringer Breve og Aviser til og fra  Lemvig, og samme 
Mand tillige besørger Breve for enhver i de 3 Sogne, 
der ønsker det, anser man anden O rdning for over
flødig«. —  Der blev saa senere —  i Tredserne — Ud
vekslingssted eller B revsam lingssted hos Niels Sand
holm i Ousgaardhus, hvorfra det flyttedes hen til Ba
ger C. E. Jensen i den østre Ende af »København«, 
samme Sted, hvor der endnu er Postkontor. Senere er 
der ogsaa bleven Brevsam lingssted ved Sem inariet. — 
Saa længe jeg  kan huske, har Telegrafledningen gaaet 
gennem Nissum ; den er vistnok kommen om kring 
1870, men havde jo ikke videre B etydning for Sognet. 
Derimod kom T e l e f o n e n  først ca. 1890, saavidt 
jeg  husker til den gamle Brugsforening. Nu er der 
T elefoncentraler baade i »København« og ved Semi
nariet. Endnu en Slags Traade er bleven spændt gen
nem Sognet, idet der i 1915 opførtes E l e k t r i c i 
t e t s v æ r k  ved Tved.

Telefonen var, særlig for de gamle, noget der dog 
forekom dem at være for nymodens. N aar en Mand 
kom hjem  og havde faaet noget at vide om denne nye 
Opfindelse, spurgte Konen ham gerne om, hvad dette 
Telefonvæsen egentlig  var for noget. — »Det er«, 
sagde M anden, »at naar A staar i Lemvig og snakker, 
saa kan du høre det her i Nissum, naar du sæ tter Øret 
til Telefonen« —  hvortil Konen regelm æssigt svarede: 
»De æ Løwn!« —  Siden den Tid h ar Verden — ogsaa
N. Nissum —  set endnu m ærkeligere Opfindelser, 
hvoraf Radioen er den vidunderligste. Desværre ser 
det næ sten ud til, at særlig Ungdommen tager det
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ny altfor m eget som noget selvfølgeligt. Man tabe\ 
Evnen til at undre sig, og det er dog en stor Naade- 
gave at kunne det. Den 31. Aug. 1930 hørte jeg  i R a 
dio om B randen i Studsgaard. Jeg  skrev det straks 
op og haaber nu at være den første, som har kunnet 
indlemme Radiomeddelelse mellem de historiske K il
der. —  D et er M eningen, at denne topografiske Over
sigt nu i II . Del skulde efterfølges af en mere udfør- 
lig historisk Indledning, og skønt jeg  har opdaget, at 
det ikke er helt let at sæ tte et skarpt Skel mellem det 
historiske og det topografiske, vil vi dog nu bryde af 
her og tage fat paa V andringen gennem Sognet.

S o g n e t s  ø s t r e  Del.

Da N. Nissum har spredt Bebyggelse, har der 
været forholdsvis lid t M arkfællesskab i gamle Dage. 
Dog giver en nærm ere Undersøgelse her som anden
steds In d tryk  af et noget større Fællesskab, end man 
paa Forhaand vilde være tilbøjelig  til a t antage. No
get Fællesskab har der været i alle Dele af Sognet, 
somme Steder m ulig kun om Hede, K æ r og Græs
ningsjord. Om U dskiftningen af dette Fællesskab er 
kun bevaret O ptegnelser om Sognets østre Del, samt 
om Smedsbol. I 1806 udskiftedes Fællesjorden i østre 
Del af Sognet. U dskiftn ingen om fatter Hede, Eng, 
Veje og Forte, sam t nogen Agerjord, der skiftes m el
lem Kam strupgaardene, K am struphus, H edegaard, 
Gantris, Gantrishus, E j dal, Byskovgaardene, Hyld- 
gaard, B jerg, Karhøj og A gergaard. Delingsplanen 

er bevaret, tillige med K ortet, tegnet 1804. Men da vi 
ikke her kan frem stille hele dette M ateriale, maa vi 
nøjes med nogle karak teristiske U dpluk:

»Chr. K am strup skal have fri F a rt og Kørsel med
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hans Korn gennem  Niels K am strups H auge og Lukke 
til hans egen Lukke norden Laden. Den gamle Lim 
grav og 2 Sk. Land ved samme udlægges til fælles 
B rug for begge Beboere. Vanddammen østen Chr. 
K am strups udlægges ligeledes til fælles Brug for 
begge Beboere. Chr. K am strup skal ene have R et til 
at hugge Torn i Skørbækken eller Vandløbet, som 
kom m er fra K am strup Gaarde og løber ud i Fjorden«. 
— Lodsejerne enes om, at enhver skal have 3 Kærve 
efter Gøden mod Vederlag i Græsning efter uvildige 
Mænds Skøn . . . Ligeledes at de, som allerede har 

pløjet grøn Jo rd  til at saa Baarhavre i, skal have den 
Kærv af Jorden og in te t videre . . . K irkeejendommene, 
som ligger under H yldgaard, lægges langs til K ar
høj og S. Byskov Lod paa Byskov B jerg. De, som 
ligger til S. Byskov Lod, ind til Karhøj Lod i Nord. 
De øvrige lægges paa den østre Ende af A gergaards 
Lod. Peder Davidsen (Hedegaard) beholder som for
hen sin Agerlod mellem Vasen og Fjorden . . .

Vi gaar nu over til de enkelte Gaarde. Fæsternes 
Navne kan i A lm indelighed følges til ca. 1600 eller 
endnu længere tilbage. Men at opremse disse lange 
R æ kker af Navne kan der ikke blive Plads til i saa- 
danne Tilfælde, hvor ikke samme Slægt har beboet 
Gaarden i en lang A arrække, eller hvor der ikke v i
des andet om dem end selve Navnet. Ved Omtale af 
E jersk ifte r m edtages ikke pro forma Handeler, Ud
stedelse af K øbekontrakter o. lign. Saa vidt m uligt 
anføres derimod A arstallet for en virkelig Tiltrædelse. 
Jeg  er ogsaa gaaet noget let hen over den allernyeste 
Tids E jerlister, da A rkivstof her fattes, og jeg  van
skelig har kunnet faa denne M angel afhjulpet, da jeg 
bor lang t fra Sognet. Desuden har jeg  anset det for 
m indre v ig tig t at anføre, hvad Folk selv kan huske. 
Indsam lingen er s lu tte t ca. 1929, og hvad der senere 
er passeret, har altsaa i A lm indelighed ikke kunnet
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komme med. Disse B em æ rkninger gælder ogsaa aiii 

de følgende Afsnit.
1. A g e r g a a r d .  — I  1503 udstedtes et Sogne

vidne paa Nissum Kirkestævne, hvor 12 Mænd bevid
nede, at A gergaard i Mands Minde har været frit 
Gods og er fri for al kgl. Tynge og Skat, undtagen 
K rigsskat. Senere er Gaarden overgaaet til K ongen; 
thi i 1688, da den bebos af 2 Bønder, er den udlagt 
til R yttergods. I  1718 maa den være kommen i Niel3 
Lindes Besiddelse; th i han udsteder i dette Aar P a n 
tebrev til Kongen, bl. a. paa Agergaard, som nu be
bos af Jens Pedersen. Der er Skifte efter ham i 1740, 
da Sønnen Mads Jensen overtager Fæ stet. Denne døde 
i 1783. Enken, M ette P edersdatter, stiftede i 1790 et 
Legat, som endnu bestaar. H un fly ttede til Smeds
lund. Den næste Fæ ster var Lars Christensen, som 
døde 1789. H ans Enke, M aren C hristensdatter, blev 

i 1790 ijift 2. Gang med Ole Jensen fra M ajgaard i 
M ejrup. Deres Slægt er endnu i A gergaard. Sønnen, 
Laust Olsen A gergaard, havde Gaarden fra 1828 til 
sin Død 1847. H ans D atter, Maren, blev i 1850 g ift 
med Laurids Olesen fra V. Vium. H an døde ved Sam
m enstyrtn ing af en Sandgrav i 1888. D erefter havde 
hans Enke Gaarden og senere Sønnen, Niels L aurid 
sen Agergaard. —  Uldsund gik fra  Niels Linde i Arv 
til dennes Søn; senere ejedes Gaard og Gods i 2 S læ gt
led af Fam ilien H arpøth. E fte r Chr. H arpøths Død 
bortsolgtes Bøndergodset, saaledes ogsaa A gergaard 
Laust Olsen blev saa Selvejer i 1830. A gergaard var 
Sognets sidste gam m eldags Fæ stegaard. — L aust 
A gergaard udskiftede 1874 Ejendom m en 1 c til Svi
gersønnen P. Sørensen, og senere udskiltes E jendom 
men 1 d til Sønnen Chr. Agergaard.

2. H y l d g a a r d  nævnes 1454, da Hans Krabbe til 
H erpinggaard, sammen med sin Moder og sin Broder, 
sælger den til Gudum kloster. Gaarden er vel saa ved
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Reform ationen gaaet over til Kongen bommen med 
det øvrige Klostergods, der først bortforlenedes, se
nere udlagdes til R yttergods. H yldgaard kom vist til 
at høre med til dette i 1670. I 1655 og ligeledes i 1683 
bor der 2 Bønder paa Gaarden. Af Fæ sterne kan næv
nes Peder Skriffuer, som omtales 1578; nogle Aar se 
nere bor P. Skriver (som m aaske har været lie rred s
skriver) endnu paa Gaarden, tilligem ed Chr. Yde. De 
to Bønder svarer da A fgift til Nissum Kirke af den 
K irkejord, de havde i Fæste 1 1708 nævnes Anders 
Jøssen paa H yldgaard. A t han har været Fæstebonde, 
kan ses af, at han i 1720 ikke sæ ttes til Kopskats Be
taling. Men han er vistnok bleven Selvejer inden sin 
Død i 1733. A aret efter blev hans Enke, Karen M ortens
d a tte r (Søster til Oluf M ortensen i Torngaard), g ift 
igen med Selvejer Niels Madsen (fra E ngbjerg), der 
1743 betaler ia lt 9 Rdl. i Skat, Form uen anslaas til 
900 Rdl. I  1761 afstaar han 0 . og Y. H yldgaard, t i l 
lige med D algaard i Resen, tilsam m en for 1010 Rdl. 
til sin Stedsøn, Peder Andersen. Dennes Broder, Mor
ten Andersen, er F orpag ter paa Gudum Kloster. P e 
der Andersen var g ift med M argrethe Jensdatte r fra 
Byskov, der som Enke afstod Gaarden til sin Søn, An
ders Pedersen, i 1807. Ved hendes Død var Gaarden 
sam let og udgjorde 8*4 Td. H artkorn . Før den Tid var
0 . og Y. H yldgaard to sam m enbyggede Gaarde. E je 
ren boede i Y. H yldgaard  og havde en Fæ ster i 0  
H yldgaard. Allerede ca. 1800 er de bleven lag t sam
m en; senere blev noget af Jorden lag t til S. Byskov. 
De følgende E jere var Chr. Søgaard Christensen fra 
K loster Mølle, som døde 1836, 51 Aar gi., og dennes 
Søn, Anders Christensen H yldgaard, som var født paa 
Gaarden. H an døde 1878. D erefter Poul H yldgaard, 
der efterfu lg tes af den nuværende E jer, Jens Byskov 
Jensen, som har været der siden 1900. P aa  Marken 
ligger N. Nissum Andelsmejeri, sam t en ny Ejendom,



2 lm, M o s e l u n d  (Laurits H ansen). — A. Chr. 
G antris har forta lt mig, at Y i s h ø j  var en Gravhøj 
paa H yldgaard Mark.

3. B j e r g .  I 1473 pan tsatte  Tøger H jul i Kam 
strup til B orgm ester Las Olufsen i Lemvig en Gaard 
i Nissum paa B jerget. — O m kring 1500 nævnes B jerg  
i Niels Clemmensens Jordebog. — I A aret 1603 til
talte Jakob Høgh til Trudsholm Peder Brahe til Klaus- 
holm, fordi denne havde tilholdt sig B jerg i Nissum. 
Sidstnævnte mente at have R et til den ved Arv efter 
sin H ustrus Fader. Men Jakob Høgh frem lagde »Møg- 
lebrev« fra M alte Jensen til H olm gaard, tillige med 
Tøger H juls Skøde paa B jerg og et øde G aardsted hos 
Byskov, kaldet Haldberig. Ligeledes frem lagde han 
Niels Clemmensens Genbrev af 1499 paa B jerg, som 
han havde indløst af L. Olufsen i Lemvig. I  Henhold 
til disse Adkom ster blev Jakob Høgh Gaarden t i l 
dømt. I 1688 tilhører Gaarden Herredsfoged Knud 
Lang, der tillige var F orpagter paa Kabbel. P aa  B jerg 
bor M ikkel Pedersen. I 1797 pan tsæ tte r Knud Lang 
B jerg til M orten Barkholts E nke paa Bækm ark. 1710 
«køder Knud Langs Søn, Gregers, som studerer Teo
logi, B. til Jens Laursen Yandborg. M ikkel Pedersens 
Søn, Peder, boede derefter paa B jerg  til sin Død. An
ders M ikkelsen af Hum lum  ægtede 1740 hans Enke. 
1761 faar Chr. Pedersen af N. K vistgaard  i Vejrum  
efter Kongensgaards Auktion Skøde paa B jerg, som 
Anders M ikkelsen paabor. Denne svarer i Landgilde 
og Hoveri til K ongensgaard: 12 R d l.; 1 Dags Pløj en, 
1 Dags Harven, 1 Dags Slet, 1 Dags Høagen, 1 Dags 
Høst, 1 Dags Kornagen, 2 Dages M øgagen, afløst ia lt 
med 3 Rdl. 8 Sk. Købesum 609 Rdl. Chr. Q uistgaard 
skøder samme Aar for 500 Rdl. Gaarden til sin kære 
Svoger, Anders M ikkelsen, der h id til har haft den i 
Fæste. 1776 skøder Enken, Else Skausgaard, B jerg 
til sin Stedsøn Chr. Nielsen. Else maa altsaa have
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været g ift før. I 1788 æ gter Chr. Nielsens 61aarige 
Enke U ngkarl Mads Lauridsen af Gudum. Denne 
blev i 1811 g ift 3. Gang med Ellen B ertelsdatter fra 
G antris. H un blev g ift 2. Gang med Chr. Lauridsen 
Tang fra N. Tang i Gudum og døde paa B jerg 1864, 
88 A ar gi. —  Chr. Tang ejede tillige Karhøj; han 
døde 1816. Ellen afstod 1835 Gaarden til Mads Lau- 
ridsens Søn, Laurids Madsen B jerg, som døde 1871. 
Sønnen, Jens B jerg, var ug ift og efterlod 1907 ved 
Arv B jerg  til sin Søstersøn, Jens Møller Hauskov, 

den nuværende E jer.
4. B y s k o v ,  som nævnes 1484 tillige med 

*den Engdel, der ligger vesten ud mod Haffue Bæk«, 
var oprindelig en enkelt stor Gaard H er boede F ru  
Ida M unk, Enke efter Oluf R y tte r paa Kabbel, 1590 
og døde her 1618. Det var ikke saa sjældent, at æl
dre eller fa ttige  Adelsdamer saaledes havde »Ophold« 
paa en Bondegaard. H un havde m ange K valer af sin 
Søn, Anders R y tte r paa Kabbel, som vilde tiltvinge 
sig noget af hendes Gods, vilde se hendes Gemmer, 
ja  endog viste sig engang »med en lang Bøsse«, hvor
for Moderen lod ham med sine Tjeneres Hjælp gribe 
og »med største Foragt« føre som Fange til M arsken 
Peder G yldenstjerne paa Vestervig. P aa  den Tid 
boede Selvejerbonden »Søffren i Byskouv« paa G aar
den; han nævnes i Bøvling Jordebog for 1597. M ulig 
har han været K irkeværge og været den »Søffren 
F ran ttsen« , der har givet 10 Rdl. til A ltertavlen (se 
denne!), og m ulig kan han være Fader til den Jens 
Sørensen Nørrenissum , der nævnes i det ny F orfa tter- 
leksikon. Jeg  giver ikke dette ud for mere end Gæt- 
n ing ; men der synes ikke paa den Tid at have været 
nogen anden anselig Bondeslægt i Sognet, og Navnet 
kan jo passe. I  1624 nævnes Laurids Sørensen, som jo 
nok er Sønnen. Byskov havde h id til staaet under 
Kongen, som im idlertid i 1638 solgte til Jacob Grub-



be til Kabbel »Herligheden af en Selvejergaard, kal
det Byskov, med nogen Jord  ved Høffvedbæk«. E nd
nu 1636 nævnes Laurids Sørensen, men senere hans 
Sønner, Hans og Jens Lauridsen. Dr. 0 . N ielsen for
tæller, at Jacob Grubbe i 1642 skrev til den kgl. Se
kretær, Otto Brokkenhus, at M anden paa Byskov var 
død, og Enken og hendes Sønner vægrede sig ved at 
give Æ g t og Arbejde, de havde g jo rt sig opsætsige 
og protesterede for R etten , at de ikke vilde gøre an
det Arbejde, end dem syntes, og havde ladet sig for
lyde med at ville klage til Kongen. Hvis der altsaa 
meldte sig en Mand, ved Navn Hans Lauridsen, da 
skulde Brokkenhus vide, at de Tingsvidner, han førte 
med sig, havde han tilsneget sig, og han m aatte sørge 
for, at de ikke fik kgl. Bevillinger, men henvistes til 
R etten ; th i »de er rige, og derfor passe de paa ingen 
ting«. Grubbe tilføjer i en E fte rsk rift, at Beboerne 
tilbød at sælge deres Bondeskyld, men han vilde ikke 
købe den uden Kongens Tilladelse, men da Bønderne 
sikkert ikke vilde sælge, fik han alligevel ikke Gaar- 
den. Dr. Nielsen gør opmærksom paa, at E fte rsk rif 
ten var sikkert usandfærdig. Det er altsaa en Vrang- 
slutning, naar han gaar ud fra, at Byskov nu blev F æ 
ste. I 1661 indberettes fra  Kabbel Gods, at Byskov 
er en Selvejergaard, der bebos af Jens Lauridsen, den
ne nævnes endnu i 1680. I  1683 nævnes Dr. Kohl
b lätter i Kiel som E jer af Selvejergaarden Byskovs 
»Herlighed«. Denne regnes til 3 Tdr. H artkorn , Bon
deskylden til noget mere, K irkejorden til 1,8 Td., ia lt 
H artkorn noget over 8 Td. Af M arknavne nævnes: 
Varhede, Busbjerg, Sjæ lstoft, Skrinkbjerg , V ibusagre, 
Karhøj, Mongelhøj, H estbjerg , H aldbjerg, P lum p
kilde, Tidemands Kilde, Knak, Sandbækagre, Bukhøj- 

D yrket Jord  48 Td. Land. — I  1682 opføres paa en 
Liste over Kop- og K væ gskat følgende skattep lig tige  
Genstande: E rik  Jensen og Enken K irsten E riksdat-
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ter (hans Moder), 1 P ige, 2 Hopper, 2 Foler, 4 Køer, 
1 Stud over 2 Aar, 5 Ungnød, 8 Faar, 2 Svin, 1 Bistok. 
— Byskovs »Herlighed« tilhørte senere K ristoffer 

Giese, der i 1691 skøder den til Tim og Madum Præ st, 
H r. Chr. Jensen. D erefter maa den have tilhørt Bon
den selv; th i i 1703 skøder H ans Pedersen, boende 
paa Byskov, den til Jacob Lauridsen Holm, P ræ st i 
Saltum  og E jer af Yadskærgaard. 1 1720 giver Ole 
M adsen til V adskærgaard Pantebrev paa Byskov til 
Niels Jacobsen i Lemvig. Den nævnes her ved sit fu l
de H artkorn  og maa altsaa være bleven Fæstegaard 
under V adskærgaard. Fæ steren er endnu i 1743 Jens 
Jøssen. Peder Nielsen Byskov er m aaske hans Sviger
søn, han blev i 1757 som Enkem and g ift med M ar
grethe L auridsdatter fra Nissumboel. Nu kommer der 
a tte r Rigdom i S. Byskov. Ca. 1775 købte Peder Niel
sen Gaarden af Jørgen  Gleerup paa Vadskærgaard, se
nere blev han tillige E jer af G antris, Hundskjær, 
K am strup, N. Byskov og Karhøj. H an solgte efter- 
haanden disse Gaarde og flyttede 1778 til Nissumboel 
efte r a t have solgt S. Byskov til Lars Groes, der boe
de paa Byskov til 1786, da han solgte Gaarden til 
Mads Jensen A gergaard af Aa Mølle, der straks efter 
a tte r solgte den til Jens Christensen Breinholt, der i 
1797 solgte den til Laurids Pedersen fra Trabjerg- 
gaard og flyttede til S. Vinkel. Laurids Pedersen var 
g ift med M aren L arsdatter; hun giftede sig 1810 an
den Gang med Peder Andersen, Ousgaard. Maren 
L arsdatter døde 1828, og Peder Andersen afstod Aaret 
efter Gaarden til hendes Søn, Peder Lauridsen, g ift 
1829 med C hristiane Jensda tte r af N. Byskov. Han 
afstod i 1878 Gaarden til Svigersønnen, Chr. C hristen
sen H yldgaard. Peder Lauridsen døde som A ftæ gts - 
mand i 1884, han var da næsten 86 Aar gammel og 
havde dievet Gaarden, til han var over de 80. Chr. 
H yldgaard døde allerede 1885; derefter havde Enken,
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Ane Byskov, Gaarden til 1901, da hun afstod den til 
sin Svigersøn, S. Rasmussen. Den har altsaa været i 
Slægtens E je siden 1797.

S. Rasm ussen Byskov kom til N. Nissum som 
L andbrugskandidat og Læ rer ved Højskolen (til 
1918); han har i mange Aar været Medlem af R in g 
købing Am tsraad, er bl. a. Medlem af Bestyrelsen for
I. M., og Form and for Lem vig Bank. Siden 1918 har 
han været Landstingsm and. H an er g ift med C hri
stiane H yldgaard, født paa Byskov 1881. Den anden 
D atter, Maren, blev g ift med Janus Andreassen, tid 
ligere Seminarie- og H øjskoleforstander i N. N issum ; 
Forstander i Faarevejle; siden 1922 Sognepræst i 
Ho-Oksby.

5. N. B y s k o v  nævnes 1688. H artkorn  var da 5,8 
Td. D yrket Areal 77 Td. Land. Beboes af Peder C hri
stensen og ejes af Dr. K ohlblätter i Kiel. Før havde 
den staaet under Kabbel, i 1661 omtales den i Kabbels 
Jordebog. Allerede da beboedes den af P. Christensen. 
Til Gaarden hørte da et Hus paa Varhede, som be
boedes af en Kvinde. I  1683 opremses de skattep lig 
tige Genstande saaledes: P. Christensen, hans Kone, 
2 Dættere, 2 Hopper, 2 Foler, af hvilke han angiver 
den ene Hoppe at høre hans Søn, Niels, til;  5 Køer, 
af hvilke de 2 tilhører hans Børn, 14 Ungnødder, af 
hvilke 4 hører andre til;  6 Faar, 2 Svin. — I 1717 
tilhører Gaarden a tte r Kabbel; den har da vist før 
tilhørt P asto r Bhie i Bøvling, til hvem B erte H ans
datter paa Kabbel udsteder Pantebrev  i 1718. I 1728 
møder Degnen Chr. Møller paa Kabbels Vegne for at 
holde Skifte efter Peder Byskov; senere er der en 
Laurids Byskov, der ca. 1762 afløses af Sønnen, P e 
der Lauridsen. Gaarden var kom m et under Kongens- 
gaard, ved Auktionen i 1760 solgtes den til Mads 
Olufsen; senere ejedes den af Peder Nielsen i S. B y
skov; men i 1780 blev Peder Lauridsen Selvejer; hau
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døde 1793, og samme Aar blev Enken g ift med Oluf 
Christensen Smed (vistnok fra Sønderskov, se Nis- 
sum by!). 1800 er der Dobbeltbryllup. Laust Pedersen 
fra N. Byskov bliver g ift med Else Christensen fra 0- 
Stokholm, og hans Søster, M ette Katrine, bliver g ift 
med Jens Christiansen fra 0 . Stokholm. Han fik Skøde 
paa Byskov fra Stedfaderen, Oluf Christensen i Nis- 
sumby 1801. Jens Christiansen afstod Gaarden til 
Sønnen Peder Jensen 1832, denne døde 1872, Den 
følgende E jer, Jens Chr. Jensen, var g ift med M ariane 
F u ttru p . H an afstod Gaarden til Sønnen Ole Jensen 
Byskov og døde 1925, 82 Aar gi. Nu har Ole Jensens 
Enke, K irstine Madsen, Gaarden. (Den om talte Peder 
Jensen var g ift med Else K atrine Lund, D atter af 
Tmnd paa K ongensgaard, hun døde 1842).

F ra  H øjlandet gaar vi nu noget nedad. F ra  B jerg 
Byskov og de andre højtliggende Ejendomme er der 
en vid U dsigt over E gnen og den blinkende Limfjord. 
Men fordum laa Byskovgaardene næ r ved Bækken, 
lid t vestligere end 0 . Byskov. Stedet kaldes endnu 
»Gaardstedet«. I  1831 nævnes i Forberedelserne til 
den ny M atrikel noget om 1 Fdk. Skovskyld til S. 
Byskov. M aaske har der været en R est K rat som M in
de om den Skov, som engang har givet Gaardene 
Navn. 0 . for S. Byskov skal findes Spor af 3 F iske
damme, og Sagnet vil mene, at de stam m er fra den 
Tid, da Gaarden var under Kabbel, hvad der dog ly 
der usandsynligt. — I  1867 fik Peder Lauridsen T il
ladelse til U dstykning  af 2 P arceller; 4 c, S. B y 
s k o v h u s ,  fik Sønnen L aust Byskov, død 1896, ef
te r ham Sønnen, Jens Byskov Jensen, og 4 d, 0 . 
B y s k o v ,  udskilles til Sønnen, Mads Pedersen, se
nere M arinus Jepsen, nu Søren Chr. Jensen. — F ra  
N. Byskov skiltes den ny Ejendom  5 b, S k o v b y, 
ud til den nuværende E jer Peder Jensen (Byskov). — 
P aa  N. Byskov Bakker, sønden for Yejen til V. Kam
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strup, ligger Grusgrave, hvor der er tage t megen 
Grus til Sognets Veje. Ogsaa Ardals og Ej dals M ar
ker havde Skel ved Grusgravene.

S t o r e  K a m s t r u p  var i S lutningen af M id
delalderen en lille H erregaard med en Del Bønder
gods, hvoriblandt Ardal, B jerg  og L. K am strup, sam t 
Kaarsens H ussted i Nissum, Karsmose i G udum (?), 
desuden enkelte Gaarde i Vejrum, Lem, S taby og Hy- 
gom, ret m eget har det dog ikke været. Jens Persen 
H jul nævnes 1440, Sønnen, Peder H jul, ejede en P a rt 
af Kam strup, han døde før 1486. H ans Søn, Tøger 
H jul, overtog D riften af Kam strup. Senere havde han 
den anden P a rt i P an t af Svogeren, Oluf R y tte r  paa 
Kabbel, men m aatte 1497 overlade Pantebrevet til 
Gudum Kloster, hvor hans Søster var Priorinde. Det 
var M eningen, at han a tte r vilde indløse det; men han 
kunde ikke klare sig, og samme A ar solgte han sin 
Del af Kam strup til den store Godssamler, Niels 
Clemmensen paa B læsbjerg (i M ejrup), der ogsaa 
snart fik K losterets P art. Ogsaa Bøndergaardene 
m aatte han snart sælge eller pantsæ tte. H an m aa ef- 
terhaanden være blevet helt forarm et. Fam ilien H jul 
gik ud af Adelsstanden. Tre senere M edlemmer af den 
var P ræ ster (i Hove, T ørring og F ja ltr in g ). D et var 
i Tiden om kring Reform ationen; de kaldes dog t il 
lige Væbnere (d. v. s. af Adel), saa de h ar holdt paa 
den adelige Afstam ning, Fam ilien førte et H ju l som 
Vaabenmærke, og Navnet staves i sam tidige Doku
m enter jæ vnlig  paa godt Jy sk : Hywl. —  Rasm us 
Clemmensen (død 1529) fik efter sin Fader bl. a. og
saa Kamstrup, og efter ham ta lte  Mogens Gøye blandt 
sin uendelig Mængde Jordegodser og Gaarde ogsaa 
Kamstrup, der nu blev en Bondegaard, der —  i Følge 
Dr. O. Nielsen — gav i A fgift 12 Td. Byg, y? Td. 
Smør, 24 Sk. Gæsteri, 1 Skovvogn, 1 Skovsvin, 4 D a
ges Gerning. A fgiften tyder paa, at der engang har
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været Skov ved K am strup, og Sm ørret tyder paa rige 
lig G ræsningsjord. — 1661 ligger St. Kam strup under 
Kongensgaard, beboes af Michel Andersen og Michel 
Jensen, der er 2 Gadehuse, i Skattelisten  1682 staar 
der: Foræ ldrene døde, 2 Døtre, 2 Hopper, 1 Fole, 3 
Køer, 2 Ungnød;, 1 Kalv, 7 Faar, 1 Svin; den anden 
G aardpart: M ichel Andersen ,hans Kone, 1 Pige, 2 
Hopper, 1 Fole, 3 Køer, 2 Ungnød, 2 Kalve, 8 Faar, I 
Svin. H artkornet i 1688 ca. 13 Td.-, dyrket Areal 78 
Td. Land. 1734 nævnes Chr. Terkildsen, senere bl. a. 
Jens Lauridsen, g ift med M aren Enevoldsdatter. 1 
1760 sælges Store K am strup, som beboes af Niels 
Christensen og Chr. Christensen, til Peder Nielsen By
skov. (Kongensg. A uktion). 1778 ejer Søren Trabjerg 
i Gudum V e s t e r  K a m s t r u p  (M atr. Nr. 6); 1805 
efterlader Chr. Christensen Gaarden til en Søn af sam
me N avn; han faar i 1814 en Parcel paa 7 Sk. H artk . 
fra G antris. Senere Sønnen Peder Christensen 1829 
(død som A ftæ gtsm and 1879); dennes Søn Chr. Peder
sen døde 1870, 37 Aar gi. Fam ilien har boet paa G aar
den lan g t over 100 Aar. Senere E jere: Mads Byskov 
(1872), Jens Jensen, Anders Chr. G antris; flere Ejere 

bl. a. H enrik Vilh. Madsen (død 1915), Schach A. 
S tenberg, J . M. Tang Nielsen.

7. 0 . K am strup. H er var Chr. Nielsen allerede i 
1778 Selvejer, hans Enke blev i 1804 g ift med Niels 
Pedersen (Boel), der 1818 solgte en Parcel, ca. (1/2 Td. 
H artk ., til Smedslund. 1824 sælger Jens Sørensen, 
E jer og Beboer af 0 . K am strup, Gaarden til Chr. 
Poulsen af Venøe, Jens døde som Aftægtsm and i 1832. 
Chr. Poulsens Enke solgte 1853 Gd. til Niels Chr. 
Jespersen (fra Borumhus), død 1877. Senere E jere bl. 
a . : Anders Borum, Niels Nielsen (1889), Jens Kamp 
1910, Søren B jerre (fra Lem) 1912.

L. K a m s t r u p  (21. nordre Del) var en selv
stæ ndig Gaard allerede 1484. I  1661 hører den til
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Kongensgd. og beboes af Niels Sørensen. 1683 er 
H artkornet 4,7 T d .; dyrket Areal 21 Td. Land. Senere 
solgte L inderoth den fra K ongensgaard til Peder 
Christensen Skodborg, der igen solgte den til Mads 
Poulsen i Østergaard, af hvem Vandborg købte den. 
saa den a tte r kom til K ongensgaard (1709). I 1760 
købtes den ved Auktionen af P ræ sten  i Gudum,, Hr. 
Jelstrup. Der svares af den 10 Rd., sam t 1 Dags M øg
agen og 4 Dages Gangarbejde. Fæsteren er Chr. L ar
sen, som i 1778 er bleven Selvejer og 1787 sælger Gd. 
til sin Søn, Anders Christensen. Senere: Jens Søren
sen, Johannes Poulsen (død 1823), Jens Pedersen (Ej- 
dal), død 1828. Hans E nke giftede sig samme Aar 
med P. Chr. Madsen fra V ibholt i Flønder, der senere 
var g ift med M ette M arie Jensen og døde paa G aar
den 1894. 84 Aar gi. D atteren K irsten havde derefter 
Gaarden. Senere E jere: Chr. Høgsgaard, Jakob L ar

sen, Hakon Bjerre. P aa  et K ort fra 1811 ses Gaarden 
med 3 Længer. Ved Udhusene »Lade Toft«, længere 
mod Nord »Fjord Toft«.

10. Hedegaard (tidligere St. Kam strup Hus) f ra 
skiltes K am strup 1806, solgtes af P. Davidsen til P. 
Sørensen (døde 1826). dennes Søn, Niels Pedersen 
Hedegaard, døde 1863, 67 Aar gi. H an var født i H e
degaard i Gudum. H ans Søn P . Nielsen døde 26 Aar 
gi. samme Aar; senere P . H edegaard og derefter den 
nes Søn ogsaa kaldet P . Hedegaard. (Jens Jakobsen 
har nu 10 a, herunder flere Parceller; 13 b er K irke
engen). — Ejendommen 6 c 11 b tilhører P . Kam 
strup Pedersen og er forenet af K a m  s t r u p h u s  
(fraskilt V. Kam strup 1868, tidligere Fæstehus) og 
G a n t r i s h u s  (fraskilt G antris 1797, hvori vistnok 
sidst boede P. Chr. Dahl). I  6 c (Kam struphus) døde 

L aust Pedersen Tved 1918. 87 Aar gi. — 6 f. Ny 
Ejendom, bebyget af Jens Houm ark. — 7 c f, S d r. 
K a m s t r u p, fraskilt 0 . K am strup af N. Chr. Jesper



26

sen til P. Kr. Jespersen, senere Rasm us Jensen, Jesper 
Ovesen, dennes Søn Poul Jespersen, Ole Fu ttrup  (se
nere Kongensgd.), flere Ejere, bl. a. P. Chr. D ahl; 

den nuværende E jer er Søren L aurits Ottesen.
V. K am strup, som laa ved 0 . Kamstrup, er sene

er fly tte t Syd for Landevejen. Tiderne forandrer sig. 
Det er nu snart længe siden, at Jens Christensen > 
> Grøntoft« (12, nu under Hedegaard) nærede sig ved 
at drive Kvæg og Svin »ad æ Sønden«, medens Niels 
Jacobsen i G antrishus fiskede i Lim fjorden. Bebyg
gelsen er gaaet mere Syd for Landevejen. Ved 0 . 
Kam strup »fiskes« Grus til Sognets Veje.

8. K a l b o e r  nævnes 1864. I 1883 kaldes den 
en H alvgaard, den bebos af Niels Larsen og ejes af 
Jens Sehested (Bækm ark). H artkorn  2^2 Td., dyrket 
Areal 11 Td. Land, Ved Auktionen over Bækm ark og 
Holm gaard 1754 købte Kongensgd. Gaarden, der be- 
boedes af Chr. Pedersen, som svarede i Landgilde 2 
Lispd. Smør og 2 Rd. 4 Mk. i Penge. 1760 købtes den 
ved Auktionen af Chr. Brun. 1773 har P. Nielsen By 
skov den og sælger den til P . Nielsen Touborg, der 
nu bliver Selvejer. Han afstaar den i 1780 til sin Søn, 
Niels Sørensen ,forhen boende i Surkjær, og denne 
sæ lger den i 1783 til L aust Andersen fra Ølby, i 1814 
dennes Søn, Daniel, f. 1786 i Kalboer, død s. St. 1868. 
D erefter dennes Svigersøn L aust Chr. Pedersen, f. 
1820 i F abjerg , død 1889 i Kalboer. De senere E jere 
har væ ret: L aust Remmer, dennes Svigersøn, L aust 
Thorsen, nu dennes Søn, Chr. Thorsen. — Ogsaa K al
boer er nu, efter Branden, fly tte t sønden for L ande
vejen. H er paa Kalboer Bakke er vi endnu noget over 
Fjorden, men længere Øst paa, særlig lidt forbi Sog
neskellet, bliver der m eget lavt. H er kan det hænde, 
at F jorden gaar ind over Landevejen.

9. S m e d s l u n d  kaldes i 1683 et Boel, som t i l 
hører Kongen og beboes af Niels Jensen. Det kaldes
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ellers Smertlund. N avneforandringen kommer vel af, 
at der har boet saa m ange Smede her. 1717 giver Kon
gen Skøde paa Stedet, som altsaa nu bliver Selveje. 
1743 giver Peder Sm ertlund 2 Rd. i Kopskat, saa han 
har nok haft en god Smedeernæring. 1768 holdes deT 
Skifte efter ham, Boet giver 689 Rd. i Overskud, 
mange Penge dengang. 1797 dør M ette A gergaard i 
Smedslund. Der er et v id tlø ftig t Skifte efter hende, 
der ogsaa tyder paa Velstand. Senere bor Chr. Olsen 
der. Men 1801 udstedes der Skøde til Jakob Jakobsen 
fra K irkeby i Humlum af P . K ristensen, som har a r
vet Sm ertlund efter sin Moster, M ette A gergaard. Og
saa Sønnen hedder Jakob Jakobsen, han dør i 1844, og 
et P ar Aar efter bliver Enken, Sidsel Marie, g ift med 
Jens Kristensen, Søn af Dyrlæge og Smed Chr. Skaus- 
gaard. Alle de forannævnte var Smede. Jens K risten 
sen blev senere g ift 2. Gang. Senere E jere: Ole Søren 
sen Skov, Chr. Jakobsen.

10. K a r h ø j er maaske den Jord, der i 1478 k a l
des Nesum K jæ r og ca. 1514 Kaarsens Hussted, men 
i hvert Fald kaldes Stedet 1683 Kærhøj Hus. ejes af 
Kongen og beboes af Johanne M adsdatter. K irkejor 
den sættes til 0,16 og det hele til 0,7 Td. H artk . — 
Senere kom Karhøj under Kongensgaard. Peder N iel
sen købte den straks før A uktionen 1760. Senere e je 
des den af P . Lauridsen, N. Byskov, og 1801 blev 
Mads Lauridsen B jerg E jer af Stedet. B landt F æ ster
ne nævnes Niels Kam strup, senere i m ange Aar Chr. 
Bertelsen fra G antris, der døde som Aftæ gtsm and 
der 1847, 87 Aar gi. — Gaarden tilhørte stadig B jerg, 
og 1877 nævnes Jens Lauridsen som E jer. Den nuvæ
rende Ejer, Iver Jensen, har været der ca. 50 Aar og 
er maaske den første Selvejer i Karhøj.



Nordre Del a! Sognet.
Forhen laa Gaardene i Nordsognet mere i en 

R æ kke: K am strup, G antris, H øgsgaard (lige over for 
G antris, Dalen imellem), ogsaa Nissumby og N. Ny- 
gaard laa nær ved Fjorden. En tyndere Række i N ær
heden af Landevejen: Ardal, Kongensgaard, Splind 
Bakhuse (senere »København«), P ilgaard  og Forum 
bjerg. Nu er der mest Bebyggelse i Nærheden af L an 
devejen. — Inden vi gaar over til de enkelte Gaarde. 
vil jeg  anføre nogle U ddrag af M arkbogen for N is

sum (d. v. s. Landm aalernes Beskrivelse fra 1683). 
Foruden M arknavne m edtages nogle Smaabemærk- 
ninger.

P ilgaard  (Selvejergaard): H augaards Diget, 
T rindtoft, Husstedet, H vistenbjerg, hvoraf Torngaard 
bar nogle Agre. ogsaa Støvelbæk og 0 . Stokholm ha* 
Agre i P ilgaard  Mark. P ilgaard  har E ngbund til 7 
Læs Hø og G ræsning til 4 Høveder. Ved Hvisten 
Fælle er partic iperet lidt sandig og ond Torvegrøft 
R esten købes i Gudum K loster Hede. Bygningstøm 
mer købes enten af Nordmanden eller af Løgstør- 
manden og hentes ved Struer. — Torngaard: Fisbæk 
Toft, H als L jung, D yrkjer Toft, V. D yrkjer, Kjeld 
Toft, N ørtoft Udm ark. Langager. Engbund til 11 Læg 
godt Hø. 2 Hoveders Græsning. In te t Tørveskær. 
Tømmer faas i Lougsyssel. — B roksgaard: Lønner- 
bæk Toft, B lom ster Bakken, Hals Ljung, Yry Toft. 
Ildebrand har man faaet i K loster Hede, men maaske 
kan de ikke blive ved at faa Lov dertil. — Y. S tok
holm hører til Kabbel, og S tudsgaard tilhører Baron 
Ju u l paa B øvling: Sand Buur, T rindtoft. Faldet ved 
den graa Sten. Agrene paa Studsbjerge, Fælleager. 
Ildebrand købes i Flønder og Fabjerg . B ygningstøm 
mer købes af Nordm anden og Lezørmanden. — S. 
Balle: Nør Toft, Studetoft), H jøbaar, K ringeltoft.
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Grobagre, 0 . Toft, R aatoft, L jusagre, Langagre. 
Tømmer faas af Nordmanden ved S truer. — N. B alle: 
Enem ærke Jord, S. Toft, Sortbjerge, N. Toft, Forfald, 
som undertiden beskylles af Fjorden. — Nissumby 
Gaarde (Budsgaard, Grøngaard, Nissumby, N. og S. 
Østergaard, N. og S. N ygaard og G rebsgaard ): Til 
disse Gaarde hører af A gre: K allehaugen, R ak k er
bjerg Toft, M ellumgrobs Agre, T rindkjæ rs Agre, 
K ratagre, Faldet over B robjerg, Sinders E je Agre, 
K isteltoft, Smørbjergs Agre, K rogagre. Ingen  Skov
parter, ingen F iskeri. Lader male i K loster Mølle og 
køber Tørvegrøft og Lyngslet i Fousing Hede.

1. S. Balle. I 1614 nævnes »Balge«. O prindelig har 
det været een Gaard. —  I 1661 ejes S. Balle af Kab- 
bel, den beboes af 2 Bønder, som svarer i A fg ift: 1 
Ørte Rug, 1 Ørte Byg, 6 H ardbopund Smør, 1 Skov
svin, 1 Skovvogn, 1 Foernød, 1 Lam, 1 Gaas, 2 Høns, 
1 Snes Æ g, 3 Snese Aal, 3 T raver Tag, 5 Mk. 6 Skil 
lm g Gæsteri og 4 Læs Tørv, om trent samme A fgift 
svares i 1717. Den er nok paa den Tid til Dels afløst 
med Penge eller Korn. Men da man engang har sva
ret det hele i N aturalier, faar man her et In d try k  at 
Gaardens N æringskilder langt tilbage i Tiden. —  I 
1783 holdtes der Skifte efter Chr. Nielsen Stokholm.
1 Stuehuset nævnes bl. a. en Jernkakkelovn med Aars- 
tal 1748. Af Sk iftet anføres ellers: K reatu rer: 1 Føl
hoppe, 1 Hestføl, 1 gi. Hoppe, 12 Aar, 1 sort H est, 5 
A’ar, 1 do., 4 Aar, 1 do., 1 Aar (alle sorte), 7 Køer, 1 
Kvie, 1 Stud, 2 Spædekalve, 7 gi. F aar med 5 Lam, 
3 gi. Vædre, 1 gi. So med 2 Grise, 8 Gæs. Uden Døre:
2 beslagne Vogne med L ejrer og Skrav, sam t D ræ tte 
tøj, 1 P ar gamle H auger, 1 Træ Møgvogn med Fjæi, 
1 Plov med Tilbehør, 2 gi. Jernharver, 2 Jerngrebe, 
1 Tørvespade, 1 Træskovl, 1 Trægreb, 2 Høleer med 
Skaft og Sparer, 1 Kornfork, 1 Høfork, 3 River, 1 
Skærkiste med Kniv, 1 gi. Bidsel, 1 gi. Græsbaare, i
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Y andtrug, 2 Lyngleer. — Afdødes Søn, Mads Chri
stensen, købte Gaarden fra Kabbel og blev Selvejer 
1799, derefter dennes Søn, L aust Madsen, som fik 
Gaarden 1822. — Chr. Jacobsen, som ejede Y. Stok
holm, havde 1819 bestem t, at hans Datter, Karen 
M argrete, efter hans Død skulde have denne Gaard. 
Selv boede han i Stokholm, som han overlod D atteren 
og Svigersønnen, Ville Jensen fra Havskov i Gudum. 
Nogle Aar senere byttede denne og kom til Balle i 
1836. Ville Jensen døde 1846, 53 Aar gammel. — 
H ans Søn, Christian Stokholm Villesen, har Skøde 
fra Moderen fra 1854. — C hristian Stokholm var
en m eget anset Mand, i m ange Aar Form and for Sog- 
neraadet. GI. Niels Frandsen har fo rta lt mig, at Chr. 
Villesen var baade en klog og ra r Mand. H an og hans 
Forgæ nger som Sogneraadsform and, Anders Torn- 
gaard (»en dejlig Mand«), var Perlevenner. Chr. 
Stokholm s Enke, Sidsel Grøngaard, overdrog i 1892 
Gaarden til Sønnen, P. Christensen. Denne var i nogle 
A ar Sogneraadsform and og er Skatteraadsform and og 
Landvæsenskom m issær. H ans Broder, Ville Christen

sen, er V algm enighedspræst i M ellerup (forhen Od- 
der). — 1 b, H ø j v a n g ,  frask ilt S. Balle, M artinus 
Jakobsen, senere Andreas N ygaard.

2. N. Balle nævnes 1648, tilhørende Kongens- 
gaard, hvorunder Gaarden blev til A uktionen 1760. I 
1683 er H artkornet ca. 4 Td., det dyrkede Areal 19 
Td. Land. 1732 nævnes Anders Balle. 1747 blev hans 
D atte r g ift med Mads Jepsen. Denes Søn, Jeppe Mad
sen, fik Gaarden', han blev 1784 g ift med Else Marie 
Jø rgensda tte r fra  Broksgd. — I 1760 havde S tje rn 
hjelm  købt N. Balle, som nu laa under Kabbel til 
1799, da Jeppe blev Selvejer. Han døde 1823, og Søn
nen, Mads Jepsen, fik Gaarden ved Skiftere tten  1829 
Mads var en godt begavet Mand, han var i Sognefor- 
standerskabet og var i m ange Aar Sognefoged, var
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gift med »Lille Kræn«s D atter. De døde begge samme 
to^ag, den 25. M arts 1870. Det var saadan en Frost, at 
at de nær ikke havde faaet dem i Jorden. Deres P le je 
søn, Peder Nielsen Balle, arvede Gaarden, han døde 
ugift 1876. I  1877 blev M athias S taff g ift med Jen- 
sine K irstine Jeppesen Dørken, E jerinde af N. Balle. 
Han var en meget rar Mand, var i nogle Aar Form. i 
Sogneraadet. — Den nuværende E jer er Jens B jerg  
Kallesøe.

3. A a b e n r a a .  I 1607 ønskede Sten M altesen 
af Holm gaard at m ageskifte 2 af sine Bøndergaarde 
i Nissum, hvoraf den ene hedder Aabenraa, for 2 
Kongen tilh. Gaarde. Kongen gav B efaling til at God
set skulde besigtiges af Lensm anden. Handelen maa 
ikke være kommen i Stand, thi 1731 sælger en af Sten 
M altesens Efterkom m ere Aabenraa m. m. til Chr. 
Linde til Bækmark. Fæstebonden hedder da Peder 
Christensen. Det lyder jo m eget uskyldigt. Hvem 
skulde tro, at Manden var en dreven Troldmand, som 
kunde ikke saa lidt mere end sit Fadervor. Men det 
maa han have været, thi engang kom der en Ulv og 
rev et Føl ihjel for ham, og Peder brug te da sin K unst 
at f o r v i s e  Ulvene. D ette fortæ ller C. D reyer i sir. 
lille Bog om Lemvig og Skodborg-Vandf. H erreder, 
der udkom i 1795, næppe mere end 40 Aar efter P e 
der Aabenraas Død (han nævnes endnu i 1752). Og 
Dreyer tilføjer, at Peder blev berøm t for det K unst
stykke, og siden fandtes der ingen Ulve i disse H e r
reder, men vel andensteds. Peders Søn, Chr. Pedersen, 
blev Selvejer i 1754 ved Bækm arks Auktion. Hans 
Søn, Peder, solgte 1793 Aabenraa til Niels C hristen
sen fra Gimsing, g ift med Ane Kyndis. H an flyttede 
til L. Borum. Den følgende E jer, Knud Andersen, 
solgte 1826 Gaarden til Knud Jensen K jæ r af Hum- 
lum for 320 Rd. H an var g ift med Else fra  G antris. 

han døde 1875 som Aftægtsm and. Niels Frandsen for
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tæ ller, at han var »kunstig« i sin Snak. E ngang hav
de han købt en Gris paa Kabbel, og en Dag, da R o t
terne rum sterede paa Loftet, sagde han for at skræm 
me Konen: »Else, E lselA  kan pinnede et forstaa det: 
A trov den Gris var kommen af gode Folk, aa no er 
den o æ Lowt!« — Det var noget sølle Bygge, saa det 
kunde have været risikabelt nok, om Grisen var kom
men derop. — Sønnen, Anders G antris Kjær, døde j 

A abenraa 1920, 81 Aar gi. — Nuværende E jer: Jens 
N. Rasm ussen.

4. V. S t o k h o l m  tilhørte 1683 Dr. K ohlblätter 
i K iel. 1 1694 solgte K ristoffer Giese den til H enrik 
L inderot; men senere tilhørte den Kabbel. I 1688 var 
der 4 Td. H artkorn , 26 Td. Land dyrket Jord. B landt 
Fæ sterne kan nævnes Niels Jensen F u ttrup , som i 
1764 blev g ift med Enken i Stokholm, M aren Chri- 
s tensdatter Møller. H an blev vistnok ligesom de an
dre Kabbel-Bønder Selvejer 1799, døde paa A ftæ gt 
1831. Senere E jere: Ville Jensen, Laurids Jakobsen, 
A lexander Nyboe, Chr. Lauridsen (Kr. Stokholm), 
lian s  Nielsen (1861), Peder Lund Hansen (?) Dines 
Peder H ansen 1881; Jens Pedersen er den nuværende 
E jer. —  I 1855 fik Kr. Stokholm Tilladelse til U d
stykning. 4 b solgtes Niels Jakobsen, senere andre 
E jere. H ertil lag t 7 b, Parcel fra Studsgaard, nu Ej- 
uar K. Karlsen. — 4 c beboedes først af Laurids Mad
sen (fra S. Balle), senere Mads Balle. I  mange Aar 
boede Kr. Stokholms Broder, Jens Laursen, dér; nu 
ejes Stedet af Chr. N ygaard. — 4 d, hvor Mads Chr. 
K re jlb je rg  boede, er lag t under Stokholm igen.

5. B r o k s g a a r d  var i 1688 R yttergods. Ca. b 
Td. H artkorn , 28 Td. Land dyrket Jord. Beboerne Chr. 
Christensen og Peder Sørensen, sidstnævnte døde 
1739; efter ham Sønnen, Peder Pedersen, derefter 
dennes Svigersøn, Jørgen Christensen, der blev Selv
ejer i 1762 (Peder Schmidt havde købt Gaarden ved
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K ongensgaards AukKon 1760). H an efterfulgtes af 
Sønnen, Chr. Jørgensen, hvis Enke i 1805 blev gift 
med Laurids Jakobsen fra Nissumboel. Denne m aatte 
under Landbrugskrisen gøre »Opbud«. Omsider endte 
det med, at Stedsønnen Jørgen  Christensen fik G aar
den fra A uktionsretten  1828. Jørgen  havde i nogle 
Aar været Skoleholder i V. D istrik t; han blev senere 
den første ikke gejstlige Sogneraadsform and i Nissum 
og var en meget anset Mand. H an var født 1801 og 
døde som Aftægtsm and i Lønbækgaard 1888. Hans 
Søn, Chr. Broksgaard, fik Gaarden efter ham. I 1831 
nævnes 2 Hedelodder, tilhørende Gaarden, sam let 
Areal 84 Td. Land. Den nuværende E jer hedder v ist
nok M. Klausen. — I  1762 nævnes et Hus ved G aar
den, senere nævnes flere Fæstehusm ænd. I 1851 fra 
skiltes 2 Huse til Søren Pedersen (5 b) og Smed 
Zakarias Nielsen (5 c). I  det første boede senere M or
ten Jensen (Brandt) fra 1857; han døde 1915, 85 Aar. 
Nu bor hans Søn, Carl M arinus Jensen, her. 5 c kal
des nu V e s t e r a g e r .  H er boede senere Niels Vil- 
ladsen og Bertel Jensen; her bor nu Jens Poulsen. 
Nyere Ejendom m e: 5 e (Karen Jensen?) og 5 a (Jens 
Chr. Jensen). — 5 h, L ø n b æ k g a a r d ,  fraskiltes i 
1876 til Chr. Stokholms Broder, Kr. H øgsgaard, som 
senere boede i N ikolinesgaard og L. Kam strup. Kr. 
H øgsgaard var en m eget oplyst Mand og en ivrig  
Frem skridtm and. I 1884 var han Venstres K andidat 
ved Folketingsvalget i Lemvig. Knud Thøgersen me
ner, at han var lidt for letbevæ gelig (se dennes E rin 
dringer) ; dog sattes P artie ts  S tem m etal op. Senere 
flyttede Kr. H øgsgaard til Holstebroegnen. H an døde 
1928, 80 Aar gi. — Om Zakarias Smed fortæ lles der, 
at han om V interen smedede Kobler og Legener m. m. 
Saa bandt han en 4 Lispund af disse Varer paa sig og 
gik dermed til Skive M arked. F ik  han dem saa solgt, 
var det jo en Hjælp til Føden. Den gjorde man noget
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for at b jerge i gamle Dage, tilfø jer Meddeleren.
6. T o r n g a a r d  tilhørte i 1688 Kongensgaard. 

Beboeren var M orten Olufsen, H artkornet 7,3 Td. 
M orten fik snart en ny Husbonde, nemlig Præ sten
1 Lemvig, der i 1702 var til Stede paa sin Gaard 
Torngaard og trolovede Morten Olufsen til salig Jep 
pes Enke i Lemtorp. Senere kom Gaarden atter under 
K ongensgaard ; men da Oluf M ortensen skulde giftes 
med den rige Storbondes D atter fra Nissumboel, var 
det jo for ringe, at han var Fæster, og Svigerfaderen 
købte derfor 1717 til ham »den Gaard, som salig M or
ten Olufsen Gassiholm havde beboet, og som nu b^bues 
af hans Søn, Oluf M ortensen«. I A aret 1748 gav han 
og Anne G regersdatter Svogeren paa Nissumboel 
Skøde paa H alvparten af P ilgaard, som de havde arvet. 
Ole afstod i 1748 Torngaard til Sønnen, M orten O le
sen. H an var født 1731 og døde 1790. H an ejedede da 
T orngaard og 3 smaa Gaarde i Ty, som han nok har 
faaet med Konen. Boet giver 1433 Daler i Overskud. 
B landt E ffekterne nævnes ogsaa »en grøn Postvogn«; 
det har nok været et Stadskøretøj i de Tider. Den rige 
Enke blev A aret efter g ift med U ngkarl Jens Eskilsen.
2 følgende E jere var Chr. Jensen (1801) og Jens P e
dersen, som fik Gaarden i 1809 og døde 1823, 58 Aar 
gl. Gaarden blev ved A uktion efter ham købt af P ost
m ester Andrup, som straks efter solgte den til Peder 
Jørgensen, Broksgaard. I 1831 bestaar Gaarden af Ho
vedlodden og en Hedelod mod Sydøst ved P ilgaard  
Skel. Gaarden har nu kun ca. 3 Tdr. H artkorn. Peder 
Jørgensen (død 1854) var Broder til Chr. Jørgensen 
i B roksgaard. Den følgende E jer var Anders C hristen
sen (Touborg), han fik vistnok Gaarden 1849; derefter 
Chr. Torngaard. Den nuværende E jer er Niels Gjøl 
Jensen. —  Chr. Torngaard har forta lt mig adskilligt 
efter gamle Folks Fortæ llinger. I gammel Tid skal der 
have boet en F ru  Ingeborg i Torngaard (er det salig
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Jeppes E nke?). I hendes Tid var Gaarden i sin rig tige 
Velmagt. Hendes fine Vogn, som var en Kassevogn, 
var m alet lyseblaa med røde Blom ster baade paa 
Gavle og Sider. Kusken sad paa et V ognskrin, som de 
havde med, naar de kørte til Købmand. Selv tronede 
hun i Agestolen bagved. Senere i Tiden boede der i 
Torngaard én, som hed M orten Olesen, som Jørgen 
Broksgaards Fader kunde huske. Der gik en D rift fra 
Torngaard til Broksgaard med D iger paa begge Sider 
(Chr. Torngaard har jævnet en Del af dem, op til T rind
toft). Det var det skønneste Syn Chr. B roksgaard 
kunde se, naar M ortens 24 Stude kom den Vej. De 
skulde ud til Fælleden ved Hvistenhede og Enghave. 
Om Omgivelserne fortæ ller han: Lønbæk, som kun er 
en lille Bæk, kommer Syd fra og løber i Fisbæk, som 
er en stor Bæk, hvori der har været anlagt flere Stød
hæverter, da man ikke kunde grave Brønde dernede 
og naa Vand. B akkerne bliver store og Dalene dybe. 
Den store Dal krydses her af en mindre, som K roer
bæk løber igennem, idet den gaar vesten om Torn
gaard M ark; her er meget sm ukt, og sm ukkest maaske 
ved Torngaard H jørneskel ved B læsbjerg. — Foruden 
nogle jordløse Huse gik der fra Torngaard nogle m in
dre Huse, der allerede i 1700erne nævnes som F æ ste
huse. — 24, L. T o r n g a a r d  (ogsaa kaldet Bisted), 
blev i 1799 solgt som Selveje til Peder Nielsen Ref- 
skou, senere m ange Ejere, hvoraf nævnes Bertel Chr. 
Jepsen, Kr. Stokholm, Peder Jensen (1875). S idst
nævnte var der i mange Aar og var i nogen Tid til
lige Friskolelærer. Ejendommen er nu nedlagt. — 31. 
Torngaardhus (tidligere kaldet V. Skrald). I 1823 
sælger Bertel Clemmensen Skidenvad en Parcel af 
Torngaard med paastaaende B ygning til sin T jeneste
pige, Else Marie L arsdatter; hun blev først g ift m ej 
Peder Jeppesen, senere med Mads Eskilsen. Senere 
E jere: Niels K jærgaard, Niels Nielsen, Jens P. Søreo-
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sen, M athias Nybo Jensen. — 6 b. Torngaardhus, fik 
Niels N ielsen fra Anders Touborg 1858. - -  De gamle 
Torngaardhuse er delvis sam m enlagte og om forandre
de. De nuværende Ejendomme er: 26, 31 b, 6 b: Aug. 
F r. Jensen, og 7 e, 24 b, 31 ac: K. Theodor Jensen. — - 
N. 26, P  i n h o r k, var tidligere et Fæstehus, blev 
Selveje i 1799. I  1840 boede Villads Jensen og H ustru, 
Regina, sam t den 80aarige K ristiane Spænd i P in- 
hork. Det var hende, Folk holdt for en Heks. Man 
sagde, at hun af den Grund ikke kunde dø, hvorfor 
hun omsider blev saa krum  af Æ lde. at hun gik med 
Kovedet næsten helt nede ved Jorden. Da hun laa for 
Døden, bræ ndte man Halm under hendes Seng for at 
iaa  Aanden af hende. Jeg  maa give en af mine gamle 
Meddelere Ret, naar hun sagde,, at det var godt, at 
Folk nu var bleven klogere. P aa Nissum K irkegaard 
viste man i min D rengetid  »Heksens« Grav med en 
hængende Tjørn, der havde samme Form  som den 
gamle Kone. Det hed sig, at det ikke kunde nytte  at 
rykke Tjørnen op; thi den voksede snart op igen; den 
er dog nu forsvundet. Villads Pinhork døde 1878. I 
1894 døde Niels K jæ rgaard  i P inhork. Ejendommen er 
nedlagt. — Om S i d s e l  T o r n g a a r d  gik et Rygte, 
gaaende ud paa, at hun skulde have forgivet sin før
ste Mand med R ottekrudt, og at hendes senere Mand, 
Jens Eskildsen, og hans Broder, Mads, skulde have 
været Medvidere. R yg tet blev dog slaaet hen som 
Sladder (se: Jeppe A akjærs »Gammel Brug og gam 
mel Brøde«. S. 104).

7. S t u d s g a a r d  tilhørte Kongen og laa under 
Bøvling Len. I  1597 boede Jep  Studsgaard der. I  1683 
tilhører Gaarden Baron Ju u l til Bøvling; ogsaa da er 
der en Jep i Studsgaard. 1697 skøder Gregers Daa 
(Bøvling) Gaarden til Jens Lauridsen Vandborg, der 
1698 skøder den til M orten Olufsen i Torngaard. Den
ne skøder 1704 Gaarden til sin »kære Husbonde« Ma
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gister F rans Rosenberg i Lemvig. Senere er Gaarden 
u rder Gudum Kloster (1751) og derefter a tte r under 
Kabbel. 1720 nævnes Jep Studsgaard, Skrædder, 1784 
Peder Larsen, hvis Svigersøn, Jeppe Larsen, i 1799 
blev Selvejer; dennes Enke, Else Pedersdatter, blev 
gift med Niels Nielsen 1801, de døde begge som Af
tægtsfolk 1828.. Elses D atte r blev i 1824 g ift med 
Frans Christensen fra Rom. 1831 nævnes S tudsgaard 
Jord: Hovedlodden, en Agerlod nordøst for Gaarden,
0 Agerlodder sydvest for Gaarden, sam t 2 Ager- og 
Hedelodder øst for Hovedlodden. F rans døde 1845 og 
Enken, Ane Jepsdatter 1870; 1856 havde Sønnen, Chr. 
Frandsen, faaet Gaarden. E fte r ham dennes Søn, An
ton Christensen. Nuværende E jer: Peder Pedersen.

8. Ø s t e r g a a r d  ejedes i 1688 af L inderoth 
paa Kongensgaard og beboedes af Peder Christensen, 
hVi Td. H artkorn. I 1700 solgtes 0 . til Kabbel. I 1787 
boede Rs. Jensen i Østergaard og blev vistnok Selvejer
1 1799, han døde, 81 Aar gi., i 1831. Gaarden synes 
i hans Tid somme Tider at have været delt i 2 Gaard- 
parter. Der nævnes saaledes Niels Chr. Godskesen 
(1812) og Mads Jensen som Gmd. i Ø stergaard, og i 
1830 kaldes Niels Christensen »medejende Gmd. i 
Østergd.«. — Rasm us skilte Gaarden ad. Den større 
P art, 8 a, N y  Ø s t e r g a a r d ,  fik Jens Chr. Søren
sen (Adkomst dog først 1832), Senere E jere : Søren 
Jensen, Jens Chr. Knudsen (fra Fruerbol, døde 1892), 
Jens Peder Knudsen. — Den anden P a rt boede Rs. 
Jensen selv i, senere vistnok Niels Christensen og der- 
paa Niels Madsen. Senere deltes denne Gaard, »G a m- 
m e l  Ø s t e r g a a r  d«, igen i 2, nem lig Gi. Østergaard 
(8 b), som Jens F u ttrup  fik 1854 (senere E jere: P. 
F uttrup , K arl Hvingelby, Knud B runsgaard, Lauge Si
delman), og 8 f, L i 11 e 0  s t e r g a a r d. udskilt 1853. 
E jere: Niels Christensen Sønderskov, som døde her 
1857, Sønnen Chr. Nielsen, død 1877, Jeppe Knudsen,
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som boede d e r  i m ange Aar, nu Knud Brunsgaard 
Knudsen. — Ved U dstykning 1868 udskiltes en ny 
Ejendom fra Ny Østerg., nem lig V e s t e r g a a r d  
(S hi), til Jakob Jensen fra Fabjerg , død samme Aar. 
Senere Jens Chr. Jensen (1872) . . ., nu Johannes Si
delman. — Parcellerne 8 c og d er oprindelig fraskilt 
Grebsgaard. Østergaard, som om kring 1800 var en me
get stor Gaard, maa have opslugt om trent det halve 
af Torngaard.

9. S ø n d e r  Ø s t e r g a a r d  tilhørte i 1688 Mor
ten Rasm ussen Klog i Østergaard i Gudum, senere Lin- 
deroth; men i 1697 skøder Gregers Daa (Ryssensten) 
Østergaard til Jens Vandborg, senere E jer af Kongens- 
gaard. 1760 købes den af Gudum Præ st, senere kom 
den under Kabbel. Den sidste Fæster, Mads Pedersen, 
blev Selvejer ved Aar 1800. I 1801 har hans Søn, J a 
cob Madsen, Gaarden. E fte r ham Mads Andersen, som 
ikke klarede Landbrugskrisen. Ved Auktionen blev 
Købmand Smith i Lem vig E jer af Gaarden og solgte i 
1827 Sdr. Ø stergaard for 200 Rd. til Jens Christensen 
H esselbjerg fra Hove. Gaarden er senere efter ham 
bleven kaldt »Hesselbjerg«, hvilket dog er en uheldig 
Navneskik. Chr. H esselbjerg døde 1867, efter ham 
fulgte Sønnen, Jens Christensen, død 1901. Senere 
Jørgen M øller; dennes Enke er den nuværende Ejer. 
1837 nævnes Sdr. Østergaard Hus, form entlig jjrd -  
løst. I  1863 udstiltes en Parcel (9 b), som lagdes til L 
Ø stergaard.

10. B udsgaard (tidligere: Lille Krens) ejedes i 
1683 af Dr. K ohlblätter og beboedes af Mads Nielsen. 
H artkornet sattes til 7 Td. I 1717 er Gaarden kommen 
under Kabbel. Den sidste Fæ ster var Mourids Poul
sen, hvis D atter, Else, blev gift med Chr. Sørensen, 
som i 1780 fik Skøde af Ane Marie Vandborg til Kab
bel paa »Lille Chræns«. — Chr. Sørensen var en Mand. 
der tog sig m ange Ting for, ogsaa Ejendom shandeler.
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Han var saa længe i Gaarden, at Folk til sidst troede, 
at det var ham, som hed »Lille Kræn«. I 1840 døde 
Lille Kræns Kone, 82 Aar, hun havde været g ift med 
ham i 60 Aar IV2 Maaned. K irkebogen mener vistnok 
ogsaa, at han hed »Lille Kræn«. Han døde 1844. Søn
nen Daniel havde Gaarden og døde 1848, 69 Aar gi. — 
Han var ugift, men havde 2 P lejedøtre, hvoraf den 
ene. Karen Gantris, fik Gaarden. Hun blev gift med 
Søren R ygaard, som var Sadelm agersvend fra Lemvig, 
han var en vel læ rt Person, men klarede i Længden 
ikke Landbruget. Jens Peder Madsen, der fik G aar
den efter ham, var M urer fra Hygom, han var i mange 
Aar Sognefoged, en flink Mand. Jeg  husker ham fra 
min Drengetid, staaende paa K irkegaarden, læsende 
op »paa Kirkestævne«, en udsat B estilling (der kunde 
jo være saa mange sære T ing at læse op) — og for 
mange Sognefogeder kunde det til Tider knibe at hol
de paa Værdigheden; jeg syntes, at J. P. Budsgaard 
klarede den fint. Det er ham, der har skæ nket Orgelet 
til Nissum Kirke, han døde 1918, 93 Aar gi. — Hans 
P le jedatter blev gift med Thor Thorsen (N issum boel), 
der fik Gaarden 1895 . . . Den nuværende E jer er An
ton Magnus Nielsen. — Allerede i 1801 var der paa 
M arken et Hus med Jord. 1860 fraskiltes en Parcel 
(10 a H øjvang), hvorpaa Anders F u ttrup , kom til at 
bo, senere hans Søn, Niels F u ttrup , nu en anden Son, 
Ole F u ttrup . — I 1867 udskiltes en anden Parcel, 
S ø n d e r  B u d s g a a r d .  H er boede Chr. Fr. Østcr- 
gaard, senere i mange Aar Poul Pedersen (1883); den 
nuværende E jer er Laurids Feldborg. — Anders F u t
trup var g ift med Ellen Nygaard, Søster til Ole Ny- 
gaar-d (se N. N ygaard). Den mest kendte af deres Søn
ner er Sem inarieforstander J. B y s k o v  (Efternavnet 
»Futtrup« udskilt ved N avneforandring); han er født 
1867, tog Lærereksam en 1887, var et P a r Aar Læ rer 

ved Kl ank Højskole, senere Lærer og fra 1896 F or



40

stander ved Gedved Sem inarium ; siden 1903 E jer af 
samme. F o rfa tte r af forskellige Bøger, særlig angaa- 
ende det danske Sprog; hans Bøger er friske, tanke
vækkende, belærende og* lang tfra  kedelige. Aakjær 
kalder ham Danm arks m untreste Foredragsholder (en 
dog ikke ganske udtømmende Betegnelse). Som U n
dervisningsm inister i M inisteriet Madsen - Mygdal 
stræ bte han at opnaa praktiske R esultater, men gav 
sig vist ikke synderlig af med det partipolitiske. — 
Hans Fader, A n d e r s  F u t t r u p ,  der døde 1917, 
91 Aar gi., blev m ærkelig nok om talt i alle Blade en 
halv Snes Aar efter sin Død. H an var nem lig i ca. 40 
Aar Afholdsmand, og under en S trid om Afholdenhed 
mellem J. Byskov og D igteren B ergstedt, ræsonnerede 
sidstnæ vnte bl. a. saaledes: at det var m ærkeligt, at 
Byskov, som Søn af en gammel, tro Afholdsmand, 
kunde være saa hadsk overfor Afholdssagen. B erg 
stedt kom saa k e jte t fra det, at hans Omtale af A. F u t
trup nærm est kunde opfattes som et Angreb paa hans 
afdøde M eningsfælle! — Anders F u ttru p  var en m un
ter Mand, rask i sine Bevægelser, af den Slags Folk, 
som man uvilkaarlig t bliver i godt Humør af at se. — 
C h r. S ø r e n s e n  fik i sin Tid lag t et S tykke Eng 
til Budsgaard, østen for Vandløbet, hvor Grænsen el
lers gik. Det var et sm alt Stykke, som kaldtes »Laang 
Dower«. Det skulde slaas inden D avretid; men da det 
var noget for sto rt til »Davrestykke«, blev det sent 
med D avretiden den Dag. (Man kredsede, naar det var 
en større Eng, gerne et S tykke af, som kunde slaas fra 
Kl. 4— 9, da Davren indtoges. »Davrestykket« var det 
største, da det var den bedste Slaatid). »Lille Kræn« 
gjorde Ed paa Skellet, sagdes der.

11. G r ø n g a a r d  laa i 1661 og 1688 under 
K ongensgaard. H artkornet blev sidstnævnte Aar sat 
til knap 7 Tdr., 1 Td. var K irkejord. Senere kom Grøn
gaard under Vadskærgaard. I  1776 solgte Jørgen  Glee-
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nip G røngaard til Fæsteren, Chr. Lauridsen, som nu 
blev Selvejer. 1779 bor Søren Nielsen der, han var F a 
der til den oven om talte Chr. Sørensen (»Lille Kræn«). 
1 1784 solgtes han Gaarden til Peder Christensen Hede. 
Dennes Søn, Chr. P eiter Pedersen, døde 1826. og ved 
Skiftet efter ham udlagdes Grøngaard til Jens M ogen
sen af Tradsborg Hus som eneste Arving. Jens Mo
gensen døde først 1857, men afstod allerede 1836 G aar
den. hvortil hører »Østergaard Lukke i Gudum«, til sin 
Sen, Peder Jensen. Gl. P . Grøngaard, som endnu hu 
skes af de ældre, var en oplyst Mand, m angeaarig 
Medlem af Forstanderskabet. Hans Søn, Jens Peder
sen, som derefter havde Gaarden, var i min D renge
tid Sogneraadsform and i Nissum. H an lever endnu 
(1930). B landt hans Børn skal lige nævnes P. Grøn
gaard. som i mange Aar har været M ejeribestyrer i 
Nissum. — Grøngaard har senere haft flere Ejere, nu 
Villiam Jensen.

Dersom N i s s u m b y  har været Betegnelse for 
en By med flere sam m enliggende Gaarde, maa det 
være de 4, som i M atriklen 1688 angives saaledes: 
N i s s u m b y  (H artkorn : 7,59), hører under Kongens- 
gaard, bebos af Niels Christensen; N y  g a a r d  (ogsaa 
kaldet Veje, H artkorn : 3 59) tilhører M orten Klog i 
Østergaard, bebos af Anders M adsen; N. N y g a a r d 
(H artkorn: 2,75), tilhører Smed Mads Pedersen i Søn
derskov, bebos af Jens Graversen, og M ø t  i B y  
(H artkorn: 4,35), R yttergods, bebos af Niels Peder
sen. Sidstnævnte Gaard opløses snart, og der bliver 
kun en mindre Ejendom tilbage, der snart deles i 2 
Parceller. E t Husm andssted »Midtby«, der i 1801 be
bos af David Pedersen, er den sidste R est af den gamle 
Gaard. Til »Nissum Sogn og By« regnedes ogsaa 
Grøngaard, Budsgaard, Aabenraa. Grebsgaard, Torn- 
gaard, Broksgaard og de 2 Østergaarde. Jeg  tro r næ r
mest, at en 4— 5 af de sidstnævnte Gaarde har ligget
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nær sammen, saaledes at »Nissumby« har bestaaet af 
en Række Gaarde med Tilløb til samlet Bebyggelse 
et Sted mod Øst og et Sted mod Vest; men et t y d e 
l i g t  Ind tryk  har jeg  ikke kunnet faa, hverken af 
T ingbøger eller af M arkbogen; heller ikke synes den 
sidste at give Ind tryk  af særlig m eget M arkfællesskab.

13. N. N y g a a r d tilhørte Kabbel, til Jens N iel
sen. som allerede boede der i 1784, i 1800 blev Selv
ejer, han døde Aaret efter. Senere E jere: Chr. Poulsen, 
I ars Thomsen, Købmand Agerskov (ved Auktionen 
1823), Niels Christensen Sønderskov (1826), Claus 
Nielsen, Lars Poulsen, Jakob B jerre 1838.

N y g a a r d eller V e j e  (senere delt i Sandholm, 
S. N ygaard og Splind) kaldes endnu 1709 Veje; var 
senere delt i 2 Gaarde, der laa sammen og kaldtes V. 
cg 0 . Nygaard (sidstnævnte ogsaa kaldet Sandholm, 
vistnok et »tilført« Navn ligesom »Hesselbjergc). Ved 
B ortsalget af Kongensgaard Gods 1760 købtes G aar
den af Hr. Billeskou (V ejbjerggaard). 1778 er Mads 
Pedersen Selvejer i 0 . N ygaard, og 1784 bliver Chr. 
Olsen Selvejer i V. Nygaard. Sidstnævnte tilkøbte næ
sten 3 Tdr. H artkorn  fra Grøngaard, Gaarden deles 
derpaa i 2 lige Halvdele, og Poul Johansen i Hunds- 
kjær. der nu er E jer af de 2 Nygaarde, sælger dem 
igen til de hidtilværende Beboere. I  1801 sælger Poul 
Johansen den Gaardpart, som er den nuværende S. 
N y g a a r d ,  til Chr. Olsen, nem lig »det østre Hus i 
bemeldte N ygaards Gaard med sine Grundsten, som 
han maa fly tte  og sæ tte sammen, hvor han vil paa sin 
Ejendom, med det S tykke M ark, bemeldte Nygaard er 
tilhørende, beliggende sønden N ygaard, indtil K irke
vejen for Østen og Norden, af H artkorn  4— 1— 0— 70«. 
(Købesum 950 Rdr.). Chr. Olesen overlod sin Søn, 
Jesper Christensen. Gaarden, der vistnok først blev 
fly tte t derhen, hvor S. N ygaard nu ligger, i 1805. Chr. 
Olesen tog en Parcel fra til sig selv og byggede der
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et Sted, som i 1801 kaldes N ygaard Hus, men senere 
altid Splind. I 1805, da R entekam m erets Tilladelse til 
U dstykning forelaa, kom Papirerne i Orden. Chr. Ole
sen i Splind skøder da Sønnen »et Stk. Ejendom  af 
Nygaard, der med Tilladelse er delt i 2 Dele. den Del, 
som græ nser med østre Side til K ongensgaard Mark, 
mod Nord til N ygaard og G røngaard M ark, mod Vest 
til Budsgaard Mark og til Bækken mellem Jakob 
østergaards og Splinds Ejendom og mod søndre Side 
til det saakald'te »Lange Kjær«, hvilket Kær bliver i 
den min Søn overdragne Ejendom, ligesom han faar 
Ladehuset norden for Vasen og det paa Gudum K loster 
købte Tømmer uden B etaling, hvorimod han beta ler 
det Tømmer, som jeg  har købt af Jens F u ttru p  i Lem 
vig«. — S. Nygaard kaldes endnu efter F ly tn ingen  
en Tid V. Nygaard. Jesper Christensens Enke blev i 
1823 gift med Mads Pedersen fra Gudum. Denne ef
terfu lgtes ca. 1860 af sin Søn, Peder David M adsen; 
dennes Søn, Mads N ygaard, er den nuværende E jer.

31. I Splind boede senere Mads Sejbjerg. L aust 
Dahl, Frederik Møller, P. Kr. Jensen. Frederik holdt 
Smugkro, han fik en Bøde 1863 og søgte forgæves Be
villing i 1866. Man fortæ ller, at naar Mændene gik til 
Kirke, sagde Andreas Ousgaard: »Aa, ska vi et lig go 
ind o æ GI. Splind aa fo en Pæl, saa ka vi bejjer fa it 
sv P ræ jken!« — Daniel Jensen, som døde i 1926, var 
der i ca. 50 Aar. Han flyttede Gaarden norden tor 
Vejen. GI. Splind blev saa liggende som Indsidderhus. 
Nuværende E jer: L. Bundgaard Jensen.

12. S a n d h o l m  (0. Nygaard) var altsaa den til
bageliggende Gaard. Senere E jere var her: Jens N iel
sen. Henrik Nielsen, Chr. Poulsen ,Peder Christensen 
m. fl. og sidst Laurids Poulsen, af hvem Jakob B jerre 
fik Gaarden. Han fik i 1846 Lov til at lægge Nissum- 
b>hus (Midtby) ind under den. og i 1854 Tilladelse til 
at lægge det hele under Nissumby. 1869 genoprettede
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han Sandholm til Sønnen, Jens Jakobsen Bjerre. Det 
ny Sandholm bestaar af 12 a (af Sandholm), 12 b (Møt 
i By, eller »Davids Hussted«), 13 (af N. Nygaard) og 
15 b (af Nissumby). — Jens Sandholm var gift med 
M ette Lauridsen fra B jerg, som endnu lever (1930). 
H an har skrevet en ypperlig og udførlig Levnedsbog, 
som opbevares af Fam ilien. H eraf skal kun refereres 
et P a r Sm aating her; men jeg  haaber at faa Plads til 
lid t mere i II . Del. — Til Sandholm hørte — efter hvad 
Jens Sandholm fortæ ller — i 1869 kun 50 Td. Land 
med Dale og det hele; deri beregnet var Sandholm 
Fælle. 12 Td. Land, som laa i Lyng. Jens købte saa 
10 Td. Land fra Nissumby, imd til Sandholm søndre 
Skel. Jens Sandholm var den første i Nissum, som be
gyndte med Roer. Det var ikke saa let, Jorden var 
uren, det meste af M arken laa i Grønjord, da den havde 
været drevet under Nissumby. Man døjede med en 
brugelig  Saamaskine. Bønder og Smede opfandt ad
skillige, der dog gerne m aatte sættes paa Loftet som 
ubrugelige. B esværligt var det at krybe om for at 
luge og rense Roerne. Med Renseplove var det som 
med Saam askiner, man m aatte selv opfinde dem. 
V ærst var det næsten, at man var kommen ind paa den 
Overtro, at Roerne absolut skulde saas paa Kamme, 
der let udtørredes af Tørke, saa Frøene ikke vilde 
spire. E t Aar, da de havde god Tid i Sandholm, brugte 
de en D ag til at vande Kammene fra en M ergelgrav, 
som laa midt i Roem arkerne. L idt kedeligt var det, 
at de fleste af Naboerne gjorde Nar af ham. Men det 
Aar var han næ sten den eneste i Sognet, som havde 
en re t god Roeavl; thi Tørken blev langvarig. — Det 
kneb dengang med at faa en god P ris for Smørret. I 
Sandholm fik de da ind rette t et af den Tids Hjemme- 
m ejerier. — Jens Sandholm var altsaa en F rem skrid ts
landm and. Ogsaa Handelen interesserede han sig for, 
han havde i sin Ungdom gaaet med Kramposen og
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ikke ret ind i K reaturhandelen; han mente, det havde 
sine Farer. Jens Sandholm interesserede sig ogsaa for 
Politik (han var i Holstebro den Dag, C. Berg holdt 
Tale og Byfogeden blev trukket ned af T ribunen). Men 
hans største Interesse var dog det aandelige L iv; han 
var Grundtvigianer, men havde ogsaa Blik for de gode 
Sider ved andre R etninger. I 1872 var han til Stede 
ved Grundtvigs Begravelse. I Bogen fortæ ller han og
saa om en Rejse, han gjorde for at besøge sin Broder, 
Kreaturkom m issionær Niels B jerre i England. Jeg  
haaber, at hans interessante Levnedsbog engang maa 
komme i Trykken. I 1903 afstod han Gaarden til sin 
Svigersøn, Søren Urup, og opholdt sig nogle Aar paa 
Venø; men vendte tilbage og døde her. —  Sandholm 
ejes nu af Lars Pedersen. — Af Jens Sandholms Børn 
skal lige nævnes: Jakob Bjerre, V algm enighedspræst 
i Rødding, M arkus B jerre, Sønderskov paa Venø, og 
Ane Marie, som var g ift med Touborg Jensen, K loster 
Mølle. B landt den ovennævnte Niels Christensens Børn 
(Se N. N ygaard!) var ogsaa O l e  N y g a a r d ,  født 
1828. H an er bleven en m eget kendt Mand. H an boede 
først i Lemvig, senere bl. a. i Ørre. H an har faaet 
Titelen »Danmarks vandrende Afholdsapostel«. Han 
har selv skrevet en Bog om sin Livsførelse; afdøde 
Lærer Aabo K ristensen har skrevet en Bog om ham. 
Der staar et Gravmæle over ham paa Ørre K irkegaard. 
Jeppe Aakjær, som har skildret den m ærkelige Mand 
i »Paa A ftægt«, skrev et sm ukt M indedigt over ham 
ved hans Død. Ved 100 Aars Dagen for hans Fødsel 
afsløredes der en M indesten over ham i Lemvig. Det 
er underligt at se en saadan M indesten. D er rejses tit 
Sten for Folk, der har udm ærket sig ved frem ragende 
F orstand; sjældent rejses der M inder for den, der kun 
huskes for sit godte H jerte. Ole Nygaards største Lyst 
var at hjælpe Mennesker, ikke blot ud af D rukken 
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skabens Last, men ogsaa paa mange andre Maader, og 
han kunde være som en lille Opfinder, naar han kunde 
hjælpe M ennesker ud af Nød eller lindre Kaarene no
get for dem. Det var altsam m en i det smaa og yd
m yge; men naar man hører Folk fortælle disse Smaa- 
træ k og Minder, kommer man n a tte n  til at tænke paa 
den bibelske V ending: »Han gik om kring og gjorde 
vel!« A ltsaa i M esterens Spor! — Hvem der ønsker 
at kende mere til hans Liv, maa jeg  henvise til den 
ovennævnte L itera tu r.

15. N i s s u m b y .  H er boede af Fæstere bl. a. 
Niels Nielsen (ca. 1725— 56); dennes Søn, Peder Niel
sen. Ved Kongensgaards A uktion købte Vill Laursen 
i Hauskov Gaarden, som han i 1772 skødede til Be
boeren, Peder Nielsen, der a tte r i 1787 afstod den til 
sin Søn, Niels Pedersen. Den næste E jer (fra 1801) var 
Ole Christensen; til Gaarden hørte tillige halve M idt
by (c: Nissum byhus, den anden Halvdel var før 1760 
gaaet til Nygaard), og i 1818 fik Ole desuden en min
dre Parcel fra Støvelbæk. H an var en noget foretag
som Mand og slap godt gennem Krisetiden. — 1 1801 
nævnes paa Folketæ llingslisten: Ole Christensen, 35 
A ar; hans Kone (2. Æ gteskab), 60 Aar. Hendes D at
ter, K aren Pedersdatter, 21 Aar. — Sidstnævnte var 
ikke en helt »pæn« P ige ; hun blev efterhaanden note
ret for 5 »uægte« Børn i Kirkebogen, der i den Anled
ning anslaar en noget vranten Tone. — Ole solgte i 
1827 Nissum by til Jakob B jerre for 800 Rd. Sølv, 
der blev staaende uopsagt som 1. P rio rite t til 4 pCt. 
(»De skal betales til min S teddatter, Karen Peders
datter, som jeg  har skæ nket og givet samme«), samt 
200 Rd. Sølv, der skal betales straks. — E jeren faar 
bl. a. R et til af et Hospital (c: det gamle Fattighus), 
som staar paa Gaardens Mark, at tage en aarlig  Afgift 
af 1 Rdl. N. C. Lund skal dog have det halve af Afgif
ten, saa længe han har K ongensgaard (det har vel
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ligget i Skellet). Jakob B jerre havde en Tid ogsaa 
Y ejbjerggaard. I 1834 bor han der og holder Folk paa 
Nissumby. Dog opholder hans 3aarige D atter, Maren, 
sig ogsaa her, og hun er pudsigt nok sat paa H usbon
dens Plads paa Folketæ llingslisten. — Jakob B jerre 

døde først i 1891, 90 Aar gi., men havde allerede 1875 
afstaaet Gaarden til Sønnen. Gravers B jerre, der døde 
i 1894; hans Enke havde derefter Gaarden til 1905, da 
hun afstod den til Chr. B jerre, født paa Tviskloster, 
død i Nissumby 1913. Dennes Enke er den nuværende 
Ejer. — Der findes en Stam tavle over Fam ilien B jerre; 
desuden har to af Slægtens Medlemmer (M ariane Dal- 
gaard og Bertel B jerre, P ræ st paa Alrø) sam let og ud
givet en Bog (tryk t som M anuskript for Venner) om 
M ssumby, hvoraf her skal refereres nogle U ddrag: 

Jakob B jerre var født paa St. B jerre i Siir. Han 
gav sig i sin Ungdom af med K reaturhandel og om
satte en 3—400 Stk. om Aaret, som han drev ad »æ 
Sønden«. Da han i 1827 købte Nissumby, havde hans 
gode Ven og Raadgiver, Jens Stokholm i Kabbel, vil
let have ham til at købe en større G aard; han købte 
da ogsaa i 1833 V ejbjerggaard, som han dog kun havde 
et P ar Aar. I 1845— 47 flyttede han Nissumby, der 
dengang laa nær ved Fjorden (lidt nordligere end der, 
hvor »Nyholm« nu ligger), op paa dens nuværende 
P lads; han byggede saa godt og rum m eligt, at B yg
ningerne har kunnet staa helt op mod vor Tid. Konen, 
Ane Marie, var fra Overgaard i Naur, hun var en me
get dygtig  Kone. N aar nogen roste Jakob B jerre og 
kaldte ham en dygtig  Mand, sagde han: »A haar en 
døgtig Kuen!«. De havde 17 Børn, hvoraf jeg  kun skal 
nævne Gravers, som fik Gaarden, M ariane, der blev 
gift med Niels Nyholm, og Søren (B runsgaard), samt 
den tidligere om talte Niels B jerre (i England). — J a 
kob var en oplyst Mand, han underviste selv sine 
Børn (sam tidig med, at han snoede Sime), somme Tider
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liavde han ogsaa H uslæ rer til dem. Han var i Falken- 
skiolds Tid en af dennes flittig ste  K irkegængere. 
F ørst var han nærm est R ationalist og konservativ; se
nere, da nogle af de yngre Medlemmer af Fam ilien 
blev G rundtvigianere og Venstremænd, fulgte hele F a 
milien, ogsaa de gamle, med i denne Bevægelse. Det 
maa være den stærke Slægtsfølelse, der bevirker slig t: 
man maa dog holde sammen! — I de første Aar efter 
1827, da Jakob kom til Nissumby, var Jorddyrknin 
gen besværlig paa de syge og fug tige Jorder. Man dyr
kede da kun de højere liggende B rinker. Det meste 
af Jorden var bevokset med Siv og Graaris, saa de 
dyrkede kun Vs af Jorden i den første Tid. Der b rug 
tes Træplov, og den skulde der 4 Mand til at betjene. 
De avle'de de første Aar ingen Rug, kun Hø, Havre 
og Byg. B esæ tningen var da 5— 6 Heste, 8 Køer, en 
halv Snes Unghøveder og nogle Faar. E fte r Gaardens 
F ly tn ing  begyndte man at fede Stude med Hakkelse 
og G rutning. Man var da begyndt at sende dem med 
Damper fra Lemvig til England. Man var begyndt 
med U dgrøftn ing af den lave Jord  i Fyrrerne. Det tog 
Tid. Jakob og Knud Bæk i Faare fik en Skibsladning 
D ræ nrør fra Flensborg. At mergle Jorden tog en halv 
Snes Aar (1850— 60); ligeledes indførtes B rak; man 
dyrkede nu Korn, Æ rte r, Kløver og Raps, og efter at 
man var begyndt at dyrke Roer i Sandholm, prøvede 
man ogsaa det. D et var et fryg te lig t Arbejde at faa 
alt dette g jo rt med de tit  m angelfulde Redskaber. Al
ligevel kunde de godt have deres Folk. L aust Dahl var 
der i 19 Aar. Saa en Dag siger Husbonden til ham : 
»Har du aldrig  tæ nkt paa at gifte dig, Laust?« — 
»Æ  . . . æh —  nej!« siger Laust, »nu er jeg  vel og
saa saa gammel, at ingen vil have m ig!« — »Det skal 
du ikke sige«, siger Jakob, »jeg er K urator for en 
gammel P ige ovre i Vejrum, det kan være, hun godt 
vil have dig!« — Da Jakob saa engang var derovre,
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talte han med hende om Sagen, og derefter tog L aust 
selv derover og fik det i Orden. De blev saa g ift og 
kom til at bo paa Splind. L aust kunde saa godt blive 
ved at hjælpe noget til med A rbejdet i Nissumby. — 
Der var m eget Arbejde med Rapsavlen. »Man har m est 
Glæde deraf den Dag, man faar Pengene hjem  der
for!« sagde Jakob. E t Aar kostede R apsen 14 D aler 
Tønden, og da solgte han for 1800 Daler. H vilken 
Ind tæ gt det var, kan m an bedst skønne af, at han 
paa den Tid købte Sandholm for 2000 Daler.

P aa Jakob B jerres og Ane M aries Grav staar en 
m ægtig G ranitsten. K unstm aler Kiels B jerre havde 
»opdaget« den ved Harboøre Strand.. H an har ogsaa 
givet Tegning til Inskrip tionen paa den.

Dr. O. Nielsen fortæ ller, at da Jakob B jerre havde 
mange Børn, vilde han egentlig  helst være blevet 
boende paa V ejbjerggaard, hvor hans Sønner som »fri 
fødte« vilde være fritagne for M ilitæ rtjeneste. Da han 
im idlertid ikke kunde finde Købere til Nissumby, der 
havde Ord for at være befængt med Spøgeri, m aatte 
han sælge V ejbjerggaard. — Om Grunden til dette 
Spøgeri kan de gamle i Nissum endnu fortæ lle ad
skillige Krøniker. Jeg  foretræ kker at gengive H i
storien her, saaledes som den findes fo rta lt i »Danske 
Gaarde«. — »Dengang var Gaardens Navn »Midt i 
By«. Men den var kommen i skidt Ry. En af E jerne, 
»Ole m idt i By«, havde en H usbestyrerinde, som hvert 
Aar paa Grund af Sindssyge blev indespæ rret i Gæ
steværelset en Maaneds Tid. R yg te t kom ud mellem 
Naboerne, at der bestod et u tilladelig t Forhold mellem 
Ole og Husbestyrerinden, og at hun hvert Aar under 
sin Indespærring bragte et B arn til Verden, som de 
i Fællesskab om bragte og nedgravede under Gulvet 
i Gæsteværelset. Derved fik Gaarden Skyld for, at den 
husede Spøgeri, og det endte med, at det . . . .  var 
um uligt at finde en Køber til den«. — Hvor meget
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eller hvor lid t der er i den H istorie, véd jeg  ikke- 
men jeg  har hørt, at den slemme Historie ogsaa skal 
have været en m edvirkende Grund til Gaardens F ly t
ning, hvilket dog vistnok tør betegnes som en Krønike.

Jacob B jerre udparcellerede en Ejendom, 15 c, 
N y h o l m ,  til sin Svigersøn, Niels Chr. Jensen. Niels 
Nyholm var i en Del Aar Sogneraadsformand- han 
fly ttede i 1912 fra Sognet, efter at have afstaaet G aar
den til Sønnen, Jakob B jerre Nyholm. Gaarden, som 
er paa godt 50 Tdr. Land, er efterhaanden bleven et 
re t anselig t Landbrug.

16— 17. 0 . S t o k h o l m  hørte i 1661 til Kabbel. 
Fæ steren var Claus Jensen. I  1688 tilhørte Gaarden 
Jens Lem torp, Fæ steren var da Søren Stefansen. H a rt
korn 4,65. D yrket Areal 20 Tdr. Land. 1718 tilhører 
Gaarden a tte r Kabbel og senere Kongensgaard. Ved 
Auktionen 1760 købtes den af Mads Oluf sen; men i 
1778 en den bleven Selveje. In d til 1742 var Fæsteren 
Chr. Møller, som tillige var Degn i Nissum ; efter ham 
Sønnen Jørgen  Christensen. Christen Jensen (fra 
B runsgaard  i Lem), som altsaa først var Fæster, se
nere E jer, var g ift med M aren M adsdatter, D atter af 
Mads Sky tte  paa Bækm ark. Af deres Børn nævnes: 
Jens Stokholm (senere E jer af Kabbel), Karen, senere 
g ift med Jens B reinholt (S. Byskov) og Else, som 1800 
blev g ift med Laurids Pedersen (N. Byskov), som fik 
Stokholm, han købte Støvelbæk, udskilte nogle mindre 
Parceller og lagde i 1830 Gaarden sammen med1 Stok- 
holm. Else døde 1836. L aust døde først (som A ftæ gts
mand) i 1858, 86 Aar gi. Sønnen, P. Lauridsen, fik 
Gaarden. H ans Enke, M ariane M ortensen, blev gift
2. Gang med hans Broder, Chr. Lauridsen (1858, døde 
et Aars Tid efter) og 3. Gang med Anders Frandsen 
(S tudsgaard), hvis 2. Kone var K irstine Knude. Deres 
Søn, J . P. Knude Frandsen, har haft Gaarden siden 
1911. Støvelbæk laa ca. 300 m sydvest for Stokholm, og



M arken vesten ind til Stokholm M ark. .bækken løb 
lige forbi; m aaske har der været en lille Vandmølle 
der engang. »Støvl« betyder nem lig Opdæm ning; men 
en saadan kan jo ogsaa have været til en Aalegaard. 
Gaarden tilhørte 1688 Kabbel (H artkorn  3,09), der
efter Kongensgaard og sidst S trandb jerggaard ; Fæ 
steren Peder Pedersen var g ift med en D atte r derfra. 
Hans Søn var Chr. Pedersen, hvis Enke, Ane Jen s
datter Stokholm, blev g ift igen med P . Kr. K jær, som 
vistnok var den sidste E jer og Beboer af den gamle 
Gaard. 1 1834 havde Stokholm og Støvelbæk tilsam 
men 87 Tdr. Land.

18. H ø g s g a a r d  tilhørte i 1688 Horsens H o
spital. Fæ steren var Lars Ibsen ; H artkorn  5,75; dyr
ket Areal 31 Tdr. Land; til Gaarden hørte 1 Stk. K ir
kejord. I  1754 sender H ospitalet P . W . Schm idt til 
H øgsgaard for at holde Skifte efter gamle M aren Jen s
datter. I nogle faa Aar hører Gaarden til K ongens
gaard, og i 1760 købtes den af H r. B erregaard; men 
i 1776 sælger J . Gleerup (forhen V adskærgaard) den 
til Jens Davidsen. Siden har den været Selveje. Jens 
døde først 1830, men blev i 1811 som sindssyg erklæ 
ret for umyndig, da Sønnen, Johannes, ikke kunde 
have ham under Opsigt længere, eftersom han var ud
kom m anderet til Kongens Tjeneste. Jens havde i sin 
foi virrede Tilstand solgt Gaarden og baade Ind- og 
Udbo til fremmede, samt tilsa t Arven efter Moderen, 
»medens jeg  (c: Sønnen) har været borte«. —  Den 
følgende E jer, Chr. Andersen (fra Ousgaard), var Sog
nefoged, havde Høgsgaard i m ange Aar og døde som 
Aftægtsm and 1847, 75 Aar gi. Sønnen, Anders Chri
stensen, solgte 1855 H øgsgaard til Johannes Madsen, 
han var Broder til J . P. B udsgaard; senere ejedes den 
af hans Børn, deriblandt Peder H øgsgaard. Nu den 
overlevende Broder, Sognefoged Chr. H øgsgaard. Jo- 
hanens H øgsgaard flyttede Gaarden og udstykkede i
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1860 en Parcel til Meld Touborg og en do. til 0 . Stok- 
holm.

19. H u n d s k j æ r .  H er boede 1597 en Andreas 
og en L aust; nogle Aar senere er Fæsteren Anders 
Pedersen. O m trent ved samme Tid giver »Hoff- 
venskier« Skyld af 6 Agre, som tilhører Kirken, ialt 
8 Skpr. Byg aarlig. Gaarden tilhører Kongen og ligger 
under Bøvling Len og tilhører efter 1660 H errem an
den paa Bøvling (eller R yssensten). 1 1688 er H artkor
net 4 Tdr., og det dyrkede Areal 28 Tdr. Land. 
Fæ steren er Søren M ouridsen, senere Mourids Søren
sen, Søren Jepsen, Chr. H undskjæ r. Gaarden er imid
lertid  kommen under Kongensgaard og ydede 13 Rd. 
Landgilde og 2 Rd. 4 Mk. i Hoveriafløsning, da den 
i 1760 købtes af Peder Nielsen Byskov, som i 1779 
skøder den til Fæ steren Poul Johansen (fra Gejl- 
gaard). Den ny Selvejer skal have gaaet under Navnet 
»Poul R aaend«; han er med i Handel med Ejendomme 
og synes at spille nogen Rolle i Sognet; han døde 
som A ftæ gtsm and i Ardalhus. I 1801 solgte han 
H undskjæ r til Niels Møller Hauskov, som var 
Søn af Købmand B ent H auskov i Lemvig. Nis- 
sumboere, som besøger H erning Museum bør lade sig 
forevise den gamle Købmands Skrivekasse med en 
R ække H uller til at stikke Fjerpenne i; der har nok 
været Blækhus og Sandhus ogsaa, men dette er længst 
gaaet alt Postelinets Gang. Niels Møller blev i 1803 
g ift med Karen N ielsdatter og 1811 anden Gang med 
E llen Pedersdatter. H an døde 1840, 70 Aar gi. og efte r
lod Gaarden til sin eneste Søn, Bent Havskov Nielsen. 
H ans D atter, Maren, blev i 1828 gift med Peder Chri
stensen, V. Kam strup. GI. Ellen døde i H undskjær 
1863, 80 A ar gi. —  Bent Nielsen blev g ift 1845 med 
Ane Jensdatte r. E fte r ham havde Sønnen, Niels Møller 
Bentsen, Gaarden, han var g ift med K atrine Laurid
sen, Grum m esgard; deres Søn, Jens Bentsen, har haft
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Gaarden siden 1904. Gaarden har som de andre Gaarde 
i Nordsognet den smukke U dsigt over F jorden; men 
set fra Landevejen ligger den i »en Hvoll«. 1760 laa 
der et Hus paa M arken. H er boede senere Poul Taage. 
22 b er en Parcel fra Ardal. 32 b er Grunden af et 
forhenværende Touborghus.

20. G a n  t r i s .  O m kring Aar 1600 bor »Bertel 
Villomsen og Oluf« paa Gantherysz. 1655 nævnes M or
ton Christensen, og 1683 bor hans Søn, Anders M or
tensen der; Gaarden er da R yttergods. H artkorn  4,05; 
dyrket Areal 24 Tdr. Land. — 1730 nævnes Chr. P e 
dersen Gantris, han var m aaske Anders’ Svigersøn; i 
1734 blev han g ift 2. Gang. Gaarden var im idlertid 
kommen under K ongensgaard; den svarede 8 Rdl. 4 
Mk. i Landgilde, 1 Dags Harven og 4 G angdage i 
Hoveri. I  1759 blev Chr. G antris’ D atter, Ellen, g ift 
med Bertel Nielsen, en Søn af Niels Nielsen i Nissum- 
by. De kom til at bo i G antris. I  1760 købte Peder 
Nielsen Byskov Gaarden; han ejede den endnu i 1778; 
men kort efter solgte han den til Fæ steren, Bertel 
Nielsen. Denne blev i 1777 gift 2. Gang med K irsten 
Støvelbæk. Han afstod i 1809 G antris til Sønnen. An
ders Bertelsen, der i 1813 blev g ift med K aren Chri- 
stensdatter, og i 1829 2. Gang med M ette Iversdat- 
tei (Gejlgaard). H an døde 1851, 81 Aar gi., efter i 
1845 at have afstaaet Gaarden til Sønnen, B ertel 
Gantris, der døde som Aftæ gtsm and i 1887, 68 Aar 
gi — Hans Enke, M ariane, var D a tte r af Chr. An
dersen i H øgsgaard; hun døde først i 1902. G antris 
ejedes senere af Sønnen, J. Chr. Bertelsen. K arl M. 
Hvingelby er den nuværende E jer. Gaarden ligger 
tæ t ved Fjorden, nu mere enligt, siden H øgsgaard blev 
fly tte t bort fra den. — I ældre Tid var der nogle 
Gantrishuse. bl. a. det, hvori Niels Jakobsen boede, 
senere Anders Pedersen (D ah l); det var frask ilt i 1814 
til Jørgen Finderup, det var da et gam m elt Fæstehus.
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(So Nr. 11, østre Del!).
22. A r d a 1 tilhørte i 1484 Tøger H jul og hans 

Søster (Kam strup) og senere Niels Clemmensen. Om
kring  ved Aar 1600 hedder Beboeren Jens Andersen, 
han svarede A fgift af noget K irken tilhørende Jord. 
T 1661 tilhører Ardal K ongensgaard og giver i Land
gilde 5 Tdr. Byg, 1 Pd. Smør (c: ca. 15 kg), 1 Skov
vogn, sam t Landgilde og Gæsteri i Penge. 3. April 
1700 solgtes Ardal m. fl. Gaarde til Kabbel. I 1784 
nævnes Fæ steren Jens Larsen. H an maa være bleven 
Selvejer ca. 1800. I  1816 solgte han Ardal til sin Svi
gersøn, Niels Christensen fra  Store Kam strup. Jens 
Nielsen døde i Ardal 1831. Niels Christensen afstod i 
1853 Gaarden til Sønnen, Jens Nielsen. I  1824 fandt 
en U dskiftn ing  Sted, og der afstodes en Parcel til 
Høgsgaard, »beliggende med Østsiden til H undskjæ r 
M ark, med nørre Ende til F jorden og med søndre 
Ende til Ardal M ark«, for 200 Rdl. — I 1853 nævnes 
en Lod i K loster Hede. — Niels Christensen døde 
1868, 85 Aar gi.. B irthe Jensda tte r 1880, 84 Aar gi., 
begge som A ftæ gtsfolk i Ardal. Jens Nielsen døde 
1889. E fte r ham Enken (Ellen) og Sønnen, Peder 
Ardal. Senere E jere : H enrik Ardal, Em anuel E jnar 
Hansen. F ra  de sidstnæ vnte Gaarde har der ikke fundet 
større U dskiftn ing  Sted. Nogle jordløse Huse og æl
dre, forsvundne Sm aasteder forbigaas. E t P ar E jen 
domme er der dog endnu, som her anføres; man kan 
s an af M atrikelsnum rene selv se, hvor Jorden er kom
men fra. —  S o m m e r l y s t  (20 b. 22 e), Chr. An
dersen, senere P . P inholt, Jens Chr. H øjbjerg  og 
Peder Thorsen. — F r e d e n s b o l i g  (17 b) med lidt 
Landbrug, Jens P . Skausgaard, senere Niels Kam strup. 
— A r d a 1 h u s (19 b, 22 c), Ellen Ardal, senere Søn
nen, Chr. Ardal, M. Thorsen.

23. G r e b s g a a r d  laa i 1597 under Bøvling 
Len. I  1664 fik H enrik Russe (Bøvling) den tillige med
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dei andet Lensgods. I  1697 skøder Gregers Daa G aar
den til Jens Lauridsen Vandborg-. Senere tilhørte den 
Morten Olesen i Torngaard, P asto r R osenberg i Lem 
vig og derefter Kongensgaard, ved hvis A uktion den i 
1760 købtes af den yngre M orten Torngaard, der i 
1790 solgte den til Fæsteren, Jeppe Laursen, der ud
stykkede Vester Grebsgaard fra den 1790, 1 Td. H a rt
korn; senere er tillag t Jord fra  Aabenraa. D erefter 
.solgte Jeppe i 1792 R esten af Gaarden (H artkorn  
2,22) til Mads Pedersen; de følgende E jere var Jens 
Nielsen, Jens Pedersen, som fik U dstykningstilladelse 
1807, og Rasm us Jensen i Ø stergaard, som fik A uk
tionsskøde paa Gaarden i 1825 og helt gjorde Ende 
paa den ved at udstykke det sidste. — I  V e s t e r  
G r e b s g a a r d  boede Tømmermand P . Balle fra 
1792 i ea. 50 Aar. D erefter H ans Nielsen Balle, Niels 
Chr. Lauridsen (se Stokholm), Andreas Zak ari asen. 
Senere E jere: M arinus Jensen, Joh. N iebuhr. G aar
den kaldes i 1810 F l e n s b o r g .  — Allerede i 1758 
nævnes et Grebsgaardhus, hvori boede Søren Jepsen 
P uch; i 1807 fraskiltes T u d s k j æ r. H er boede Jens 
Pedersen Lundgaard, Smed Jacob Chr. Pedersen 
(1816), Johannes Loumand Nielsen (1853); senere Lars 
Christensen . . . Hans Madsen. I  Tudskjæ r har ligget 
flere Smaahuse, som. tillige med et 0 . Grebsgaardhus, 
er forsvundne.

29. N. T o u b o r g  (Toubroe) har vel engang sam 
men med S. Touborg udgjort een Gaard. I  1597 bor 
Laurs Skrædder i N. Touborg, der tilhører Kongen og 
ligger under Bøvling Len. E fte r Lenstidens Ophør til 
hørte den H errem anden paa Bøvling og i 1688 Baron 
Chr. Juul. H artkorn  2,35 Td. I  1696 sælger Gregers 
Daa Touborg til K ongensgaard, hvortil den ogsaa 
hørte efter 1760, da de øvrige Gaarde var frasolgte. 
Den var da delt i 2 lige P arte r, hvoraf Smed Anders 
Olsen boede i Meld Touborg, medens Knud Veisberg
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kom til at bo i N. Touborg. I  1783 solgtes Ejendom 
mene til S trandbygaard, men allerede Aaret efter blev 
de Selveje. — J. M. Touborg er i Besiddelse af en 
Mængde gamle Papirer, hvori man kan læse Slæg
tens H istorie. Knud Veisberg er født ca. 1738 paa 
Venø. I  sin Ungdom foretog han et P a r Rejser og fik 
i 1780 F ripas fra H errem anden til at gøre en Rejse 
til Am sterdam  for at besøge sine derboende S læ gt
ninge. D et er kedeligt, at han ikke har skrevet op, 
hvad han oplevede paa den Rejse. Den varede i 4 Aar 
og endte med G ifterm aal (i Abild K irke) og har saa- 
ledes haft alle Egenskaber. Knud blev gammel i Tou
borg. Men i 1812 afstod han Ejendom m en til sin Svi
gersøn, Jens Rasm ussen. Denne døde 1852, og hans 
Enke afstod i 1869 Touborg til Sønnen, K nud Tou
borg,. der foruden Landm and ogsaa var Bogbinder. 
H an var en oplyst og morsom Mand, m eget haand- 
snild og lid t af en Tusindkunstner. Han døde 1918. 
Sønnen, J. M. Touborg, der ogsaa, i sin Egenskab af 
H aandvæ rker, har besøgt fremmede Byer og Lande, 
fik Stedet efter ham, men flyttede af Hensyn til Bog
binderiet op til »København« og solgte i 1919 N. 
Touborg, som altsaa havde været Fam iliens Bosted 
i 135 Aar. Den nuværende E jer, Chr. Christiansen, 
er tillige Vognmand. — T M e l d  T o u b o r g  (30) 
blev den 72-aarige Anders Smed i 1815 gift 2. Gang. 
E fte r hans Død (1826) blev hans Enke gift med Gre
gers Madsen, der i 1844 solgte Stedet til Chr. Thom
sen Mærsk. E fte r ham B irthe Pedersen, som blev gift 
med Anders B asbjerg  Frandsen. Nu a tte r en ny E jer. 
F ra  Touborg er ca. 1700 gaaet 1 Td. H artkorn  til 
Kongensgaard.

P i l g a a r d  har ikke været Fæ stegaard. I  1597 
tilhørte den Kongen og laa under Bøvling. I  1664 faar 
H enrik  Russe Herligheden, men afstaar den straks ef
te r til Kabbel, og i 1688 tilhører den K nud Lang, hvis
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Søn i 1708 afstaar den til Mads Christensen i Lem vig; 
han skal bruge Pengene, da han studerer Theologi — 
som det synes med ringe Held. T 1688 er H artk o r
net 7,61; dyrket Areal 47 Tdr. Land. De 2 Selvejer
bønder hedder Chr. Madsen og Jeppe Poulsen. I  1727 
skøder sidstnævnte, samt Niels Poulsen og Dorthea 
Poulsdatter, deres ejende Bondeskyld i P ilgaard  til 
deres Slæ gtning, Gregers Jensen i Nissumbol, mod at 
han skal forsørge dem, der nu er gamle og skrøbelige, 
paa Livstid. T 1748 faar G regers’ Svigersøn, Jakob 
Veje paa Bol, P ilgaard  til sin Søn, Gregers Jakobsen, 
der boede der i om trent 50 Aar. H an solgte den til 
M orten Yinkel, hvis Søn, Ole M ortensen, snart efter 
fik Gaarden. Det er jo nok Oles Søster, som Jeppe 
A akjær fortæ ller om, at hun blev h en re tte t paa en 
Høj ved K jæ rgaards Mølle, fordi hun havde forgivet 
sin skurkagtige Mand, der havde plaget hende til F o r
tvivlelse. Ole selv var en m eget skikkelig  Mand. En 
Dag i 1845 vandrede han til Lem vig for at hente no
get Hamp at lave Reb af. Det blev noget sent for 
Ole, og han tøvede desuden i »æ swot Kro« (sønden 
K larhøj). De undrede sig i P ilgaard  over, hvor Ole 
blev af, og i Graalysningen fandt de ham liggende 
død vesten for Gaarden. Ham pen laa ved Siden af 
ham. H ans Enke, Karen, som var Jep G r e b s g a a r d s  

D atter, afstod i 1856 Gaarden til Sønnen, L aust Ole
sen, der døde paa Gaarden 1902. Senere flere Ejere, 
bl. a. Anders Seerup, Kr. K ragelund Jens Chr. 
G røntkjæ r m. fl., og den nuværende E jer, M artin  

Jensen.
Da Laust P ilgaard  var gift med min Plejefaders 

Søster, kom jeg i min D rengetid  jæ vnlig i P ilgaard  og 
fik derved et Ind tryk  af en af de sidste ret g a m 
ni e 1 d a g s Gaarde i Nissum. T P ilgaard  var nem lig 
alt gammeldags: Husene, hvoraf særlig det ene TJd- 
hus altid truede med at blæse om, L andbruget, Leve-
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maaden, der var god, men gammeldags med hjemme- 
avlede P rodukter, og* Folkene selv. L aust var en af de 
sidste, jeg  har set med »Læderærmer«. Der var ogsaa 
gam m eldags Velstand, ingen Gæld og ikke saa faa 
Penge til. Der var vel nok nogle, der sagde om Laust 
P ilgaard , at han var gerrig  — ligesom de, i Følge 
Skjoldborg, sagde det om Bak-Søren. De lignede h in 
anden en Del, de to, og man maa vist hellere sige om 
dem, at de var gam m eldags. Laust holdt meget af at 
læse, men det tog lang Tid for ham. — Endnu i F irs 
erne skar de i P ilgaard  H akkelse til 5 Heste i en 
Skærkiste. For nogle Aar siden læste jeg  i Aviserne 
en Anekdote om, hvordan Laust P ilgaard  fik en H ak
kelsesm askine. Jeg  tror nu, at det var noget af en 
Sammensværgelse med denne Anskaffelse. Men da den 
fø 's t var kommen i Gaarden, blev den der, og L aust 
narrede stor B eundring for »Bæstet«. — Laust havde 
det s treng t den Dag, Lem Smed kom for at sko de 
5 Heste. Han skulde jo »holde Benet op«, og det kun 
de nok »fornemme« til en gammel Byg. Desuden var 
Smeden gal og kom m anderlig. En Dag efter Formid- 
dagsmeldmad klagede L aust over, at han skulde af
sted igen, det var ikke til at begaa sig med den Smed. 
Saa siger P igen  — det var en ualm indelig flink og 
k ra ftig  Tybopige — : »Gaa du i Seng og hvil dig, 
Laust, saa skal jeg  nok holde Benet op for Smeden!« 
E fte r nogle Indvendinger gik Laust ind paa For
slaget. — »Hvad skal du?« brølede Smeden, da han 
saa P igen. Dorte sagde, at hun skulde holde Benet op, 
og hun tog fa t med det samme. Smeden mente, at ‘d ig t 
kunde en P ige ikke tage sig paa, og begyndte paa en 
k ra ftig  Udskældning. Men den gamle K riger havde 
her fundet sin Overmand. »Slaa do no», sagde Dorte, 
»saa ska Æ misæl nok hold dæ æ Bien op!« — Den 
besejrede Smed vænnede sig senere til, at Dorte 
»holdt Ben op«, naar der skulde skos H este i Pil-
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gaard. Men naar han kom ind ad Gaardsleddet, spurgte 
han altid først: »Æ h a n  Dorret hjæm ?« — Det kan 
jo være, at L aust var »nøj nyw«, og dette var maaske 
Grunden til, at Sofie altid havde saa mange »Smaa- 
høveder«. Der var en stor Flok Høns, og at se alle 
hendes Gæs og Æ nder tum le sig i den R ække Dam 
me. der strak te  sig fra Gaarden og øst paa, var en hel 
Fornøjelse. Sofie havde ogsaa en stor og hyggelig  
K aalgaard — med D iger om — nordøst for Gaarden. 
Nu er alt dette gammeldags naturligvis forlæ ngst for
svundet.

P ilgaard  har jo været en stor Gaard i Areal, saa 
der efterhaanden er skilt meget fra. M arken var over 
2 km lang fra Lem Skel til Splinds M ark. F ra  en se
nere Tid huskes det lange Dige langs Landevejen; det 
vai dog ikke fra Oldtiden, men fra 1854. — 2. E n g- 
m a r k s h u s  nævnes 1787, fraskiltes 1805 P ilgaard  
og solgtes til Bertel Thomsen, 1829 Niels Thom sen; 
Thomas M athias Pedersen boede der derefter i mange 
Aar. Senere Chr. Nielsen, død 1913; nu dennes Søn, 
Chr. Sand Nielsen. —  31. K 1 a r h ø j er form odentlig 
det P ilgaardhus, der nævnes 1787. I  1805 skiltes det 
fra P ilgaard  og solgtes til Isak Madsen. Senere E jere: 
Peder Nielsen Dahl, Niels Kam strup, P . Chr. Dahl 
(1834), Peder Christensen, Jens Chr. Pedersen. Laust 
Bredal. Jens Mose, Jens Chr. Houlind, Chr. Ottesen. 
I 1821 holdtes der Skole i Klarhøj. i senere Tid var 
der Smugkro. — l h ,  frask ilt 1834, Mads Jensen 
Bach, Bertel Nielsen Stougaard, P . Balle, Niels Lørup 
(han var K irkesanger i Lem vig Valgm enighed), L aust 
Sejbjerg, nu Søren K irk. — l d ,  frask ilt 1834 til An
ders Christensen Egebjerg, Anders Munk, Jens L ar
sen (død 1911) . . .  nu Chr. Vilhelm Jensen. — S ø n 
d e r  g a a r d (1 ef) ejes af Alfred Bjerre, som har 
sam m enlagt den af 2 ældre Ejendomme. Den sydlige 
skiltes fra P ilgaard  1836 til Jeppe Chr. Dørken, se-
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nere boede her Niels M øller Jensen, hvis Enke blev 
g ift med Anders Andersen »Møller«, der byggede en 
Vejrmølle, som a tte r blev tage t ned, da V. Bak Mølle 
blet sat op 1883. Den nordre Ejendom (1 f) blev fra 
skilt i 1859 til Laust Bentsen, senere Chr. Møller 
1861, og Jens Chr. Karhøj, der døde 1892, senere flere 
Ejere. Den søndre Ejendom  er det eneste Sted i N is
sum, hvor jeg  har set en lille Hørm ark. Nyere E jen 
domme er: H ø j m a r k  (1 u), P. Chr. Pedersen; K a- 
t r i n e l y s t  (1 v) Jens Dahl Je n se n ; L u n d t o f t e  
(Ixy) Johannes R asm ussen; L i l l e l u n d  (1 z) L au
rits Nielsen, og P  i 1 g a a r d h u s (1 ae, ai) Viggo 
Em il Jensen. 1 c, V e s t r e  S k o l e ,  fraskiltes 1834.

Sognets søndre Del.
Vasen har sikkert i A arhundreder i det væsent

ligste  g jo rt Skel mellem Nordsognet og Sydsognet. 
Som tidligere om talt fandtes der rim eligvis ogsaa før 
1786 en Landevej med om trent samme R etn ing  som 
den nuværende. Dr. O. N ielsen anfører saaledes et 
Tingsvidne fra  1710, hvoraf det i hvert Fald frem gaar, 
at en Oddesundvej har gaaet forbi Nissum Kirke. — 
De første M atrikelsnum re, de saakaldte Kongensgaard 
Afbyggere, Præ stegaarden og Skolejorden, forbigaas 
her, da de n a tu rlig t hører hjemme i andre Dele af 
Bogen.

7. E j d a 1 beboedes i 1614 af Chr. Christiansen, 
tilhørte da Kongen og senere de Bøvling Herrem ænd, 
til Gregers Daa i i 1697 solgte Gaarden til Jens L au 
ridsen Vandborg, hvorved den senere kom under Kon
gensgaard. T 1688 blev H artkornet sat til 2,75, dyr
ket Areal 17 Tdr. Land. I  1760 købtes Gaarden af 
Mads S taby og kom snart efter under Kabbel. — I 
Ej dal opbevares en Del gamle Papirer, bl. a. et Fæ 
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stebrev fra 1785 fra Hans Vandborg, Kabbel, til Peder 
Poulsen Tved. Den første Betingelse i Fæstebrevet er, 
at Peder Poulsen æ gter den i Stedet værende Enke, 
Else Pedersdatter, og saaledes fuldbyrder det Æ g te 
skabs Løfte, som mellem dem er afbandlet og ved 
Guds Forsyn besluttet. Han skal svare i Landgilde 
12 Rdl. 5 Mk., holde Gaarden og E jdalhus vedlige — 
dette m aa nedbrydes, naar de gamle Folk dør — han 
skulde dyrke Jorden forsvarligt, passe den med Gød
ning og for alting  passe, at »den faar sin tilbørlige 
Hvile«. I 1799 blev Peder Poulsen Selvejer; 1809 gaar 
han paa A ftæ gt og afstaar Gaarden til Sønnen, Peder 
Pedersen. H an døde først 1836, 90 Aar gl. I 1855 af
stod Peder Pedersen Gaarden til sin Svigersøn, Peder 
Christensen, som var Broder til Jacob B jerre, Nissum- 
by. Den ny E jer, der nu erindres som gl. P. E jdal, 
skal have været en meget m unter Mand. Jens Sand
holm fortæller, at der var ingen Steder, man morede 
sig saadan ved at komme til Gilde som i E jdal. Det 
kom især af P. E jdals storartede E vner til at more 
sine Gæster; han var fuld af K unster og saa ved eu 
saadan Lejlighed saa morsom ud, at man kunde kom 
me til at le blot ved at se ham. P. E jdals D atter, Ma
riane, blev gift med Læ rer Søgaard, og M aren med 
Mads Laursen (0. Lundgaard). Sønnen, Chr. E jdal, 
fik 1881 Gaarden. H an døde 1926. Senere ejedes 
Gaarden af hans Børn (nu P. E jdal). —  »Ejdal« be
tyder maaske Egedal. —  P. E jdal fortæ ller om M ar
ken, at der i alle Lavninger findes Tørvejord med E g 
og Trærødder.

P aa Y a r h e d e  laa jo forhen en Del Smaahuse, 
hvoraf det m ærkeligste var Kollihuset, hvor N atm an
den boede. Jorden og H uset tilhørte i 1755 Kongens- 
gaard, og Natmand'en svarede 4 Mk. i Landgilde. 
Jorden hører nu til E jdal og bærer N avnet »R akker
agrene«. De ligger til Sydvest ud mod 0 . Skole; fra
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Der skal engang have været flere R akkerhuse, og der 
kan endnu findes Potteskaar. — E n Januardag  i 1685 
kom den m andhaftige L ø jtnan t Claus W ildskjøtt, 
som ellers havde K varter i Vium i Gudum Sogn, riden
de til Nissum Præ stegaard  med sin Tjener efter sig, 
desuden en sort Hund, som han førte med i et H alm 
reb. H an bandt H unden til en Yogn og gik ind til 
P ræ sten, hvem han forklarede, at han havde faaet en 
ond Haand, hvori han ingen Ro havde Dag eller Nat. 
D et var blevet ham raadet, »at han skulde faa kløvet 
en H und ad, og deri skulde han have hans Haand 
ind lag t varm«. D erefter gik L øjtnanten  og Præ sten til 
R akkergaarden; men R akkeren var ikke hjemme. Saa 
vilde L ø jtnan ten  have R akkerkvinden til at gøre det; 
men det vægrede hun sig ved. Endelig begærede 

L ø jtnan ten  af P ræ sten, at naar R akkeren kom hjem, 
om han saa m aatte være i en Krog i P ræ steladen at 
gøre det; men P ræ sten  vægrede sig og mente, at der 
var ikke Plads. Derimod gik P ræ sten  ind paa at sende 
sin K arl til N. Touborg og hente Rakkeren, som var 
der, og at han vilde faa ham til at komme til L ø jt
nanten enten i P ræ stegaarden  eller i hans K varter 
»mod Aften« . . . N aar P ræ sten  i A nledning af denne 
H istorie lader føre Vidner og slu tte lig  er »Tingsvidne 
begærendes«, er det vel for at fri sig for M istanke 
om at have haft med noget at gøre, der kunde opfat
tes som Trolderi, U ærlighed eller anden Ulovlighed. 
Den arme L øjtnan t omtales a tte r et halvt Aars Tid 
efter i T ingbogen, saa han m aa vel være kommen sig.

I  1721 nævnes N atm anden E rik  Kolle; han staar 
for R etten , fordi han har overfaldet en Kvinde og 
tru e t hende paa L ivet; men da der kom Folk i Nær
heden, lod han hende ligge, efter at have tage t hendes 
Penge og hendes Kniv. E rik  har vistnok ment, at 
hans Harm e var retfærdig, da den forsmædelige
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skære Grise, Lam og Kalve. D esuagtet blev han tilta lt 
og d’ømt for sin Bedrift, efter at han forgæves havde 
søgt at lyve sig fra det hele. (H istorien er udførligere 
fortalt i H. P. H ansens: »Natm andsfolk og K æ ltrin 
ger« og i en A fhandling af K. K lastrup i »Maaned- 
skrift for Dyrlæger«, 1928). B landt de m ange R ak 
kere og Rakkerkvinder, som dels har boet i K ollihuset 
og dels haft Tilhold der, kan nævnes af Jørgens mange 
Børn: Anders, M orten og E rik , og hans Søster Jo 
hanne. Ogsaa mer eller m indre æ gte »Svigersønner« 
kunde have Tilhold i H uset. I 1766 bliver Anders Chr. 
G larm ester (»ingensteds hjemme«) udlagt som Fader 
til et Kollibarn. 1773 opholdt en H erm an Herm ansen 
sig i Kollihuset med samme R esultat. Traditionen har 
opbevaret adskilligt, som jeg  ikke kan tidfæ ste eller 
kontrollere. A. Chr. G antris fortæ ller saaledes om 
G r i m s k æ g ,  som engang havde den Glæde at del
tage i et K æ ltringslagsm aal, hvor 14 H anrakkere 
fla'aede Klæderne af hverandre med Knive, og om 
Jesper N ifinger, som sagde, at vel var han R akker, 
men han var døbt, hvortil Jørgen  R akker bemærkede, 
at han dog mente, at han som R akker var mere réle; 
for Jesper havde g jort sig til R akker; men Jørgen 
selv var født til det. Pæne Folk var disse R akkere 
jo ikke; gentagne Gange maa de staa aabenbar 
Skrifte for Horeri. D ertil kom, at Folk ansaa dem for 
uærlige; de vilde derfor ikke staa Fadder til deres 
Børn eller være Forlovere for dem. Ved en Trolovelse 
optræder saaledes F ru  K am m erraadinden (Kongens- 
gaard) som Forlover sammen, med N atm anden fra 
D ejbjerg; naar Bønderne ikke vilde, m aatte pænere 
Folk, som ikke var overtroiske, nem lig gaa i deres 
Sted. Og i 1750, da E rik  Kolli døbes, anføres som 
D aabsvidner: »Hele M enigheden, især Sognefogeden, 
Lars Boel, og Præ stens M edhjælpere, Jens Borum,
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Lars Skausgaard og Chr. Gantris«. (Man ser de pres
sede D aabsvidners forlegne M iner!). — 1785 fødes 
det sidste B arn i K ollihuset; samme Aar dør R akker
konen og A aret efter den gamle Natm and, Jørgen, 
selv. H an begraves »uden Ligprædiken«. Dermed for
svinder K ollislæ gten af K irkebogen, og i Folketæ l
lingen 1787 ses in te t Spor af dem. Sagnet fortæ ller, 
a t de havde flaaet et Føl levende. D yret laa og vred 
,sig paa M øddingen. D ette vakte stor Forargelse i 
Sognet, og M anden i Byskov købte H uset og sved 
det af. M aaske er det sket straks efter den gamle 
N atm ands Begravelse; th i gi. Niels Frandsens Mo
der har forta lt, at der ved den Lejlighed kom 18 
R akkere ud af H uset. H. P. Hansen anfører en Af
høring fra  1828, hvori det hedder, at Kollihuset da 
for mere end 40 Aar siden var nedbrudt, og dette 
stem m er jo godt nok med Traditionen. Der skal se
nere have levet Efterkom m ere af R akkerne i de an
dre R akkerhuse paa Yarhede, og der skal ogsaa have 
været af dem et Sted i Nordsognet. Niels F rand 
sen fortæ ller, at gamle Chr. Touborg var den eneste, 
de var bange for. De betegnede Christen som »ham 
med dem tow Lower«. H an gik nem lig med en s trik 
ket rød Lue og over den en Skindkasket. J . Gr. Pin- 
holt fortæ ller om Efterkom m ere af Kollislægten i 
Houe, og en Efterkom m er nævnes ogsaa i Rindum 
K irkebog 2./6. 1800.

8. L i n d b o e l  ejedes 1688 af M orten Klog i 
Gudum. H artko rn  1,73; dyrket Areal 9 Tdr. Land. 
Senere tilhører Lindsboel Kongensgaard, og 1731 sæl
ger N. Schested, Tim gaard, 3 Varhedehuse ved Linds
boel til Chr. Linde paa Bækm ark, disse maa senere 
være lag t til Lindsboel med noget mere Jord, hvorved 
H artko rnet stiger til 2,48. 1 1760 købes Lindsboel 
af Mads Staby, og i 1778 er L aust Lindsboel Selv
ejer. Senere: L aust Madsen, Jens Simonsen fra Sur-
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kjær og' Mads Christensen. I 1827 skøder Peder D a
vidsen, E jer af Lindsboel og Surkjæ r, L. til Ole Chri
stensen i Nissumby. 1831 dør Gmd. Anders Jensen i 
Lindsboel, 66 Aar gi. — 1842 dør Gmd. i Lindsboel, 
Peder Nielsen, 32 Aar. 1846 bliver Peder Madsen Balle 
gift med hans Enke, K irstine Jø rgensdatter. 1875 blev 
Rasmus Nybo Lauridsen g ift med P ige P etrine  L au 
ridsen, E jerinde af Lindsboel. Samme Aar fik Jens 
Bertelsen (Brunsgaard) Skøde paa Lindsboel, der se
nere i mange Aar beboedes af hans E nke; nu Niels B. 
Christensen. — P aa et gi. K ort ses en vældig 
»Grawål« mellem Lindsboel og Ej dal, m aaske en 
Sandgrav eller Vanddam; til Gaarden hørte en Lod 
ved Gudum (14, østre Del) og en Lod i Klosterhede.

9. S. T o u b o r g s  Skæbne fra 1596— 1760 er en 
nøjagtig  Gentagelse af, hvad foran er sagt om Ejdal. 
1 1688 blev H artkornet 2,97; dyrket Areal 17 Tdr. Ld. 
— 1 1760 købtes Gaarden af Peder Pedersen Støvl- 
bæk. Til Gaarden hørte da nogle øde Huse paa Var- 
hede. Landgilden var 8M>. R d l.; desuden svaredes 1 
Rdl. aarlig t for G røsset paa K irkegaarden. 1778 er 
Peder Christensen Selvejer. 1784 sælger Søren Peder
sen (Grøngaard) Touborg til Jens Pedersen Touborg 
(vistnok hans Broder), som a tte r afstaar den til P e 
der Nielsen F alsig ; dennes Svigersøn, Chr. C hristen
sen fra Surkjær, overtager Gaarden 1811; hans 2. 
Kone, Ane Marie A ndersdatter fra 0 . Borum, blev 
Enke i 1839 og overdrog i 1857 Gaarden til sin Søn, 
Laust Christensen (der paa sine gamle Dage var 
blind). Ane Marie døde i Touborg 1867. —  Senere 
E jere: Sognefoged Chr. Høgsgaard, L aust Budsgaard, 
Jakobine Pedersen, nu Ole Sørensen Skov.

10. G e j l g a a r d  tilhørte 1664 K ongensgaard ; 
senere laa Gaarden under Kabbel. I 1757 hedder Fæ 
steren Johannes Iversen. 1 1799 bliver dennes Søn, 
Iver Johansen, Selvejer. D atteren, Ellen, og Sviger-
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sønnen. Peder Sørensen fra Store Borum, fik G aar
den efter ham. Sidstnævntes D atter, Petrine, blev g ift 
med Jakob Andersen Refskou, som fik Gaarden 1858 
og afstod den 1902 til sin D atter. Matilde, og Sviger
søn, Anders Kallesøe, den nuværende Ejer. H artko r
net var i 1688: 3,79 (i 1844: 4 1/2, Td.), og det dyrkede 
Areal 27 Tdr. Land. — Den gi. Iver Johansen døde i 
G e j l g a a r d h u s .  H er boede senere Søren Peder
sens Søn, Iver Gejlgaard (død 1906) og hans Søstre, 
M ette og K ristiane; nu er S tedet lag t under den føl
gende E jendom : K r o g s g a a r d. der fraskiltes 1844 
til Læ rer Raahede, hvis D atter blev gift med Pastor 
Falkenskjolds Avlskarl, Chr. Christensen fra  Rind, 
som kom til at bo her; 2 Sønner vandrede i Bedste
faderens Spor og blev Lærere (i Asp og Yandborg). 
Den nuværende E jer er Jens P. Pedersen. — 10 d,
G e j l g a a r d h u s ,  fraskiltes i 1858 til Jens Jensen. 
Senere boede her Niels Frandsen og nu dennes Søn, 
Andreas Nielsen. — GI. N i e l s  F r a n d s e n  har — 
som det ses af det foregaaende — fortalt mig adskil
lig t fra gi. D age; han havde baade Humør og Hukom 
melse i Behold. H an er V eteran fra 64 og kan ogsaa 
fortæ lle om K rigen. En Dag, da han stod og farsk 
i 0 . Stokholm. stak Sognefogeden Hovedet ind ad L u
gen og sagde: »No mo du helst leg æ Plejl, her er di 
Pas!« Nogle U ger senere var Niels med paa T ilbage
toget fra D annevirke. »Vejen var som Giar!« siger den 
gamle. I  1927 blev Niels Frandsen Dannebrogsmand. 
— I et jordløst Hus paa Gejlgaard Mark boede gi. Kr. 
G ejlgaard, som døde i 1895, han var en Søn af gi. Iver 
cg var født 1808.

11. G r u m m e s g a a r d  nævnes 1614. I 1688 til
hører den Horsens H ospital; H artkorn  6,61; dyrket 
Areal 31 Td. Land. Senere hørte den under Kongens- 
gaard og købtes 1760 af Mads Olufsen, der solgte den 
til Søren Touborg. Der var paa den Tid 2 Mænd paa
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Gaarden, nem lig Peder M ølgaard og hans Svigersøn, 
j\Tiels Jensen. Førstnævnte er bleven Selvejer om kring 
1780. I 1775 sender P asto r Scor en K lage til A m t
manden over Niels Grum m esgaards onde og forarger- 
lige Opførsel, hvori han trods Præ stens F lid  og F or
maning frem turer. Desværre er der ikke noget at fin 
de om, hvad det er, Niels har lavet. Am tm anden hen
viser P ræ sten til at faa ham for en P rovsteret, han kan 
sættes til at arbejde i V iborg Tugthus en Tid. Det 
blev han dog fri for. En Dag s. A. var han gaaet ned 
til Støvelbæk. Der sad han og døde »sovende ved Bor
det«. Han blev dog begravet »med Ligprædiken«. E n 
ken, Gertrud Mølgaard, blev 1778 gift med Jakob 
Poulsen. 1784 overtoges Grum m esgaard af Lars P e 
dersen, født i A gergaard, senere E jer af F røik  Mølle, 
gift med Sidsel Jensda tte r fra V. Borum. Deres Børn 
var Jens Ousgaard og M aren L arsdatter, som blev gift 
med Mads Christensen, S. Balle. Sidsel giftede sig i 
1788 anden Gang med sin T jenestekarl, Chr. M orten
sen. De boede senere i Grum m esgaardhus efter i 1809 
at have skødet Gaarden til Søren Nielsen K ubstrup, 
hvis Enke, M aren N ielsdatter, blev g ift 2. Gang med 
Jens Pedersen fra  Nissumbol. Dennes Søn, P. Chr. 
Grummesgaard, var »klog Mand«. Baade han og Søn
nen (Lærer Søgaard) omtales i H. P. Hansens Bog: 
»Kloge Folk i Vestjylland«. Ogsaa Maren N ielsdatter 
skal have været »klog« —  de sagde endogsaa, at hun 
kunde hekse. Evald T. K ristensen har en H istorie om, 
hvor galt Jep Raaeg kom af Sted, da han vilde stjæ le 
Rug i den kloge Kones Lade. H an m aatte staa med 
Sækken paa Nakken hele N atten, til M aren om M orge
nen kom og »løste« ham, og han duede siden in 
genting til. Jens Pedersen døde 1826, og M aren havde 
derefter Gaarden og solgte den senere til en Laurs 
Pedersen; hun døde som A ftæ gtskone 1844, 63 Aar 
gl. I 1848 fik Anders Laursen, Dybebjerg, Skøde paa
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Grum m esgaard. D erefter hans Svigersøn, Niels Ove
sen N ygaard fra  Hygom (1876). H an døde 1926. Hans 
Søn, V illiam  Ovesen N ygaard, er den nuværende E jer. 
— 11 b udskiltes 1834 til en Enke, senere bl. a. Chr. 
Larsen, L aust Madsen . . .  E t andet Grummesgaard- 
hus fraskiltes 1836 til Tømmermand Kr. Mortensen, 
senere bl. a. Jens Pedersen Nørm ark, Ville Kr. Jen 
sen . . . Offe K jæ r Larsen.

12. B r u n s g a a r d  nævnes allerede 1517 og i 
1540 udstedes en H erredstingsdom  paa 2 Orte Korn, 
som ydes til N. Nissum K irke af den Gaard, som Niels 
B run ibor. Det er vel saa den Fam ilie, Gaarden har 
faaet Navn efter. Gaarden nævnes i Bøvling Jordebog 
1597 og tilhørte Kongen til ca. 1646, da den kom un
der Kabbel. Der svaredes i gi. Tid i Landgilde 1 Td. 
Byg, 1 Grot Leding, 1 Sk. Gæsterihavre, 2 Lispund 
Smør, 1 Skovvogn, noget H estegæ steri . . .  1 1717 er 
Fæstebonden Jens N ielsen; senere M athias Mark, 
Søren B runsgaard  (1739), Lars M athiasen og Kr. 
Nielsen, som i 1778 er bleven Selvejer. 1 1783 skøder 
Lars M athiasen Gaarden til sin Svigersøn, Jakob 
Nielsen M ark. Dennes Søn, Niels Jakobsen, fik G aar
den i 1819, men den gik til Tvangsauktion under 
Landbrugskrisen og købtes af Niels Christensen He- 
degaard; den havde da været beboet af den gi. F a 
milie i m indst 100 Aar. Niels H edegaard afstod i 1839 
Gaarden til sin T jenestekarl, Chr. Larsen, som var 
bleven g ift med P lejedatteren . K ort efter blev Chr. 
Larsen im idlertid sindssyg, og Svigerfaderen m aatte 
a tte r overtage Gaarden og sæ tte den til Auktion i 1841. 
Køberen var Jens Chr. Dueholm. Niels tog en Parcel 
fra  paa V2: Td. H artkorn  og forbeholdt sig A ftægt, 
sam t R et til K lynekastning m. m., desuden skulde Chr. 
Larsen og hans Kone, saa længe de levede, have Ret 
til »Skudtørvskastning 1 Dag med 1 Mand i Pø tten  
aarlig«. (Mosen kaldes 1683 Kallesmose). De følgende
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Ejere var: Chr. Jepsen (g ift med M aren Lund fra  Kon- 
gensgaard) 1847; Jens B ertelsen 1850 (var fra  St. 
V estergaard i Fabjerg, g ift med N ikoline Stokholm 
Villadsen, senere Lindsboel). Han døde 1877; Sønnen, 
Bertel Jensen, der senere havde Gaarden, døde ung 
1888; efter ham Jens Jensen, den nuværende E jer. — 
Allerede 1787 nævnes et Brunsgaardshus. senere to. 
12 b byggedes af Niels Hedegaard, han døde her 1854, 
Skødet fik han 2 Aar efter sin Død, en ikke usædvan
lig M ærkelighed, Papirerne ang. U dstykningen m aatte 
jo først i Orden. Skødets U dsteder er Jens Bertelsen. 
Senere: Niels Chr. Christensen, P. Chr. Christensen, 
nu M aren Pedersen. — 12 c (med lid t Jord), hvor Chr. 
Nielsen bor, er ligeledes frask ilt 1856, men ældre som 
Fæstehus.

14. 0 . B o r u m .  N aar man ser ud over det ret 
jævne Terræn om kring Borum, kom m er man til at 
tænke paa, at her m aaske engang, før Gaardene blev 
til, har været R u m  for Kvæget. Man kaldte jo for
hen Græsgangene »æ Baarer« i M odsætning til det 
besaaede Areal. R im eligere er det vel dog at skille 
Ordet ad, som B a a r-u m. I  saa Fald b liver det F le r 
tals Hensynsform og betyder: »Ved æ Baarer«. Begge 
U dtydninger giver dog den samme M ening, og F o r
skellen er kun af sproglig Interesse. Forklaringen 
passer godt med1 Ordets Udtale. — Borum nævnes i 
Bøvling Jordebog 1597, og L. Borum nogle Aar se
nere. Den anden Gaard hed Store Borum og har næppe 
tilhørt Kongen eller ligget under Bøvling Len. 1688 
tilhører den Jens Sehested (Holm gaard), H artkorn  
12,88: dyrket Areal: 83 Tdr. Land. — Ved A uktion 
over Bækm arks og H olm gaards Gods 1754 købtes St. 
Borum af Kon gens gaards E jer, og ved A uktionen over 
Kongensgaard Gods 1760 købte Jens Andersen i Øster 
Borum begge Gaardene, som da vistnok har været 
sammenbyggede og haft M arkfællesskab. Jens Ander
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sen var bleven g ift i Borum 1742, og Anders Jensen, 
som boede der før, er vel hans Fader. T 1791 blev »Ten
ses Søn, Anders, g ift med K aren Jensdatte r fra V. 
Borum, der blev g ift 2. Gang med L aust Christensen, 
der i 1828 afstod Gaarden til sin Stedsøn, »Tens An
dersen (død 1863). Han var g ift 1. Gang med Ane 
Marie, D a tte r af Jep G rebsgaard; hans Enke blev gift 
2. Gang med Chr. Christensen fra Touborg ( h a n s  
Fader hed ogsaa Chr. Christensen, om Slægtskabet se 
under S. Touborg!). Chr. Christensen døde som E nke
mand i 1906. Den nuværende Ejer. Peder Jensen, er 
Søn af Jens Andersen.

15. Y e s t e r  B o r u m  blev sagtens købt af Jens 
Andersen paa Jens Jensens Vegne. Denne, der tid 
ligere havde været Fæ ster i V. Borum, nævnes i alt 
Fald i 1778 som Selvejer og var tillige Sognefoged. 
H an efterfulgtes ca. 1795 af sin Svigersøn Peder Sø
rensen (vistnok fra  Aabenraa). Konen hed Kristiane. 
T 1828 afstod han Gaarden til Sønnen, Jens Pedersen, 
op døde samme Aar. Jens Pedersen døde 1851. 56 Aar 
gi. Enken, Ane C hristensdatter, blev i 1852 g ift med 
sin T jenestekarl, Anders Chr. Jensen; den følgende 
E jer var Jens Pedersens Søn, P. Chr. Jensen, født 
1844; hans Svigersøn er den nuværende E jer. T 1821 
fandt en U dstykning  Sted, og denne har maaske sna
rere været en U dskiftn ing  af det gamle Fællesskab, 
sam tidig med, at Gaardene er fly tte t fra hinanden. 
Peder Borum fortæ ller, at Gaardenes Adskillelse fandt 
Sted paa en Tid, da Konerne i de 2 Gaarde var Sø
stre, og dette var netop Tilfælde i 1821. — I 1831 
nævnes en Sandgrav med et Vandsted, østligst paa V. 
Borum M ark. som bruges i Fællesskab af V. og 0 . Bo
rums E jere.

13. L. B o r u m  laa under Bøvling Len til 1664, 
da H enrik Russe fik Skøde fra Kongen paa Gaarden. 
I  1688 ejes Gaarden af M orten Klog i Gudum; H art-



71

korn 5,58; dyrket Areal 33 Tdr. Land. — T 1714 sæl
ger Morten Klogs Enke, Bodil C hristensdatter, »paa 
Grund af sin høje Alderdom«. L. Borum til Sogne
præst Niels Bhie i Hygom. Senere laa Gaarden under 
Kongensgaard, og ved Auktionen 1760 købtes den af 
S. Rygaard til Hesselsmed, der straks efter solgte den 
til Fæsteren, Anders Pedersen, hvis Svigersøn, Jens 
Pedersen Teglborg, havde den efter ham fra  1768; 
Anders selv døde først 1798, og der er Skifte efter 
ham. Senere ejedes den af Enken, Pernille Andersdat- 
ter, Chr. Lauridsen Tang (ca. 1800), Jens Christensen, 
(se A abenraa!), Laust Jensen (vistnok hans Søn), 
1848; Chr. Christensen Sandholm (1854), der døde 
som Enkem and og A ftægtsm and 1898, 81 Aar gi.; 
dennes Søn, Niels Breinholt Christensen var der i m an
ge Aar; den nuværende E jer: Niels C. Jensen Bruns- 
gaard.

I 1797 boede Jesper »paa Vaden« i B o r u m h u s ;  
senere hans Søn, M urer Niels Chr. Jespersen; deref
ter fra 1853 Anders Jensen (Tybo) . . . Andre Borum- 
huse er: 0 . B o r u m h u s (14 ed, 15 d m. fl.) Chr. 
M ikkelsen. — 15 b, M artin Poulsen, er frask ilt V. 
Borum 1859 til Jens Christensen K am strup. — 15 c, 
ligeledes fraskilt 1859; nu Kr. D ubgaard. —  S m e d s 
b o l  (30) blev bræ kket ned1 1877, Jorden nu under N. 
Borum, omtales senere under Præ stegaarden. — End
videre 2 nyere Gaarde: S ø n d e r  B o r u m  (14 c) fra
0.  B o r u m ,  U dstykningstilladelse 1879, D eklaration 
over Delingen 1884, hvorved Anders Jensen faar S. 
Borum, der betrag tes som Halvdelen af 0 . Borum; 
senere: N. J. B jerre, Anders Chr. Andersen . . .  og 
N ø r r e  B o r u m ,  frask ilt L. Borum 1855 til Jens 
Chr. Jensen; senere Niels Knudsen (1872), Chr. Chri
stensen (1874) . . . Otto Pedersen, nu Anders P eder
sen. — T et jordløst Hus, H  ø j t o f t, boede Skræ d
der N. C. Sløk, som i m ange Aar var en m eget af
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holdt Søndagsskolelærer. Han døde i 1928, 80 Aar gi. 
(M indeord om ham findes i I. Miss. Tidende).

16. H a l d  er mulig, i Følge Dr. O. Nielsen, den 
Ejendom, der laa ved Byskov og i 1492 betegnes som 
øde. A. Chr. G antris m ener im idlertid, at H aldbjerg 
er et M arknavn, og at det var der, hvor 0 . Byskov 
nu ligger. Denne F ork laring  er vistnok den rigtige. 
Gaarden H aldbjerg  er da aldrig  bleven bygget op 
igen, og den har in te t at gøre med Halds Bol, der 
nævnes 1688, og hvorunder der var lag t et øde Sted, 
Faarborg. D ette Hus, som ejheller nogensinde er ble
vet bygget op igen, laa vistnok ind mod Borum Mark. 
Hvis det havde ligget helt ovre ved Byskov, vilde det 
have været m æ rkeligt, om Jorden var blevet drevet 
ander Hald. —  I 1688 tilhørte H ald Kongen, H a rt
kornet udgør sammen med Faarborg  2,72 Td. — Se
nere tilhørte Hald K ongensgaard, som ogsaa fik Faar- 
borgs Jord, der i 1731 hørte under Holm gaard. Fæ ste
ren var da Jens Jepsen, og hans Søn. Chr. Jensen, 
købte i 1760 Hald til Selveje. Hans Svigersøn. Peder 
Bertelsen G antris, havde derefter Gaarden. Hans 
Enke, K aren C hristensdatter, byttede 1813 med sin 
Svoger, Niels Bertelsen, der kom til Hald, medens hun 
kom til Y. L undgaard ; hans Kone hed Maren og var 
fra E jdal. H un døde 1853, og samme Aar afstod Niels 
Gaarden til Sønnen, Peder Nielsen, der døde i Hald 
1887, 65 Aar gi. — Senere ejedes Gaarden af hau s 
Børn, deriblandt Chr. Hald. Senere E jere: Laurids Chr. 
Pedersen (1912). der udstykkede Gaarden, og Bertel
M. Christensen. — 1823 nævnes Jens Smørpøt i F aa r
borg Hus. De udstykkede Ejendomme er: 16 c, 
H a l d s b o l ,  Johs. Pedersen; 16 d, Jakob Chr. Poul
sen; 16 e, S ø n d e r m a r k .  Kornelius Nielsen, samt 
et Hus, kaldet L a u r a l u n d .

17. Tv e d laa i 1596 og senere under Bøvling — 
til K ongen i 1634 solgte den til M ette Om ing, som
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var Enke efter Adelsmanden F rans Nielsen i Ørs i 
Rom; i 1664 laa den under K abbel; 1688 tilhørte den 
Københavns Hospital, og 1717 var den a tte r  under 
Kabbel. hvor den blev, til den i 1799 blev Selveje. — 
I 1688 er H artkornet 6,14; det dyrkede Areal 28 Tdr. 
Land. P aa  M arken nævnes H ornsagre. Fæ steren var 
Jens Poulsen, efter ham Svigersønnen, Jens Sørensen, 
dennes Søn, Poul Jensen (død 1737), derefter Sønnen, 
Jens Poulsen, der endnu boede der 1799. — 1 1801 eje
des Gaarden af Chr. Pedersen, tidligere Fæ ster i 0 . 
H yldgaard, nu den første Selvejer i Tved, som han i 
1806 afstod til sin ældste Søn. Peder Christensen. Den
ne skødede i 1817 Gaarden til sin Broder, P. Chr. E ge 
lund; men det maa have været en pro form a Handel, 
for P. Christensen blev der. Han var g ift med Ane 
Sofie C hristensdatter fra Sønderskov og døde som Af
tægtsm and i Tved 1874. Han afstod i 1856 Gaarden til 
Sønnen, P. Pedersen, der døde 1865. Ane Sofie over
levede ham. 1 1867 blev hans Søster Ane, g ift med P e 
der Pedersen Ejdal, der døde ung i 1869. Gaarden eje
des saa af Enken og Sønnen, Peder B jerre Pedersen, 
der døde 1927; nuv. E jer: Anna B jerre. — T v e d h u s 
(N. 27) nævnes allerede 1750. T 1811 skødede Mads 
Chr. K nakker det til Chr. Jepsen Dahl, der døde 1854. 
— 27 a hører nu til Øster Lundgaard. — 18 c, L a v- 

bbs^ o >[ou ŝia .inif ‘.xoq ranæj.ioyj suøp nu ioat{ ‘p u i i j  
noget af Jorden fra dette ældste Tvedhus. — 28, op
rindelig kaldet S. T v e d h u s ,  fraskiltes i 1817 til 
Peder R ounborg og bebyggedes med 10 F ag  Hus af 
Tved Gaards B ygninger. I 1829 købte F ab jerg  og 
Nissum Sognefogeder det til Jordm oderbolig af An
ders Kræn for 228 Rdl. Samme Aar kom Chr. M ad
sen og hans Kone, Jordemoderen, dertil. 1858 dør Jens 
Chr Overgaard, g ift med Jordemoderen. Johanne M ik
kelsen. 1875 dør Jordemoderen Jakobine Christensen 
Husted, g ift med P. Chr. Christensen, H øjtoft. Sene
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re boede Hemming: Pedersen, g ift med Jordemoderen, 
Barbara, i S. Tved Hus. Nu er den gi. Jordemoderbolig 
bleven til en Landejendom, som hedder H ø j l u n d .  
Den nuværende Jordem oderbolig er et »jordløst« Hus 
paa M arken.

18. B l æ s b j e r g  tilhørte i 1597 Kongen og
hia under Bøvling- senere var Herremændene paa 
Bøvling E jere; men i 1688 ejedes B. af Herredsfoged 
Knud Lang. H artkornet var 4,42; dyrket Areal 25 Tdr. 
Land. De gamle A fgifter var: 2 Tdr. Byg, 2 Sk. Le
ding, 2 Skp. Havre, 1 Svin. samt H estegæsteri . . . . 
Fæ steren var i 1683 Chr. Sørensen, senere hans Søn, 
Søren Christensen, dennes Svigersøn Henrik Christen
sen, som før havde været Skoleholder og boet i L inds
bol. Peder Poulsen var der i 1784 og blev snart efter 
Selvejer. I  1789 skødede han Gaarden til Mads Niel
sen. hvis Enke i 1813 afstod den til Peder Nielsen 
Dahl. I 1825 ejes den af Søren Laursen Kalboer, der 
afstaar den til Lars Thomsen. R attrup . Ved denne 
Lejlighed beholder Sælgeren samt Chr. Budsgaard, 
Chr. Poulsen i Sandholm og P. Balle deres R et til at 
grave Tørv i B læsbjerg Mose. Lars Thomsen efter
fulgtes 1857 af L aust Jensen, der 1861 solgte Blæs
b jerg  til Peder Christiansen, senere dennes Søn, Chr. 
Pedersen, B læsbjerg. Chr. V ejling Andersen 1891 . . . 
og M arius Sandfær, den nuværende E jer. — 18 b,
V r a a, fraskiltes som Aftægtsejendom  til Lars 
Thomsen som døde 1859. Senere bl. a. Niels Larsen, 
Peder Larsen og i m ange Aar Peder Høgh, Søn af H. 
C. Høgh, Kongensgaard, (senere Ram m egaard), g ift 
med K aren B erte lsdatter Gantris. Den nuværende E jer 
er S tinus Nielsen.

B læ sbjerg tilhørte i 1700erne Kongensgaard.
19. S k a u s g a a r d  nævnes 1610 og tilhørte i 

1664 K ongensgaard. Der svarede i Landgilde: 3 
»Pund« Smør, 2 Tdr. Byg, 1 Svin, 1 Fodernød, 2 Snese
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Aal og* 1 D aler G æsten. I  1681 pantsatte  Claus Lin-de- 
roth Gaarden til Jens Lemtorp, og* i 1688 ejedes den 
af M orten Klog: i Gudum. H artkorn : 7,61; dyrket 
Jord: 39 Tdr. Land. — Fæsteren, Chr. Jensen, var 
Broder til Greg*ers Krabbe paa Nissumbol. H ans Slægt 
bliver der om trent i 140 Aar, omend med en Del 
Sid'espring i Stam tavlen. Chr. Jensen var om kring 
1708 Selvejer; men Gaarden gik senere til Kongens- 
gaard. I 1760 købtes den af V adskærgaards E je r; men 
Jørgen Gleerup solgte den igen til Fæsteren, Chr. 
Olesen. Denne har dog nok ikke kunnet yde P en 
gene; thi Gaarden tilhørte senere Peder Schm idt i 
Lemvig, af hvis Søn Fæ steren Lars Christensen fik 
Skøde 1795. — I 1809 solgte denne igen Gaarden til 
Niels Pedersen fra S. Touborg, der var g ift med hans 
Søster. Ved hendes Død brast S læ gtskabstraaden. 
Niels Pedersen blev gift 2. Gang i 1829, og Sønnen 
af dette Æ gteskab, Anders Chr. Nielsen, fik Gaarden. 
Niels Pedersen døde 1854, og Anders Chr. Nielsen 
døde 1889, 55 Aar gi. — Gaarden ejedes dernæst af 
Andreas Jespersen; den nuværende E jer er Peder Nør- 
by. — I 1768 nævnes Skausgaardhus. senere 2 Huse. 
Disse maa være lag t sammen til N. S k a u s g a a r d  
(22). U dstykningen fandt Sted i 1805; den første E jer 
var Jens Pedersen, og hans Skøde er fra 1807 . . . T 
1821 kom Smed og Dyrlæge Chr. Jensen hertil fra 
Gimsing. Han boede senere i Smedsbol. Ved Auktion 
i 1827 fik Propr. Lund Gaarden og solgte den i 1828 
til Jens Madsen Lundsby fra Lomborg, der døde som 
Aftægtsm and i 1889, 89 Aar gi. — Konen hed Engel 
Arfmann og var af »større« Fam ilie i Aalborg. Det 
er i Grunden sært, at hun var landet herude. Hun 
havde bl. a. en Søster, der var g ift med P ræ sten  i 
V ildbjerg. Denes Søn, P asto r Glud i Jeb jerg , kiggede 
ind til Fam ilien i Nissum, naar han besøgte Lem vig 
Valgmenighed. E ngang besøgte han o s i Lem. M ia
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P lejefader fu lg te saa »for en Gangs Skyld« med ham 
til Valgm enighedskirken. Da han kom hjem, spurgte 
M aren, hvordan han syntes om Gluds Prædiken. »Den 
li A et!« var Svaret, »han prædikede om en gammel 
Støvle; der kommer A ikke mere!« Glud var jo en 
god P ræ d ikan t; men J. P. Skausgaard kunde ikke faa 
de her kirkelige »Retninger« ind i Hovedet; det pas
sede ikke ret med, hvad han havde læ rt, da han gik til 
P ræ st hos Lind — og han mente, at P ræ sten skal hol
de sig til Bibelen og Teksten. — Engel døde i 1886; 
hun var født 1799 og er den eneste, som jeg med Sik
kerhed kan huske fra 1700erne. Svigersønnen Kr. 
Nielsen, fik Gaarden i 1870; han byttede med Peder 
T. K ristensen i Armose Hus i Lomborg. Den nuvæ
rende E je r er Rasm us Skaaning. —  F ra  S. Skausgaard 
er endvidere kommen M o 1 s k j æ r (19 eL forhen An
dreas Nørby, nu P. Ingem ann Madsen.

20. N i s s u m b o 1, der nævnes 1539 var i ældre 
Tid Sognets største Bondegaard. T 1648 og 1664 hørte 
den under Kongensgaard, men blev 1681 pantsat til 
Jens Christensen, Lem torp, der i 1688 nævnes som 
Ejer. H artko rnet er 14,95; det dyrkede Areal 77 Tdr. 
Land. — Gaarden bestod af 2 sammenbyggede Læn
ger, 0 . og V. Boel. Jens Christensen. Lemtorp, synes 
at have beboet det hele. Før ham havde Peder og Gre
gers M ikkelsen boet i hver sin Gaardpart. Sidstnævnte 
var sikkert Jens Christensens Svigerfader. Af et 
»Syn«, som hans Søn i 1709 lod foretage over B yg
ningerne, og hvori det hedder, at hans Fader ogsaa 
havde Skausgaard, synes det at frem gaa, at han og 
»Jens Christensen Lem torp« er samme Person. Søn
nen. Gregers Jensen Krabbe, overtog Gaarden cn. 
1702. Han underskriver sig altid med Krabbenavnet 
og vil form odentlig dermed antyde at have Adelsfolk 
i sin Stam tavle. H an var en rig tig  Storbonde, og man 
skønner let, at han har været Nr. 1 af de Nissum Bøn-
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der. H an havde 2 Døtre, hvoraf Ane kom til Torn- 
gaard, medens Else blev g ift med L aurits  Jakobsen 
Veje af Tørring. Fædrene udsteder i 1727 et Gave
brev til de to unge. Jakob Veje tilskyder 4 Gaarde i 
Vestervig i Tyland, ialt 13 Tdr. 6  Sk. 2 Fk. H artko rn ; 
men Gregers Jensen overtrum fer ham med Nissumbol, 
som er næsten 15 Tdr. Hk., ia lt ca. 29 Tdr. H artkorn  
til de unge Folk — det var ingen M esalliance! — 
Sam tidig tager Gregers Krabbe A ftæ gt fra Nissumbol. 
Han og hans Kone skal nyde frit Ophold i den østre 
Stue i Nissumbol med en Kælder og et Køkken, med 
Klæder og Føde og desuden aarlig  6  Tdr. Byg, 4 Tdr. 
lilug, Græs til 1 Ko, 1 P ar Stude og 4 Faar, lidebræ nd 
sel og A fgiften af P ilgaard . Laurids Veje var Sogne
foged og havde Gaarden fra  1727— 67. I  1720 svarer 
Gregers Krabbe 2 ^ 3  Udi. i K opskat; men i 1743 maa 
Svigersønnen svare 22 Rdl. i E kstraska t. L aurits  Veje 
døde 1772 efter at have afstaaet Gaarden til Sønnen, 
Gregers Pilgaard, og Svigersønnen, P. Nielsen 
Schmidt i S. Byskov. Gregers boede i P ilgaard , og en 
Broder, Jakob, boede paa Gaarden, til P. Byskov fly t
tede dertil i 1778. Ti Aar senere er der Optræk til, at 
de noget hovedkulds skulde faa en S vigerdatter paa 
Nissumbol, nem lig Tjenestepigen, Sara Jensdatte r. 
Kirkebogen begynder pludselig at skitsere en gam 
meldags K ærlighedshistorie. Den sidste Optegnelse 
desangaaende melder om »Stuebryllup med kgl. T il
ladelse« (d. v. s. saa er der jo senere Laustes og Sa
ras mange a n d r e  Børn). — L aust Pedersen, (Søn
nen), overtog Gaarden 1789, og samme Aar køber han 
Nissum Kirke. 1 1805 solgte han Gaarden til Byfoged 
Schønau for 14,950 Rdl. Men det skulde han ikke have 
gjort, siger A. Chr. G antris; th i de glem te at tilføje 
»rede Sølv«, og derved mistede han sin Form ue. Schø
nau fik i 1808 Tilladelse til U dstykning og fraskilte 
N icolinesgaard, som han opkaldte efter en af sine
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Døtre (paa samme Maade opkaldte han »Emilielyst«, 
»Sofielyst« og* »Vilhelmsborg« efter andre af sine 
Børn). — De følgende E jere af Nissumbol kunde ikke 
klare sig, og L aust Pedersen kom a tte r til at bo paa 
Boel i 1810. A. Chr. G antris fortæ ller, at gi. Laust 
Boel var blind. H an indrettede som K irkeejer en luk 
ket Stol foran Syddøren. Der kunde han selv finde ind, 
og »der sad den gamle godt«. En Søn af ham, Jens 
Boel eller Jens Holm, boede paa Holm i Møborg. To 
af dennes Sønner, Chr. og Laust Holm, kendtes godt 
af Nissumboerne, fordi de i mange Aar kørte D ag
vogn fra Lem vig til Humlum. — E fter flere E jersk if
ter kom Ole F u ttru p  og M aren Jensdatte r (fra N. By- 
ekov) i 1823 til Boel, og de blev der længe. Ole var 
Søn af Jens F u ttru p  i Lemvig. Lemvig K irkebog for
tæ ller, a t S k i p p e r  Jens F u ttru p  i 1795 blev gift 
med Johanne M argrethe Schmidt, og at K ø b m a n d  
Jens F u ttru p  døde i Lemvig 1816, 49 Aar gi. — Ole 
F u ttru p  var en stor og anseelig Mand, fortalte B. M. 
Laursen m ig; han var klog og et anset Medlem af 
Forstanderskabet. Foruden Jens og Anders F u ttrup  
havde han bl. a. en m eget klog Søn, Poul, der nok blev 
Sognefoged et Sted »vesteromme«. — Ole døde 1860, 
og A aret efter købtes Gaarden af Peder Thorsen. Ham 
husker jeg  som en, efter mit Skøn, meget venlig 
Mand. Han døde for en Del Aar siden. F ra 1903 har 
hans Søn, Anders Thorsen, haft Gaarden. — Allerede 
for henved 200 A ar siden fandtes et Boelhus. Det nu 
værende B o e 1 h u s (20 b) er frask ilt i 1858 af Ole 
F u ttru p  til hans Svigersøn, Chr. S ie j; senere har bl. 
a. Niels K vist boet der. Den nuværende E jer er Stinus 
Nielsen (synes altsaa tillag t B læsbjerghus).

21. N i c o l i n e s g a a r d  ejedes først af Poul 
Refs ,som kaldes Sognefoged og Underbefalingsm and. 
E fte r nogle ligegyldige (til Dels pro forma-) E jersk if
ter, solgte Jens Pedersen Nørgaard, som boede paa
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Gaarden, i 1818 denne til Mads Jensen (fra Stoer i 
T ø rrin g ); der m edfulgte et Fæstehus paa M arken. 1 
1832 fik hans Svigersøn, Jens Lauridsen, (se under 
»Kommunalvæsen«!), Skøde paa Gaarden, H an efte r
fulgtes igen af Svigersønnen, Rasm us Nielsen. Han 
havde en Vejrmølle, som dog blev bo rtfly tte t allerede 
1874. Rasm us var vistnok en af de sidste i Sognet, 
som dyrkede Raps (ca. 1893). Han døde som Kromand 
i Humlum. Senere E jere bl. a . : Chr. H øgsgaard, Jens 
Thomsen, Jens Paakjæ r.

F ra  Nicolinesgaard udskilte Jens Thomsen Jord 
til en ny Gaard. Jorden købtes af Læ rer D algaard 
(Lem), som solgte den til P. F u ttrup , der i 1909 byg 
gede Gaarden D a l g a a r d  (21 b), hvor han endnu 
bor. P. F u ttrup  er bl. a. Sogneraadsform and og K re
ditforeningsrepræ sentant. (Han har m eget velvillig 
overladt mig en Del Oplysninger, bl. a. vedrørende 
Kommunalvæsen i ældre Tid, som vil fremkomme i 
Bogens II . Del.).

2 2 . O u s g a a r d  tilhørte i 1597 Kongen og sene
re Henrik Linderoth, som henlagde Ind tæ gten  af den 
til Vedligeholdelse af et af ham ind re tte t Gravsted i 
Nissum Kirke. I 1688 tilhører Ousgaard Baron Juel 
til Bækmark. H artkornet er 5,39 og det dyrkede 
Areal 38 Tdr. Land. — Gaarden tilhørte senere Kon- 
gensgaard til A uktionen i 1760, da den købtes af Gre
gers P ilgaard, der endnu ejede den 1778, Fæsteren, 
Anders Pedersen, blev dog senere Selvejer. E fte r hans 
Død blev Enken, M ariane L aursdatter, hvis S læ gt i 
lang Tid havde boet i Ousgaard, i 1808 g ift med Jens 
Laursen fra Grummesgaard, f. i F røik Mølle 1778, død 
i Ousgaard 1850. Om denne ansete M and skal senere 
fortælles under »Kommunalvæsen«. M ariane var alle
rede død 1834; hendes D atte r af 1 . Æ gteskab , Kri- 
stiane, blev i 1844 g ift med B ertel Andreas Nielsen 
fra Hald. Denne blev gift 2. Gang med M argrete E rik 
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sen og døde 1869. M argrete Ousgaard havde Gaarden 
fra hans Død til 1904. Andreases Brodersøn, Niels P e
dersen Hald, var den næste E jer. I »Danske Gaarde« 
fortælles, at Jens Lauridsen ved M ageskifte fik af
rundet Gaardens Areal, at Andreas indgrøftede og 
planerede Jorderne, og at Niels H ald har drænet og 
m erglet dem. H ertil kan føjes, at den nuværende 
E jer, B ertel M. Klausen, har bygget Gaarden op af 
ny, saa den nu er m eget smuk.

24. L u n d g a a r d  laa i 1596 under Bøvling Len 
og beboedes af Poul Poulsen. I 1664 købtes den med 
andet Lensgods af H enrik Russe, som snart efter 
solgte den. Som andre Selvejergaarde interesserede 
den ikke Herrem ændene saa meget som Fæ stegaar- 
dene, som de havde mere Raadighed over og langt 
mere In d tæ g t af. I  1688 tilhørte »Herligheden«, 2,21 
Tdr. Hk., M orten Klog i Gudum. Bondeskylden var 
9 Tdr. H artk o rn ; dyrket Areal 45 Tdr. Land. Der var 
2  G aardparter (samm enbyggede), som beboedes af 
Peder Christensen og Peder Madsen. Senere blev 
L undgaard Fæ stegaard  under Kongensgaard. I 1760 
købtes begge Lundgaarde af Gregers Pilgaard, som 
senere solgte dem til Kabbel. I  1760 er Fæsteren i 
Vester L undgaard  Peder Johansen, senere Jens Peder
sen, der i 1800 blev Selvejer. 1808 skødede han Gaar
den til Niels B ertelsen Gantris, der i 1813 byttede 
med E nken i Hald, der kom til V. Lundgaard og sam
me A ar blev g ift med Peder Pedersen Bjerrum . Denne 
afstod 1846 Gaarden til Mads Jensen Bloksgaard, gift 
med K irsten  K atrine Bertelsen. Hans D atter, B irg itte  
K irstine Madsen, blev i 1873 g ift med Chr. Tang P e
dersen, født i Lomborg, død 1903 i Lundgaard. Han 
var Søn af Peder Nielsen, som i 1836 var bleven gift 
med K irsten  Pedersdatter fra V. Lundgaard. Hans 
Søn, P. Chr. Christensen, overtog Gaarden 1903 efter 
Faderen, Chr. Tang. —  Der er jo nogle Sidesving i
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Siæ gtskabsforbindelsen; men Slæ gten bar dog boet 
der siden 1813.

25. 0 . L u n d g a a r d .  Af Fæ stere her nævnes 
Søren Olsen (1745), efter bam en Søn og senere den
nes Svigersøn. D erefter nævnes Cbr. Jensen, der i 
1799 blev Selvejer. Han bavde baft Gaarden i Fæste, 
men bavde i 1798 overladt den til L indal paa Kabbel til 
fri Raadighed. Grunden bertil var. at der skulde fore
tages en U dparcellering, hvormed ogsaa fu lg te  U d
sk iftn ing af noget Fællesskab med Tved. Form odent
lig blev Gaardene ligeledes i 1799 fly tte t fra hinanden. 
Cbr. Jensen døde som A ftæ gtsm and i 1849, 85 Aar 
gammel; han var fra Veje i Dybe og bavde beboet 
Gaarden i 51 Aar. I 1840 afstod ban Gaarden 
til Svigersønnen, L aust Jensen fra Krog i Gudum. 
Den følgende E jer var Mads Lauridsen fra  B jerg, 
som kom der i 1866. Senere flere Ejere, deriblandt 
L aust Sejbjerg, Niels Chr. Jensen (1913) og Laust 
Bireb, den nuværende E jer.

1 1788 fik H ans Vandborg paa Kabbel Tilladelse 
til at udstykke 2 Huse fra Lundgaard. D et er vistnok 
dem, der senere blev lag t sammen til eet, det nuvæ
rende Lundgaardbus (M atr. Nr. 26). S tedet beboedes i 
1801 af Anders Jensen, tidligere F æ ster af 0 . L und
gaard; men i 1806 flyttede han til Bøvling og solgte 
Stedet til Peder Pedersen Serup. Senere boede Jens
P. Sørensen (M athias Nyboes Fader) der. H an solgte 
Stedet i 1858 til Laust M atbiasen, død 1893. Dennes 
Søn, Cbr. Jeppe Lauridsen, bar nu boet der i over 40 
Aar. — I 1865 fraskiltes et 0 . Lundgaardbus som Af
tægtsejendom  for L aust Jensen, der døde her i 1881, 
77 Aar gi. Ejendommen synes efter M atrikelnum rene 
at dømme at være sam m ensm eltet med M atr. Nr. 27 
(om talt under Tved).

P aa et K ort i M atrikelarkivet fra ca. 1800 ses 
Ousgaard. Lundgaard, Tved og Skausgaard og mellem
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dem A ger og E ng  og talrige Vandhuller. H er har maa- 
ske engang været mere Vand og F i s k e r i ,  saa de 
2  Snese Aal, der bl. a. ydedes i Landgilde i gammel 
Tid fra Skausgaard, har været Ferskvandsaal. Man 
studser nem lig over denne Ydelse, fordi det ellers kun 
var Gaardene ved Fjorden, der svarede Aal. Terrænet 
her laa i Fællesskab, hvori ogsaa K ongensgaard havde 
Andel, ligesom  der paa K ortet ses noget, som hedder 
B læsbjerg Eng. P aa  det gamle K ort ses Lundgaardene 
sam m enbyggede som blot 2 m eget lange, paralelle 
Længer. Nordvest for ses Sellum Agre og sønden Lund- 
gaard et Hus, sønden dette igen L isbjerg  Agre. Det 
om talte Terræn udskiftedes ved Udparcellering og 
M ageskifte i 1829 og 1834, hvorved bl. a. Ousgaards 
Jorder afrundedes, som ovenfor er meldt.

Herregaarden.
»Kongensgaard« er egentlig  et Fællesnavn; i 

gammel Tid skal der nem lig have været en K o n g s -  
g a a r d i hvert Herred, hvor den kongelige »Ombuds
mand« boede. 1 »Kong Valdemars Jordbog« nævnes 
K ongsgaarden N e s i u m med Tilliggende, som reg
nes til 48 M ark Guld, hvilket Dr. 0 . Nielsen anslaar 
til ca. 108 Tdr. H artkorn , hvoraf Hovedgaarden ca. 18 
og Bøndergodset Resten*). Da E rik  Plovpennings 
D atter, Sofie, blev g ift med den svenske Kong Valde
mar, fik denne en Del Krongods i M edgift, deriblandt 
N e s i u m. Den svenske Valdem ar pan tsatte  Nesium 
til en Adelsmand, Peder Jakobsen. Denne Mand var 
en af E rik  Glippings M ordere; han blev altsaa dømt 
fredløs, og Kongen lod en af sine Lensmænd bem æg
tige sig hans Jordegods, saaledes ogsaa Kongsgaarden

*) Til Herregaardens ældre Historie er især benyttet Dr. Niel
sens Bog, samt „Trap“ og andre trykte Kilder; senere kommer 
hertil Arkivoptegelser og Tradition.
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i Nissum, som derpaa solgtes til Biskop C hristiern i 
Ribe. A t de fredløses Velynder, Kong Haakon i Norge, 
sendte en Klage til den danske R egering over, a t »Hr. 
Niels Brok af H ylke havde røvet alt det Gods, Hr. 
Peder Jakobsen ejede i Nissum i H ardsyssel . . .«, blev 
der naturligvis ikke taget H ensyn til. Derimod kunde 
den svenske Konge jo ikke miste E jendom sretten til 
Godset, fordi hans Laangiver var bleven dømt som 
M isgerningsm and, og paa et B anehof i 1327 tildøm tes 
da ogsaa den svenske B irger Valdem arsøn »Nissum« 
m. m. som Arv efter sin Moder*).

Senere maa Nesium en Tid være sunket ned til at 
være en Fæstegaard. I et T ingsvidne fra 1503 nævnes 
saaledes en »Esgi i Kongensgaard«, der maa have væ
ret en Bonde; men iøvrigt omtales Gaarden ikke fra 
1327 til 1585. 1 den Tid forsvinder ogsaa det gamle 
Navn »Nesium«, og Gaarden kaldes senere altid K on
gensgaard.

1585 overdroges Gaarden af Jakob Sefeld til Vis
borg i M ageskifte til Jens V o g n s e n  til Stenum - 
gaard; efter ham fulgte som E jer Sønnen, Jakob Vogn
sen, som i 1634 solgte Kongengaard, der im idlertid var 
bleven oprettet som adelig Sædegaard, til Casper v. 
Reibnitz til Bækm ark. Denne, som var en tysk E ven
tyrer og Krigsm and, var kommen herind som Fjende 
i »Kejsertiden«, han blev i 1631 g ift med Niels Sehe- 
steds Enke, B irg itte  Brahe, og fik med hende Bæk- 
mark. H an skyldes for at være Bondeplager og havde 
ogsaa Strid med de Nissumbønder. H eldigvis for disse 
døde han allerede 1634, og i 1648 skødede B irg itte  
Brahe Kongensgaard med 2 Afbyggere og 2 Gade
huse, ialt 24 Tdr. Hk., sam t G ejlgaard, Stokholm, 
Skausgaard, V. og 0 . Boele (Nissumbol), Nygaard,

*) Det er vistnok en Fejltagelse, naar Dr. O. Nielsen kalder 
hende Jutta.
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Nørballe, 2 Gaarde i Nissumby, Ardal og Smørpøt 
til H enrik  Roth. som A aret efter blev adlet under Nav
net L i n d e r o t  h. H an var Søn af H ieronimus Roth, 
der siges at have været Kom m andant og Præ sident i 
Danzig eller K önigsberg. H an skal have tjen t sig op 
i Geleddet i den danske H æ r og var K aptajn 1640, da 
han den, 26. April fik B efaling til med sit Kompagni 
al begive sig til Snoghøj, som da kaldtes Jyllandsby, 
og der kam pere i de af Lensm anden oprejste H ytter. 
Kongen skal have lovet at sørge for et standsm æssigt 
G ifterm aal for ham, og han blev, vistnok 1645, gift 
med D orthe Kaas, D a tte r af Klavs Kaas til Sø og 
Strandet. 1646 fik han ogsaa Skøde paa Nandrup paa 
Mors og optoges i Adelsstanden som Belønning for sin 
Troskab og M andighed i K rigen.

Om Fam ilien L inderoth findes paa Kgl. Bibliotek 
et M anuskript, som Dr. O. Nielsen har benyttet, dog 
med Forsig tighed  og Forbehold, da dets Indhold er 
tynd t og upaalideligt, hvor der ikke fra andre Kilder 
kan skaffes K ontrol med det. I  Thieles Folkesagn 
(I, 125) findes et »Sagn«, tage t af nævnte M anu
skript, der maa betrag tes som et tem m elig forskræk
kelig t Forsøg paa at paaføre et noget nyslaaet Adels
skjold den ønskede P atina. —  Vi lader nu Dr. Nielsen 
fortæ lle videre om H enrik  L inderoth den Æ ldre.

»1655 var han M ajor ved det skaanske Regim ent, 
da han købte Gods i Nissum Sogn af Jørgen  Kruse til 
H jerm idslevgaard. og havde 1651 forøget sit Gods ved 
at faa Krongods ud lag t i B etaling for tilgodehavende 
Løn af 3800 Rdl. 1656 blev han O berstlø jtnant over 
Landfolket i Aarhus Stift. 1657 blev han Kommandant 
i Fredericia, ved hvis Indtagelse han 30. Oktober s. A. 
blev dræ bt af en K anonkugle. Ved hans Bønder blev 
L iget ført til Nissum Kirke, hvor han havde indrettet 
en Begravelse i T aarnet . . . Da Børnene ved hans 
Død var um yndige, indgav deres Værge, Laurids Be-
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lov paa Gudum Kloster, 1662 en Jordebog saaledes:
> K ongensgaard Hovedgaard med 2 Boliger, paa G run
den ere byggede, kaldes Sønderskov og Forum bjerg, 
saa vel som 2 Gadebuse. er 24 Tdr. H k.; siden er af 
salig H enrik Linderoth lag t øde og Gaarden under
lag t en Gaard, kaldet Smørpøt, hvis M ark nu bruges 
under Gaarden, ia lt er saaledes Hovedgaarden 30V2 
Td. H artkorn«. — Tillige med Bøndergodset var der 
218 Tdr. H artkorn , der gav en aarlig  Ind tæ g t af 2 2 0 1/2 

Daler. — 11. M arts 1668 udstedtes B efaling om Skifte 
mellem hans 2 Sønner, da den ældste H enrik, var 
kommen til Alders og agtede at begive sig til frem 
mede Lande. Da udlagdes til H enrik K ongensgaard 
med 3 Boliger paa Gaardens M ark, af hvilke Foldris 
var øde, men Sønderskov og Forum bjerg  dyrkede . . . 
desuden fik han en Del K ostbarheder og* 1000 R igs
daler i rede Penge. H e n r i k  L i n d e r o t d  (den 
Yngre) rejste derpaa udenlands og studerede ved U ni
versitetet i Lejden, men drog hjem  efter 3 Aars F o r
løb, hvorpaa han blev K ornet under Oberst Kruses 
Regim ent, steg under K rigen med Sverrig til R itm e
ster og tjen te under G eneralm ajor Svanevedel. P aa 
Grund af sine Saar m aatte han im idlertid tage sin Af
sked og drog hjem  til K ongensgaard. H an giftede sig 
derpaa med en D atte r af Yentzel R othkirk  til Krogs- 
gaard, K irstine R othkirk , der opholdt sig hos sin 
Svoger, M ajor Sehested paa Rydhave . . . 1695 gjorde 
de et gensidigt Testam ente, og hun døde snart efter, 
hvorpaa han tog sin Broderdatter. D orothea L inderoth, 
til sig . . . Medens han var udenlands, opholdt hans 
nygifte Broder Klavs, sig nogle Aar paa K ongens
gaard, indtil han selv kom hjem  som gift. Klavs har 
dog ejet nogen Del i K ongensgaard ; thi i 1680 afstod 
han sin P a rt til Broderen, H enrik. (Klavs boede senere 
i Sodborg i Rom, hvorfra han flygtede paa Grund af 
et D rab; han kom til England, hvor han skal være
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bleven R itm ester).
U ag te t K ongensgaard 1683 var en komplet Ho- 

vedgaard med ia lt 232 Tdr. Hk., var Om stændigheder
ne ringe. 1677 opføres i S kattelisterne 3 Ildsteder, 1 
H est ,2 Køer, 4 Øksne. 1678 beboedes Gaarden af 
Klavs Linderoth, der havde 2 Tjenere og desuden 1 
Tjener* sfom tilhørte  velbyrdige H enrik L inderoth; 
da var der dog 2 Heste, 3 Køer, 1 Ungnød, 3 Kalve 
og 3 Svin. — 1705 opholdt sig her H enrik L inderoth 
og velb. Jom fru Dorothe L inderoth. — 1710 opføres 
som E je r Jens Vandborg i Lemvig, der drev Gaarden 
med sine T jenestefolk; »men paa Gaarden opholder 
sig R itm ester L inderoth; han er ikke ansat til Skat, 
form edelst hans slette Tilstand«. 1691 havde han dog 
g jo rt et Forsøg paa at ophjælpe sin Tilstand, idet han 
indgav en Ansøgning til Kongen, hvori han forklare
de, a t han ikke var m æ gtig at gøre K ongensgaard 
kom plet, fordi næsten alt, hvad han havde, baade 
ved egen og andre Folks Hjælp, var tilsa t i Kongens 
T jeneste, hvori han  havde tjen t sig op i 19 Aar fra 
M usketer til R itm ester under Oberst Johan Rantzau, 
medens denne kommanderede R ostjenesten, og under 
Oberst Svanevedels Regim ent, hvor der var betroet 
ham  et Kom pagni. P aa  K ongensgaards Forbedring 
havde han anvendt en Del af sine M idler, men var nu 
afskediget af K rigstjenesten , og da Gaarden var 
b r æ n d t ,  var han kommen i stor V idtløftighed. Af 
hans Faders Tilgodehavende hos Kronen stod der 3000 
R dlr. til R est, som han dog ikke understod sig i at 
søge om, men om Skattefrihed lige med priviligerede 
Gaarde. Kongen indrømmede ham , , , 3 Aars Frihed 
til at kom plettere Gaarden, et Tilbud, der ikke kunde 
ny tte  ham.

Af M arkbogen for 1683 ses det, hvorledes Jo r
derne blev drevne. En M ark dyrkedes med 1 Kærv 
R ug, 1 Kærv Byg, 1 Kærv S tubrug, 4 Kærv Havre
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og hvilede i 13 Aar. Æ sbjerff, sydøst for Gaarden: 1 
Byg, 2 Rug, 8  Havre, hvilede i 13 Aar. Æ rte d a l: 2 
Rug, 1 Stubrug, 5 Havre hvilede i 15 Aar. Lundsdal. 
sønden off vesten K irken: 1 Byff, 1 R ug, 1 Stubrug, 
4 Havre, hvilede 14 Aar. Sm ørlyng: 1 Byg, 2 Ruff, 
4 Havre, hvilede 12 Aar. Sm ørpøttoft, norden K irken: 
2 Byff, 1 Ruff, 5 Havre, hvilede i 14 Aar. TTdmarksjor- 
den, der ikke blev gødet, saaedes med 5 Kærv Havre 
og hvilede 11 Aar. Pugpøt, vesten for K irken: 5 Havre 
og hvilede 18 Aar*).

H enrik Linderoth døde den 27. F ebruar 1713.
Det ser jo underlig t ud med den ringe B esæ t

ning, der nævnes ovenfor. F orklaringen er vist den. 
at Gaarden har været bortforpagtet, og at L inderoth 
saa har beholdt lid t til eget Brug. I  1682 angives nem 
lig  de skattep lig tige Genstande saaledes: Velbaarne 
H enrik Linderoth, 1 Tjener, 1 Avlskarl, 2 R øgtere, 
1 Pige, 1 Hest, 2 Hopper, 2 Foler, 22 Stude af 4 Aar, 
50 under 4 Aar. 6  Køer, 8  TJngnød, 50 Faar, 2 Svin. 
— Ca. 1707 solgte R itm esteren Gaarden til Forne g- 
te r paa Ryssensten. Niels W ellegaard, der døde paa 
Gaarden 1708. H ans Enke, Ingeborg  Høst, solgte 
1709 Gaarden og flyttede til Gudum Præ stegaard . 
Jens Lauridsen Vandborg, Købmand i Lemvig, som 
havde faaet Gaarden ved Auktion, drev den med 
>Gksnes O pstaldning og S tutteri« . T 1715 afstod han 

Købmandshandelen til Sønnerne. Laurids og Peder 
og flyttede til Kongensgaard, hvor han døde A aret 

efter. Han blev begravet i en af ham ind re tte t F a 
m iliebegravelse i et Kapel paa Resen K irkes ø°tre Side. 
Ca. 1850 blev K apellet delvis nedtaget, og K isterne 
nedsatte i K irkegaarden. Ved hans Død ansattes Kon
gensgaard til Værdi af 10,000 R igsdaler, medens han 
selv ved Auktionen havde givet 1010 Rdl., dog havde

*) Sk Vandf. Herreder, 70—74.
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han ogsaa tilkøbt noget Bøndergods. U nder disse for
skellige E jere blev R itm esteren ved at bo paa G aar
den; hans T ilstand var dog ikke helt daarlig han be
holdt saaledes P an t i den for 1000 Rdl. og ejede ogsaa 
en Tid Nissumby. Ved sin Død efterlod han sig saa 
m eget, at hver kunde faa sit, og Slægtningenes be
troede M idler var ogsaa til Stede; men saa blev der 
ogsaa knap 12 Rdl. tilovers. —  Der findes i Lands
arkivet et in teressan t Skifte efter ham, som dog er for 
v id tlø ftig t til her at anføre. Arvingerne var F ru  
Sofie Kaas til Faddersbøl, B roderdatteren, Dortea 

Linderoth, (hun blev efter R itm esterens Død gift med 
en Bonde. Thomas Larsen, der senere skal have ejet 
Skibstedgaard i Ty), endvidere Brodersønnerne, der 
alle tre  var i K rigen. Det var de 3  L ø jtnan ter: H enrik 
L., Chr. Enevold L. og Iver Krabbe L. Sidstnævnte var 
bleven fanget i det sidste skaanske Slag. Fremdeles 
den afdøde Frues A rvinger: Sofie R othkirk . Enke ef
te r H artv ig  Kaas til U lstrup, nu boende i Faddersbøl, 
V alborg K irstine R.. som sidst boede og døde paa 
H annæs B isgaard som E nke efter Niels Lange. Den 
fjerde Søster, hvis Navn ej vides, skal være gift i 
Norge og have en D atter, Else, om dem vides intet. — 
Fordringshavere er: Avlskarlen, Villads Poulsen, 
hans Løn til M ikkelsdag (men han maa nøjes med % 
Aars Løn. 7 Rdl.), T jeneren, Enevold Eriksen, har 2 

Rdl. tilgode, B artskæ ren, M onsieur »Lovis« fra R ing 
købing, som tog R itm esteren under K ur og opvartede 
ham et Aars Tid »til Fornøjelse«, skal have 100 Rdl., 
hvoraf han endnu h ar 53 tilgode. Sognepræsten. Hr. 
Tobiesen, h a r 4 Rdl. tilgode. Desuden faar han efter 
Fordring  4 Rdl. for den salig Mands N edsættelse udi 
Begravelsen. D ortea L inderoth faar 64 Rdl. til Be
gravelsen. og Peder E riksen i N. Touborg for L ig 
k isten  at lave, sam t for den uderste K istes B etræ k
n ing : 5 Rdl. 5 M. 6  Sk. — Det ses af Skiftet, at R it
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mesteren har haft noget af Gaardens Tord. deriblandt 
det Stykke fra  N. Touborg. Han har ogsaa Avlsred
skaber og Besætning, nem lig 4 Heste, 4 Køer. 4 F aar 
med Lam og 1 Galtsvin. (W andborg har vel saa kun 
holdt Fedestudene). P aa Loftet har han haft 2 Tdr. 
Rug. 4 Tdr. Byg, 2 Tdr. M alt og 6  Tdr. Havre, som 
er m edgaaet til Begravelsen. B landt andre T ing har 
R itm esteren ogsaa haft en Kaleche. — I  Jom fruens 
Kammer findes en lille Jernkakkelovn, i S tuen en stor 
gi. Yin dovn, bræ kket, og i den salig M ands Sovekam
mer en Jernbilæ gger, som er bræ kket. Da jeg  sad og 
læste dette i Arkivet, tæ nkte jeg. om det kunde tæ n 
kes, at R itm esteren kunde træ ffe at være i saadant 
Humør, at han har knaldet Kakkelovnen! R im eligvis 
uden Grund kom jeg til at tænke paa denne F lyve
grille. da A. Chr. G antris kaldte ham »den gale R it
mester« og fortalte, at naar han var rig tig  tosset, k u n 
de kun hans Faders F arbroder styre ham. D et kan  jo 
ikke passe med Chr. Bertelsen i Karhøj, der var født 
1760. Men i Henhold til den E rfaring , at en H istorie 
tit »gaar over« paa Fortæ lleren, kan jeg  tæ nke mig, 
at han har forta lt den om et ældre Medlem af F am i
lien og at det har været den i S kiftet nævnte Tjener, 
Enevold Eriksen. A. C. G antris fortæ ller nem lig ogsaa 
om en af sine Forfædre, som han kalder »Jenvold i 
Høgsgaard«. 'Sam m e Jenvold skal have været en væl
dig Jæ ger, og det af gammel Tids Form at. H an »ind- 
kredsede« tit en H are og gjorde saa Kredsene m indre 
og mindre, indtil han kunde tage den med H æ nderne; 
den kunde jo ikke gaa uden for Kredsen. For R esten 
var der ogsaa en af de kvindelige Aner, vistnok Jen- 
volds Kone, der kunde lidt mere end sit Fadervor. 
N aar det om Vinteren kneb med Mælken, gik hun og 
Nabokonen ned i P. Skrædders Dal (en »Sniger« op fra 
M arselbæk) og øste Vand op af Bækken, og deraf 
kærnede de det dejligste Smør. — Desværre gaar
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Horsens H ospitals P ap irer og* Nissum Kirkebog ikke 
saa lang t tilbage, saa jeg  kan ikke bevise, at der bar 
været en Enevold i H øgsgaard. Det maa altsaa staa 
hen, om R itm esterens Sygdom har slaaet sig paa 
H jernen. En E n e v o l d  s d a t  t e r  findes der i K irke
bogen og hun kan m ulig være en D atter af den gæve 
Jæ ger.

Dr. N ielsen fortæ ller, at dengang Ingeborg Høst 
og R itm esteren boede i Kongensgaard, kom de 2 F a 
m ilier ikke godt ud af det. I 1709 klagede hun over, 
at R itm esterens Brodersøn, Iver Krabbe, mod hendes 
Vilje og med Gevalt havde tage t hendes R øgter til 
Soldat og dertil »uførmet« hende selv paa hendes 
Gaard. Hun klagede ogsaa over Jom fru D ortea fordi 
denne havde sagt om hende, at hun havde skjult 
> Drengens« Klæder.

Af Fam ilien Linderoth levede den ovennævnte 
Henrik Klavsen L inderoth, som blev K aptajn, paa sine 
ældre Dage i V. Døvling i Skarrild og skulde i 1743 
svare 49 Rdl. i Skat af sin Formue, som anslaas til 
1700 Rdl. Han havde tjen t H ans M ajestæ t i 45 Aar og 
er nu 70 Aar gammel og mener, at han bør være fri 
for Skat. — Den 4. O ktober 1748 frem stillede han 2  

Børn for Ham m erum  H erreds T ing for at faa dem lyst 
i Kuld og Køn. »saasom Lykken og Lejligheden ikke 
saaledes vilde have føjet sig, at jeg haver kunnet be
give m ig i Æ g tesk ab ; jeg har nem lig været i K rigs
tjeneste og staaet ved det sønderjydske Landeværn 
under G eneralm ajor Nummesen til min høje Alder. Og 
som jeg  er 76 Aar gi. dertil, saa skøder jeg og giver 
jeg  her for R etten  . . . til min Søn. Claus Linderoth, 
300 Rdl. rede Penge«. (Han faar nogle flere Ejendele, 
og D atteren  faar V. Døvling m. m.) . . . Datteren, 
Dortea. var da 13 Aar gi., Claus, 16 Aar gi. S idst
nævnte blev senere Degn i G jellerup.

Herm ed slipper vi Slægten Linderoth, der synes
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at have haft mange gode og m andhaftige Egenskaber. 
Det var en utaknem lig B estilling at være K rigsm and; 
de, som slap med Livet, m aatte trøste sig med Æ re n ; 
thi de pengearm e Konger kunde sjæ ldent udrede mere 
end en Brøkdel af Lønningen. Men paa Pladen paa 
R itm esterens K iste i Begravelsen i Nissum K irke stod 
en smuk Gravskrift, der ender med følgende velfor

tjente »Æ resdigt«:
»Her ligger H enrik Linderoths Been — af ædel 

Byrd og Stamme — af tapper Mod; jeg  vislig meen — 
hver sige skal det samme. — Hand prislig  var, ihvor 
han var — blandt andre Kjecke H elte —  sig ufor
sagt og frejdig bar —  heldst naar det haardest 
gjælte. — Nu er han død. Hans Ros skal dog — hos os 
ey nogensinde — for Troskab og hvert herlig t Tog —■ 
1 illades at forsvinde. —  Den gode S triid  han sidst 
har striid — thi Sjælen er i Gemme — og løver nu 
sin Skaber blid —  i F red med Englestem m e«.

Allerede 1716 blev Jens Vandborgs E nke g ift 2 . 
Gang med Købmand, senere Kam m erraad, M athias 
Pedersen i Lemvig. H an var Søn af Købmand Peder 
Madsen, havde selv en overmaade stor Handel og var 
m eget velstaaende. 1 Skattelisten  for 1743 angives 
hans Form ue til 33,653 Rdl., og han sæ ttes til en Skat 
af 747 Rdl., medens Byens næ strigeste Mand, Køb
mand Niels Jakobsen som tillige var E je r af Kabbel, 
slipper med 336 Rdl., og Nr. 3, Hans Vandborg, kun 
yder 205 Rdl. Da sidstnævnte var hans Stedsøn, og 
Niels Jakobsen var g ift med hans Steddatter, kan man 
her tale om et v irkelig t K øbm andsdynasti. — M athias 
Pedersens »Handel, Næ ring og B rug bestaar i grove 
V arer saasom Salt, Jern , Tømmer, Tjære, Hør, Hamp, 
Humle og Fedevarers Indkøb«. U nder ham opnaar 
H erregaarden sin sidste Glansperiode. H an tilkøber 
Bøndergods. saa K ongensgaard nu igen bliver en pri- 
viligeret og kom plet Sædegaard med godt 200 Tdr.
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H artkorn  Bøndergods, 22 Tdr. Hk. Hovedgaardsta.kst 
og* Nissum K irke m. m. Da kan havde købt Kirken, 
kom han i Strid med Bønderne om den. Dog beholdt 
han K irken, som han holdt i god Stand. Desuden op
byggede han det nedfaldne Degnehol, saa Sognet led 
ikke nogen Skade ved ham. — Hovedgaarden h yg 
gede han op, og han har vist ogsaa haft Omhu for 
M arken. I  en Indberetn ing  fra Byfoged Søren Faber 
fra den Tid hedder det: »Gaarden bestaar af Salshus 
med øvrige B orgegaardsbygning (Fløje), alt med 
B indingsværk og teglhæ ngt. Ladegaardshusene er or
dinær B ygning med S traatag . Gaardens, saavelsom 
Sognets M ark er grøn M arkjord, bekvem til Rug, 
Byg og Havre«. I  1743 har M athias Pedersen en F or
pag ter paa K ongensgaard som hedder Niels Jesper
sen, som har 2 Karle, 1 D reng og 1 P ige ; han svarer 
i K opskat 16 Rdl. og 90 Rdl. af sin Formue, som ud
gør 4500 Rdl. I  1720 svarer han ialt 85 Rdl i Kop-. 
Karosse- og K væ gskat; han svarer hl. a. af 6  Heste. — 
K am m erraaden har tæ nkt paa at faa indrette t en F a 
m iliebegravelse i Nissum Kirke, og han har sikkert 
glæ det sig til at slaa sig til Ro paa sin smukke Herre- 
gaard paa sine gamle Dage. Men den Tid kom aldrig. 
H an døde i Lem vig 1745, 57 Aar gi. — Hans Enke 
lod L iget føre til Resen Kirke, hvor han stededes til 
Hvile ved Siden af hendes første Mand. K ort efter 
klagede Byfogeden til S tiftam tm anden over at det var 
gaaet altfor flot til ved Jordefærden. Begravelsen og 
Ceremonierne havde været ud over hans Stand og S til
ling  og den kongelige Forordning. A aret efter skæn
kede K am m erraadinden 500 R igsdaler til et nyt Skole
hus i Lem vig; det staar sikkert i Forbindelse med Be
gravelsen — saa skulde der ikke snakkes mere om den 
Sag! — Hun overlevede Kamm erraaden i mange Aar 
og døde i 1759. Den 25. Septem ber holdtes der »Pa- 
rentation« over hende. Hun var født i Lemvig 1678
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(døbt den 8 . M arts) og opnaaede en Alder af 81 Aai 
5 Maaneder. Hendes Fader var den Side 57 nævnte 
Mads Christensen, Købmand i Lemvig. 1 sit første 
Æ gteskab havde hun 4 Sønner og 4 Døtre og i sit 
andet 3 Døtre. Af disse Børn blev G ertrud Marie g ift 
med Præ sten Poul Borreby i Gudum (og senere med 
hans E fterfølger), Ane Marie blev gift med Niels J a 
kobsen til Kabbel, og K irstine blev i 1746 g ift med 
Kammerraad H. W. R ichter fra  Fredericia. Til ham 
afstod hun K ongensgaard i 1755 tillige med K irken 
og Bøndergodset for ia lt 14,000 Rdl. H andelen om
fattede: 1 N i s s u m :  K ongensgaard med Afbyggerne, 
Sønderskov, Bak. Veje og Forum bjerg, endvidere: 
Ejdal, Lindsbol, S. Touborg, L. Borum, Halds Bol 
med Faarborg Skausgaard, Ousgaard, N ørballe,Broks- 
gaard, Grebsgaard, Østergaard, Nissum by med den 
halve Midt i By og K irkejorden, N ygaard med den 
anden halve Midt i By, Støvlbæk, 0 . Stokholm, som 
Jørgen Christensen ibor, N. Touborg, som David P e 
dersen ibor, sam t Jens M altesen, H undskjæ r. G antris, 
Store og Lille Kam strup, N. Byskov, B jerg, Karhøj og 
Varhede, et Hus, hvori N atm anden bor. Ia lt I I 8 V2 Td. 
H artkorn. —  I  F a b j e r g :  Prebensgaard. Lisom- 
kjæ r med 1 Hus, Lundsby, Ørvejle, Korslund med 1 
Hus, Hauballe, Bugensbol (B uggesbol?),Svendsgaard, 
R attrup  og T inggaard, ia lt 33% Td. Hk. —  I  G u 
d u m :  Østergaard, T rab jerg  Rimme. —  I H u m l u m ;  
Gaden. — I  0  1 b y : Øster Ølby. —  I  R e s e n: Knar- 
borg, K jæ rsig og Resenby. —  I T ø r r i n g :  Lykkes- 
gaard, Agger, G rantsgaard, T ørringbjerg  med Lille 
Øre, Høgelundsbol og H um m ershus. Endvidere N. 
Nissum K irketiende, som sk atte r af H artkorn  30 Td. 
— D eraf svares lO1/^ Td. Rug, 51 Tdr. Byg og 23 Tdr. 
Havre, sam t Hoveri og Landgilde til Gaarden af de 
K irkejorder, som er lag t under S. Byskov, H yldgaard. 
Agergaard, Nissumby, Karhøj og H øgsgaard, hvoraf
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ialt svares IOV2 Td. Byg. E ndelig : 1 Stk. K irkeeng, 
som bruges under Kongensgaard.

For H. W . R ichter, som var B orgm ester i F rede
ricia laa Kongensgaard jo ikke videre bekvemt, og 
saa snart den gamle Kam m erraadinde havde lukket 
sine Øjne, satte han hele H erligheden til Auktion, 
ved hvilken Lejlighed mange af Nissumbønderne blev 
Selvejere (1760). H erregaarden med Nør Touborg og 
K irken blev tilslaaet Bertel Nikolaj W older, vistnok 
en Søn af P ræ sten i Resen, Anders Bertelsen W older. 
H an efterfu lg tes (efter 1766) af O. C. Hovedstrup, der 
døde 1774, 31 Aar gammel. Hans Enke, Christiane 
Marie Overgaard (fra H elligkilde i Ty), blev g ift 2. 
G ang med Chr. Iversen Quistgaard (død 1780) og
3. Gang med Chr. Fogh, senere E jer af Ørum, fra 
hvem Gaarden i 1784 ved Tvangsauktion kom til Chr. 
B reinholt, Kabbel. —  I  Folketæ llingen 1787 kaldes 
hans Søn, den 28aarige Jens Breinholt, Sædegaards— 
ejer. Hos ham opholder sig hans Søstre: M ariane, 22 
Aar, K irstine 6  Aar, og Karen, 4 Aar. Desuden 3 
Karle, 1 D reng og 3 P iger. Jens Breinholt blev gift 
med K aren Stokholm og kom senere til S. Byskov. — 
M ariane blev i 1795 g ift med Forvalter paa Rydhauge, 
Niels Chr. Lund (vistnok af samme Slægt, som P. 
Lund paa Skivehus), der nu kom til at bo paa Kon
gensgaard  mere end en M enneskealder. —  Inden vi 
forlader 1700erne kan der være Grund til at nævne, 
at der i Tidens Løb h ar boet andre Folk af Betydning 
paa Gaarden end E jerne: Fuldm æ gtige eller R ide
fogeder, hvad de nu har heddet, Forvaltere osv. — 
M ange af dem er vel helt glemte. I  1643 nævnes Hans 
Jørgensen i Kongensgaard, hvis Kone er bleven be
gravet i K irken. I  Ingeborg Høsts Tid er hendes af
døde Mands Broder, Jens Christensen, Ladefoged paa 
Gaarden. Senere frem træ der Peder Eskilsen paa sin 
M admoders Vegne. 1732 nævnes Peder i Kongens-



95

gaard. 1743 er Niels Jespersen Forpagter. 1 mange 
Aar fra ca. 1763, nævnes P. Sløck paa Kongensgaard. 
Endnu 1784, da Gaarden averteres til Salg, beboede.s 
den af P. Sløck. Besætningen opgives da til 2 Kvier, 
18 Køer, 1 U ngstud og 36 Stude over 3 Aar. Der fe
des altsaa stadig Stude, men Koholdet er samtidig 
blevet af noget større Betydning.

»Gamle Lund« omtales endnu i Nissum ; men man 
véd ikke synderlig at fortælle om ham, udover at han 
ombyggede Gaarden, der nok er bleven slemt forfalden 
under de skiftende E jere hvoraf de fleste ikke opholdt 
sig ret m eget paa Gaarden. — 1 1802 omtales Kon- 
gensgaard i Anledning af Skatteansæ ttelse saaledes: 
»Agermarken mild m edLer og Sand; bankerig  og svær 
at drive. M aadelig H øbjerring paa B aarer og Gesteng. 
God Græsning. In te t F iskeri. M angel paa Ildebrænd- 
sel. Værdi 62V2 Rdl. pr. Td. Land«. I 1801 nævnes 
Kongensgaard Vejrmølle (deraf Navnet M øllebakken). 
— I 1817, efter Om bygningen, beskrives Gaarden saa
ledes: Stuehus mod Nord, Grundm ur, S traatag , 3620 
Rdl., Øksenhuset mod Nord, Egeundertøm m er og Fyr- 
overtømmer, Øksenhus, Vandhus og Faarehus, 1540 
Rdl. — Lade mod Øst med Agerum, Tavlm ur. — 
Stald mod Syd, 37 Fag. H estestald, Gæstestald, Vogn
remise, Lynghus og Tørvehus. — Smedehus nord for 
Gaarden, 4 Fag, Tavlmur, med Smedeesse, 1 P a r Blæ
sebælge, 1 Ambolt, 100 Rdl. — Det hele takseret for 
8200 Rdl. En Vejrmølle, forhen sat til 140 Rdl., be
fandtes nedbrudt.

Det nævnte Stuehus har staaet, til det for nogle 
Aar siden blev fornyet af den nuværende E jer. Det 
var en lang, hvidkalket, s traa tæ k t Længe, der maa 
have været en tarvelig  E rsta tn in g  for M athias P eder
sens teglhæ ngte og befløjede Borggaard.

Af Lunds mange Børn er tidligere om talt nogle 
Døtre, som blev g ift i Sognet. Sønnen, L aust M athias
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Lund, boede først i Sønderskov, senere i 0 . Bak. Af 
iians Børn boede M aren i et lille Hus op mod »Kø
benhavn«. Jens var M urer og druknede i min D renge
tid i Lem vig Sø, han blev Landsbyens Navngiver. 
P o u l  B a k  m aa regnes til Sognets O riginaler og til
kommer som saadan en nærm ere Omtale. Han var en 
m eget lille Karl, men havde dog været med i 1864. 
H an var m eget for Løjer og kunde finde paa adskil
lig t i den R etning. — E ngang var han til Høstgilde 
i Nissum by og havde ved den Lejlighed stram m et 
Karlene op i Geled og legede saa Officer, idet han 
red op og ned foran F ronten  paa en Kæp og skældte 
vældigt ud, og Tilskuerne grinede, saa de nær var 
gaaet ud af deres gode Skind. Poul var dengang Tøm
rer; senere, efterhaanden som han blev mere »snap
sig«, gik han mest om kring og satte Hegnspæle og 
holdt sig med Forkæ rlighed til H erregaardene og de 
andre store Gaarde. H an var god til at fortælle K røni
ker, hvoraf m ange især vil mindes H istorierne om 
B y g h o l m  og de store Forhold der. Hvad Evald 
Tang K ristensen har optegnet desangaaende. kan ikke 
nær klare sig i Fantasifu ldhed for Pouls Fortæ llinger. 
H an havde ogsaa visse staaende Talemaader, der vir
kede komisk ved deres stereotype Præ g. N aar han 
saaledes havde h ilst paa en, tilføjede han gerne: »Naa, 
hvordan gaar det, k a ’ du stam p’ æ Strøm?« — Jeg  
mindes saaledes den første Gang, jeg  var med min F a 
der til F o lketingsvalg  i Lemvig, at jeg  tra f Poul, der 
var fuld og straalede af Lyksalighed som en Sol. Han 
fremkom med sit sædvanlige Spørgsmaal, og jeg  gjor
de m ig T anker om, at den gamle selv kunde have 
Møje med at »stampe Strømmen«. —  D et synes dog, at 
han paa sine gamle Dage er bleven noget mere maa- 
deholden. H an fik nem lig bevilget en aarlig  U nderstøt
telse af H jæ lpekassen (eller hvad det nu hed den
gang) paa 40 Kr. aarlig, og paa en Tid, da andre
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Folk klagede sig over Vanskelighederne, gik Poul om
kring og fortalte glædestraalende, at det var farlig  
saa godt hans Penge nu slog til. — En D ag i 1906 
var Poul Lund paa V andring omme i »æ Vejsten«. 
Han gik da ind paa Ramme G æ stgivergaard for at faa 
noget at spise. Men den gamle K riger var bleven træ t, 
og da de kom med Maden til ham, sad han i Sofaen 
og var død. — Hvad den Gren af Fam ilien angaar, tør 
man vel nok tale om »Brændevin«; men gam le Lund 
har ellers haft m ange andre Efterkom m ere, m est be- 
staaende af Gaardmænd og Proprietæ rer.

Da jeg  nu er kommen i Fortæ llerhjørnet, maa jeg  
maaske meddele, hvad mere jeg  kan huske fra  nævnte 
Folketingsvalg. Skønt jeg  efterhaanden har tab t In 
teressen for Politik  og P artigæ ngeri, synes jeg, at det 
er morsomt at erindre, hvad jeg  som 1 0 -aarig oplevede 
ved mit første Møde med denne Form  for »Aandsliv«. 
— Det var Cand. theol. N. Joh. Laursen, der det Aar 
var opstillet mod gamle Aaberg. S idstnævnte var en 
meget klog og dygtig  Mand, desuden m eget afholdt, 
selv af Modstandere, for sin store R etsindighed. Men 
han kunde ikke tale ret højt, hvorimod V enstrem an
den havde en saa k ra ftig  Røst, at man kunde høre 
ham over hele R aadhustorvet og helt om i Sidegader
ne. Jeg  erindrer hans to ordførende Stillere, Touborg 
Jensen og Knud Thøgersen, der flankerede K andida
ten, ikke ulig Vildmændene i det danske Vaaben. Jeg  
har sikkert aldrig  set nogen af dem siden, men husker 
endnu tydelig, hvordan de saa ud: Touborg Jensen, 
anseelig, i rødgraa U lster og Knud Thøgersen 
med et meget »oppositionelt« A nsig tsudtryk  og — 
saavidt jeg  husker — rødskægget. Om den første af de 
to brave Mænd har jeg  senere hørt m eget godt, og 
Knud Thøgersens »Erindringer« har jeg  h aft stor 

Fornøjelse af at læse. — Da nu det var bleven Aften, 
vilde min Plejefader hjem  og kom op at age med en
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anden Nissum bomand; dermed var jeg, som laa bag i 
Vognen, noget m isfornøjet, da jeg  godt vilde have 
hørt »Resultatet«. Netop da vi var kommen op af 
Ø sterbjerg, løftede der sig et væ ldigt Skraal op over 
Bankerne. J. P. Skausgaard, der undertiden var slem 
til at tro det værste, sagde, at denne Gang havde 
Venstre sejret, det var tydelig t at høre, da det var 
um uligt, at H øjrem ændene kunde skrige saa fælt. Det 
var jeg  jo ked af at høre; men med Ungdommens Op
timisme tæ nkte jeg, at man kunde dog aldrig vide, 
m aaske det alligevel var gaaet godt. Den næste Dag 
fik vi da ogsaa at vide, at den gode Sag dog endnu 
denne Gang havde sejret, og det maa altsaa alligevel 
have været H øjrebrøl, vi havde hørt ved denne L ej
lighed . .*). Ja, nu véd jeg  godt, at det er m eget for
kert af mig at begynde at fortæ lle »Historier« midt 
inde i K apitlet om Kongensgaard, og hvis ikke N is
sum var min Barndom serindringers Land, vilde det 
være helt u tilg ivelig t. Men nu skal jeg  være skikke
lig  og vende tilbage til Teksten.

I  1830 solgte Lund Gaarden for 4000 Rdl. Sølv 
og fly ttede til Sofielyst. Den ny E jer, Hans Chr. 
Høegh fra Ram m egaard, kom. tillige med sin H u
stru , F lora Schønau, en D atte r af Byfogeden, til Kon
gensgaard den 1. November 1830. Af hans Børn har 
jeg  kendt Høegh piaa M ørupgaard i Rind Sogn og 
Peder Høegh, som i m ange Aar boede i V raa i N is
sum og døde i Sognet. I 1834 nævnes Hans Høegh 
og H ustru , 3 Børn og 10 Tjenestefolk. I 1835 fly t
tede han til Ram m egaard, som han fik af sin Fader, 
og i 1837 solgte han K ongensgaard til A. C. Steen- 
strup. D et er vistnok H. C. Høegh, som man har

*) Jeg har vistnok været til Valg engang seneie i Lemvig; 
der er altsaa Mulighed for, at en Enkelthed herfra kan være 
„indvandret“ i Erindringen.
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knytte t det Skæmteord til, at . . . vel var der Høg 
uver H øg; men Ram m egaards Høg — ham  var der — 
banderno — ingen Høg over! — H ans Høegh døde 
1873. Den Høg, som var hedenske Forfæ dre kaldte 
IN7 i d h ø g, er nem lig over os alle; han flyver til Døde- 
lijem med Ligene under sine Vinger, sagde de gamle . .

Andreas Cortnum Steenstrup var født paa Nan- 
drup i Flade Sogn den 3. April 1814, blev g ift med 
M arthe M argrethe Lundsgaard, født paa Estvad- 
gaard 29. Septem ber 1813, død paa K ongensgaard 
22. Oktober 1841. Og derefter 2. Gang med hendes 
Søster, Caroline E lisabeth Lundsgaard, født 1. April 
1816 paa Estvadgaard, død 27. Ju li 1871 paa Kon
gensgaard; de oar begge Døtre af Konrad L unds
gaard (Lergrav), de ligger tillige med Forældrene be
gravede paa Nissum K irkegaard. H er findes et F a 
m iliegravsted. Af A. C. S teenstrups Børn var bl. a. 
en D atter g ift med Iver Olesen. Gudum kloster. Søn
nen, Jens K raft Steenstrup, fik K ongensgaard. — 
A. C. Steenstrup byggede de nuværende U dbygninger 
1868, A arstallet s taar paa en Rem i Laden. H an var 
i mange Aar Medlem af Sogneforstanderskahet og 
tog i det hele megen Del i Sognets Liv. H an afstod 
i 1876 Gaarden til Sønnen og døde 1882. — J. K. 
S teenstrup interesserede sig — efter hvad jeg  kan 
huske — især for sit L andbrug; men det var jo det 
meste af hans Tid daarlige Tider, især for det større 
Landbrug, saa trods F lid  og Sparsommelighed, kneb 
det nok alligevel. Sønnen, E jn ar S teenstrup, siger 
derom saaledes: »Om min Barndom stid og Barndom s
hjem m et har jeg  de skønneste og bedste M inder — 
altid Harm oni og Ro, selv om Tilværelsen for mine 
Forældres Vedkommende altid  formede sig som en 
Kamp for Udkommet i de økonomisk vanskelige T i
der for Landbruget. Alt var præ get af Nøjsomhed 

og Flid«. Saaledes svarer altsaa Sønnen, da jeg  spør-
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Rer liam, og det stem m er ganske med, hvad jeg selv 
kan huske. — I 1898 solgte J . K. S teenstrup G aar
den og holdt A uktion over sit Løsøre. Han købte 
s. A. en lille Gaard i Dagnæs ved Horsens, som han 
a tte r solgte faa Aar efter, flyttede derefter til Skan
derborg og var M edindehaver af en Cementfabrik. 
F ly ttede ca. 1905 til Frederiksberg, hvor han døde 
29. Jun i 1911; hans Enke døde 26. September 1921.

- Det vil sikkert interessere Læserne at faa nogle 
Oplysninger om Børnene, der jo alle er vokset op i 
Sognet. — E jn ar Bech Steenstrup, født 7. April 1877, 
B oghandler i R inge, g ift 16. Maj 1910 med Anna 
Fischer, R ingkøbing. — Viggo B. Steenstrup, født 
17. Ju li 1879, teknisk  Ingeniør i New York. g ift med 
Rosa! Christensen, C harlottenburg, Berlin. — Alice 

B. S., født 30. O ktober 1880, g ift ca. 1917 med F a 
brikan t Otto J . Smith, Valby. — Halvor, født 11. 
November 1881, P roprietæ r i Lille Skensved, g ift 
1909 med E lla R iisberg, A skgaard ved M aarslet. — 
Aage, født 4. M arts 1883, g ift ca. 1911 med Edith 
Birkholm, er Farm er i Modesta, Californien.

Den ny E jer, Ole F u ttru p  Christensen, var født 
i Boelhus 1860 og var Søn af Kr. Siej og Johanne 
M argrethe F u ttrup . H an solgte 1904 Gaarden til 
Mads P. Sønderris fra Venøe og døde i L. Surkjær 
i 1921. P aa  K irkegaarden lod han indrette en aaben 
Begravelse med Gravkam m er og Indgang til samme, 
hvori nu han og flere Slæ gtninge hviler.

M. P. Sønderris havde Gaarden til 1913, da han 
afhændede den til R ingkøbing Amts U dstyknings
forening, der udstykkede den. Tilbage ved Gaarden, 
som nu ejes af H a n s  B j e r r e  (fra Kviesgaard i 
F ab jerg ), blev 6,3 Tdr. H artkorn. —  M. P. Sønder
ris, som nu lever i H erning, har skrevet en Afhand
ling om sin Fødeø i Hardsyssel Aarbog. Han har for
ta lt m ig adsk illig t; inen hvis han havde været fra
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Nissum vilde han jo have kunnet fortælle meget 
mere, da han har betydelig Interesse for de gamle 

Minder.
Nogen stor Forandring er der ikke sket med 

Kongensgaard i de svundne A arhundreder før den 
senere Tids U dstykning, som nu skal omhandles. 
Lidt er der jo ændret med T illiggendet. Saaledes fik 
Jakob Vognsen i Aaret 1606 Kongens B illigelse til 
et M ageskifte med 2 Agre (c: M arker), der ligger 
belejligt til K ongensgaard, for 2 andre Agre, der lig 
ger belejligt for Kongens T jener (c: Lensm anden). T 
1634 fik Mogens Sehested til Holm gaard Skøde paa 
en Halvgaard. kaldet Smørpøt. T 1668 nævnes et Sted, 
F o l d  r i  s der vistnok ligesom Smørpøt er lag t un
der Gaarden. Sønderns fortæ ller, at Gaarden engang 
skal være fly tte t lidt. Der er en Holm i Engen, hvor 
den maaske oprindelig har ligget.

Allerede for 300 Aar siden var der i U dkanten af 
Kongensgaard Mark bygget nogle Fæstesteder, saa
ledes nævnes i 1648: 2 Afbyggere og 2 Gadehuse.
og i 1662 nævnes Sønderskov og Forum bjerg, sam t 
2 Gadehuse.

1 b. S ø n d e r s k o v ,  var et Smedebol. De Sme
de, som boede her, synes — efter G ifterm aal og an 
dre Forbindelser at dømme — at have været anselige 
Folk. H er boede i 1683 Smed Mads Pedersen, som var 
E jer af N. Nygaard. — 1728 nævnes Niels Smed. 
1743 kaldes han Niels Hjøllism ed og skal betale 2 
Rdl. i E kstraskat. — Chr. Nielsen Smed nævnes 
1752, da han blev g ift med Anne O lufsdatter fra 
Torngaard; de havde bl. a. Sønnen Ole Christensen, 
født 1765, g ift 1793 med E nke K aren Pedersdatter 
fra N. B 3̂ skov (se Nissum by). — I 1787 bor en an
den Chr. Nielsen Smed (40 Aar gi.) i Sønderskov, 
form odentlig en S læ gtning af ovennævnte. B landt 
hans Børn var Niels Christensen, født 1795 (se Øster-
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gaard). I  1831 bor hans E nke der. — 1840 nævnes 
Chr. Jeppesen, Gaardm and i Sønderskov, 1844 Chr. 
Jensen Bjerg*, vistnok den sidste Beboer. GI. Steen- 
strup lagde Sønderskov ind under Kongensgaard.

I 1829 fik Lund Tilladelse til en U dstykning 
hvis H ensig t var den under Ousgaard om talte »Græn
seregulering« eller U dskiftning. I  1849 skete a tter en 
U dstykning, hvorved fremkom nogle ny Ejendomme. 
I  1851 fik G artner Chr. Jensen Skøde fra Steenstrup 
paa en Parcel (1 d), som bebyggedes og kaldtes Skov
hus. H er boede senere M orten Christensen (Nyholm) 
og nu hans D atter, Laura Christensen. — Sam tidig 
udskiltes 1 f, Sønder Skovhus, hvorpaa, Jens Chr. 
Christensen fik Skøde i 1852, senere hans Søn Jens 
Borbjerg. — l e ,  som længe kaldtes »Søren Tranes 
Hus«, en Parcel af samme U dstykning, beboedes 
først af Jens Chr. Olsen, af hvem Søren fik Skøde i 
1860. Senere boede her bl. a. Sem inarielærer Gade- 
gaard, nu Chr. Liløer. P aa  M arken er opstaaet en 
lille Forstad  til Sem inariebyen F o r i n t  kaldet, 
med Købmand m. m.

Angaaende den ny U dstykning bemærkes, at jeg 
maa forbigaa de m ange »jordløse« Huse, hvoraf de 
fleste i »København«. Derimod skal jeg  prøve kort 
at nævne de nye L andbrug; men mit skriftlige M a
teriale er her noget spinkelt, og F rem stillingen gives 
derfor med noget Forbehold.

M ejeriet E l m e l y  ved Kongensgaard byggedes 
1903. M i s s i o n s h u s e t  1906 og H ø j s k o l e n  
1923. Da M. P. Sønderris afstod Kongensgaard, byg
gede han B r e j  d a b l i k .  Der anlagdes Have i den 
gamle M ergelgrav. (N. C. Sløk viste Vand ud, da der 
skulde graves Brønd). Der var da 14 Tdr. Land. Nu 
har H øjskolen det hele. Bygningen har været lejet 
ud til en Læge. —  D r o n n i n g e n s g a a r d ,  til 
Dels af Sønderskov M ark, 52 Tdr. Land fraskiltes
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1908 af Sønderris til Sønnen, H. P . Jensen Sønder- 
iis. — Endvidere: 1 po, S ø n d e r s k o v ,  Chr. Dam.
— S ø n d e r m a r k  Kr. N ørgaard K ristensen. —
F r e d e r i k  s l u n d ,  Anders Andersen. — 1 z ø,
Niels Andersen. — 1 ab, L u n d s d a 1, Jens M arinus 
Jensen før Laust Sejbjerg. — 1 a s , Andreas Søren
sen. — la  y, Andreas Jespersen. —  1 rm, H ø j -
g a a r d, Anders Ottesen. — 1 a x, Niels A. Volder. 
S. K i r k e b y 1 ay, Andreas Jespersen Nørby. — 
1 n, Knud B ruusgaard. —  l o ,  B a k k e l  y, Chr. B run 
Kyndi (Niels H undskjæ r). — 1 q, Niels Frandsen. — 
(Det bemærkes, at nogle af disse Ejendom m e sikkert 
har ny Ejere, da Optegnelsen er noget forældet).

. . . Som et Slags Forvarsel for den senere L ands
by, K ø b e n h a v n ,  laa allerede for flere H undrede 
Aar siden de saakaldte Bakhuse paa K ongensgaard 
Mark ind mod Ousgaard Skel, tæ t sønden Lande
vejen altsaa om trent der, hvor København nu ligger. 
De omtales første Gang i B irg itte  Brahes Skøde 1648. 
1 Niels W ellegaards Pantebrev  af 1707 nævnes de 2 
Huse, som Jens M ouridsen og Chr. B akke ibor. F ø rst
nævnte døde 1728, 76 Aar gi. — Beboerne i B akke
huse kan nu let følges i K irkebogen. 1743 beta ler 
Jens Nielsen Bak, Tømmermand, i E k strask a t V2  Rdl.
— Det skønnes let at hans Slægt, der har boet i B ak
hus ca. 100 Aar, har været ret anset. T 1755 bor Niels 
Christensen i det andet Bakhus, som da kaldes V e j. 
Bakhusmændene er fri for Tiende og Skat. T 1787 
bot* Jens Bak i Øster- og Rasm us Jensen i V ester 
Bakhus, begge er Tømmermænd. T 1801 er der en 
Enke i det ene Hus, og i det østre bor Søren P eder
sen som er Skrædder, begge har Jord. T 1820 kom 
Zakarias Nielsen og Else Tversdatter til 0 . Bak. De
res Søn. P. Zaka ri assen, vil huskes af m ange som no
get af en Original. — I  1826 fik Jens Ousgaard 
Skøde paa dette Bakhus, som han lagde under Gaar-
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den. D et andet Bakhus (M atr. Nr. 4) havde Propr. 
Lund købt ved A uktion i 1800. H er boede senere hans 
Søn L aust M athias Lund, der døde 1843, 41 Aar gi. 
— Senere boede hans Enke, M aren Poulsdatter, her, 
og senere Jens Sørensen Dahl, der byggede Vindmøl- 
len 1865. I 1873 døde Jens P. B udsgaards Broder, P. 
Chr. Madsen, som Møller her. Senere E jere: Villads 
Pedersen der ogsaa havde Bageri, Niels Chr. Jensen 
1890), og sidst Niels H ald (senere Ousgaard). — E f
te r at Møllen for nogle Aar siden er brændt, og H u. 
sene bræ kket ned, og Jorden lag t under Ousgaard, 
er det sidste Spor af »Bakhuse« forsvundet; men de 
har været ligesom et »Redeæg«, som den senere Be
byggelse har sam let sig om.

Vi skal nu se lid t nærm ere paa Landsbyens Op- 
staaen. D et begyndte altsaa med Bakhuse. H ertil kom 
oa. 1800 N ygaard Hus, og 1805 Splind. Førstnævnte 
Hus blev for R esten liggende og kaldtes senere »P. 
Hauballes Hus«. 1835 byggedes V. Skole, sam tidig 
fraskiltes Søren K irks Ejendom, som maaske 
allerede før var bebygget. H er overfor blev senere et 
P a r  jordløse Huse, og om kring 1850 tillige et P ar 
Ousgaardhuse længere mod Vest. —  Jeg  husker »Kø
benhavn« fra 1884. D er var da, Skolen m edregnet, 17 
Huse, 5 nord for Vejen og 12 sydfor, de 8 med Straa- 
tag  og de 9 med Spaantag. Desuden Møllen, der laa 
tæ t ved Landevejen. Hvad der b rag te Liv var D ag
vognen, der 4 Gange daglig  rumlede gennem den lille 
Stad. Men m est stem ningsfuldt var det, naar Mads 
Jensen, ogsaa kaldet Mads Efraim , lod Posthornet 
lyde en stille M orgen- eller A ftenstund mellem H u 
sene. Alle Nissum boerne kunde Melodien og kunde 
synge R efræ net:

Nu kommer, nu kommer Mads Effram,
han kommer fra Hummelum By . . .

(Mel.: ,,Paa Knejper just ikke . . . “
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Jeg* kunde godt lide den Musik og syntes ikke 
om. at Folk skumlede over den og sagde, at Mads 
(der var uhyre afholdt af store og smaaV kun kunde 
den samme Melodi. Jeg  har spurgt min Kone, og hun 
siger da ogsaa, at han kunde to — saa der kan man 
se! — Men hvorledes har nu Byen faaet det flotte 
Navn? — Derom har jeg  spurgt gi. Niels Frandsen, 
og han fortæ ller, at Navnet stam m er fra 1865, og 
at det nok egentlig  var M urer Jens Bak og gi. B ager 
Jensen, der hittede paa det. Det var jo nok i B egyn
delsen et Skæmte- eler Spottenavn; men det er efter- 
haanden blevet ganske officielt og findes i Traps 
»Danmark« og paa G eneralstabens K ort og andre 
Steder. — Byen er nu bleven en smuk og anselig 
Landsby med Købmænd, B rugsforening, Andels
mejeri (Limfjorden, bygget 1911) m ange Haandvær- 
kere og andre Næringsdrivende. Skole, F orsam lings
hus (nyopført 1920), Friskole (nyopført 1915), B rev
sam lingssted o. s. v. — Færdselen er nu Øget paa 
I.andevejen; men de poetiske Dagvogne er bleven af
løst af de mere prosaiske Biler. —- D et tog dog Tid 
med Afløsningen. Noget efter A århundredskiftet saa 
jeg  det første Forsøg paa at drive en R u teb il; men 
den var ikke driftssikker og hvis de rejsende ikke 
naaede Toget i Humlum var den jo gal! — Jeg  saa 
den om talte Dag Bilen gaa op ad B akken tæ t ved 
Lem K irke; men inden den kom helt op, begyndte 
den at gaa baglæns nedad igen med de rasende P as
sagerer. Til sidst forsvandt B ilerne helt. E n V in ter
aften tra f jeg L aust Holm ved Humlum St. med D ag
vognen. Jeg  blev eneste Passager og satte mig derfor 
op paa Bukken til Kusken. Vi var rørende enige om, 
at nu var det forbi med Bilerne. Men de kom igen an
den Gang, og da gik Dagvognene bag ad Dansen. 
Turen fra Humlum til Jens P. Skausgaards kostede 
mig ellers 50 Øre.
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F o r u m b j e r g ,  ogsaa kaldet V ester Bak, næv
nes ligeledes 1648. I 1688 boede Lars Jepsen der. I 
1755 Peder M altesen som er fri for H artkorn  og T i
ende og har Tilladelse til at b jerge 4 Læs Ildebrand 
i K ongensgaard Fælle. I 1792 bor Laurids G reger
sen (fra P ilgaard) der; han har købt Stedet af M aren 
V ingaard. B ent Hauskous Enke i Lemvig. E fte r ham 
Mads Jensen Bak, som fik en Parcel fra P ilgaard ; 
han solgte Stedet til Smed Iver Jensen fra  Barslev, 
som døde 1848. D erefter Søren Chr. Andersen, A. 
Chr. C hristiansen Sandholm (1857). Søren Kr. Jen 
sen (1874), født paa Jegindø gift 1872 med Gertrud 
M arie Bentsen fra H undskjæ r og 1891 anden Gang 
med Ane Elis,abet Poulsen. Byggede ca. 1883 V. Bak 
Mølle, som allerede for mange Aar siden a tte r er ta 
get ned. Afstod Bak til Sønnen, Jens Dahl Jensen. 
Den nuværende E jer er Otto Rasm ussen (fra Aaben
raa). P aa M arken var forhen et Hus, hvori en Tid 
boede en Smed. —

E g en tlig  m angler endnu en lille Del af Sognet, 
nem lig P ræ stegaarden, Enkesæ det (gi. Østre Skole) 
og det gamle Degnebol sam t hvad derfra er udstyk
ket. Men dette , tillige med Højskolen og Seminariet, 
er saaledes sammenvævet med Præ sternes og Skole
væsenets H istorie, at der ikke er andet at gøre end 
at gemme det til II . Del. Denne Vanskelighed gælder 
im idlertid ikke K i r k e n ,  og med denne Sognets 
ældste — og eneste fra M iddelalderen bevarede — 
B ygning vil vi derfor slu tte vor Gennem gang af 
Sognet.

Kirken.
1. N. Nissum K irke ligger paa en Bakke, der 

hæver sig 76 m over Havet, og da K irken er anselig 
og forsynet med et svært og ret højt Taarn, syner
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den altsaa viden om. Den har endda forhen h aft et 
Spir, der skal være bræ ndt den 27. Septbr. 1666. Man 
skal dengang* have b ru g t K irken som Sømærke, og 
der siges, at Spiret kunde ses 8 Mil ud paa Havet. I 
min D rengetid lod jeg  mig fortælle, at F jender havde 
ligget ude i V esterhavet og skudt Spiret ned med 4 
sammenlænkede K anonkugler! Skønt denne Krønike 

er af dem, der kan gives 90 pCt. R abat paa er den 
dog et Vidnesbyrd om. at Spiret har levet i T rad i
tionen i over 200 Aar.

K irken er bygget i romansk B ygningsstil af 
Kvadersten paa profileret Dobbeltsokkel og stam 
mer form odentlig fra ca. 1200. Dr. O. Nielsen skriver, 
at den oprindelig bestod af et ret anseeligt Skib sam t 
et i Øst lige afslu ttet Kor. De 2 Bygningsdele stod 
i Forbindelse med hinanden ved en halvrund T rium f
bue med profilerede K ragbaand. De var dækket med 
B jæ lkelofter og modtog Lyset gennem smaa, rund 
buede Vinduer, hvoraf endnu 3 kan følges i Omrids. 
Af Dørene, som havde den alm indelig store, re t
vinklede Form  med aflange, firkantede Overliggere, 
er den nordre bevaret, medens den sydlige er tilm uret 
forneden, og Overdelen tilin te tg jo rt. I  Korgavlen fin 
des en m eget raat tilhugget B illedsten, der skal fore
stille Adam med K undskabstræ et og Slangen. (Man 
har fortalt mig, at Stenen skal være bleven vendt paa 
Hovedet- hvad der jo ikke gør B illedet le ttere  at tyde!) 
—- Hen mod Reform ationstiden er T aarnet blevet ti l 
føjet, Det er bygget i M unkeskifte af store, røde Tegl. 
Det er med Krydshvælvning og sat i Forbindelse med 
K irken ved en anselig M urbue . Der blev da vistnok 
sam tidig bygget Hvælving over Koret, medens Ski
bet beholdt sit B jælkeloft. P aa  dette stod i min D ren
getid (og staar vel endnu): »Bygt 1833«. Herved sig 
tes til en større R eparation med Om bygning af K ir
kens Overdel. Det lille Vaabenhus paa Nordsiden er
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bygget sam tidig med T aarnet. Skibets og Korets Syd
side om sattes 1895 (dengang og en anden Gang i 90- 
erne fandtes Begravelser med Skeletdele under K or
gulvet), og dér indsattes rundbuede Vinduer i den 
oprindelige Stil (B ygningsinspektør J. V. Petersen). 
T Koret findes en G ranitdøbefont, form odentlig lige 
gammel med K irken. A ltertavlen er fra ea. 1600 i 
"Renæssancestil. Dr. Nielsen kalder denne og P ræ dike
stolen for tarve lig t Arbejde. Men denne Bedømmelse 
er for haard. Disse Dele var i 1878 bleven oversmurt 
med en rædsom E g etræ sm alin g : men ved R estaure
ringen er den oprindelige S taffering fornyet og de 
2 Dele er nu m eget smukke. Jeg  har tit som Barn 
siddet under Præ dikestolen og ikke kunnet begribe, 
hvorfor disse Englehoveder (med Præ stekraver) saa 
saaledes ud; jeg  kunde jo ikke ane noget om Vandal
ismen. A ltertavlen har et Billede af K ristus i Geth
semane (fra 1873). Jeg  synes, at det er et af Professor 
Sehleisners kønne Billeder. Oven over et nyt Billede 
af H im m elfarten. Tavlen h ar nu faaet sit oprindelige 
Udseende. D er er ogsaa en lille Inskription, hvori for
tælles, at den 22. Januarii 160 . . gaf S (alig) Søffren 
frantzøn X daler til denne alter taffle . . . E n anden 
Inskrip tion  fortæ ller, at »Anno Domini 1916 blev 
denne A ltertavle restitueret under Nationalm useet 
paa K irkens Bekostning.« Herom senere, ligeledes om 
de lave Bænke, som endnu fandtes i Koret 1929, da 
jeg  besøgte K irken. En A ltertavle af Sølv bærer In 
skriptionen: »Anne Marie. M athias Pedersen«. (I
1766 fandtes ligeledes et Epitafium , ophængt af disse 
to, i K irken). P aa  Væggen i Skibet er ophængt Præ- 
steræ kker. H er hang  i min D rengetid  et Krucifiks, 
der nu form odentlig er sat op paa Loftet, ligesom det 
af Træ udskaarne M ariabillede, der allerede dengang 
stod deroppe. Der var ogsaa en Kirkebøsse, samt en 
lille Tavle. »Der er K irkestævne«, stod der, naar J. P.
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fiudsgaard vendte Tavlen. Det af ham skænkede Or
gel staar ved T aarnhvæ lvingen: »Givet Aar 1916 af 
Sognefoged, Dmb., Jens P. Madsen, Buskgaard«. — 
i Taarnet hæ nger Klokken, der er støbt hos B. Løw 
& Søn i 1873. K irkegaarden er et noget kuperet T er
ræn med Hældning særlig mod Vest og Syd. P asto r 
Bergs L igsten ved Vaabenhuset kunde vist repareres 
for en rim elig Pris. S tæ tter mod Nord og Syd og 
Ligport mod Øst. K irken er nu næsten gaaet op i Be
byggelsen. I min Barndom laa den ensom og ræddelig 
ved A ftenstid. Kom den 10-aarige østerfra, var der 
først at se efter, om »Selvmorderen« stak Hovedet op 
over D iget ved nordøstre H jørne. Saa gjald t det, om 
»Hunden« kom ud fra Stæ tten, det sorte Uhyre. Dens 
Kløer saas altid i Sandet under T aarnets V indel
trappe. Til sidst drejedes ens Hoved for at se, om 
»Heksen« under T jørnen forholdt sig rolig —  og saa 
i Rend op ad Bagerens Bakke! — Men hvad kender 
Nutidens Børn til Spøgelseshistorier!

2. K i r k e n s  H i s t o r i e .  Der har i ældre Tid 
hørt en Del Jord  til K irkerne, saaledes ogsaa til N is
sum Kirke. A ntagelig  er dette Gods skæ nket K irken 
i den katolske Tid af Folk, som ved saadanne Gaver 
har ment at kunne forkorte Opholdet i Skærsilden. I 
Ribe Katedralskoles B ibliotek gemmes H ardsyssel 
Provstis R eg istratu r, angaaende dette Jordegods 
(Grønlunds Sam linger I I I .  31). H er gengives en F or
tegnelse over Skøder eller »Breve«, vedrørende dette 
Jordegods:

64: I t t  pan tt breff paa Perkem ent aff Chresten 
Andersen i Nesum paa 6 agger til Nesum kirck  Aar 
1479. E tt Perkem entz breff paa 2 ørte kuorn aff 
B runsgaardt A aarlig til Nør Nesum kirck, Aar 1517.

67: I t t  Perkem entis breff paa noget Nesum kir- 
ckis Eyendom. D atiert 1476. — I t t  Sandmendtz breff 
paa Nør Nesum kirckis Eyendom 1518.
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68: Siøns W inde paa nogit Nesum Kirckis Jord
1 brennhoit mark 1580. —  Endnu en Siøns Winde paa 
same brennhoit M ark 1580.

71: En herritz tings Dom paa 2 ørte Kuorn aff 
den gaard, Peder Brun iboer, til Nesum Kirche, 1540. 
— Femb Diels Vinder paa skylle til Nesum kirche. 
E r synder skorn wid sin Datum.

73. En skøde breff paa Nesum Kier 1478.
77. Bervisz om noget Kober, som er kiøbt til en 

Klocke til Nesum kirche.
81. Anders Thøgersens Diels W indne at han 

haffuer fordielt Peder Jepsen i Nissumby for 2 schip- 
per biug 1594.

. . . De K irken tilhørende M arker blev gerne 
overladt til Landmænd, som deraf svarede Jordskyld 
(Landgilde). Passede P ræ ster eller K irkeværger ikke 
paa at holde Rede paa K irkens Ejendomme, kunde 
disse let blive K irken »forvildet og fraskilt«. Her 
gengives en Fortegnelse fra  ca. 1600 om Nissum K ir
kes Jordskyld, som ialt udgjorde 4 Tdr. R ug og 20 
Tdr. Byg:

L auritz Søffrensen i Byskow aff agger och Eng 
Vesten høffdebech: 2 Tønder, ringer 2 skp. — Aff 
aggergaard  aarligen Byg 1 tønde. Christen yde och 
Peder Skriffuer i hyldgaard Byg 2 tønder. Schal hol
dis vyn och brød aff. —  Aff Brunszgaard, Søffren 
Søffrensen ibor, Byg: 1 ørte. — Aff Ouszgaard aff
2 aggre, V2 tønde. — Aff 2 aggre i P ilgaardm arch : 
2 gro tt, nu 2 sk. 1 album. — 1 agger paa lisberig, 
brugis til Lundgaard, 1 Skilling, nu 4 alb. — Skinder 
husted och hindes eye, som nu Niels Andersøn och 
Jens Christensøn bruger, 1 tønde. — Aff Sager (?) 
hussted, som nu W illads Pedersøn haffuer i brug, 
Byg 1 tønde. — Aff lille Peder Madszøns gaard, som 
nu Peder Jepsøn i boer, Byg 2 Skpr. — Chr. Peder- 

søns gaard, som nu Marie L auritsdaater i boer, Byg
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2 Skp. — Hoffvenskier, aff 6 aggre, skylder aarlig  
Hyg 8 skp. — Gantherysz, som nu B erthel W illum - 
søn och oluff paa boer. Byg, 2 tønder. — Aff Arndall, 
som Jens Andersøn haffuer i brug, 5 Dir., nu 2 alb. — 
Smørpytt, som Christen Pedersøn i boer, Byg 1 tønde. 
— Af Korchisberig, som er 3 aggre, som Zitzel An- 
dersdaatter haffuer i brug, Byg 3 skp.*).

. . .  Af de her nævnte Steder er Skinder Hussteds 
Mark vistnok gaaet under Nissumby. Chr. Pedersøns 
G aard er Høgsgaard, K orchisberig er Karhøj. I 1655 
har Jacob Grubbe til Kabbel de %  og Jens C hristen
sen i Nissumby ^4 af K irketienden i Fæste. K irke
regnskaber findes fra 1636, i hvilket Aar Jep Chri
stensen paa Stokholm har givet til Nissum Kirke 
Penge 1 Rdl. — U dgifter bl. a. til Kalk, hen tet i Dau- 
berg, og Jern , som er b ru g t til at færdige Laaset med 
paa den nør Kirkedør. 1637 nævnes den sønder K irke
dør. K irkeværgerne formanes til at lade Laas hænge 
for Porten, saa Kvæget til alle Tider om A aret holdes 
af K irkegaarden. Tømmer og Jern  hentes i Lemvig, 
Bly paa Harboøre. Hans B lytæ kker har faaet B eta
ling for at oplægge nyt Bly paa den søndre S tæ tte. som 
ikke haver været Bly paa tilforn. I  1639 nævnes 
K irkeværgerne Jens Pedersen i H yldgaard og Thomas 
Jensen i Nissumby. —  1643 haver H ans Jø r

gensen i K ongensgaard foræret et P a r Voxlys til 
K irken for hans Kones Begravelse i K irken. 1644 er 
der ingen Ind tæ gt, da Fjenderne er i Landet. — 1647 
nævnes Yaabenhuset. Claus Jensen i Stokholm  og 
Christen Madsen i G rum m esgaard er K irkeværger. Til 
M ureren hentes Sand ved Fjorden. —  1650 hentes et 
Læs Sand ved Stranden til at støbe paa. —  1655 k la 
ges der over Jord, som er bleven K irken forvildet og 
fravendt: Der er Jorden til B runsgaard og Ousgaard, 
samt Borum, de 2 Agre i P ilgaard  Mark, de 2 paa 

L isberig  under Lundgaard (lille Peder Madsens
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Ciaard), H unskjæ rs 6 Agre, ligeledes Jorden ved Ar
dal og Ejdal, samt den Jord, som hører ti] Mari, P. 
Smeds Kones Gaard, som nu Anders Greisen bruger 
i Fæste. K ort sag t: Man har passet daarligt paa Kir
kens Jord.

Den anden K irkeregnskabsbog begynder med bl. 
a. en inventariefortegnelse over K irkens Sager:

Kalk og Disk af Sølv, forgyldt. M essehagel af 
m ørkebrun, blommet F løjl med Guld K niplings Kors 
bagpaa. M essesærk. En Kr. d. 4.s Bibel, som »jeg gav 
K irken«, 1 Svanings Bibel i Oktave, 4 Tome, 1 A lter
bog, 1 P a r store M essinglysestager. 1 Ligbaare af 
Fyr, 1 lang Stige, 1 Klok i T aarnet, en beslagen Kiste 
til at gemme M esseklæderne i.

N. Nissum K irkekiste er til endnu, fortæ ller J. 
M. Touborg. Den var bleven frasolgt K irken ved en 
A uktion og kommen til Grøngaard, hvor den henstod 
til 1916 i Tørvehuset. Saa blev den købt af K unst
maler J . M alling for 100 Kr. Senere blev den solgt til
P. J. N eergaard, A unsbjerg, og ved et tilfæ ldigt Be
søg her fik Læ rer Sørensen dens H istorie opklaret. 
Den er af E g  med Jernbaand og saaledes godt rustet 
til at tage de Stød, som Verden jo kan give saadan en 
K iste gennem 300 Aar eller mere! — Vi fortsæ tter 
med U dpluk af K irkeregnskaberne.

K irkevæ rger 1685: Mads Pedersen i Grummes- 
gaard og M orten Olufsen (Torngaard). 1686: For 
K alk og Disk til syge at omstøbe, 3 Mk. 10 Sk. — 
Den øde G antris Eng, K irken tilhørende, nævnes. 
U dgifter til Hans Nielsen Bly tæ kker og hans Svende 
sam t til Bly og Tømmerarbejde. —  1688: Jens Poul
sen i Tved K irkevæ rge; 1689: Jens Christensen i 
Nissum by og Chr. Jensen i Skausgaard; 1693: Peder 
Jensen A gergaard og Chr. Pedersen i Liden Kam
strup. 1694 nævnes Chr. W istesen i Agergaard, hans 
dødelige Afgang. —  K irkevæ rger 1696: Peder Peder



113

sen, L. Borum og Jens Madsen i Ousgaard. Jens Chri
stensen i Nissumbol nævnes. —  1695 skal der holdes 
Syn over K irken ved dygtige H aandværksm ænd, men 
1696 er dette endnu ikke gjort. — 1700 hentes 10 Læs 
Sand i T rab jerg  Rimmer. 1701 er der købt 4 store 
B jælker fra  Norge, 15 R d l.; at hente dem fra Har- 
boøre, 2 Sldr. 4 B jæ lker købes i Lemvig. 1702 næv
nes Gregers Jensen, Nissumbol. Sager H ussted fæstes 
til Poul Jensen, Nissumby. 1706: Mourids Sørensen, 
Hundskjær, og Hans Pedersen, S. Byskov, K irkevæ r
ger. 1708: Anders Jøssen i H yldgaard  og Chr. Møller 
i 0 . Stokholm. 1713: Degnestolen repareres med ny 
Fjæl. 1719: 100 M ursten hentes paa Tvis K loster. —  
16. Nov. 1719 blev K lokken nedtagen og a tte r op
hængt. Der blev købt 2 Skpd. 4 Pd. nyt Jern . Peder 
Eriksen fik derfor og for Klokhusdør, Trappe osv. at 
reparere, saavelsom for en ny Touring til Klokkens 
Kleber, ialt 2 Rdl. 2 Mk. Endvidere for Kost og Sme
dearbejde 1 Rdl. 2 M ark. Derforuden blev fortæ ret 
baade 01 og Brændevin til dem, som hjalp os med 
Klokken at ned- og opvinde, for 2 M ark.

E fte r Ansøgning blev der 27. A ugust 1687 givet 
Præ sten, Chr. Høst, »Benaadning«, at overskydende 
Rest af K irkens Ind tæ gt, som ikke medgik til K ir
kens Reparation, m aatte tilhøre P ræ sten  for K aldets 
R ingheds Skyld; men hans forarm ede E fterfølger, 
Hr. L aurits Tobiesen, m isbrugte B enaadningen, saa 
at K irken forfaldt. B enaadningen blev da tage t ti l 
bage, og Kongen lod K irken sælge ved A uktion til 
Kamm erraad M athias Pedersen. Dog fik den arme 
P ræ st omsider som en Slags E rs ta tn in g  25 Rdl. aarlig  
af K irkens Ind tæ gt. Yed denne Handel vandt K irken 
lidet, hedder det i 1766. Om Klokken hedder det sam 
tid ig : »Klocke — alene een med Insk rip tion : Anno 
1674 har H endrik L inderoth til K ongensgaard og 
Sognepræsten, Hr. C hristen Høst, bekostet denne



114

Klocke at omstøbe, tillige med Poul Eliesen fra Øster- 
gaard og Jep B ertelsen fra  Lemvig« . . . Kaminerraa- 
den og de senere Kongensgaards E jere synes dog at 
have holdt K irken nogenlunde forsvarlig vedlige. De 
senere K irkeejere var R ich ter og Nikolaj W older; 
sidstnæ vnte pan tsa tte  26. April 1763 Kongensgaard 
og Nissum  K irketiende til Niels Jakobsen i Lemvig. 
1789 købte L aust Pedersen, Nissumboel, Kirken. 1791 
hedder det, at K irken, baade uden- og indeni er i god, 
forsvarlig S tand; der er kun M angel ved K irkestæ t- 
terne og Portene, som ventes reparerede næste Foraar. 
— K irken ejedes derefter af Byfoged Schønau, der 
senere solgte den ved A uktion til E nkefru Tetens, 
Yisbygaard, der solgte den til P rokurato r Christensen 
i Lem vig og Proprietæ r Nødskov, som straks efter 
solgte den til Beboerne. F ru  T etens’ Skøde er først 

udstedt 1835; men Overdragelsen maa have fundet 
Sted et P a r A ar tidligere. T ienden .af N. Skausgaard, 
Engm ark, 0 . P ilgaardshus, V. Skole, endnu et P ar Pil- 
gaardhuse, Y. K am strup m. m. ejedes af udensogns 
Folk, da Beboerne ikke havde ønsket at købe Tien
den. 1 1925 overgik K irken til M enighedsraadet.

1803 syner P rovst Lund Nissum K irke: Loft og 
Gulv overalt godt og forsvarligt, T aget helt og tæ t, 
Tøm m erværket forsvarlig t efter for 2 Aar siden g jort 
Hovedreparation, V induerne gode, men der behøves 
indvendig K alkning. Af K irkens 4 Porte  er 1 i for
svarlig  Stand, 2 træ nger til ny Overdel og 1 maa op
sæ ttes af ny. K irkedøren forsvarlig. —  D ette er jo 
ikke saa g a lt; men snart kommer D yrtiden og P enge
krisen og faar den gam le K irke til at bæve i sine 
Grundvolde. 1815 nævnes M urerm esteren Peder Balle 
og G larm esteren, Jø rgen  Finderup, sam t Chr. Smed. 
1816 har Jesper M urm ester faaet 312 Rdl. i Løn, 217 
Rdl. i Kostpenge, sam t 35 Rdl. til Brændevin! Man 
skulde helsen ikke »røre« ved ret m eget i saadanne
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Tider! — N aar man saa endda havde haft alle sine 
Indtæ gter i N aturalier. K irkeengen giver 80 Rdl. i 
Indtæ gt. 1818 sælges Hø og G ræsning for 42 Udi.: 
men i 1825 er Engen nede paa 5 Rdl. — Man plejer 
at give lidt 01 ogBrændevin ved saadan en Lejlighed. 
Det sæ tter altid Auktionshum øret lidt op. 1830 gives 
der 2 Mk. ud til disse Varer. 1853 har P. Hedegaard 
betalt 1 Pot Brændevin til G ræsauktionen. 1878 la
der J. P. Budsgard for sidste Gang skænke 01 og 
Brændevin for 1 Kr. — At læse K irkesynsprotokollen 
i Krisetiden kan faa en Sten til at græde. 1812: Lof
tet har mange Brud, Gulvet i K oret over Begravelsen 
har m ange Huller, da Jorden er sunket fra ; Gulvet 
saaledes farlig t at betræde. M urene er forfaldne. P ræ 
dikestolen, og især Kvindestolene, forfaldne. K lokke
akslen er brøstfældig, Vinduerne daarlige med m an
ge sønderslaaede Ruder og giver lidt Lys. Laasen 
ubrugbar, saa K irken staar aaben. A lterklæ derne for
revne og ikke anstændige. K irkediget forfaldent og 
har mange Skaar. L aager m angler i S tæ tterne. — 
1815: Begravelsen skyder ud og behøver at opfyldes. 
Taget overalt utæ t. M urene behøver U dspækning og* 
K alkning. 6 V induer brøstfæ ldige paa Glas og Bly 
overalt. S tæ tterne er nu helt borte, og K irkegaards- 
hegnet nedfalden næsten overalt.

1816 tages der fa t paa Reparationen, og endelig 
1820 meldes det, at K irken er i god og forsvarlig  
Stand. Men man er jo alligevel kommen noget le t fra 
det, og en halv Snes A ar efter er det g a lt igen,, og 
man er k lar over, at der m aa skrides til en Hoved
reparation. Denne foretoges i Aarene 1832— 34. D er
til m edgaar K irkens In d tæ g ter; K irkeligningen er i 
1832: 1075 Rdl. — Endvidere 400 Rdl.. som m an har 
haft staaende hos Chr. Poulsen i 0 . K am strup. E fte r 
at Amtmanden og Provsten har synet A rbejdet 22. 
Jan . 1834. tilstaas der hver af K irkeværgerne, Peder
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Sdr. Byskov og Jakob G ejlgaard (?), hver 10 Rdl. 
Sølv for deres U lejlighed, naar T aarnets Reparation 
er færdig. Den 18. Ju li 1834 sælges ved A uktion de 
ubrugte og gamle M aterialer for 57 Rdl., hvorefter 
der kan overgaa 44 Rdl. til næste Regnskabsaar. Der 
er købt Tømmer hos M athias Schmidt. Lemvig, Bly 
hos F ru  Lindal (betalt ved Sundet for Blyets og K ir
keværgernes Overførsel). Ligeledes af M athias 
Schm idt Tømmer, der hentes ved Husby. M ursten hen
tes ved Yosborg (der maa betales Bropenge ved Skæ- 
rum bro og Bækm arksbro). For B lyets Overførsel ved 
O ttesund betales af 86 Skpd. Bly, sam t »Drykkepen- 
ge« og T ilsæ t: 2 Rdl. 1 Mk. 3 Sk. —

I 1833 har B lytæ kkeren og hans Karle været der 
i 96 D age; derfor faar Niels H unskjæ r 18 Rdl. i Kost
penge. M aren Grum m esgaard faar Kostpenge for 158 
Dage a 10 Sk., ia lt 26 Rdl. 2 Mk. — Niels Chr. Hyl- 
dahl i Tømmerløn 60 Rdl. 3 Mk. — Peder Jensen, 
M urerm ester, for 86 Dages Arbejde. — For W indlaj, 
som brugtes i 17 Dage: 4 Rdl. 3 Mk. 3 Sk. — Chr. 
Touborg har faaet Kostpenge for et P ar Mand i 87 
Dage. M athias Schm idt har bl. a. faaet 168 Rdl. for 
ia lt 180 Alen pommerske Bjælker.

I 1834 har P. Sauskjæ r og hans K arl i 21 Dage 
faaet 14 Rdl. —  Poul Taage har i 17 Dage lavet Kalk 
og derfor faaet 8 Skilling om D agen; men saa har han 
desuden faaet Kosten hos Jakob Bjerre. De andre 
H aandvæ rkere og H aandlangere faar jo deres P art, og 
Schm idt i Lem vig faar det meste af et P ar Hundrede 
D aler for Tømmer, og F ru  Lindal faar 43 Rdl. for 
Bly. N aar K irken faar denne grundige Istandsæ ttelse 
i 1832— 33, hæ nger det sikkert sammen med, at Be
boerne nu selv er bleven E jere af K irken og dens 
Ind tæ g ter. D et gik vistnok ikke saa galt i Regelen, 
naar K irkeejerne var velstaaende; men ogsaa af N. 
Nissum K irkeregnskab frem gaar det, at det saa sort
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ud for K irken paa de Tider, da den var i Hænderne 
paa f o r a r m e d e  Ejere.

I 1842 har bl. a. P . G røngaard faaet B etaling for 
1500 halvbrændte og 900 helbræ ndte Sten. — 1850 
leverer Laust Touborg 25 Sten til K irken. 1852 har 
man haft en lille E kstraudg ift til R ingn ing  efter E n 
kedronningens Død: 1 Pæ gl Bomolie til K lokken at 
smøre og 4 Skilling daglig  i 15 Dage til Poul Gassi 
i H ospitalet for at ringe med den. —  K irken er nu i 
jævn god Stand; men naturligv is er der jo altid no
get for K irkesynet at sæ tte ud paa. I  1841 hedder det, 
at A ltertavlen bør opmales og forsynes med passende 
S taffering eller Inskrip tioner i Stedet for de paafæ ste
de Oliemalerier, som er iturevne. —  1843 bør Vaaben- 
huset forsynes med Loft,, og Gulvet omlægges. Det 
ny Loft over H øjkirken bør males. P u lp itu re t om
tales. — I  1861 kom en ny Kirkesynslov, og A aret 
efter begynder K irkerne med ny R egnskabsbøger, der 
indledes med en Beskrivelse af K irken og dens In 
ventarium . Lærer Raahede beskriver i 1862 Nissum 
Kirke saaledes:

T a a r n e t s  Højde: 36 Alen, G rundflade: 14% 
X  1 2 5/a Alen. M urtykkelse: ca. 2 % Alen; Kam pesten 
fra Grunden, oven over bræ ndte Sten. — T aget 6 V2 

Alen lodret, B lytag. Fyrretøm m er. Hvælving. M ur
stensgulv; et Vindue af Træ: 2nl12 X  2  Alen.

H ø j k i r k e n :  9Vfe Alen høj, 29x/2 Alen lang, 
16V& Alen bred. M urtykkelse: 2 Alen 2 Tommer. 
Kampesten. Østre Ende: Tinde af M ursten. T aget 8  

Alen lodret. Fyrtøm m er. Loftet fladt, M urstensgulv. 
3 Vinduer af Træ : 2 w /12 X  2  Alen.

L a v k i r k e n :  7Vs Alen høj, 131/12 Alen lang, 
12Mi Alen bred. M urtykkelse: 2 Alen. Af Kampesten. 
P aa østre Ende er Tinden af M ursten, Enden er flad. 
Taget: ö1/? Alen lodret. B lytæ kt, hvadvet Loft, M ur
stensgulv med F jæ l ved Indgangen til P ræ ste- og
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Degnestol. 1 Vindue.
V a a b e n h u s :  4%  Alen højt, Længde 8, Bred

de 7 Alen. M urftykkelse: 1% Sten af M ursten. B ly
tag, lodret Højde 4 Alen. M urstensgulv. 1 Vindue. U d
vendig Dør af Fyr, delt i 2 Halvdøre, aabnes udad. 
Indvendig Egedør, aabnes indad.

K i r k e g a a r d e n .  21,462 K vadratalen Kampe
stensdige udvendig. 5 Tngange, den ene en G itter
værksport, de øvrige 4 er L aager med K linkefald og 
Tilholder. (Ved K ongensgaards U dstykning 1913 blev 
der rundt om K irkegaarden udm aalt 12 Alen som F or
tov, der efter Landm aalerens Opgivelse tilhører K ir
ken).

T n v e n t a r i e f o r t e g n e l s e  (ca. 1862): P ræ 
dikestol i gammel Stil, do. A lter med Tavle med 4 
voksdugsdækkede Spejle med B illeder af Jesu Lidelse 
i Getsemane, Jesus bæ rer Korset til Golgata. Opstan
delsen'. H im m elfarten. A lterbord af Træ. Knæfaldet af 
Træ med Læ derbetræ k og m alet Rækværk. Døbefont; 
dens Kumme en rundt udhulet Kampesten med Træ
dæksel: M essingfad; Foden af kan te t Kampesten. 
45 Stole i H øjkirken og Taarnet. deraf 6 med Døre, 8 
med Fyldingsryglæ n, de øvrige med simpelt Læn 1 
lukket Stol for P ræ sten, 1 do. for Degnen. 1 lukket 
Stol i L avkirken for Præ stens Fam ilie. — Kirkeblok 
af E getræ  med 3 Laase. — D er findes bl. a. en blaa 
Fløjls M essehagel med Sølvkantning og do. Foer. 
Kalk og Disk af Sølv (forgyldt indvendig), et mindre 
Sæt af Sølv til H jem m eberettelser. 2 M essinglyse
stager. 6 Tavler til Salm enum rene (man saa her K ir
kesangeren arbejde med K rid tet!) — M alm kirkeklok
ke. —  2 Bænke (i Koret) til Ungdommen, der assiste
rer ved K irkesangen. — 1 Bøsse af Blik til Indsam 
ling  til det fri Fattigvæ sen, 1 Tavle af Træ til In d 
sam ling i forskellige Øjemed . . . B landt de Ting, som 
ikke nævnes, er P u lp itu re t. D et havde K irkeværgerne
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nemlig* faaet Tilladelse til at fjerne i 1851. Vi gaar 
nu videre med K irkesynsprotokollen.

1862: A ltertavlen og A lterbordet (der altsaa har 
staaet op mod Korets Bagvæg) fly ttes fremad, saa der 
bliver Plads til P ræ sten bag A ltret. P ræ stens Stol i 
Koret bortskaffes. Degnestolen sættes i Korbuen. Sto
len i Koret for Præsitens H ustru  tages bort* og der 
anvises en fast Fruentim m erstol for P ræ stegaarden  
nede i K irken. Knæfaldet fly ttes fremad, og Gulvet 
mellem Knæfald og A lter belægges med Fjæ l. — 
1864: I H øjkirkens søndre Side anbringes et Vindue 
i Lighed med de andre (det andet V indue fra Øst). — 
1873: K irkeklokken, som er revnet, bør omstøbes. 
A ltertavlen som er beskadiget ved I l d e b r a n d ,  
bør repareres. 1876: Ny egem alet A lterskranke. — 
1878: Præ dikestol med Tilbehør egetræsm alet. Kor- 
gavlens G ranit omsættes. Fortov lægges om Kirken« 
— 1879: P aa begge Sider af A ltertavlen anbringes 
grønne Forhæng. — 1888: D er opsættes Kakkelovn i 
Kirken. — 1895 foretoges en grundig R eparation af 
Kirken, hvorved navnlig  Sydmuren om sattes. U dgif
ten beløb sig til ca. 3830 Kroner hvoraf S tenhugger 
Niels Lyr (fra Idom) og M urer M ogens Pedersen har 
faaet om trent de 3000 Kr. — Ved denne Lejlighed 
blottedes ogsaa Begravelsen under A lteret, og jeg  
mindes at have set en lille U dstilling  af D ødninge
hoveder. Hvem de har tilhørt i levende Live. kan vel 
næppe helt opklares. L inderotherne synes jo at være 
begravet under Taarnet. B landt dem, der blev begra 
vet i Korgulvet, var dog Beboere fra Kongensgaard. 
ligeledes fra Præ stegaarden, hvorom senere fortælles. 
Ved denne Lejlighed indsattes ogsaa de tidligere om
talte rundbuede Vinduer. — I 1916 udførtes a tte r be
tydelige Arbejder ved K irken. Man fik da Tilladelse af 
Stiftsøvrigheden til at bruge 2000 Kr. af Tiendeafløs
n ingskapitalen til R estauration af A lterram m en og
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Præ dikestolen ved K unstm aler Johannes Malling, 
desuden foretoges M aling og Forskønnelse af K irke
rum m et ved samme. Den overskydende B ekostning 
herved m aatte man selv tilvejebringe. Desuden an
skaffedes bl. a. en Tavle over P ræ sterne m. m. — Det 
af J . P . B udsgaard skænkede, store Orgel blev op
stille t. D er er ogsaa ind lag t elektrisk Lys.

Med H ensyn til K irkens Ejendomme, da er de 
jo paa en M aade forsvundne, idet de allerede i 1688 
sattes i H artkorn , og der svaredes en bestem t Afgift 
af dem, der senere afløstes med Kornydelse eller Penge. 

Ejendom m ene var gaaet ind under Gaardene: Kon- 
gensgaard, S. Byskov, Hyldgaard, H øgsgaard, Nis- 
sumby. Grøngaard, K arhøj (Jorden ved Karhøj kald 
tes »Sjælstoft) m. fl. — Den sidste Ejendom, som K ir
ken havde R aadighed over, var den saakaldte K i r 
k e  e n g. I  1893 bortsolgtes denne (N. 13, østre Del) 
til P . H edegaard for 1526 Kr., samt 4 Td. Byg aarlig. 
hvilken sidste A fgift maa være den, som han — efter 
R egnskabsbogen —  h ar faaet afløst i 1919. K irkeen
gen var det Stykke, der laa østen for Kalboer M ark.

I  Indberetn ingen  1766 fortæ ller P asto r B ruun at 
»Torden i A aret 1674 skal have slagen ned i Kirke- 
taa rnet og afbræ ndt dens høje Spir og sm eltet K lok
ken«. D a K lokken blev fornyet i 1674, synes der jo 
at m aatte have væ ret noget om denne Historie. Men 
i Y inding gamle K irkebog stod: »Anno 1666, den 27. 
September, afbræ ndte Nør Nissum K irkespir: den var 
saa høj, at den kunde ses 8 Mile paa Havet«. — Den
ne Optegnelse kan man jo ikke komme uden om. Man 
fristes derfor til at tro, at det drejer sig om 2 L yn
nedslag, og at det første har afbræ ndt Spiret, medens 
det andet bl. a. har sm eltet K irkeklokken. M ulig er 
det dog. at K lokken i 1666 vel har tage t Skade, men 
at man dog har kunnet hjælpe sig med den i de 8
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Aar, og at der saa dog kun har været eet Lynned
slag.

I samme Indberetn ing  fortæ lles endvidere føl
gende :

»Paa K irkegaarden, som ligger paa en ganske 
høj Bakke, skal for fast 100 Aar siden sydvest for 
K irken den rasende Ungdom i deres Juleløben gaaet 
ind og i k lart M aaneskin slaaet et Kreds, henved 30 
Karle og P iger, og der i Kreds løbende sunget en 
Sang, Sol, Maane, P laneter og S tje rner til Trods, 
hvorfor da Skaberen vilde sæ tte disse B espottere som 
Choran, D athan og A biram ; en K arl af disse, som var 
bleven staaende uden for K irkediget, der det kom 
ham for, at det i Omløbet tegnede til at synke ned i 
Jorden, saasom han havde sin K æreste ib landt K red
sen, i en H ast var sprungen ind og skal have tage t sin 
Kæreste ved Haanden og saaledes reddet hende fra 
den totale Undergang;, som straks vederfores de øv
rige, som med et sank ned i Jorden og blev borte. Dog 
skal Jorden saaledes have givet sig under Fødderne, 
som Karlen fo’r af Sted med P igen, at der nu fra 
Kredsen, som endnu giver Tegn til Traditionen, skal 
være saasom Vejspor til K i r k e r i s t e n  som er 
utilgroede«.

Som det ses heraf, har allerede P asto r B ruun haft 
en Anelse om, at det er de uforklarlige P le tte r  i 
Grønsværet, der har givet A nledning til Sagnet. — 
Det virkelige i dette Sagn — skriver Dr. O. Nielsen 
— er M indet om, at man højtideligholdt Julen ved 
Runddans med Sang paa K irkegaarden.

(Angaaende K irkeristene og deres H ensigt, se 
Hardsyssel Aarbog, 1932, Side 35).

D et er vel det almindelige;, at der i et Sogn — 
saaledes som i Nissum —  ikke findes opbevaret andre 
B ygninger fra M iddelalderen end K irken. Derimod vil
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man tiest —  i hvert Fald i Vestjylland — finde be
varet et større A ntal Oldtidsminder. — Gravhøjene 
hører jo til det varigste af, hvad M ennesker har op
sat som Vidnesbyrd om deres Liv og Færden i de 
læ ngst forsvundne Tider. De kan sløjfes og bortføres, 
og saaledes er det jo gaaet mange af dem; men de 
staar ikke og falder sammen af sig selv. Det er altsaa 
nærm est noget af en M ærkværdighed, at Nissum Sogn 
er saa fa ttig t paa Gravhøje, som Tilfæ ldet er. Naar 
man har villet tyde dette som et Vidnesbyrd om, at 
her har været faa M ennesker og ringe Bebyggelse og 
O pdyrkning i Oldtiden, kan der vel være noget om det. 
Men adskillige Om stændigheder maa dog her tages i 
B etrag tn ing  der i hvert Fald vejer n o g e t til i mod
sat R etning. Som tidligere om talt har Sognet, i hvert 
Fald  i de senere A arhundreder, været re t stæ rk t op
dyrket. Næsten alle de gamle Gaardnavne synes at 
gaa saa lang t tilbage, som man overhovedet kan vente 
at finde sk riftlige Optegnelser om Enkeltgaarde. Men 
paa saa gam m eldyrket Jord  som den. der findes i den 
største Del af Nissum Sogn, vil m ange Gravhøje i Ti
dens Løb være forsvundne, fordi de har ligget i Vejen 
for D yrkningen, eller maaske, fordi man har haft 
B rug for deres Jord  til Fyld eller til Stenene i dem 
som Vejm ateriale.

Der findes nu næppe andre bevarede Gravhøje i 
Sognet end Vium højene der ligger i Skellet mellem 
Nissum og Gudum, og kun 2 af dem i Nissum. En 
Del flere Oldtidsm inder har der dog været, ogsaa i den 
ret korte Tid, som det er m uligt at faa noget at vide 
om i saa Henseende. Der har saaledes været en Grav
høj —  og snarest flere — ved Ardal. Dr. Nielsen for
tæ ller om den storartede U dsigt, der fra denne lille 
nu opbrudte Høj haves ud til Vesterhavet, samt over 
Ty og Salling. Ogsaa den tidligere om talte Vishøj, der 
nævnes i P ræ steindberetningen 1638, og som kun var
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»en b itte  Knot«, har vistnok været en Gravhøj. Der 
har snarest været flere i denne Del af Sognet, saale- 
des de i 1683 nævnte M ungelhøje og Skrinkhøj ved 
Byskov. Baunhøj vest for K irken og adskillige an 
dre i 1683 nævnte Høje har vel ogsaa været Grav
høje. I Ousgaard M ark hiev der i 1868 i et M osedrag 
fundet forskellige Sølvsm ykker og Sølvmønter, som 
er indlemmede i N ationalm useets Sam linger. P . E j- 
dal fortalte mig*, at der i B akkerne ved E jdal for 
nogle Aar siden fandtes Oldtidsgrave. H er fandt man 
hl. a. en sjælden stor og smuk Urne. Den blev tage t 
op i god Behold. Læ rer Søgaard vilde endelig have 
den og fik den ogsaa, fortæ ller P. E jdal. men hvad 
der senere er hieven af den, véd han ikke. — A. Chr. 
G antris fortæller, at der blev fundet en Begravelses
plads i Kam strup Bakker, sønden for Landevejen. 
Fundet skete ved Grusgravning, og M anden, der g ra 
vede. slap ned i Gram kam m eret. D er blev fundet 6 
Urner. — Ved en nøjere Undersøgelse vilde der sik 
k ert endnu i Traditionen kunde findes et eller andet 
om ældre Fund af Oldsager. —  Men noget synderligt 
B idrag til den ældste Bebyggelse og O pdyrkning i 
Sognet vil vi dog næppe kunne faa frem. Jeg  tæ nker 
mig, at Oldtidsbebyggelsen især har sam let sig paa 
to Steder, nem lig for det første langs Fjorden, hvor 
senere fandtes den lange Stribe af gamle Gaarde, og 
dernæst i Kanten af det jævne og lave Areal i Sønder- 
sognet. H er har, tæ nker jeg, i Oldtiden været, om 
ikke en sammenhængende Sø fra Fenskjæ r til det 
vestligste af Sognet* saa dog et Kær med m eget Vand. 
D ette har va^ret om ringet af Skov, hvorom Navne som 
Lindsbol (?), E jdal, Byskov, Lind L undgaard og 
Skausgaard endnu mindre. Til B estyrkelse af denne 
Opfattelse vilde det sikkert have tjen t — om der var 
bevaret nogle flere Gravhøje i Sognet.

— — Angaaende U dstykningen, som er om talt
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sammen med de gamle Ejendomme, bemærkes, at den 
brugte F rem stilling , af og til kan blive noget om tvi
stelig. Hvis der er sket Sam m enlægning af Jord og 
F ly tn in g  af B ygninger, kan der jo altid være Tvivl 
om, hvorvidt man skal betrag te  den ny Ejendom som 
en F ortsæ ttelse  af den gamle. Man ligesom taber 
Traaden. Nedenfor gengives Gaardenes Arealer i Tdr. 
Land, som det var for 100 Aor siden. Man vil deraf 
kunne se Hovedtrækkene af U dstykningen.

1834: K ongensgaard, 244 Td. — Forum bjerg 17 
Td. — P ræ stegaarden 78. — Ejdal 61. — Lindsbol 24.
— Touborg 33. — Gejlgaard 69. — Grum m esgaard 
67. — B runsgaard  61. —  L. Borum 81. — 0 . Borum 
105. — Y. Borum 108. — Hald 55. — Tved 52. — 
B læsbjerg 53. —  S. Skausgaard 70. — Nissumbol 59.
— N ikolinesgaard 78. — Y. Lundgaard 40. — 0 . 
Lundgaard 31. — Lundgaard Hus 12. — Tvedhus 7.
— Jordem oderen 13^2. — Borum hus 9. — Smedsbol 
12. — Enkesæ det 6% . — P ilgaard  134. — Engm ark 
8. — P ilgaard  H us (1 b) 6. —  S. Balle 96. — N. Balle 
43. — A abenraa 32. — V. Stokhlm  76. — Broksgaard 
$4. — T orngaard 35. —  Studsgaard 42. — N. Øster- 
gaard 111. — S. Ø stergaard 57. — Budsgaard 106.
— G røngaard 53. —  Sandholm 39. — Midt i By 6. — 
N. N ygaard 38. — S. N ygaard 37. — Nissumby 97. — 
Støvelbæk 37. — 0 . Stokholm 49. — Høgsgaard 66.
— H undskjæ r 52 — G antris 54. — L. Kam strup 22.
— Ardal 58. — Y. G rebsgaard 10. — L. Torngaard 
16. — Tudskæ r 9. — P inhork 4Mj. — Splind 8. — 
B jerg  78. — N. Touborg 11. — Meld Touborg
6. —  Y. Skrald 7. — A gergaard 70. — do. Hus 5. — 
H yldgaard  112. — S. Byskov 86. — H yldgaard P a r
cel (2 b) 18. — S. Byskov do. 21. — N. Byskov 78. — 
V. K am strup 77. — 0 . Kam strup 72. — Kaalboer 26.
— K am struphus 10. — Smedslund 13. — Gantrishus
7. —  G røntoft 7. — Karhøj 15. — 0 . Bak 4% . —



125

Degnebol 2XI6. — N. Skausgaard 27 Tdr. L.
Dersom man sam m enligner ovenstaaende med 

Gaardenes nuværende Areal, vil man kunne danne 
sig en M ening om U dstykningens Omfang. Nogle 
Ejendomme er s tæ rk t indskrænkede, andre er helt 
forsvundnø, saaledes Smedsbol, M idtby, N. N ygaard, 
Støvelbæk, Gl. Grebsgaard, L. Torngaard Pinhork, 
Grøntoft . . . .  Men allerede i 1834 er vistnok alle 
Steder, sammen med U dskiftn ingen og U dstykningen, 
de større Gaarde, som har været delt i 2 G aardparter. 
bleven fly ttet ud. saaledes at Gaardene er bleven skilt 
fra hverandre, ogsaa hvad B ygningen angaar. Store 
Borum er bleven til Y. og 0 . Borum, Store K am strup 
ligeledes til V. og 0 . K am strup. Nissumboel er bleven 
delt i 2 hvoraf den ene har faaet Navnet N ikolines- 
gaard. Gaarden V e j e  er bleven til Sandholm og S. 
Nygaard. Lundgaardene er bleven rykket ud fra h in 
anden. Af de 2 H yldgaarde er den ene helt forsvun
den . . .  E t sidste Minde om de gamle »Tvillinggaar- 
de« finder vi i B randprotokollen, hvor det endnu i Aa- 
ret 1818 om Store Kam strup hedder: »Begge G aar
dene er ved Ladebygningen s a m m e n b y g g e d e « .  
(Senere blev de sk ilt fra hinanden, men blev dog lig 
gende tæ t sammen endnu m ange Aar, ind til V. Kam 
strup blev fly tte t sønden Landevejen). Navnene Store 
og Lille K am strup, Store og Lille Borum, Øster og 
Vester Boel, Nør- og Sønder Touborg, Nør- og Sønder 
Byskov o. s. v. m inder os om en Gaarddeling, eller 
snarere en virkelig U dstykning, som har fundet Sted 
for 3— 400 Aar siden, eller m aaske endnu længere til
bage i Tiden; men hvornaar og hvorledes dette er 
foretaget, er der naturligvis ingen der nu kan gøre 
Rede for.

Vil man danne sig et Billede afi, hvorledes N is
sum saa ud for 100 Aar siden maa m an ikke blot se 
paa Gaardenes A realer og tænke sig M arkerne, som
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de har set ud —  uden senere Tiders Forbedringer, 
og m anglende adskillige af Nutidens A fgrøder; men 
man maa ogsaa tænke sig B ygningerne. De gamle 
lerklinede Huse, som saa let lod sig tage ned og 
stable op et andet Sted, hvis man af en eller anden 
Grund fandt det form aalstj enlig t at fly tte dem var 
ved at vige Pladsen for G rundm ur; men set i Afstand 
gjorde dette ikke stor Forskel. Gaardene var simta 
og lave med grønlige eller sortag tige S traatage; i 
lang t højere Grad end vor Tids B ygninger faldt de 
sammen med den omgivende N atur. Det var N a t u- 
r e n, man lagde Mærke til, ikke saa m eget M enneske
nes Værker og deres Boliger. N aar man nu kommer 
til Nissum, har man ondt ved at kende Sognet, saa- 
ledes som det saa ud for blot 50 A ar siden. De større 
B ygninger, de knaldrøde Teglstenstage og den tæ t
tere Bebyggelse gør, at man ligesom synes, at N atu 
ren er træ ng t tilbage. Man har -mere ondt ved at se 
de store L inier i Landskabet og at følge Bakkernes 
og Lavningernes blødt svungne K rum ninger. Man 
færdes vel ogsaa knap saa frit overalt. Man kunde 
dengang —  naar man da ikke ligefrem  gik i Kornet 
—  saa tem m elig gaa overalt og se det hele efter. In
gen Indhegn inger eller spærrende P ig traadshegn  lag 
de sig i Vejen for, at man f. Eks., om man vilde, 
kunde følge en Bæk lige fra  dens Begyndelse og til 
dens Udløb i Fjorden.

Og endelig maa man, om man vil danne sig et 
Billede af Sognet for 100 Aar siden), ikke glemme dets 
fuldstæ ndige M angel paa Forbindelse med Omverde
nen —  Vejene undtaget. Ingen  Postgang, ingen D ag
vogn, ingen af de Traade, der nu vinder sig fra Gaard 
til Gaard. Ingen  andre Sam færdselsm idler end dem, 
man selv kunde skaffe sig. Men dengang var man jo 
heller ikke saa bange for de lange V andringer. Og i 
K irkeregnskabsbøgerne og anden Steds ser man i
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gamle Dage de knirkende Nissumbovogne paa L ang 
fart. Vi ser dem paa Vej til H olstebro eller Harboøre 
efter Tømmer; vi ser dem hente Bly ved Oddesund og 
Sand ved T rabjerg  Rim m er at støbe det paa, ja, vi ser 
dem' snegle sig helt ud til D aubjerg efter Kalk. De 
gamle Nissum bønder har sikkert haft Evnen til at 
undre sig, og vi kan være vis paa,, at de har haft Øj
nene godt med sig paa de lange Køreture.

Af de i »Trap« nævnte form entlig  forsvundne 
Oa-arde eller Gaardnavne er P ilgaard  og B jerg  jo dog 
til endnu og har været der hele Tiden. Smedsbol og 
Støvlbæk er foran omtalte. Østerboel og Vesterboel 
er de to G aardparter af Nissumboel. Tagbro er den 
gamle Form for Touborg. (Nørby Skovgaard er en 
fejlag tig  Skrivemaade for: Nør Byskov Gaard). Ga- 
dehusgaard er maaske det gamle Navn paa Nissum- 
by. Men om S m e d e g a a r d ,  hvor F ru  Ingeborg 
Lange døde 1690, og F a l l ,  kan  jeg  ingen Oplysnin
ger give. Det sidste kunde m aaske være det gamle 
»Foldris«, hvis det da ikke er en F ejlsk rivn ing  for 
Hald og hvis »Smedegaard« er Torngaard (hvor der 
virkelig i sin Tid har været Smedie) kunde Ingeborg 
Lange tænkes at være den »Fru Ingeborg«, hvis 
Minde er bevaret i Traditionen.
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