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RØDDING KIRKE
DA LAUST MØLLER SATTE DET NYE TAARN

Af Marie Jespersen.

Boelsmand Niels Møller og Hustru, Maren, i Krej- 
bjerg havde en Søn, som hed Laust. Han var 

Snedker og Tømrer og en flink, ædruelig Karl. I 
Aaret 1870 var han 32 Aar og endnu ugift. Han var 
meget lille af Vækst og derfor gaaet i Skud.

Paa den Tid var Rødding Kirketaarn meget for
faldent, ja smaskraaddent. Brejnholt til Spøttrup 
samt nogle andre Mænd ejede Kirken, og disse tog 
da Lovning paa Laust Møller til at reparere Kirken 
samt sætte et nyt Taarn og Spir paa. Han skulde i 
Arbejdsløn have 10 Mark om Dagen og saa Kosten. 
Da Laust kom hjem og fortalte sine Forældre det 
om den Akkord, blev de meget betænkelige og 
raadede ham indtrængende derfra, for, som de sagde, 
han kunde sikkert ikke fuldføre det. Og desuden var 
de bange for, at han skulde styrte ned og slaa sig 
fordærvet. De tiggede ham længe, og tilsidst bød 
hans Fader ham 100 Rdl., naar han vilde sige 
Arbejdet fra sig.

Men det kunde Laust ikke bekvemme sig til, han 
vilde hellere vise Folk, hvad han duede til.

Faderen var meget urolig for ham. Hver Dag, 
medens Arbejdet stod paa, kunde man se ham, den 
gamle Mand, staa i Timevis paa en gammel Kæmpe
høj, der laa Syd for Krejbjerg Kirke paa Søren
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Gudiksens Mark, stirrende igennem en Kikkert efter 
Rødding Kirke, og en Sommerdag i blikstille Vejr 
stod han paa Højen og saa Kirkespiret blive rejst.

Laust Møller havde en Svend, som hed Niels 
Degn og var fra Lem. Men Arbejdet var jo ikke 
saadan at løbe til, og længe kunde Laust ikke finde 
paa, hvordan han skulde bære sig ad dermed.

Som han nu gik og spekulerede derover, kunde 
han til sidst hverken spise eller sove. Taarnet skulde 
være 25 Alen højt, og Spiret 6 Alen; det bestod af 
Jern med en Kobberkuppel, som kunde tage 3 Skpr. 
Korn.

Til sidst stod det klart for Laust Møller, at han 
for alting skulde have udsovet, og han lagde sig 
derfor i den Hensigt paa sin Bedstefaders Grav paa 
Rødding Kirkegaard. Det var en gammeldags Grav 
med Græstørvene vendt udad, og den var bevokset 
med langt,« visnet Græs. Her lagde Laust sig, og 
mærkeligt nok — han, der ikke havde kunnet sove i 
flere Nætter — faldt nu i en tryg Søvn.

Da han vaagnede, vidste han nøjagtigt, hvordan 
han vilde udføre Arbejdet, og alting blev skaffet til 
Veje, som han forlangte det. „Jeg maa have tre 
Træer," sagde han, „et 12 Alens Træ og to 9 Alens 
Træer og Skrue og Ringe til at samle dem med samt 
400 Favne Reb og Barduner eller Line til at gøre 
fast med." Taarnet er firkantet forneden, men rundt 
foroven.

Der blev rejst fire Spær træer med en Mast 
i Midten, og øverst blev fæstet en Takkel og et 
Gangspil til at trække alt op i. Der blev lavet en 
Kasse, som gik paa Ruller, til at hejse op og ned, 
og i den stod Laust Møller og arbejdede, mens 
Svenden sad inde i Taarnet og hjalp til. Og nu gik 
det rask fra Haanden.
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En Dag kom et Postbud ved Navn Chr. Houe 
dér forbi. Han hilste op til Laust og spurgte, om 
han kunde se langt hen? Om han kunde se til Bal
ling?

„Ja, a kan si til Skyw," lød Svaret.
Saa fik Chr. Houe da Lyst til at komme derop; 

men Laust havde Øje med ham, og det gjordes ogsaa 
nødig, for som han bedst stod, blev han helt hvid i 
Ansigtet og greb saa fast om en Sule, at de næsten 
ikke kunde vriste hans Arme op igen. Med stort 
Besvær blev han bragt ned paa Kirkegaarden. Og da 
han slog Øjnene op, spurgte Laust: „Saa du Skyw?"

„Aa, gjoi’ a ett nøj andt? Det blev saa swot for 
mi Øwn, te a kun ingenting si."

Den Eftermiddag, Spiret blev sat paa, var det 
blikstille Vejr. Og saa mange Mennesker havde der 
ikke været i Mands Minde paa Rødding Kirkegaard. 
De var kommen fra nær og fjern for at se det Spil.

Da Arbejdet var fuldendt til alles Tilfredshed, 
mødte Pastor Brix og bød Laust Møller hjem i 
Præstegaarden, for, som han sagde, han skulde have 
det indskrevet i en Bog, hvem der havde udført dette 
Arbejde. Laust fulgte da med, som han gik og stod 
i sit Arbejdstøj. Han blev spurgt om, hvor gammel 
han var og andet mere, og da det var i Orden, bad 
Præsten ham at spise til Aften hos sig.

Som de nu sad og spiste, skænkede Præsten en 
Dram; men det var Laust ked af, fordi han meget 
nødig drak Spiritus. Han nippede dog høflig til 
Drammen for ikke at fornærme Præsten. Men 
Pastoren smed det levnede i Spytbakken og skæn
kede en ny Dram, som Laust igen drak lidt af. Da 
de var færdige med at spise, blev der taget af Bordet. 
Og nu forlangte Præsten Rom, The og Sukker.

Laust blev hed om Ørerne, men gjorde gode
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Miner til slet Spil. Præsten tog to store, vide, flad
bundede Glas, en lille Smule The, en hel Haandfuld 
Sukker og fyldte saa Glassene med Rom. De klinkede 
og drak og ønskede Held med det nye Taarn og 
Kirkespir, indtil Laust vilde tage Afsked. Men 
Præsten svor, at „de kunde ikke gaa paa et Ben." 
Laust svarede, at det behøvede Præsten jo heller 
ikke, for han havde jo halvandet (han var nemlig 
halt) ; men Præsten lavede endnu en Blanding mage 
til den første, og da den var drukket, tog Laust 
Møller Afsked fra Præstegaarden og hastede med 
ilsomme, usikre Skridt til sit Logi, som var hos 
Anders Kirk i Rødding. Da han her vilde tænke paa 
Dagens Begivenheder, løb det hele saa underlig i eet 
for ham: Præsten med de store Romtoddyer, Kirke
spiret og Faderen, som stod hjemme paa Kæmpe
højen og stirrede igennem sin Kikkert — det forekom 
ham grangiveligt, at han laa saa lang, han var, i 
Græsset paa sin Bedstefars Grav, der hvor Søvnen 
gav ham Kræfter til den store Opgave. Nu var 
Mesterstykket færdigt! Men Aaret efter blev Byg
mesteren gift.



SANDFLUGTENS DÆMPNING 
I GINDING HERRED 1792-1819
Af Anth. Fuglsang.

Sanô — Flyvesanô —
et lillebitte Legeme. Der gaar melem 20 og 200 
Sandskorn paa et Kvadratmilligram. Det af lej rer sig 
ikke i Vandstrømme, hvis Hastighed er over saadant 
noget som en m/m i Sekundet.

Sand — et mikroskopisk Gran af en Kvartsblok, 
søndret af et Sammenspil af Kræfter igennem Aar- 
tusinder, skvulpet flydende om dybt i Jordens Indre, 
— sammenkittet under uhyre Pres, — indesluttet i 
Istidsfjeldenes Isblokke, — kværnet i Ishavet, — 
skuret hen over Danmarks Undergrund, — tørnet om 
i Smeltevandsfloder, — af lej ret i Moræner, Sandet 
skylledes til Havs eller nedfældedes i Jorden under
vejs. I uhyre Tidsrum skyllede Sand, udfældet af 
Isen, mod Havet — en Verden af Sand.

Siden gylpede Havet en Del af sin Overflødighed 
op paa Landet. Det er dette Sand, som igennem 
mange Aarhundreder drev bosatte Folk bort fra vore 
Kyster, indtil det omsider blev bundet ved Menneske
agt og -vilje.

Sand bestaar af Grundstofferne Ilt, der jo er en 
Luftart, og af Silicium, der er et Mineral, i et For
hold af omtrent 3/r, Ilt og 2A Silicium.

Som bekendt udgør Sand en meget væsentlig og
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tillige vigtig og værdifuld Bestanddel i Danmarks 
Agermuld, hvor det i passende Mængder er en 
Velsignelse, iblandet andre Forekomster fra Mineral
og Plante- og Dyreriget.

Vore Indsande bestaar af Sand, der paa Vej fra 
Israndenes Smeltevand mod Havet af en eller anden 
geologisk Aarsag undervejs ophobedes i betydelige 
Lag over visse Strækninger, og som siden, i Kultur
tid, under ugunstige Vilkaar brød op, blev „levende" 
og knøg. Vanrøgt af Jorden og Ildebrande har været 
væsentlige Aarsager til disse Flyvesande.

Sandflugten i Ginding Herred som en hærgende 
Naturtildragelse er af nyere Dato. Jeg har gennem- 
gaaet Kancelliets Brevbøger, der gaar fra 1551 til 
1634 uden at finde noget derom. Forgæves ligeledes 
en Række Haandbøger, omhandlende Jyllands Topo
grafi. Og Sogneindberetninger. — Plantør J. Briiel, 
der i Halvfemserne undersøgte Markbøgerne af 
1683 med Sandflugt som Øjemed, siger, at de intet 
indeholder derom for Ginding Herred. Den maa 
derfor antages at være opstaaet senere. — Imidlertid 
har jeg i Hardsyssel Aarbog for 1933, i E. Quist- 
gaards: Spredte Smaatræk fra Kirker og Præste- 
gaarde i 17. og 18. Aarhundrede, samlet i Rigs
arkivet og Landsarkiverne, fundet følgende til Kon
gen indsendte Bønskrift fra Sognepræsten i Estvad 
Sogn, Erik Nicolai Bruun, af 1648, hvori det begrün
dende hedder:------- „huad Sognene anlangendis er,
da er det alle och huer vitterlig som kiender noget til 
Steden, at almuen derudi formedelst forrige Aarin- 
gers misvæxt och stuore Besueringer udi forleden 
feides Tiid er saa forarmet, att det er gandske faa 
som kand auffle enten det de sielf kunne fortære 
eller skulle giffue andre. Saa er och Prestegaarden
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paa Ager och Eiendomb gandske ringe, Marken en 
Deel aff Sand forderfuuet och icke meere tiener at 
bruge och ingen Gresning ieg haffuer enten til kiøer 
eller anden Queg, uden huis (hvad) ieg kand niude 
paa fremmedes Marker.-------Prestegaardens Biug-
ninger er och bleffuen forsømt, saa att ieg Gaarden 
haffuer annammit meget forfalden och een Deel af 
husene som aff sig sielff nederfalt" — etc.-------
Den almindelige Antagelse gør gældende, at samtidig 
med, at Bønderne i Herredet ind i 1700’erne be
gyndte at brække Hede, opstod Sandflugten, nemlig 
hvor tarvelige Hedestykker blev vendt. Landvæsens
kommissionerne, og efter 1793 nu tillige Sandflugts
kommissionerne, skred stundom ind med Forbud 
mod at brække Hede op af Frygt for, hvad der kunde 
blive Følgen; men ikke sjældent mødte da Sogne- 
mændene i Hedesognene frem med Indlæg i For
handlingerne om, at saa kunde de ikke heller betale 
deres Skatter. — Det var ikke altid let for Kommis
særerne, og saa fired es her og lukkedes et Øje dér. 
For Næringen skulde jo da bjerges — og Skatterne 
endelig betales.

Af den blottede Jord opstod mange Steder Fyge
sandet.

Da den ifl. Sandflugtsforordningen af 19. Septbr. 
1792 udmeldte Sandflugtskommission for Ginding og 
Hjerm Herreder, Herredsfoged Tranberg og Pro
kurator Grøn fra Holstebro samt Forpagter Kierulf, 
Rydhave, samme Efteraar var ude paa Besigtigelse 
af anmeldte Sandflugter, kom de ogsaa til Estvad 
Sogn for at tage Syn over en Sandflugt dér, som 
Landevejen gik igennem, ligesom Sognemændenes 
Drift med Kreaturer fra og til Gaardene gik dér 
igennem. Den kunde derfoi’ ikke dæmpes ved Hjelm
tag eller Vipper, der skulde holdes fredet for at blive
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til noget, mere passende kunde anvendes Lyngtorv 
at dække med, mente Komm. Sanden saa ret farlig 
ud. Komm, enedes alligevel med Sognemændene om, 
at Sandhavre vilde været det bedste, ligesom man 
enedes om at bevogte de besaaede Arealer, hver 
Mand en Uge skiftevis. — (Udsæden nævnes i Flæng 
Sandhavre, Strandhavre, Hielmrør og Klittag.)

I Vinderup, paa Vinderupgaards Mark, besaa 
Komm, en Sande, som Forpagter Høegh præsente
rede. Den blev man enig om at besaa med 3 a 4 Tdr. 
Strandhavre og lade den frede. — Norden Vinderup 
besaas ligeledes en farlig Sande med mange Brinker 
og Bakker. Der skulde lægges 4 Tdr. Sandhavre. — 

1793.
Sidst i November besaa Sandflugtskomm. en 

Sandflugt i Sevel Sogn — Fæstemarkerne Nord for 
Søgaard. Den blev besaaet med 2 Tdr. Sandhavre. — 
I Ryde Sogn besaas en Sande af lignende Beskaffen
hed og Størrelse, for hvilken blev skreyet samme 
Recept som for den i Sevel. — Langs norden Ejsing 
By var opkommen en ny Sandflugt, over 1300 Alen 
lang og i Gennemsnit 520 Alen bred. Denne Sande 
var Komm, meget betænkelig ved; thi den kunde 
meget beskadige Agermarkerne, men da Bymændene 
meget bestemt hævdede, at de ikke kunde undvære 
Arealet til Besaaning og dermed følgende Fredning, 
naar de da ellers skulde svare deres Skatter, maatte 
Komm, give op og rejse, med uforrettet Sag.

Ogsaa til Haderup Sogn maatte Komm, dette 
Aar for at tage en dér anmeldt Sandflugt i Øjesyn 
Nordøst for Haderup By. Det viste sig at være en 
betydelig Sande, 750 X 350 Al. Den bestemtes be
saaet med 6 a 7 Tdr. Sandhavre, da Lodsejerne gik 
ind paa at lade den frede. —



Sandflugtens Dæmpning i Ginding Herred 9

Samme Efteraar var Komm, paa Langtur helt til 
Bording Sogn, hvor der var anmeldt en Sandflugt 
ved Møllen paa et Hedestykke, der gik tæt vesten til 
Møllen, af 6— 7 Tdr. Lands Størrelse, af Længden 
en 1200 Al. i Øst—Vest, dækket af løst Sand. Møller 
Nislev fortalte Kommissionen, at han for to Aar 
siden havde skaffet sig lidt Strandhavre, som han 
havde saaet i Flyvesandet; men det havde Sogne- 
mændene taget ham højst unaadigt op. — Vilde 
Mølleren saadan til det, saa vidste de nok Vej til 
andre Møllere, for saa meget vidste da Hvermand, 
at hvor nogen gav sig til at saa Strandhavre, der 
kom straks de her ny Kommissærer og skulde have 
deres Næse i, og straks skulde der hegnes og Jorden 
paa den Maade gaa ud af fri Løsdrift. — Bønderne 
var paa Vagt. Det var kun nogle faa Aar, siden 
Stavnsaaget blev brudt, og Jordfællesskabets Tanke
gang sad endnu i Blodet, baade hvor Fællesskabet 
var afløst, og hvor det stadig stod ved Magt.

— Det meste af Møllerens Strandhavre var saa 
bleven hældt tilbage i Sækken. Og kanske det siden 
i malet Stand var bleven fordelt i Sognemændenes 
Melsække, at fortære. I knappe Tider kunde Klit
tagskornet godt anvendes i Brødet.

1795.
I August Maaned begav Sandflugtskomm. sig 

paa den befalede aarlige Rejse omkring til de be
handlede Sandflugter samt de eventuelt tilkomne. 
Ejsing Sande var nogenlunde fredet, end Del af den 
saaede Strandhavre var kommet op, men ikke nær 
saa meget, som Komm, havde Lov at formode, og 
Aarsagen skønnedes at være den, at Udsæden ikke 
havde været saa god, som den skulde være. Komm, 
eragtede fornøden endnu 3 Tdr. Havre til denne
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Sande. Udsæden skete i November under den sam
lede Kommissions Tilsyn, ved beordrede Folk, og 
Opsynsmanden paalagdes at holde god Fredning i 
Hævd. — 1 Kjellerup Sande, Ejsing Sogn, var der 
Aaret forud bleven saaet. Der var godt fredet, men 
heller ikke dér var Sandhavren alle Steder slaaet an, 
hvorfor der til Efteraaret skulde saas endnu 1 Td. 
— Ogsaa i Aahl i Sahl Sogn var en Sande, som for
rige Aar var bleven besaaet. Adskillige Steder var 
Udsæden ikke kommen op. Fredningen havde ogsaa 
været mangelfuld; men Opsynsmanden stillede sig 
ganske uvidende an m. H. t. de Kreaturspor, der stod 
her og dér i Sanden. Med hans Vidende havde dei’ i 
hvert Fald ikke været Kræ. De bare Pletter skulde 
imidlertid have en Td. Havre igen til Efteraaret.

Ved Vinderupgaards Sande vai' ogsaa kun lidet 
Sandhavre opkommen, og nu var Komm, sikker paa, 
at Udsæden forrige Aar ikke havde været god. Hele 
5 Tdr. skulde der saas. — Man kunde ej skønne 
andet, end at Sanden ej var fredet, skønt Opsyns
manden bedyrede, at han ikke havde set Kreaturer 
for sine Øjne derpaa. Komm, var til Stede igen i 
November, da Havren ved tilsagte Folk blev saaet, 
og Opsynsmanden fik strengeligt Paalæg om at holde 
den i Fred.

Derefter gik Turen til Haderup Sogn, Høestrup 
Sande, der var nogenlunde fredet; men da Sæden, 
som forrige Aar var lagt, ej var god, saa var kun 
lidt deraf opkommen. Der vilde endnu 2 Tdr. med- 
gaa. — Egelund Sande. Tilstanden dér var som i 
Høestrup; her vil fordres endnu l'Z> Td. Havre, som 
Komm, besørger. — V. Vestarp Sande (nuv. Grove 
Sogn). Tilstanden dér som de to foregaaende. Der 
vil saas en halv Tønde Havre mere til Efteraaret. —
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0. Staulund Sande. Ogsaa dér vil saas V2 Td. Havre, 
som Komm, besørger. —

Da ingen flere Sandflugter var i Haderup, for
føjede man sig de 3 Mil til Bording Mølles Sande, i 
Bording Sogn. — Denne Sande er ej saa godt fredet 
som ønskelig, da der var tydelige Spor af Kreaturers 
Gang. Man kaldte Opsynsmand Nislev for sig, og 
han forsikrede at have brugt yderste Flid for San
dens Fredning, men kunde ej angive, hvis Kreaturer 
havde været i Flyvesandstrækningen. Komm, fandt 
derfor ikke, at Nislev kunde undskyldes, men mulk- 
terede ham 3 Mk. Kun lidet af den saaede Strand
havre var opkommen, hvorfor endnu 5 Tdr. vil være 
fonøden til at besaa denne betydelige Sande. Nislev 
fik paalagt Æt beopagte Sanden, at den opkomne 
Havre ej mere skulde nedtrædes og opædes af 
Kreaturer. Kommissionen mødte atter i November, 
da den ny Udsæd lagdes. —

Kommissionen forhastede sig ikke med at ind
sende Aarsberetning til Rentekamret igennem Sand
flugtdæmpningens Øverstemand i Amtet, Amtmand 
Hansen i Ringkøbing. Først den 26. Februar 1796 
afgik Beretningen, ledsaget af Kommissionens sam
lede Regning over Diætpenge a 1 Rdl. pr. Mand pr. 
Dag, Komm, havde været ude.

Regningen ser saaledes ud :
2/8 95 Rejsen til Eising 4 Miile fra Holstebroe.
3/8 Overværet Synet i Eising, Kiellerup og

Aahle Sander.
4/8 Hold Forretn. ved Vinderup Sande og

samme Dag rejst hiem.
9/8 Reise til Høestrup i Haderup Sogn, 4 Y-> 

Miile fra Holstebroe.
10/8 Overværet Synet af Sandene i Høestrup og 

Jegelund.
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11/8 Overværet Synet af Sandene i Vestorp og 
Staulund, og samme Dag reist til Bording 
Mølle.

12/8 Overværet Synet af Sanden ved Bording 
Mølle.

13/8 Rejst hiem, 7 Miile.
1/11 Rejst til Eising.
2/11 Bivaanet Besaaningen i Eising, Kiellerup

og Aahle Sandflugter.
3/11 Bivaanet Besaaningen i Vinderup Sande

og derfra hiem.
8/11 Reist til Høestrup.
9/11 Bivaanet Besaaning i Høestrup og Jegelund

Sande.
10/11 Bivaanet Forretning i V. Vestorp og Stau

lund Sande og derfra reist til Bording 
Mølle.

11/11 Overværet Saaningen ved Bording Mølle.
Hvilket for alle 3 Kommissærer i Diætpenge a 1 

Rgdlr. daglig 48 Rgdlr.
Holstebroe og Rydhauge den 26. Februari 1796. 

Tranberg. - Grøn. - Kierulf.

Af Rentekamrets Kopibog faar vi at vide, at 
Sandflugtkomm. for Ginding Herred havde henvendt 
sig til Koloniforvaltei- Giørup, Alheden, om Vipper 
(Sandhavre) bl. a. til Besaaning af Bording Mølles 
Sande. Giørup foreslaar derefter i Skrivelse til 
Kamret, at Bording Sogns Beboere paalægges selv at 
indsamle det fornødne Kvantum i Christianshede 
Flyvesande, som er nærmestliggende, hvilket Kamret 
bifalder i Skrivelse af 22/8 til Stiftamtmand Sehe- 
sted i Viborg, med Anmodning om at underrette 
Giørup derom. —
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Kommissionens Klage over de leverede Klittags
vipper i 1794, 2/9 95:

— „Da Størstedelen af det Klittag eller Strand
havre, vi fik i afvigte Aar til at besaa de Steder i 
Ginding Herred, som med Sandflugt er befængt, var 
saa ringe, at lidet deraf har villet gro eller voxe, og 
vi ved Undersøgelse have befundet, at til disse Steder 
ville behøves ungefæhr 16 Tdr., saa fordriste vi os 
underdanigst at bede (Rentekamret) om at faa 
samme Quantum Havre anviist det allersnareste.

Holstebroe og Rydhauge den 1. og 2. Septbr. 1795.
Tranberg. - Grøn. - Kierulf."

En Maaned senere meddelte Kamret Amtmand 
Hansen i Ringkøbing Kommissionens indkomne 
Klage, med Tilføjelse, at det under 8/9 havde an
modet Kommissær for Sandflugterne i Hammerum 
og Vrads Herreder, Herredsfoged Møller, Højris i 
Ikast, at besørge saa mange Vipper indsamlet, som 
Sandene i St. og L. Nørlund kan taale at afgive, saa 
man formoder, at de 16 Tdr. Vipper kan afgives 
derfra, naar Amtmanden føjer fornøden Anstalt 
dertil.

1796.
Fuldmægtig Rafn raaber Gevalt.
Fuldmægtig Rafn i Rentekamret var med Hoveri

kommissionen paa Rejse i Vestjylland i Anledning 
af Hoveriafløsningen. Han skriver i Juli til Kamret 
følgende Pro Memoria (til Underretning) :

— „Paa Rejse fra Landting til Volstrup har jeg 
fundet Lejlighed til at bese Flyvesandene ved Ejsing, 
Aahl og Vinderup i Ringkøbing Amt. Hvad jeg ved 
denne Lejlighed har erfaret, holder jeg det for Pligt 
at indberette til det høje Kollegium:
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Flyvesanden ved Ejsing er for nærværende Tid i 
meget siettere Forfatning, end da jeg saa den for 2 
Aar siden. Det Arbejde, man i de to sidste Aar har 
anvendt paa at nedlægge Klittagsvipper i denne 
Flyvesandstrækning, er — og vil fremdeles være — 
spildt, saa længe Fredningen, som er det vigtigste 
Middel til Sandflugtsdæmpning, forsømmes. Ikke 
nok, at jeg overalt i Klitten fandt friske Spor af 
Kreaturer, ikke nok, at jeg over denne liden Stræk
ning fandt 7 forskellige Veje, men man havde endog 
dristet sig til at grave Sand paa den nordvestlige 
Kant af Klitten.

I Henseende til disse Forbrydelser, som alle er af 
den Natur, at de umiddelbart forøger Sandflugten, 
maa jeg underdanigst indstille:

1) om ikke samtlige paastødende Jordbrugere bør 
i Overensstemmelse med Forordningens § 20 erstatte 
al den Skade, som denne Flyvesandstrækning straks 
er tilføjet af Kreaturer, —

2) om det maatte blive undersøgt, om ikke alle 
over denne Strækning løbende Veje kunde aflægges, 
og ifald Omstændighederne, hvad jeg dog ikke tror, 
(her mangler noget, vel-: forbyder det), at da i det 
højeste kun een Vej over Sanden maatte tillades, —

3) at der maatte foranstaltes Undersøgelse an- 
gaaende det opgravede Sand for derved at faa Ger- 
ningsmændene opdagede og alvorlig straffede, —

4) at Opsynsmænd og Klitfogder for deres For
sømmelighed maatte anses efter Forordningen og 
straffet, og

5) om Sandflugtskommissionen maatte paalægges 
til Efteraaret at foranstalte et tilstrækkeligt Antal 
Vipper nedlagt i denne Flyvesande.
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Paa det af ovenanførte Forbrydelser ikke i sin 
Tid aldeles skal blive benægtet, tog jeg Chr. Peder
sen af Ejsing, som foregav at være antaget til 
Opsynsmand over denne Strækning, med mig og 
viste ham, hvad jeg her har andraget. —

Flyvesanden ved Aahl ligger % Mil fra Ejsing. 
Her var ikke mindste Spor til nogen Dæmpning 
foranstaltet, og Tiden tillod mig ikke at undersøge, 
om denne Sande nogensinde for Øvrigheden er 
bleven anmeldt. Jeg maa derfor underdanigst an
mode det kgl. Rentekammer, at denne Strækning, 
saavel som Flyvesanden ved Vinderup, hvor alt Klit
taget var afædt af Kreaturer, maatte snarest for
anstaltes beplantet med Klittagsvipper, og at den ved 
Sanden ansatte Opsynsmand og Klitfoged maatte for 
deres Skjødesløshed blive anseet.

Leergrav den 19. Juli 1796.
Emanuel Rafn."

Det næste, der sker i denne opskræmmende An
ledning, er, at Rentekamret 6/8 tilskriver Amtmand 
Hansen, at det har bragt i Erfaring, at nyeligen 
overalt i Ejsing Flyvesande er fundet friske 
Kreaturspor, — at der gaai’ 7 forskellige Veje der
igennem, — og at der er gravet Sand paa den 
nordvestre Kant af Klitten. Amtmanden anmodes 
om at foranstalte samtlige paastødende Jordbrugere 
i Overensstemmelse med Sandflugtsforordningen 
kendt erstatningspligtige for al forvoldt Skade, til
føjet af Kreaturer, at lade undersøge, om ikke alle 
over Sanden løbende Veje kan aflægges, eller ifald 
Omstændighederne skulde forbyde dette, sørge for, 
at kun een Vej derigennem tillades, — lade foretage 
en Undersøgelsesforretning angaaende det opgravede 
Sand for derved at faa Gerningsmanden opdaget og
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vedbørligt straffet, — sørge for, at Opsynsmænd og 
Klitfogder for deres udviste Forsømmelse straffes, 
— samt foranstalte, at Sanden til Efteraaret faar 
nedlagt de fornødne Vipper, hvorhos Sandflugts- 
komm. erindres om for Eftertiden at opfylde de i 
Forordningen foreskrevne Pligter. — Ligeledes at 
erindre Komm, om i Aahl og Vinderup Flyvesande, 
hvor alt Klittaget skal være opædt af Kreaturer, 
snarest at beplante med Vipper, samt at Opsyns- 
mænd og Klitfogder for deres Skødesløshed bliver 
anseet. —

Hele Rentekammerkollegiet underskriver.
Søe. - Wormsskiold. - Kølle. - Schiønning. - v. Essen. 

Meinske. - Vorndran. - Wadum. - Evers.
Drachardt.

Amtmanden rapporterede den modtagne Rente
kammerskrivelse med Ordre videre til Sandflugts
kommissionen, som derefter har Ordet:

Klitsyn i Ginding Herreds Sandflugter, begyndt 
24. August.

Ejsing Sande. — Komm, fandt Spor af Kreaturer 
i Sanden, men hverken Opsynsmand eller Klitfoged 
vidste, hvis Kreaturer det havde været. De forsikrede 
begge, at de havde paapasset med Flid. Komm, over
beviste sig om, at der ingen Veje førte igennem 
Sanden, men adskillige Gangstier, som nu vil be
sørges aflyst.

Komm, optog derefter Forhør vedrørende det 
opgravede Sand, men heller ikke dette vidste de to 
Klitbetjente noget af. De paastod, at siden Sand
flugtsforordningen kom, var der i hvert Fald ikke 
gravet Sand. Naa! Saa blev samtlige Lodsejere kaldt 
af Hus og forhørt paa Aastedet, men heller ingen af
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disse kunde oplyse noget; de mente ikke, at der 
havde været gravet Sand i de sidste 10 Aar.

En Del af de forrige Aar nedlagte Klittagsvipper 
var afædt, og da der ingen Besked var at faa af 
nogen, mulkteredes de to Klitmænd hver med 4 Mark 
for udvist Forsømmelse, samt en Opstrammer til at 
have bedre Opsigt.

To Tdr. Vipper skulde til. —

Aahle Bys Sande i Sahl Sogn fandtes meget be
skadiget af Kreaturer og Faar, meget værre end 
Ejsing Sande. Ogsaa her bedyrede baade Opsyns
mand og Klitfoged at have gjort sig al Umage til 
Fredning, men Bymændene var saa umedgørlige og 
vilde ikke holde deres Fæmon under Vogt. Komm, 
opgjorde den forvoldte Skade til 5 Rgdlr., som samt
lige Bymænd, ialt 12, paalagdes at udrede i Fællig, 
medens Opsynsmand og Klitfoged hver blev anset 
med 4 Mark. Der vilde 4 Tdr. Strandhavre til at 
reparere de beskadigede Steder, at nedlægges til 
Efteraaret. —

V inderupgaards Sande var ligeledes beskadiget 
af Kreaturer. Forpagter Høgh, der var nærværende, 
og Opsynsmand Mads Sørensen, paastod begge, at 
Skaden vai* forvoldt af Driftersvin! som dreves fra 
Salling til Holstebro. Men da Komm, ogsaa paaviste 
nogle Spor baade af Fæhøveder og Faar, mulkteredes 
Fopagteren Rgd. 4 og Opsynsmanden 2 Mk. Der 
vilde medgaa 2 Tdr. Havre til Skadens Reparering.

Høstrup Sande i Hodsager Sogn. — Noget af 
Udsæden fra forrige Aar var opkommen, men en Del 
Steder var intet. Bymændene angav, at Sanden 
havde knøget saa stærk, at den nedlagte Strandhavre 
tillige var bortknøget. Opsynsmand og Klitfoged 
mente, om det ikke var bedst, at der for østen, mod

2
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Agrene, blev lagt en Beklædning af Saadder (Flad- 
tørv), da Sanden ellers kunde gøre for betydelig 
Skade. Komm, fandt denne Proposition ikke urigtig 
og vilde nærmere overveje den Sag, og saa til Efter
aaret eller næste Foraar se at sætte det i Værk!! 
Imidlertid ansaa Komm, det nyttigt, at der blev 
nedlagt 4 Tdr. Strandhavre, hvorom man vilde korre
spondere med vedkommende om at faa samme. —

Ogsaa i Egelund Sande var der en Del af den 
sidst saaede Strandhavre blevet borte med Blæsten, 
hvorfor der skulde nedlægges I/2 Td., — og i V. 
Vestorp Sande var det samme Tilfældet, men der 
kunde 14 Td. klare Reparationen. — Saa forføjede 
man sig til Staulund, hvor Bymændene anviste en 
Sande, som de ønskede maatte blive besaaet, og 
Komm, bestemte for det første Td. Strandhavre 
dertil.

I Bording Mølles Sande var Tilstanden som i 
Egelund. Der fordres endnu 2 Tdr. Strandhavre. 
Den nuværende Ejer af Bording Mølle, Poul Øster- 
gaard, blev paalagt at have den fornødne Opsigt 
med Fredningen. —

Navne til de dikterede Mulkter.
I de til Ejsing Sande grænsende Lodsejere: Jens 

Kjærgaard, Simon Christensen, Chr. Pedersen, Jens 
Jensen, Chr. Christensen, saavel som Sognepræsten, 
Hr. Mulvad, er tilpligtede at betale den gjorte Skade 
med 5 Rgdlr., og Klitfoged Esper Christensen og 
Niels Madsen samt Opsynsmand Jens Thomsen i 
Raast blev hver mulkteret 4 Mark.

I Sanden ved Aahle er Skaden ansat til 5 Rgdlr., 
som udredes af Anders Jensen, Niels Jensen, Knud 
Christensen, Clemmen Simonsen, Peder Thomsen, 
Chr. Jensen, Chr. Pedersen, Kield Andersen, Chr. 
Jensen, Jens Christensen Ulsøe, Malte Laursen og
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Herman Povlsen, alle af Aahle By. — Klitfogderne 
Jens Andersen Legaard og Anders Nørgaard samt 
Opsynsmand Chr. Ebbesen mulkteredes hver 4 Mark.

I Vinderup blev Forpagter Høegh tilpligtet at 
betale Skaden paa Vinderup Sande med 1 Rgdlr., og 
Opsynsmand Mads Sørensen mulkteredes 2 Mark. —

Først 12. April ind i det nye Aar fik Komm, 
afsendt Beretningen for 1796 igennem Amtmanden:

„Anlediget har vi den Ære at tilstille Eders Høj- 
velbaarenhed Udskrift af Forretningerne ved Sand
flugterne i Hjerm-Ginding Herreder for Aaret 1796 
tillige med Regning over vore Diætpenge for 3 
Medlemmer i 9 Dage, 27 Rgdlr. Ved at udbede, Deres 
Højvelbaarenhed vil forestille os igennem det kgl. 
Rentekammer denne Regning anvist til Betaling, 
giver vi os den Frihed at erindre om vore Diætpenge 
for 1795, 48 Rgdlr.

Tranberg. - Grøn. - Kierulf."
Pengene anvistes 2% Aar senere, nemlig 7/12 99.

1797.
Professor Wiborg erklærer 30/3 i Anledning af 

Fuldmægtig Rafns indsendte Fremstilling af Til
standen i de af ham besete Sande, at hans Foranstalt
ningsforslag havde han intet at indvende imod, kun 
at Mulkterne, der blev idømt, ogsaa blev inddrevet, i 
Fald de ikke betaltes, og det fik Amtmanden saa 
Anmodning om at drage Omsorg for, til bedre Orden 
i Fremtiden. —

I øvrigt bliver der nu Tavshed om Sandflugtens 
Dæmpning i Ginding Herred nogle Aar. Der var i 
dette Herred med ikke saa faa Indsande en mægtig 
Uvilje blandt Bønderne i Henseende til, at Flyve
sandsdæmpningen vilde fratage dem deres fri Raa- 
dighedsret over deres Ejendom, og en udpræget

2*
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Mistro til, at Sandflugten lod sig dæmpe ved de 
Foranstaltninger, som de havde haft Lejlighed til at 
se. Ubehageligheden ved at taale Indgreb og Tvangs
fredning fra Statens Side forekom dem sværere at 
finde sig i end at se Vindens aarlige Spillen op med 
Fygesandet og finde sig i Ulemperne derved. Skade 
fra Naturkræfternes Side var Overfaldsskade, og 
sligt var en Guds Tugtelse, som helst maatte bæres i 
det længste med kristeligt Taalmod. Det var en Sag 
saa at sige mellem Gud Almægtige og Lodsejeren, 
som ikke taalte Indblanding fra en verdslig Rege
rings Side. Sandflugtskommissionen gav op over for 
Modstanden, der bare irredes yderligere op ved 
Mulktpaalæg for Ulydighed mod en Forordning, som 
de ikke erkendte ret og rimelig.

1801.
Fra dette Aars Begyndelse indførtes en ændret 

Ordning. Landvæsenskommissær, Kammerraad Pe
tersen, Skjernbrogaard, havde siden 1793 været 
Sandflugtskommissær i N. Horne Herred, Bølling 
Herred, Hing Herred og Ulfborg Herred og tilbragte 
Halvdelen af Aaret med Rejser, Planlæggelse af 
Sandflugtsdæmpningsarbejder og Tilsyn, en virksom 
og fornuftig, efterhaanden noget selvgod og egen- 
raadig Mand. Han fik nu tillige kgl. Udnævnelse 
som Kommissær for Vandborg, Skodborg og Hjerm- 
Ginding Herreder.

Den nye Mand skulde altsaa se med Liste og 
Lempe, eventuelt ved at slaa i Bordet, at faa de Gin
ding Herreds Mænd til at gaa ret om til deres eget 
og Afkoms Bedste. Han var rundt derude ved de for
skellige Sandflugter, blev orienteret, snakkede med 
Folk, lagde sine Planer, og fra Efteraaret toges fat 
med ny Plantninger, Udsæd og Beklædning, Frede-
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mærker (Doeler) blev opsat, og Klitbetjente ansat, 
hvor Slendrian gjorde det nødvendigt. Almindeligvis 
forløb vel nok hans indledende Bestræbelser i nogen
lunde Forstaaelse, da Petersen jo havde Aar paa 
Bagen som Sandflugtsdæmper og med Eksempler 
kunde fortælle om Forskelle i behandlede Sande før 
og nu. Men Rivninger blev der jo ogsaa, og hvor han 
ikke mindeligt kunde faa sin Vilje med en Dæmp
ningsplan sat i Lave, der iværksattes den for Bøn
dernes Øren med Forordningens §§, der ihjelslog alle 
Indvendinger. Efteraarets Arbejder i Herredets Ind
sande blev udført under hans personlige Undervis
ning og Tilsyn. Da det var færdigt, rejste Petersen, 
og Bønderne havde nu Ro til i den ledige Vinter at 
eftergaa og vurdere, besinde sig paa at finde sig i 
det uundgaaelige ellei' finde paa Udveje til Mod
værge.

I Petersens første Indberetning derfra læses : 
„1801, den 4. Juni mødte Landkommissær Peter

sen som beskikket Sandflugtskommissær tillige med 
Herredsfoged Tranberg, ved Vinderup Sande for at 
efterse samme og øvrige Sander i Ginding Herred. 
Vi fandt, at Brinkerne her skal nedskæres og belæg
ges med Sadder, og derimellem nedlægges Halm
vipper, som Petersen tilvejebringer. Til at forrette 
Arbejdet dette Efteraar formenes, at hvert Konge- 
ægtlægd i Sahl Sogn leverer 4 Læsser Sadder, som 
de lader grave, tilbringe og nedlægge, og desuden 1 
Menneske fra hver Kongeægtvogn til at nedskære 
Brinkerne og nedlægge Vipperne samt 1 fra hvert 
Hus (Husmand) til at hjælpe dermed. —

Aahle Sande. Her udfordres samme Arbejder 
som i Ejsing Sande med Brinkers Nedskæring og 
Vippers Nedlægning ved et Menneske fra hver 
Kongeægtvogn foruden Husmændene, — og beklæde
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med Sadder, hvortil hver Kongeægtvogn kører 10 
Læsser 1 Dag. —

Høstrup Sande. Ogsaa her nedskæres Brinkerne 
og beplantes med Halmvipper og beklædes med Lyng, 
hvortil hver kørende Mand af Haderup Sogn leverer 
et Læs Lyng, og 1 Menneske af hver Vogn foruden 
Husmændene til at nedgrave Brinkerne og strø 
Vipperne og lægge Lyngen. —

Staulund Sande havde Beboeren, Sognefoged 
Simon Staulund, selv ladet belægge med Halmvipper 
og beklæde med Lyng. Den var i god Grøde. Han 
lovede fremdeles at fortsætte samme. —

Ved Vinderup Sande blev Beboeren af Vinderup- 
gaard beskikket til Opsynsmand, da ingen Klitfoged 
behøves. — Ved Aahle Sanden sattes Niels Jensen 
og Ejerens Søn, Jens Christensen, som Klitfogder, 
og til Opsynsmand Niels Andersen. Ved Ejsing 
Sande: Jens Østergaard og Esper Christensen som 
Klitfogder og Simon Christensen som Opsynsmand, 
— og ved Høestrup Sande blev Jakob Andersen og 
Chr. Pedersen Klitfogder og Jens Høvedsgaard Op
synsmand. — Ved Aftenstide sluttedes Forretningen.

Staulund i Haderup Sogn den 6. Juni 1801.
Petersen. - Tranberg."

Fra det befalede aarlige Efteraars-Klitsyn 30/10 
lyder det om Kiellerup Sande i Ejsing Sogn, at den 
fandtes saa vel tilgroet, at den ingen videre Hjælp 
behøver. — Sanden mellem Ejsing Kirke og Flyn
dersø strækker sig fra Nv. til Sv. Denne Sande kan 
bedst dæmpes ved til næste Foraar derudi at ned
lægge Halmvipper, som Petersen tilvejebringer, 
samt nedskære Brinkerne, hvilket Arbejde kan ske, 
naar der fra hver Halvgaard i Sognet afgives 1 
Menneske 1 Dag. Til Klitfogder beskikkedes Knud
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Christensen og Chr. Christensen af Estvad By og 
som Opsynsmand Hans Krog af Flyndersø Mølle. 
Hver af de ansatte Klitmænd fik udleveret 1 Ekspl. 
af Sandflugtsforordningen. — Lodsejerne var til
kaldt at være tilstede under Forretningen, og ingen 
af dem havde noget at erindre derved. —

„Den 28. Novbr. foretoges Syn over Bording 
Mølles Sande, hvor der nu var to. Den ene er ubety
delig, beliggende sønden Møllen, den anden mere 
betydelig er liggende vesten Møllen. Naar der til 
næste Foraar i begge disse Sander nedskæres Brin
ker, og i den vestre tillige nedlægges et Par Tdr. 
Halmvipper, saa formener Komm., at samme ved god 
Fredning kan gro sammen uden videre Hjælp. Til 
Arbejdet afgiver hver Kongeægtvogn i Sognet 3 Folk 
1 Dag. — Begge Sandene ligger paa Møllens Ejen
dom. Komm, beskikkede Mølleren, Knud Alken, til 
Klitfoged uden Løn og overgav ham et Eksemplar af 
Forordningen, til Efterlevelse. Der behøves ingen 
Opsynsmand, som vel var, siden ingen Beboer er i 
Nærheden. —

Bording Mølle den 28. Novbr. 1801.
Petersen. - Trariberg."

1802.
Paa Grundlag af Sandflugtskomm.s Beretning til 

Rentekamret havde dettes Kollegium resolveret, at 
Sanden ved Aahle var farlig og skulde sættes i Hegn.

Denne Tvangsforanstaltning oprørte Bymændene 
til et Forsøg paa at smyge denne Hegnepligt af, 
hvorfor de i Fællig smedede et under 12/3 dateret 
„Pro memoria til Rentekamret:

Ved den af det kgl. Rentekammers naadige Re
solution er erfaret, at den her i Byen indberettede 
Sandflugt skulle være farlig, er Vi dermed sadt i
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Bekostning og Omstændighed, som Een gierne 
ønskede at undvære. Allerhelst, da ieg som Eier af 
Gaardens Eidendom ikke kand mærke mindste under 
Fornærmelse ved denne angivne Sandflugt. — Snart, 
i ja Enhver, bør have noget for sit, men at denne 
(ulæseligt Ord) Sandflugt ei mig eller nogen af mine 
Naboer til Fornærmelse i nogen Maade, det vil Vi 
alle Samtlige tilstaa og bekræfte at være uden mind
ste Grund. Derfor ere Vi hermed Underdanigst 
Bedende, at det høye Collegium naadigst vil for- 
skaane Os Opsættelse af Hegn for samtlige Vore 
Steders Eiendom, som Alle og Enhver desangaaende 
er vedkommende, da denne Sandflugt meere gavner 
end Skader Os Samtlige. —

Aahle Bye i Sahl Sogn, Ringkiøbing Amt den 
12. Martii 1802.

Anders Nielsen, Eier af Ejendommen paa den Sande. 
Kield Andersen, tilgrændsende paa Væster Siide.

Laurs Henriksen Hoffman, tilgr. paa Synder Siide. 
Peder Thomsen. Karl Andersen. Chr. Pedersen.

Jens Christensen. Jens Christensen.
Klemen Simonsen. Samtlige af Aale Bye."

Rentekamret sendte Andragendet over til Erklæ
ring af Amtmanden med Tilføjelse, at samtlige 
Lodsejere i Aahle By anholder om Fritagelse for at 
indhegne deres Ejendom paa Grund af, den der 
opkomne Sandflugt ikke i mindste Maade skal være 
farlig. —

Amtmanden lod Andragendet gaa videre til Kom
missær Petersen, der 16/4 udtaler: — „Da forrige 
Kommission for Sandflugten i Ginding Herred har 
anset Aal Sande til at komme i Betragtning til 
Dæmpning, blev der afvigte Aar, 4/6, af nuværende
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Komm, holdt et Møde, hvorved det fandt sig, at 
derudi forhen var sket Udplantning af Hjelmvipper, 
som formedelst Ufred ingen Fremvæxst havde faaet. 
Det blev derfor bestemt at bemeldte Sande skulde 
fredes, Brinkerne nedskæres, og endvidere ske Ud
plantning med Vipper samt inddoeles, og de for
nævnte Veje, som gaar derigennem og ikke kan 
forlægges, ved Mærker afsættes, hvilket og er efter
kommet, ligesom Udplantning til næste Efteraar skal 
fortsættes.

Imidlertid er denne Sande ikke betydelig, alene at 
den er levende! i den sydøstlige Ende, som støder 
ned til Byens Enge, hvorfor Komm, især har anset 
det fornødent, at deri sker Udplantning med Vipper, 
og at den fredes. Den største Ulejlighed, Bymændene 
deraf har, er, at Sanden er beliggende tæt norden 
Byen, og at de ikke kan drive derigennem med løse 
Kreaturer, naar den skal fredes, men maa lade 
Hovederne trække ad den ovenfor ommeldte afmær
kede Vej. Men dette er ofte Tilfældet andre Steder, 
saa som ved Vinderup, Ejsing, Aggergaard, Høe
strup m. fl., hvis endnu nærmere tilgrænsende Be
boere har endnu større Føje til at forlange deres 
Sandflugtsteder frigivne ved Hegn, — hvorfor jeg 
er af den underdanige Formening, at Aal Sande for 
det første ikke oplades til Brug. —

Skiernbrogaard den 16. April 1802.
Petersen."

Fem Uger senere afgaar saa Amtmandens Erklæ
ring, refererende sig til Petersens Udsagn — — 
„mener jeg det rettest, at det foranstaltede bør have 
sit Forblivende." —

Hvormed jo Andragendet er undsagt, og Rente
kamret under 12/6 resolverer til Amtmandens Efter-
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retning og videre Bekendtgørelse, at Kamret kan 
ikke tilstaa det ansøgte, hvorfor Sandflugten bliver 
at behandle som af Komm, bestemt. —

I August var Kommissionens 2 Mænd en Tur 
igennem Sandene for at bese Sandvæksternes Grøde 
og se, om Fredningen overholdtes. I Vinderup Sande 
var der vel fredet. Den sidste Udplantning med 
Vipper og Beklædning med Sadder havde virket 
bedrende til denne lille, men levende Sandes Dæmp
ning. Der skal fortsættes med Nedlægning af Vipper, 
beklædt med Sadder, ved Sognets Beboere. Opsyns
mand er nu Forpagter Hierming, Vinderupgaard. —

Aahl Sande fandtes, at Klitfoged Kield Andersen, 
hvis Mark grænsei’ til Sanden for vesten, ikke havde 
fredet Sanden, men ladet sine Faar græsse inden for 
Doelemærkerne, ja endog indkastet tvende Doeler 
for at udvide Vej og drevet til hans Marklod. For 
denne hans selvtagne Raadighed formener Komm., 
at han bør erlægge en Mulkt af 2 Rgdlr., hvorefter 
han straks blev afsat og i hans Sted beskikket Jens 
Christensen, Ulsøe. Til Efteraaret nedlægges Vipper, 
som dækkes med Lyng, og Skaarbrinkerne med 
Sadder, ved Sahl Sogns Beboere. —

Ejsing Bys Sande. Udplantningen fra i Fjor har 
taget nogenlunde ved Grøde, og efter Omstændig
hederne, da den ligger saa godt som midt inde i 
Byen, velfredet. Her beklædes Brinkerne med Sadder 
og Vipper strøs mellem ved Sognets Beboere efter 
den vedtagne Bestemmelse. —

Høestrup Sande — Egelund, Baarslund — og V. 
Vestarp i Haderup Sogn. Den skete Udplantning med 
Vipper og Beklædning med Lyng, i Høestrup, havde 
dæmpet saavidt, at Komm, ansaa det for tilstrække
ligt, men at der af Sognets Beboere strøs behøvende 
Vipper og Marehalmsfrø fra Sdr. Bork Mærsk, i
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Egelund, Barslund og V. Vestarp Sander, der dækkes 
med Lyng. —

I Bording Mølles Sande blev der ved Synet i 
November nedskaaret Brinker og inddoelet ved Sog
nets Beboere, 29 Folk ialt, som tillige nedlagde Mare
halmsfrø og sivartet Hvede, — i Barslund var 30 
Folk af Oversognet i Gang med at strø Frø af Mare
halm og af den sivartede Hvede, ligesaa i V. Vestarp, 
og i Jegelund Sande havde 40 Folk af Nedersogn 
travlt med en Dag at strø Vipper og dække med 
Lyng. —

En Sande mellem Estvad Kirke og Flyndersø 
Mølle blev ved 50 Mand af Sognet og 20 Vogne 1 Dag 
forsynet med 6 Tdr. Vipper og dækket med 20 Læs 
Lyng. Vipperne var kommet fra Neés Sogn. —

I Vinderup og Aahle Sander var 16 Folk med 16 
Vogne af Sognet i Gang med at grave, køre og 
beklæde med Sadder i Udhulinger. Der saaedes 2 
Tdr. 1 Skp. Marehalmsfrø og 5 Tdr. sivartet Hvede.

Og igen i Decbr. var Kommissionen en sidste 
Omgang ude for at se, hvorledes Arbejdet var gjort 
de Steder, Kommissær Petersen ikke personligt 
havde overvaaget det.

Kommissær Petersen havde i Aaret været ude 
119 Dage, rejst 315 Mil i Klitten, og i Diætpenge a 
2 Rgdlr. en Regning paa 238 Rgdlr. Tranberg havde 
været 9 Dage ude dette Aar, sammen med Petersen i 
Ginding Herred, men han fik kun 1 Rgdl.

1803.
Indledende sin Sommer-Tilsynsrejse igennem 

Ginding Herreds Sande i Juni, anfører Petersen:
„I Medhold af Rentekamrets Skrivelse til mig af 

19/11, 1797, har jeg taget mig den Frihed at 
anskaffe 30 Sække, hver af en Tøndes Størrelse, til
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Transportering af Vipper og især af Tornebær, 
hvilke sidste Sandvækster alene falder i Klitterne 
paa Harboør, — Transporteringen fornemmelig til 
Indsandene i Ginding Herred, hvor der endnu ingen 
Vipper kan indsamles. —

Fra Tilsynsrejsen.
— Aahle Bys Sande fandtes godt nok fredet, 

men af derudi forhen skete Udplantning af Hielm- 
rørsvipper var for det meste bortknøgne, hvorfor der 
til Efteraar skal beklædes med Sadder ved Sahl 
Sogns Beboere paa sædvanlig Maade, de 10 Læs for 
hver Kongevogn, som de lader grave, tilkøre, ned
lægge, og desuden 1 Menneske af hver Kongeægt til 
at hjælpe. Sanden er 5 Tdr. Land stor. —

Ejsing Bys Sande er 5 Tdr. Land, ligeledes vel- 
fredet. Den skete Udplantning havde nogenlunde 
taget ved Grøde. Der udstrøs 4 a 5 Tdr. Vipper, som 
beklædes med Lyng, hvoraf hvert Kongeægtlægd 
leverer 1 Læs, som skal være 3 Lag over Skravlerne, 
og desuden 1 Menneske fra hver Kongevogn 1 Dag 
til at strø Vipperne og dække dem med Lyngen. —

Estvad Sande 10 Tdr. Land, meget godt fredet. 
Det udsaaede af den sivartede Hvede var de fleste 
Steder opløben, og Beklædningen med Lyng havde 
meget stillet Sandflugten, hvorfor denne Dæmp- 
ningsmaade fortsættes til Efteraaret ved at strø 
5 a 6 Tdr. Vipper eller Marehalmsfrø og dække med 
Lyng, hvoraf hvert Kongeægtlægd i Sognet leverer 
1 forsvarligt Læs, 3 Lag over Skravlerne, hvilket 
kan blive 24 Læs, og desuden 1 Menneske fra hver 
Kongevogn til at forrette Arbejdet. Klitfoged Knud 
Christensen havde optaget 8 Fæhøveder a 16 Sk., 
hvoraf Halvdelen til ham selv og Halvdelen til 
Klitkassen. —

Dernæst Høestrup Sande, 18 Tdr. Land, og Jege-
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iund Sande, 7 Tdr. Land, i Haderup, begge vel- 
fredede. Forrige Aars Udsæd af Vipper, dækket med 
Lyng, var nogenlunde fremkommen, hvorfor denne 
Maade fortsættes — i Høstrup Sande med 4 a 5 Tdr. 
Vipper og et Læs Lyng fra hver Mand i Sognet, som 
holder Heste og Vogn, men ved Jegelund behøves 
intet at foretages dette Efteraar. —

Bording Mølles Sande, 15 Tdr. Land, godt nok 
fredet, men af de sidst saaede Marehalmsfrø og 
sivartede Hvede var kun lidet opkommen, saa det 
til Efteraaret vil være fornødent at anlægge en 
Klitte i den østre Ende, af udstrøede Vipper — en 
3 a 4 Tdr., bedækket med Lyng, hvoraf hver Mand 
i Sognet leverer 1 Læs og 1 Menneske til at forrette 
Arbejdet. —

Barslund og V. Vestarp Sander, 4 Tdr. Land, 
fandtes i saa god Stand, at der intet Arbejde bør 
foretages i Aar. — Forretningen sluttet i V. Vestarp 
16/10.

De planlagte Arbejder i Ginding Herred til Sand
flugtsdæmpningen foretoges de forskellige Steder 
fra 31/10 til 3/11 inkl. :

Med Bistand af 58 Folk og 1 Vogn 1 Dag behand
ledes Bording Mølles Sander med Nedlægning af 4 
Tdr. Vipper, der dækkedes med Lyng, slaaet tæt 
uden for Sanden. Desuden saaedes tø Td. Mare
halmsfrø. —

Haderup Sogns Beboere ved 70 Folk og 35 Vogne 
1 Dag strøede 6 Tdr. Vipper i Høstrup Sande, og 
dækkede efter med Lyng, og saaede '/2 Td. Mare
halmsfrø. —

Estvad Sogn havde 50 Mand og 20 Vogne ude 
1 Dag i Sanden for at lægge 5 Tdr. Vipper, dække 
dem med Lyng og udsaa l'/i Tdr. Marehalmsfrø. —

Ejsing Sogn var ude med 54 Folk og 27 Vogne
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til Saaning af 4 Tdr. Vipper med paafølgende Lyng
dækning og Saaning af I'/’ Tdr. Marehalmsfrø, — 
og Sahl Sogn mødte med 54 Folk og 27 Vogne 1 Dag 
ved Aahle Sande for at forsyne den med 7 Tdr. 
Tornebær, plukket i Harboør Klitter, og 10 Tdr. 
rengjorte Marehalmsfrø og sivartet Hvede, indsam
let henholdsvis paa det gamle Værn i Sdr. Bork 
sandknøgne Mærskenge og i Sdr. Bork Sandklitter.

Den 2/12 mødte Kommissær Petersen i Holstebro 
for sammen med Herredsfoged Tranberg at foretage 
Efterhøst-Klitbesigtigelse i Bording, Haderup, Est- 
vad, Ejsing og Sahl Sognes Sander, men da der i 
disse Dage er falden en saa stor Mængde Sne, at 
Besigtigelse ej til nogen Nytte kan ske, saa lover 
Herredsfogden ene at foretage samme, saa snart 
Jorden bliver fri for Sne, siden jeg, Petersen, maa 
fortsætte min Rejse til andre bestemte Forretnin
ger." Petersen anmeldte, at han paa sine Klitsyn 
havde fundet megen Ufred i Jegelund, Høstrup og 
Estvad Sander og bad, at Herredsfogden vilde 
behage at erindre sig dette ved hans Besigtigelse. —

Vinteren blev imidlertid ved, og Sneen blev 
liggende, hvorfor Herredsfogden 11 Dage ind i det 
nye Aar, da Petersen skulde have Beretning for det 
forløbne Aar indsendt, melder, at han hidtil ikke 
havde kunnet foretage Synet, da Vinteren stedse har 
ved va ret. —

180U.
En ny opkommen Sandflugt i Neder Feldborg, 

Haderup Sogn, blev dette Efteraar behandlet med 
Nedskæring af Brinker — Petersen yndede at skære 
Brinker —, Nedlægning af 12 Tdr. Klittagsvipper og 
Dækning med 85 Læs Lyng. Sanden indeholdt 60 
Tdr. Land. —
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Sandene i Jegelund, Vestarp og Høestrup gror 
alle godt til. Ogsaa i disse nedlagdes Vipper, dækket 
med Lyng. —

Sanden mellem Ejsing Kirke og Præstegaarden, 
50 Tdr. Land stor, fandtes velfredet. — Aahle Bys 
Sande og Vinderup Sander var begge i god Stand, 
de fik begge fortsat Behandlingen med Vipper og 
Beklædning, — og Bording Mølles Sande fik atter 2 
Tdr. Vipper nedlagt, skærmet af efterlagt Lyng. —

Dette Aar var Herredsfogden kun ude i Sandene 
sammen med Petersen 5 Dage, medens Petersen 
havde 107 Rejsedage i Klitterne fra Nymindegab til 
Pælediget ude paa Tangen ad Agger i Thy til, med 
3173/4 Rejsemil a 2 Rgdlr. —

I alt mobiliserede Kommissær Petersen dette Aar 
i det sandføgne Ginding Herred, ved Hjælp af de 
stedlige Sognefogder ved Kirkestævne, — i Bording 
Sogn 70 Folk til Møllens Sande; ingen Vogne, da 
Lyngen til Dækning blev slaaet ved Siden af Sanden 
og baaret til. — Haderup Sogn stillede med 70 Folk 
og 35 Vogne til Arbejdet ved den ny Flyvesande i 
Neder Feldborg, hvortil Vipperne var kommen fra 
Nees Sogn, medens Lyngen var hugget? og tilkørt 
med 41 Læs fra Borbjerg Sogn og 42 Læs fra Sevel 
Sogn. En ny opkommen Flyvesande i Hallundbæk 
dæmpedes ved Hjælp af 32 Folk med 16 Vogne fra 
Hodsager Sogn og et tilstrækkeligt Antal Læs 
Sadder. — Og endelig beklædtes Aabninger i Aahle 
og Vinderup Sander med Sadder af 54 Folk med det 
halve Antal Vogne, fra Sahl Sogn. —

I alt havde Kommissær Petersen dette Aar i sit 
store Distrikt, hele Ringkøbing Amt minus Ham
merum og Vrads Herreder, en Udkommando til 1 
Dags Arbejde, 2290 Folk og 891 Vogne, der gravede
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Brinker og slog Lyng og nedlagde 212 Tdr. Vipper, 
51/0 Tdr. Tornebær og 2!6 Tdr. Marehalmsfrø. —

Neder Feldborg Sandflugt laa i uskiftet Fælled. 
Efter Behandling sattes Jakob Jensen til Klitfoged 
og Peder Andersen til Opsynsmand over Sanden. 
Ved Besigtigelsen sidst i November hedder det om 
Jegelund, V. Vestarp, Høstrup, Sanden ved Flyn
dersø Mølle, Aahle Bysande og Vinderupgaards 
Sande, hvis Ejer var Kammerherre, Stiftamtmand 
Sehested i Viborg, at de gror godt sammen. Komm, 
besaa sidst en ny Sandflugt ved Hallundbæk, der var 
bleven beklædt med Sadder. —

1805.
I Neder Feldborg Sande nedlagdes 16 Tdr. Klit

tagsvipper og noget Marehalmsfrø. I den Anledning 
tilsagdes 78 af Sognets Beboere og 39 Vogne til at 
besørge det fornødne Arbejde med Strøningen og 
Lyngen, til Dækning. Der saa ikke godt ud med Fred
ningen, da Komm, kom for at tilse. Klitfogden laa 
meget syg .hvorfor Komm, skaanede ham for Mulkt 
for den skete Ufred; derimod blev Opsynsmanden 
dikteret Bøde for slet Opsigt, 4 Mark, som han straks 
betalte, og derefter fik han sin Afsked. I Stedet 
indsattes Chr. Clausen. —

Jegelund, Estvad og Ejsing Sander behøvede 
ingen Hjælp. I Jegelund var der saa slet fredet, at 
Klitfogden uden Løn, Mads Christensen, ilagdes en 
Bøde af 1 Rgdlr., som han ikke betalte. I Estvad var 
der vel fredet, hvorimod det saa maadeligt ud i 
Ejsing. Der blev begge Klitfogder, Jens Østergaard 
og Esper Christensen, ikendt hver en Mulkt af 3 Mk., 
og Opsynsmanden, Simon Christensen, 1 Rgdlr. Alle 
tre betalte for deres Forsyndelse med det samme. —

Aahle og Vinderup Sander fik begge nogen Be-
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klædning med Sadder. Aahle Sande var slet fredet, 
hvorfor begge Klitfogder, der ingen Løn fik, maatte 
bøde 3 Mk. hver, da de heller ingen Penge havde for 
optagne Dyr. Selv havde de heller ikke de 2 X 3 Mk., 
i hvert Fald rykkede de ikke ud med dem paa Stedet. 
Vinderup Sande skønnedes snart at kunne afleveres 
som dæmpet. — Hallundbæk Sande var ubetydelig. 
16 Mand og 8 Vogne af Hodsager Sogn beklædte den 
med Sadder. —

Antagelig har det været efter Aftale mellem 
Sandflugtskommissæren for Hammerum Herred, 
Herredsfoged Møller, Ikast, og Kommissær Petersen, 
at den sidste tog sig af Sandflugten i Hallundbæk, 
da Hodsager Sogn jo ligger i Hammerum Herred. —

1806.
Sanden ved Ejsing Kirke er næsten dæmpet ved 

Behandling med Klittagsvipper og Lyngbeklædning. 
Den var kun maadeligt fredet, hyorfor Klitfogden 
Jens Østergaard mulkteredes 1 Rgdlr., da han ikke 
havde indtaget de Kreaturer, som havde foraarsaget 
Ufreden. — Sandene i Aahle By og Vinderup blev 
fundne i god Stand. — Estvad Sande tegnede godt, 
men var slet fredet. Klitfoged Hans Krog mulktere
des derfor 4 Mk., som han dog ikke betalte. — Ogsaa 
Jegelund tegnede godt. De i denne Sande anlagte 
Rabatter af Klittagsvipper til at opfange Sand havde 
vist sig heldige. — Ogsaa Neder Feldborg Sande 
tegnede godt. I Bording Mølles Sande var ligeledes 
anlagt Rabatter til at opfange Sand, og vist god 
Nytte.

Der blev i Haderup Sogn : Neder Feldborg, Øster 
Agger og Staulund Sander ved 50 Folk og 50 Vogne 
strøet 12 Tdr. Vipper og 2 Tdr. Frø, hvorved 13000 
Kv.-Al. behandledes. — Sahl Sogn havde 81 Folk

3
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med 27 Vogne i Aahle Sande, hvor et lignende Antal 
Kv.-Al. blev set til gode med Beklædning af Sadder, 
ligesom der saaedes 1 Td. Frø. — Kirkesanden i 
Ejsing synes at have haft et nyt Udbrud; thi her var 
134 Folk med 40 Vogne 1 Dag beskæftiget med at 
beklæde med Sadder. — Rønbjerg Sognefolk blev 
tilkaldt 1 Dag med 37 Folk og 16 Vogne at beklæde 
en Strækning af 7000 Kv.-Al. ved Avlsgaarden 
Nørkjær, der havde begyndt at knyge. — Og endelig 
havde Estvad Sognefolk Hyre 1 Dag i Møllesanden 
dèï- med at beklæde 11000 Kv.-Al. med Lyng. —

Kommissær Petersens Rettesnor for visse Ar- 
bejdsydelser :

1 Læs Lyng skal være 4 Al. lang, 3 Al. høj og 
3 Al. bred.

1 Læs Tang eller afslagen Klithalm 4 Alen lang, 
2/2 Al. høj og 21/2 Al. bred.

Der tilkøres 1 Dag med hver Vogn fra 5—10 
Læs Sadder. Læsset bestaaende af 60 Stykker, alt 
ligesom Vejen er lang eller kort til det Sted, hvor 
Sadderne kan tages. —

1807.
Neder Feldborg Sande godt fredet. Den begynder 

nu at gro sammen. I denne Sande og ved Gindeskov, 
Staulund og Krat Sander er der i Aai’ strøet 10 Tdr. 
Vipper, dækket med 20 Læs Lyng og dertil beklædt 
med 300 Læs Fladtørv ved 98 Folk og 35 Vogne af 
Haderup Sogn, Borbjerg Sognefolk, 82, med 41 
Vogne, gravede, kørte og nedlagde 410 Læs Fladtørv 
i samme Sander, og Sevel Sogn ved 84 Folk og 42 
Vogne 1 Dag besørgede 504 Læs Fladtørv nedlagt, 
ialt 1214 Læs, dækkende et samlet Areal af 6 Tdr. 
Land. Ogsaa Jegelund, Vestarp og Høstrup Sander, 
der iøvrigt gror godt sammen, fik Del i de mange
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Læs Fladtørv. — Hodsager Sogn besørgede til Hal- 
lundbæk og Barslund Sander gravet, tilkørt og ned
lagt, til Reparationer, ved 24 Folk og 12 Vogne 120 
Læs Fladtørv. — I Estvad Sogn blev den 10 Tdr. Ld. 
store Møllesande samt Landevejen repareret med 144 
Læs Fladtørv, ved 72 Folk med 36 Vogne. — Røn
bjerg Sogn med 28 Folk og 14 Vogne reparerede ved 
Hjælp af 56 Læs Fladtørv Flyvesanden ved Nørkjær. 
— Ejsing Kirkesande repareredes med 80 Læs Flad
tørv, som 80 Sognefolk med 40 Vogne besørgede. 
Sanden omfatter 50 Tdr. Land. — Den ventes 
af'everet som dæmpet til næste Aar, da den er godt 
sammengroet. — Og endelig blev der i Aahle By
sande og i Vinderup Sande ved 80 Folk med 40 
Vogne beklædt med 200 Læs Fladtørv, dækkende i alt 
1 Td. Land. —

Det er vel nok en Navneovergang fra Sadder til 
Fladtørv, der er sket, thi Materialet maa vist for
modes at være det samme for begge. Der har været 
et mægtigt Opbud af Folk og Vognkørsel de 5 Dage 
i Oktober, samtlige Arbejder til Sandflugtsdæmp
ningen stod paa i de 5 paagældende Sogne. I alt blev 
der gravet, kørt og nedlagt 1814 Læs Fladtørv a 60 
Stk. eller 108,840 Stk. Der har været store Arealer 
til Raadighed for Afgravningen. Et saare nyttigt og 
betydningsfuldt Arbejde præsteredes Aar efter Aar, 
saa længe Dæmpningen stod paa — et Arbejde, 
udført efter Reglen: den ene hjælper den anden. Der 
kastes Lys over f. Eks. Jeppe Aakjærs Sentens: — 
endnu et bitte Nyk! — Nutiden har svært ved at 
fatte baade Sliddet og Vilkaarene, hvorunder Sliddet 
foregik. Det var jo lønløst Arbejde. Men Sliddets 
Møje har Slægterne siden da suget Næring af.

For en Gangs Skyld var Klitfoged Kield Ander
sen kommet til at tage 10 Faar i Hus, som gik i

3»
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Aahle Bys Sande, ligesom Jakob Jensen i Neder 
Feldborg havde Penge for 6 optagne Heste, 1 Rgd. 3 
Mk., hvoraf de hver leverede Halvdelen til Kom
missær Petersen under Efteraarets Klitsyn. Maaske 
havde de taget Lære af forrige Aars Mulkter, som 
jo nok havde faaet Rygtets Ben at færdes omkring 
paa. —

Opsynsmændene ved Sandene i Haderup Sogn, 
Jakob Høvedsgaard og Iver Andersen, kaverer begge 
med paaholden Pen, da de ikke selv kunde skrive 
deres Navne, at samtlige berettede Arbejder, hvor
ved en 54000 Kv.-Al. er bleven beklædt, er blevet 
udført under deres Tilsyn, samt at 25 Husmænd af 
Haderup Sogn har skaaret Brinker inden Beklæd
ningen. Ogsaa Sognefoged Simon Nielsen medunder
skriver som ansvarlig for sine Sognefolks forsvarlige 
Arbejde. —

1808.
Der anvendtes dette Aar til Sandflugtens Dæmp

ningsarbejder i Ginding Herred 228 Folk og 68 
Vogne til at nedskære Brinker og beklæde Slaager 
og aabne Steder i Sandene med 1638 Læs Fladtørv. 
Der blev ingen Sandvækster plantet. De fleste Sander 
groede sammen, men endnu var ingen bleven afle
veret. Petersen forhastede sig ikke med at overlade 
dæmpede Sandflugter til Ejerne, inden han var helt 
sikker paa, at den sammengroede Skorpe kunde 
holde til nogen Overlast af Kreaturer. —

1809.
I Oktober blev i Bording Mølles Sande dækket 

30,000 Kv.-Al. med 368 Læs Fladtørv. Sander i 0. 
Vestorp, Barslund, Jegelund, Gindeskov, Staulund 
og N. Feldborg fik ialt 42,000 Kv.-Al. beklædt med
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636 Læs Fladtørv. En lille Sande ved Bierrehuse i 
Ejsing fik sine Sandbrinker skaaret ned, hvori 
lagdes V/z Tdr. Vipper, — og en lille Sande i Tind- 
skov i Sogneskellet mellem Ryde og Handbjerg fik 
ligeledes Brinkerne skaaret ned og 2/2 Tdr. Vipper 
lagt over en Flade af 14000 Kv.-Al.

Kommissær Petersen anvendte i hele sit store 
Distrikt dette Aar 3852 Folk med 601 Vogne til 1 
Dagsarbejde. Der blev saaet 34 Tdr. 5 Skpr. Mare
halmsfrø, slaaet 72 Læs Klittag til at dække med, 
rykket 588 Læs Klittagsrødder til Udplantning, 
gravet og nedlagt 2818 Læs Fladtørv, hvorved i alt 
dækkedes og behandledes 113 Tdr. Land i Distriktets 
8 Herreder. —

Ved Aarets Begyndelse havde Rentekamrets 
Sandflugtskonsulent, Professor Wiborg, i sine Be
mærkninger til Beretningen for Ginding Herred 
1808 ytret, at Vinderup Sande kunde forlængst været 
udlagt til Brug, om den var bleven tilbørlig fredet. 
Udgiften for det. Petersenske Distrikt beløb sig til : 
Petersen Diætpenge 238 Rgdlr., 6 Herredsfogders 
Diætpenge a 1 Rgdlr. for 39 Dage paa Klitsyn i de 
respektive Jurisdiktioner sammen med Kommissæ
ren, 39 Rgdl., 35 lønnede Klitfoder ialt 80 Rgdlr., 
hvorfra gik Indtægten ved Klitmulkter, ialt knapt 
40 Rgdlr. eller Halvdelen af de ilagte Mulkter. 
Kongen, Frederik VI, havde retireret sig til Kiel for 
at være i større Sikkerhed under de truende Forhold 
for Landet, som hans Forhold til Kejser Napoleon 
havde foranlediget, og med ham tillige den kgl. 
Finanskasse, hvorfor Udbetalingen foregik endnu 
mere slæbende end sædvanlig. —

1810.
Den 1. Septbr. anmoder Rentekamret Amtmand
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Rosenørn om paa Prof. Wiborgs Foranledning at 
tilkendegive Kommissær Petersen, at Vinderup og 
Estvad Sander afleveres til Ejerne som dæmpede. 
Petersen er imidlertid af en anden Mening. I sin 
Beretning ved Udgangen af Aaret rapporterer han, 
at Estvad Sande, 10 Tdr. Ld., og Vinderupgaards 
Sande, 5 Tdr. Ld., vel er dæmpede, men ikke til
strækkelig sammengroede til Aflevering, hvilket er 
Aarsagen til, at de ikke er overdragne til Ejerne til 
Brug. De behøver Fredning endnu.

Møller Gluds 15 Tdr. Ld. store Sande ved Bording 
Mølle velfredet denne Gang. Det samme var Tilfældet 
med Haderup Sogns Sander: N. Feldborg 60 Tdr. 
Ld., Høstrup 18 Tdr. Ld., 0. Agger 20 Tdr. Ld. og 
Krat Sande 15 Tdr., der alle ejes af Beboere i Sognet, 
overvejende af tilstødende Lodsejere. I N. Feldborg 
skete Udplantning med Lyngdækning, og i begge 
0. Agger Sande blev Brinker nedskaaret, strøet 4 
Tdr. Vipper, der dækkedes med Lyng. Ti Gaardmænd 
i Sognet var udeblevet fra Dæmpningsarbejdet, for 
hvilket de blev tiltalte:

— De fra Arbejdet i Haderup Sogn udeblevne: 
Chr. Madsen, Graagaard, Chr. Christensen, Graa- 
sand, Chr. Clausen, Barslund, Peder Jensen, Hes- 
sellund, Niels Andersen, Knud Nielsen og Chr. 
Sørensen, Kiølvraa, Jens Thomsen, N. Uhre, Anders 
Jensen, ibd., og Lars Christensen, O. Uhre, ind
stævnedes af Herredsfoged Tranberg for Retten i 
Holstebro, Raadstuen, „til Tirsdag den 30. Oktbr. 
Kl. 7 slet Morgen for at faa Beviser fremlagt om det 
Kommissær Petersens Paastand at anhøre og ved 
Politi Ret under daglig Mulkt blive tilpligtet at 
forrette det forsømte Arbejde med alle af denne 
Sag flydende Omkostninger. Til samme Tid stævnes 
Ejeren af 0. Næstarp og Barslund under Faldsmaals
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Straf at møde for at afgive Forklaring om oven
nævnte Parter og Vidner faar ingen Laudag.

Holstebro den 25. Oktbr. 1810.
Tranberg."

Ikke løbe Linen ud.
Den 29. Oktbr. mødtes de paagældende i Holstebro 

for at afværge Politisagen ved en Skrivelse, hvori: 
„Vi afbeder vores Forseelse, fordi vi ikke har efter
kommet Hr. Sandflugtskomm. Petersens og Øvrig
heds Ordre ved Sandflugtsarbejdet i Haderup Sogn. 
Vi forpligter os herved inden 8 Dage at faa forrettet 
det forsømte Arbejde, som er for hver 2 Dage, og for 
Peder Jensen og Lars Christensen hver 3 Dage; og 
for Arbejdets forsvarlige Forrettelse forbinder vi os 
at skaffe Tilstaaelse fra Kristen Klausen i Barslund 
og Jeppe Nielsen, 0. Vestarp. Desuden betaler hver 
af os 4 Mark for Forseelsen, og Peder Jensen i 
Hessellund desuden 4 Mark til Politibetjenten, 
hvilket ialt er 8 Rgdlr. foruden de 4 Mark til Politiet. 
De 8 Rgdlr. modtog Kommissæï* Petersen til Ind
betaling paa Amtstuen og i sin Tid beregne dem i 
dette Aars Klitregnskab. —

Alt blev bekræftet med Underskrift. Samtlige 
Underskrifter med ført Pen.

Holstebro den 29. Oktbr. 1810.
Tranberg. - Petersen."

1811.
Haderup Sogns Sander: I November fortsattes i 

N. Feldborg med at nedskære Brinker og beklæde 
med Fladtørv. Ligesaa i 0. og V. Vestarp og i 
Barslund. I Jegelund beklædtes med Fladtørv, i 
Høstrup ligeledes samt strøet nogle Vipper, hvormed
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denne Sande nu er dæmpet. I Staulund blev Brinker 
nedskaaret. Vipper strøet og foretaget Beklædning 
med Fladtørv. Den tegner godt. I begge 0. Agger 
Sande var der Spor af megen Ufred, som Klitfoged 
Laurs Sørensen angav at være sket ved nogle fra 
Holstebro Marked kommende Stude til N. Feldborg, 
ved Nattetide, uden hans Vidende. Da Skaden saale- 
des var sket af Vanvare, slap Klitfogden med en 
Advarsel. Sognets egne Gaardmænd havde besørget 
220 Læs Fladtørv, Ryde Sogns 230 Læs og Borberg 
Sogns 200 Læs gravet, tilkørt og nedlagt over en 
Flade af i alt 27,000 Kv.-Al. Desuden havde 72 Vogne 
og 144 Mand af Haderup 1 Dag besørget 720 Læs 
Fladtørv nedlagt i Staulund, Gindeskov, Groue og 
Jegelund Sander, hvorved 28,000 Kv.-Al. var bleven 
dækket.

Den liden Sande i Handbjerg, kaldet Tindskov, 
var nogenlunde fredet. De for 2 Aar siden lagte 
Klitvipper stod i skikkelig Grøde.

Aahle og Ejsing Sander er dæmpede og afleve
rede til Ejernes Brug. I Aahle var opkommet nogle 
smaa Udbrud, som Kommissionen foranstaltede 
dækket.

I Flyndersø Møllesande, 10 Tdr. Ld., i Estvad 
Sogn samt i en liden Sande i Neder Trandum, Sevel 
Sogn, overværede Komm. Beklædningen med Flad
tørv, den sidste fik 22 Læs. Begge disse Sander er 
dermed dæmpet, men da de trænger til fortsat 
Fredning, afleveres de ikke endnu. I øvrigt antraf 
Komm. 21 Fæhøveder i Møllesanden, for hvilke 
Ejeren mulkteredes 4 Rgdlr. og den forsømmelige 
Klitfoged 2 Rgdlr. Estvad Bysande og Vinderup- 
gaards vilde Petersen stadig ikke slippe til Brug.

Husmændene i Bording Sogn gravede Sand
brinker i Møllerens Sande, mens Gaardmændene
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forsynede den med 220 Læs Fladtørv, der dækkede 
21,000 Kv.-Al. —

I Jurisdiktionen var kommen en ny Herreds
foged, v. Jessen, Holstebro, der sammen med Kom
missær Petersen synede Sandflugterne og under
skrev Protokollen.

Politiretssag i Anledning af Overtrædelse af 
Forordningen til Sandflugtens Dæmpning.

Det drejer sig om den liden Sande, 3 Tdr. Land, 
Bjerrehus Sande kaldet, i Ejsing Sogn:

„Den 8. November blev en Politiret sat i Over
værelse af Vitterlighedsvidner. Anledningen var en 
Klage fra Kammerraad, Sandflugtskomm. Petersen 
og Klitfoged Chr. Kiergaard og Gaardejer Niels 
Skrædder og Chr. Steen betræffende, at de ikke 
freder een i Ejsing Sogn beliggende Sande, Bjerre
hus Sande, hvis Aarsag Kommissær Petersen be
gærer dem indkaldt og i Mulkt dikterede for deres 
Forseelse, samt tilholdt for Eftertiden at frede denne 
Sande tilbørlig. Indstævnte mødte og anførte, at det 
vel kunde være muligt, at der havde gaaet Kreaturer 
i Sanden, men at de havde gjort deres Bedste og 
ogsaa for Fremtiden vilde gøre det.

I Overensstemmelse med Forordning af 19. Sep
tember 1792 kendte Politiretten: Klitfoged Chr. 
Kiergaard, Ejsing, bør for sin Forsømmelse ej 
tilbørligen at have havt Opsigt med denne Sandes 
Fredning erlægge 2 Rgdlr. til Klitkassen. Saa bør og 
Gaardejer Niels Skrædder og Chr. Steen for ej at 
have holdt deres Kreaturer fra Sanden, hver for sig 
til samme Kasse betale 1 Rgdlr.

Endelig blev de een for alle og alle for een ilagt 
denne Sags Omkostninger med 24 Skilling. — At
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efterkomme inden trende Solemærker unden Lovens 
Adfærd.

Datum ut supra.
v. Jessen."

1812.
Vinderup Sande betegnes dæmpet, men ikke 

afleveret.
To ny Sander i Sahl Sogn er bleven anmeldt i 

Udbrud og tages under Behandling — Jattrup Sande 
og Agerbæk Sande, 10 Tdr. Ld. De faar deres Brin
ker skaaret ned og derefter beklædt med Fladtørv. 
— Ogsaa Bjerrehus Sande har faaet Fladtørvs- 
beklædning. — Estvad Møllesande er dæmpet, men 
ikke afleveret. Sandene i O. og N. Trandum, 8 Tdr. 
Ld. behandles med Nedskæring og Fladtørvsbeklæd- 
ning. Neder Feldborg Sande og Graa Sande flad- 
tørvklædes. — I Staulund og begge Agger-Sandene 
nedlægges 5 Tdr. Klitvipper og fladtørvklædes. — 
Til Bording Mølles langt borteliggende Sande kunde 
Herredsfoged v. Jessen ikke have Tid ; men Petersen 
kunde jo nok alene. Baade vesten og østen Lande
vejen blev der klædt med Fladtørv og Doelerne blev 
forfriskede. —

Atter et meget stort Opbud af Folk og Vogne og 
af Fladtørv i Ginding Herreds Sander dette Efter- 
aar :

Bording Sognemænd besørgede til Beklædning 
lagt 240 Læs Fladtørv, dækkede 1 Td. Ld.

Ryde, Borberg og Haderup Sognemænd til Hade
rup Sande 1356 Læs Fladtørv, dækkede ö'/z Td. Ld.

Sevel Sognemænd til Sognets Sande 212. Læs 
Fladtørv, dækkede 1 Td. Ld.

Sahl Sognemænd til Sognets Sande nedskar Brin
ker.



Sandflugtens Dæmpning i Ginding Herred 43

Ejsing Sognemænd til Sognets Sande 126 Læs 
Fladtørv, dækkede y% Td. Ld.

I alt ved 467 Folk og 199 Vogne 1934 Læs Flad
tørv, dækkede 8 Td. Ld.

53 Haderup Husmænd skar Brinker og strøede 
de 5 Tdr. Vipper i 0. Agger Sande.

1813
nedlagdes i Ginding Herreds Sander 3 Tdr. Klittags
vipper og agedes 2428 Læs Fladtørv til Beklædning 
af aabne Sandbrud. 508 Folk med 217 Vogne var paa 
egen Mad og 01 tilfærds med det trælse — halvvejs 
Sisifys-Arbejde — hvorved i alt 6 Tdr. Land blev 
klædt til Chancen med Tiden at kunne gøre Gavns 
Gerning blandt Jyllands dyrkede Agermarker. —

Ejheller dette Aar havde v. Jessen Tid til at age 
den lange Vej til Bording Mølle, der af H. t. Her
redsfogden var udsat til 21/12. Petersen rapporterer: 
„men da jeg derfra ønsker at rejse til min Svigersøn, 
Stiftslandinspektør Ludvig Wesenberg, saa beder jeg 
underdanigst, at det høje kgl. Rentekammer naadigst 
tilladei* mig at udsætte min Indberetning om Bording 
Mølles Sandes Tilstand til næste Gang."

Dermed gik Petersen i Hi for Vinteren.

181Å.
Petersen slaar atter til.
Den 8/11 skriver Kommissær Petersen til Sand

flugtens Øverste i Amtet, Amtmand Rosenørn i 
Ringkøbing, personligt om at slaa til med Sværd :

„For 2 Aar siden blev Jattrup og Agerbæk San
der i Sahl Sogn, Ginding Herred, taget under Be
handling til Dæmpning med at nedskære Brinker og 
lægge 3 Tdr. Vipper. Niels Mølgaard antoges som 
Klitfoged og Jesper Jattrup som Opsynsmand.
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Ved min Nærværelse 29/10 fandt jeg Vipperne 
at være opløbne, men tillige afædt saavel af Fækree 
som af Faar, hvoraf der fandtes en Mængde Spor. 
Da ingen Dyr var optaget af Klitbetjentene, erkendte 
Opsynsmanden sin Fejl, hvorimod Klitfogden sagde, 
at han ikke vilde lægge sig ud med sine Naboer! — 
Hvilket herved indberettes til Deres Højvelbaarenhed 
at fastsætte deres Straf, som efter min Formening 
maatte være i det mindste for Klitfogden 4 Rigs
bankdaler (det var jo efter Statsbankerotten 1813) 
og Opsynsmanden 2 Rgbdlr. N. V." (Rigsbank
dalerne havde en Sølvværdi — S. V. — og en Navne
værdi — N. V. —, der gjaldt for Betaling i Sedler).

Amtmanden dikterede omgaaende de to Syndere, 
hvad Petersen havde tilmaalt dem.

1815 
kørtes i Sahl Sogns Sander 340 Læs Fladtørv, i 
Sevel Sogns 420 Læs, i Haderup Sogns 1578 Læs og 
i Bording Mølles 240 Læs, i alt 2578 Læs a 60 Stk. 
Disse 154,680 Fladtørv dækkede over et Areal af 
6*/2 Tdr. Land. —

1816.
Dette Aar fik Hjerm Herred sin Sandflugt — en 

lille Sande i Tvis Sogn havde begyndt at knyge. Ovei- 
y> Td. Land dækkede 56 Folk med 25 Vogne med 
224 Læs Fladtørv, — Sahl Sognemænd i et Antal af 
94 med 37 Vogne dækkede Jattrup og Agerbæk 
Sanders nøgne Steder med 432 Læs Fladtørv, — 
Sevel Sogn havde 126 Mand ude med 42 Vogne til 
Arbejde og Kørsel af 682 Læs Hedetorv, medens 
Haderup Sogns Sander lagde Beslag paa 222 Mand 
og 112 Vogne til at transportere og fordele til 
Sandene 1644 Læs over i alt 4 Tdr. Land. —
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1817 
besørgede 28 Folk med 14 Vogne nedlagt over nok 
'/■> Td. Ld. i Tvis Sande som Aaret forud 224 Læs 
Fladtørv. — Transporten har sagtens været kortere. 
De dæmpede, men ikke afleverede Sander i O. og N. 
Trandum, Flyndersø Møllesande, Bierrehus Sande og 
Vinderup Sande holdes fredede. — Der er opstaaet 
en ny Sandflugt i Bjørnkjær, 4 Tdr. Land stor, i 
Sevel Sogn. Sanden ligger i Fælled med Sognets 
Sønderhede. Den faar Brinker skaaret ned og klædt 
med Fladtørv, hvoraf Sognemændene dette Aar 
transporterer ialt 504 Læs paa 42 Vogne ved Hjælp 
af det dobbelte Antal Folk. — Sahl Sogn kører 480 
Læs til sine Sandflugter, Bording Sogn 512 Læs 
til Møllerens Sande og Landevejens flyvende Steder, 
medens Haderup Sogn atter har et stort Opbud af 
268 Mand og 138 Vogne til at grave, transportere og 
dække et samlet Areal af 3 Tdr. Ld. med 1608 Læs 
Fladtørv. —

1818.
For første Gang blev i nogle af Haderup Sogns 

Sander udplantet Klittagsrødder — Ryktag kaldtes 
det, fordi det blev rykket op af Voksestedet. Der blev 
ogsaa skaaret Brinker ned og beklædt med Fladtørv, 
ikke saa faa endda, 1020 Læs. I Bording Mølles 
Sande lagdes 160 Læs og i Sahl Sogns Sander 820 
Læs. Ved Hjælp af 330 Mennesker og 159 Vogne 
forrettedes Arbejdet. De øvrige Sognes Sander be
høvede ingen Hjælp. For samtlige Sanders Vedkom
mende lyder det, at de kan med det første som 
dæmpede afleveres. —

Kst. Herredsfoged, Kaptain Fugl, Holstebro, 
foretog i Kommissær Petersens Sygdomstilfælde 
alene Klitsynet i December. Herunder fandt han
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det nødvendigt til næste Aar ved N. Feldborg og 
begge 0. Agger-Sandene at nedskære Brinker med 
efterfølgende Beklædning med Fladtørv. —

1819.
Det tungeste Tag til Sandflugtens Dæmpning er 

taget over en bred Front af de sandflugtshærgede 
Egne i Jylland. Samfulde 25 Aar havde det varet at 
faa et afgjort Overtag, men der maatte stadig vagtes 
og passes paa. Saa langt var man fremme nu, at den 
fatalistiske Betragtning hos Fattigfolk af Almuen 
om, at Sandflugt var en uafvendelig Tilskikkelse, 
for hvilken man kun havde at bøje Nakken og i det 
længste passe sig ind under Kaarene og stride sin 
afmægtige Strid mod løsslupne Kræfter i Naturen, 
var slaaet for Panden. Det kendtes overalt, at 
Kampen mod Sandet havde nyttet — og nyttede, og 
med den foregaaede Ændring og Rejsning i Sansen 
ved at se Resultater kaldtes der paa den enkeltes 
Ansvarlighed. De store Jordudskiftninger af Fælles
skabet, der samtidig foregik, stimulerede ligeledes 
Sind og Sans til at fatte og tage sig op. Bondens Hu 
havde ranket sig.

Sammen med Indsendelse af Kommissær Peter
sens Indberetning for første Halvaar vedlagde Amt
mand Rosenørn en Skrivelse til Rentekamret:

„Jeg finder, at de Sandflugter, som er dæmpede, 
afleveres til vedkommende Lodsejere, hvilket saa- 
ledes vil blive Tilfældet med næsten alle Sandflugter 
i følgende Herreder: Bølling, Skodborg, Vandfuld, 
Hjerm og Ginding Herreder."

Fjorten Dage senere, 4/9, anmodede Rentekamret 
Amtmanden om at paalægge Kommissær Petersen, 
saa vel som vedkommende Retsbetjente, ved de 
sædvanlige (forestaaende) Efteraarssyn over disse
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Sandflugtsstrækninger, at tage specielt Hensyn til 
og afgive særdeles Erklæring om, hvorvidt disse 
Sandflugter kan uden Fare for nye Udbrud afgives 
til Ejerne og af dem benyttes samt, (eller) under 
hvilke Indskrænkninger eller Forsigtighedsregler. — 

Amtmanden lod tilgaa Petersen en Afskrift af 
denne Kamrets Anmodning.

Fra Tilsynet med Sandene i Ginding Herred 
lyder det, at samtlige Sander i Haderup Sogn (der 
var 11 ialt) kan anses dæmpede. I nogle smaa 
Udbrud her og der er repareret med Fladtørvs- 
beklædning. Sevel Sogns 5 Sander erklæres ligeledes 
for dæmpede, skønt ogsaa der blev nogle Udbrud 
repareret. Bjerrehus Sande i Ejsing, Flyndersø 
Møllesande i Estvad og Tingskov Sande i Hand
bjerg er ligeledes dæmpede, og det tilføjes, at disse 
kan overleveres naar som helst det skal være, dog 
uden at der maa drives med Heste eller Fæhøveder 
derpaa, men kun med Faar. Vinderup Sande betegnes 
kort og godt: dæmpet.

Jattrup og Agerbæk Sander i Sahl og Sevel 
Sogne betegnes som velfredede. Efter Brinkernes 
Nedskæring er de bleven klædt med Fladtørv og 
Vipper er nedlagt. Der behøves intet videre. Vip
pernes Grøde har dog ikke været efter Forventning, 
hvorfor der i Efteraar er sket Beklædning.

Skønt dei‘ saaledes kun er Tale om Smaatterier 
m. H. t. Reparationer i nogle af samtlige saa godt 
som dæmpede Sandflugter i Herredet, var dog 206 
Mennesker med 84 Vogne i Gang en Dagstid med at 
grave og køre 1324 Læs Fladtørv til Reparationerne 
her og der, i alt over et Areal af 6% Tdr. Land. —

Sandflugtskommissionen for Hjerm-Ginding Her
reder har endt Efteraarssynet. Petersen er træt. 
Ung er han ikke længer, og syg var han sidste
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Vinter. I Rejseskrinet har han sine mange Slags 
Papirer, sin Blækflaske og sine omhyggeligt til- 
skaarne Gaasefjer. Jo-o, man brugte endnu Gaase- 
fjer! — Efterhaanden som han var blevet færdig 
med Synet i et Herred, havde han skrevet Beretning 
til Rentekamret derom. Nu var han helt færdig for 
dette Aar. Det var usædvanlig tidligt, først i Decem
ber. Han havde lagt sig ind hos Folkene i Østergaard 
i Haderup, hvor Synet sluttede. Der sidder han for 
Bordenden med sine Papirer og vil nu færdigskrive 
sin Aarsberetning, handlende om Ginding Herreds 
Sander, hvor saa fabelagtig mange Fladtørv er ned
lagt til at klæde med. Vinterdagens Halvmørke er i 
den lave Stues Kroge, men i Bilæggeren, der er 
fyldt med Egnens ret tarvelige Tørvebrændsel, er 
der i Anledning af Gæsten fyret omhyggeligt op.

Petersen gaar de færdigskrevne Beretninger 
igennem, omhyggeligt mærkede: A. N. Horne Her
red. — B. Bølling Herred. — C. Ulborg-Hind Herre
der. — D. Rysensten Birk. — E. Skodborg-Vandfuld 
Herreder. — Saa tager han et nyt ubeskrevet Ark 
med Rentekamrets skematiske Inddeling og mærker 
det: F. Hjerm-Ginding Herreder, hvorefter han med 
sin ukønne, letlæselige Haandskrift broderer der
under: Sandflugternes Tilstand i Aaret 1819. (Haan
den er bleven rystende).

Det skematiske Indhold paa Arkets indvendige 
Sider har vi foran faaet resumeret m. m. Færdig 
med Arket, lægger Kommissæren Arket F. til de 
øvrige og tager et nyt Ark frem, mærket G., der 
strutter af Rapporteringer fra i Forvejen besete 
Egne. Bilag G. omhandler Mandskab og Vogne under 
Klitarbejderne samt Kvadratindhold af det dækkede 
og beplantede fra Nymindegab i Syd til Pælediget i 
Nord. — Han tilføjer for det sidst besete Herred,
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lægger Arket pænt til de øvrige og tager et nyt Ark, 
mærket H. Det er Regnskabet med Bilag over Ind
tægter og Udgifter. Og idet han konfererer med 
Bilagsarket: J. der er en Udskrift af Generalanvis
ning fra Amtstuen over hans hafte fri Befordring 
Aaret om, udfylder han sin underdanige Regning 
for 111 Dage a 2 Rgbdlr. 19% Sk. S. V. lig 320 
Rgbdlr. 3 Mk. 1 Sk. N. V. I alt rejst i Klitterne 
2681/i Mil. Til sin egen Regning under H. lægger 
han Herredernes jurisdiktionelle Tilsynsførendes,
der sammen med Petersen foretager de befalede 
aarlige Syn over Sandflugterne:
Prokurator Hansens, Varde, for Syn i N. Her
red: 6 Dage a 1-19% er..................................... 9-2-14 N. V.
Herredsf. Grev Sponnecks, Ringkøbing, for
Syn i Bøl ling og Hing Herreder: 8 Dage a
1-19% er................................................................ 12-3-10 „
afg. Herredsf. Grønlunds Stervbo for Syn i
Ulfborg Herreder: 8 Dage a 1-19% er ......... 12-3-10 „
Birkedommer Claudi, Lemvig, for Syn i Ry-
sensten Birk: 5 Dage a 1-19% er.................... 7-5- 4 „
Herredsfoged Skønau, Lemvig, for Syn i
Skodborg Herr.: 1 Dag a 1-19% er................... 1-3- 7 „
kst. do. Kaptain Fugl, Holstebro, for Syn i
Hjerm-Gind. H: 4 Dage a 1-19% er.................. 6-1-12 „
og samtlige lønnede ca. 35 Klitfogders i Di
striktet ialt 109 Rgbdlr. 3-9 eller.................... 40-4- 2 „

Ialt Udgift ... 511-3-12 N. V.
Hvorfra gaar Klitmulkterne ... 10-2- 3 „

I sin ledsagende Skrivelse til Rentekamret med
deler Petersen :

„Ifølge Rentekamrets Skrivelse af 4/9 have vi i 
disse Dage beset Sandflugterne i Hjerm-Ginding 
Herreder------- og befunden, at uden Fare til Brug
kan overlades til Brug Estvad Mølles Sande, Bjerre- 
hus Sande i Ejsing Sogn, Tingskov Sande i Hand-

4



50 Anth. Fuglsang:

bjerg Sogn og Vinderup Sande i Sahl Sogn til 
Ejernes Brug, naar det skal være, dog bør disse 
Sander ikke straks betrædes af store Høveder, men 
alene af Faar.

Østergaard i Haderup Sogn den 5. Decbr. 1819.
Fugl. - Petersen."

EN VANDRERS SKUDSMAAL 
AF HEDEN I HADERUP SOGN 
(Heden mellem Grove og Gindeskov 2. Septbr. 1903).

— Det er saa varmt i Dag, som det kun kan være 
i en Ørken. Luften flimrer og dirrer af Varme. 
Sandet er gloende hedt, der er saa tæt med Fluer og 
andet Utyske, at man kan skrabe dem i sorte Lag 
af Haaret. Denne grimme, golde og fattige Hede er 
mig inderligt imod.

Jeg er rejst hertil netop paa denne Tid, hvor 
Heden er smukkest og rigest, hvor Lyngen staar i 
Blomst, for om muligt at forsone mig med Heden, 
den besungne, den priste. Og nu har jeg gaaet Mil 
efter Mil ad lynggroede Hjulspor, Støvlesaalerne er 
saa blanktslidte som et bonet Dansegulv, Fødderne er 
tykke og ømme, mine Lunger er som svedne af denne 
tørre, gloende Luft.

Jeg har pirket med min Stok i Lyngen, om der 
skulde ligge en Hugorm, jeg har revet en Haandfuld 
Tyttebær af for at slukke min Tørst, jeg letter mig 
paa Albuen for at se mig omkring.
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Fladt og grimt og fattigt, knugende og tungt, saa 
trykkende ensomt.

Det er Romantikerne, dem vi skylder saa meget 
af vort Fordærv, der har opdigtet denne taabelige 
Begejstring for Heden. Heden var jo fremfor noget 
i Danmarks muldede Land det unyttige, det vilde, 
den kunde man spille ud mod det 18. Aarhundredes 
Spidsborgere, mod de klare og forstandige Aander. 
— Den vildene Hede! — Lyngens mørke Land! — 
Og hvor er det ikke rart at sidde en lun Sommeraften 
i et Lysthus ved Øresund, sidde, mens Lindens og 
Jasminens søde Duft bølger, og læse om Heden og 
Lyngen og Sandet — og den sviende Vestenvind, 
sidde og længes midt i Yppigheden mod det golde 
og øde.

Men prøv at træde i Hede og Lyng og Sand den 
trælse Vej milelangt, mens Solen bager, eller Vinden 
slider.

Og saa at leve hele sit Liv, at fødes og dø paa 
denne Hede. —

Jeg ligger og bliver helt syg af Længsel efter 
Engene og Markerne nede om Gindeskov Bæk.

Saadan taler et Menneske op imod Nutiden, der 
selvbuden triner til den fattiges Dør, varmes af 
Solen, der skinner over onde og gode, lejrer sig i 
Fattigdommens blomstrende Lynghynde. Han er 
tørstig, og se, Fattigdommen byder frem, hvad den 
har til Vederkvægelse. Han behøver ikke at rejse sig, 
bare række Haanden ud, og han har den fyldt med 
Skønhed, Aroma og læskende Saft, lige til at putte i 
Munden. Mennesket ser dog intet skønt, fatter ikke 
den storladne Gæstevenlighed, Fattigdommen viser 
ham, rækker ham. — Han river en Haandfuld Tytte-

4*
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bær til sig — stjæler dem som et Rov fra en gavmild 
Giver og sluger dem under knubbede Ord.

Denne Vandrer ske Skam !

KILDER
til Sandflugtens Dæmpning i Ginding Herred er udelukkende 
utrykte Aktstykker i Rigsarkivet. (Journaler, Kopibøger, 
Dokumenter, Breve og Sandflugtskommissionens Indberet
ninger) — fra Forordningen til Sandflugtens Dæmpning i 
Danmark af 19. Septbr. 1792 til 1819. — Den trykte Kilde 
til: En Vandrers Skudsmaal af Heden — er C. C. Clausen: 
Danmarks Land.



NAVNE OG KENDINGSNAVNE
Af Niels P. Bjerregaarå.

For det Slægtled, der nu staar i Manddoms Alder 
og Manddoms Virke, er der aldrig Tvivl om, 

hvad den eller den hedder. Vi har efterhaanden faaet 
saa mange Lister: Valglister, Skattelister, Folke
registre m. f 1., hvor baade Mænd og Kvinder op
føres, saa snart alle og enhver ved, hvad alle og 
enhver hedder. Og kommer der endelig en fremmed 
til et Sogn, saa vil Breve og andre Forsendelser, som 
det kongelige, danske Postvæsen møder med hos 
vedkommende, i Løbet af kort Tid gøre, bekendt for 
alle, hvad Navn den fremmede Fugl bærer. Men 
saadan har det jo langt fra altid været, og maaske 
kan det have nogen Interesse at faa lidt at vide om, 
hvordan Folk tog Kending af hinanden, da Nutidens 
Tingenes Tilstand ikke var bragt til Veje.

Oprindelig havde en Person kun eet Navn, det 
saakaldte Kaldenavn: Ole, Klemen, Lorens, Jens, 
Niels o. s. v., og hvis der kun var een Person, der 
bar et Navn, var Sagen let klaret; thi Forveksling 
var da umulig. Men var der inden for Sognets 
Grænser — stort videre strakte det intime personlige 
Kendskab sig vel ikke — to, der bar samme Navn, 
saa var Forveksling mulig, og da tyede man til den 
Slags Navne, vi kalder Kendingsnavne.

Et Kendingsnavn, som det laa lige for at tage i
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Brug, var at benævne en Person som Søn eller Datter 
af den eller den. Det var saaledes ganske naturligt, 
at Peter, der var Søn af Niels, blev kaldt Peter 
Nielses Søn, senere afslebet til Nielsen, og at Maren, 
der var Datter af Peter, blev kaldt Maren Peters 
Datter eller Dotter, som det tidligere hed. Ogsaa 
Peters Datter kunde sammendrages; det blev til 
Pejster.*)

Kun Kaldenavnet blev indført i Kirkebogen. De 
Lister over Jordejere og Brugsejere, som Myndig
hederne maatte have for at holde Styr paa, hvem der 
ejede de forskellige Ejendomme, gjorde, at disse 
Autoriteter til forskellige Tider prøvede paa at faa 
gennemført faste Kendingsnavne, altsaa Slægts
navne.

Allerede saa tidligt som i 1526 lod Frederik den 
Første udgaa Befaling om, at alle Adelsslægter 
skulde antage faste Slægtsnavne, hvis de ikke i 
Forvejen havde saadanne; thi allerede paa det Tids
punkt havde mange — om af Forfængeligheds eller 
andre Hensyn skal ikke efterforskes her — af 
Adelens Slægter fundet det rigtigt at have fast 
Slægtsnavn, for manges Vedkommende dannet over 
deres Vaabenmærker.

Det var vel naturligt, at Fribondeslægter paa 
Landet, Borgerstanden i Byerne og den omflakkende 
Præstestand tog Kongens Paabud op som en Slags 
Mode, og mange Slægter af disse Befolkningslag kan 
datere deres Slægtsnavne saa langt tilbage som til 
det 16. Aarhundrede.

*) Endnu ældre end Kendingsnavnene paa -sen og 
-datter er de paa -i n g og -u n g, som vi kender fra vore 
kongelige Slægtsnavne Skjoldunger og Knytlinger. I Bonde
standen er der kun en eneste Levning: en gammel Kone fra 
Hardsyssel omtalte til Musæumsforstander H. P. Hansen 
Slægten Ravn som Ravninger. G. S—e.
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I den egentlige Bondestand holdt man sejgt fast 
ved den gamle Skik, som allerede er omtalt foran. 
Men da man naaede hen imod det 19. Aarhundredes 
Begyndelse, altsaa til den Tid, da Fællesdrift blev 
afskaffet, og der efterhaanden blev mange Selvejere, 
blev Virvaret større og større, og de skiftende 
Former, at Peder Jensens Søn hed Jens Pedersen, 
ja, at endog to Brødre bar samme baade Kaldenavn 
og Kendingsnavn, gjorde det uudholdeligt for Kon- 
tormændene, og Kongen maatte komme dem til 
Hjælp ved i 1828 at udstede en Forordning, hvorefter 
Børnene skulde døbes med baade Kaldenavne og 
Kendingsnavne, altsaa Slægtsnavne.

Man mente naturligvis med denne Forordning 
at have skabt faste Slægtsnavne for alle; men det 
viste sig snart, at man ikke havde regnet med 
Bøndernes sejge Vedhængen ved hævdvunden Skik. 
Forordningen førte i Virkeligheden kun med sig, at 
Peter, Jenses Søn, nu blev døbt Peter Jensen; men 
den næste i Rækken, altsaa Peters Søn, kom til at 
bære Navnet Jens Petersen. Tilførelsen til Kirke
bøgerne af den Forvirring, der herskede paa Navne- 
omraadet, blev saaledes Forordningens eneste Resul
tat, og det var magert og ikke tilsigtet.

Skulde Hensigten ske Fyldest, at paatvinge 
Bondéstanden faste Slægtsnavne, maatte der andre 
Bestemmelser til, og disse udeblev da heller ikke. I 
1856 kom der nemlig en ministeriel Anordning, der 
kort og godt bestemte, at Børnene skulde døbes med 
Faderens Efternavn. Dog kunde de Forældre, der 
allerede havde faaet Bøm døbt efter nedarvet Sæd 
og Skik, ogsaa lade eventuelle nye Verdensborgere, 
der blev født efter Anordningens Ikrafttræden, døbe 
med samme Efternavne som de Børn, der var født 
før nævnte Tidspunkt.
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Dr. phil. Gudmund Schütte meddeler:
Hvilken Sorg, Myndighedernes Indgreb i Førstningen 

vakte, giver Pastor Petersen-Hagens i Naur Vidnesbyrd om. 
„Jeg var kaldet til at hjemmedøbe Gaardmand Peder Jensens 
førstefødte. Daaben skulde gaa for sig i den Stue, hvor 
Barselkonen laa. „Hvad skal Drengen hedde?“ spurgte jeg. 
„Jens Pedersen,“ var Svaret. „Det maa jeg ikke døbe ham 
med,“ sa’ jeg; „alle skal have fast Navn.“ Da lød det fra den 
fjerneste Seng, hvor Mandens gamle Moder laa: „Det er 
da ogsaa forfærdeligt, at et Barn ikke maa faa sin Fars 
Navn!“ Jeg indsaa jo, at der var Mening i den Gamles Ind
vending. At Barnet kom til at hedde Pedersen, var jo Borgen 
for, at Peder Jensen virkelig var hans Fader. Jeg lod dem 
handle om Sagen; tilsidst sa’ jeg: „Ja, der er een Udvej aaben 
for, at Drengen kan faa det Navn, I ønsker, nemlig, at han 
faar et fast Efternavn.“ „Hvad skal det være for et?“ spurgte 
een. „Klogborg,“ sa’ jeg, „efter Gaarden.“ — De smagte lidt 
paa det; men saa døbte jeg ham: „Jens Pedersen Klogborg,“ 
hvilket Navn da ogsaa blev indført i Kirkebogen. — Vi skiltes 
endda venskabelig.“

Her ser vi et Eksempel paa, hvordan en Præst med 
Omløb i Hovedet kunde værne om den gamle Skik og dog 
modvirke Navneforvirringen. Desværre var kun faa Præster 
saa omtænksomme.

Men stundom kunde jævne Bønderfolk vise samme Om
tanke. Saaledes i Erslev paa Mors Ægteparret Mark, af hvis 
Børn flere er bosatte i Salling. Mikkel Marks Børn hedder: 
Inger Mikkelsdatter Mark, Mette Mikkelsdatter Mark, Frede
rik Mikkelsen Mark, Peder Mikkelsen Mark, Kristian Mikkel
sen Mark. Mikkels Enke, Karen Marie Jensdatter, meddeler 
22. Juni 1924:

„Da vort første Barn, som var en Pige, skulde døbes, 
talte vi om, at det var da en tosset Skik, at et Pigenavn 
skulde end paa „sen“, og vi blev enige om, at da jeg var døbt 
Jensdatter, saa skulde vore Pigebørn hedde Mikkelsdatter 
efter deres Fader, og saa havde min Mands Fader et Tillægs
navn, som vi Bønder saa tit har, — han blev kaldt Mark, og 
saa blev vi enige om ,at vore Børn skulde have det til Stam- 
navn, da de vilde faa det alligevel, og saa blev de døbt Mark. 
Saa nu er Navnet vort eget og ikke noget Tillægsnavn eller 
Øgenavn. Min Mands Familie gjorde Nar ad os og vilde ikke 
have Navnet til deres Børn; men de blev kaldt med det
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alligevel. Ja, Børnene blev jo drillet lidt i Skolen og blev 
kaldt „Statter Mark“, — saadan udtalte de det; men det fik 
jo Ende, og siden de blev voksne, har de været glade for det.“ 

Paa lignende Maade har en Del af Slægten Bjerre fra 
Store Bjerre i Hardsyssel fastholdt Stamnavnet Bjerre med 
skiftende Sen-Navn foran. Datternavne føres ikke; men Mads 
Bertelsen Bjerre giver et andet Vidnesbyrd om Slægtstradi
tion: han har i sin Stue en sjælden smuk Samling Familie
portrætter. For at hædre disse Eksempler paa trofast 
Tradition lod Samfundet Modersmaalet skrive Hædersbreve 
til Karen Marie Jensdatter og Mads Bertelsen Bjerre, udførte 
i Skønskrift af Dr. phil. Viggo v. Holstein-Rathlou, som 
Dr. Schütte overbragte dem i 1925. Det havde den uventede 
Følge, at Frederik Mikkelsen Mark i Resen lod en Datter 
døbe Karen Frederiksdatter Mark. Ogsaa til ham udfærdigede 
Samfundet Modersmaalet en paaskønnende Skrivelse, som er 
aftrykt i „Skive Avis“ 17. August 1925.

Over for den nye Bestemmelse reagerede Bonde
standen paa to Maader. De, der var mest bundet af 
nedarvet Sæd og Skik — og det var de mange —, lod 
deres Børn døbe med dobbelte Efternavne. Peter 
Jensens Søn Jens blev døbt Jens Petersen Jensen. 
Paa denne sindrige Maade havde Myndighederne 
faaet, hvad de havde krævet, nemlig faste Efter
navne; men ogsaa gammel Sæd og Skik var blevet 
holdt i Hævd; man havde altsaa ikke svigtet de 
hedengangne af Slægten, som gennem Traditionen 
havde sine Krav at stille.

Dette førte naturligvis til, at alle Protokoller og 
Registre blev fyldt med en saadan Overflod af Navne 
paa -sen, at den Hjælp, som Bestemmelsen skulde 
være for Registerførere, blev ret minimal, og som 
en Følge af denne Tilstand maa man vel opfatte 
Navneloven af 1904, der gav Adgang til at erhverve 
sig et nyt Slægtsnavn for en Betaling af 4 Kroner. 
Denne Lov blev ret flittigt benyttet; men ikke alle 
de nye Navne var af saa god dansk Sprogklang, som 
det var ønskeligt. Dette har blandt andre Dr. phil.
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Gudmund Schütte søgt at raade Bod paa ved at 
udgive et lille Hefte med Navneforslag.

Der var dog ogsaa adskillige, der, efter at For
ordningen af 1856 var traadt i Kraft, havde taget 
et eller andet Kendingsnavn til Slægtsnavn, og 
derved blev der banet Vej for den Navneskik, som 
Loven af 1904 skulde fremme.

Kendingsnavnene var — som allerede antydet — 
oprindelig en Slags indensogns Titulatur, knyttet til 
en eller anden Person, hvis Kaldenavn var et 
saadant, at det ogsaa betegnede andre Personer, og 
man kunde da befrygte Forveksling eller Fejltagelse.

Sognet var i gamle Dage et afsluttet Hele, der 
havde sine Sager at drøfte og sine Arbejder at 
udføre. Folkene kendte hinanden og tog Del i 
hinandens Glæder og Sorger, og de kom sammen til 
deres forskellige Gilder — Sammenskudsgilder. Men 
hvis det nu skete, at en Mand fra en anden By kom 
til Sognet, saa var han en fremmed, en, der som 
Regel var de gamle Beboere uvedkommende ; han var 
trængt ind paa deres Enemærker, og derfor maatte 
han have et Navn, der over for enhver straks godt
gjorde, at han var udefra. Saadanne „Indvandrere" 
fik til deres Kaldenavn føjet Navnet paa den By, 
hvor de kom fra: Hans Skive, Kaj Roslev, Anders 
Vinkel, Hans Nybro, Peder Fly o. m. fl. Kom den 
fremmede fra en Landstrækning, der i sig selv 
dannede en Enhed, hvis Beboere gik under en særlig 
Betegnelse, altsaa Kendingsnavn, blev dette Ken
dingsnavn føjet til Kaldenavnet: Jakob Fjandbo, 
Hans Furbo, Anders Morsingbo. Denne sidste 
Fremgangsmaade brugtes ogsaa, naar der — selv om 
det var noget, der kun skete med meget store Mellem
rum — kom Personer fra fjernere Egne eller frem
mede Lande: Ole Vendelbo, Peter Ommerbo, Mikkel
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Fynbo, Jens Sjællænder, Peter Tysker, Gustav Sven
sker o. fl. Naar de, der udefra flyttede ind over Sog
nets Grænser, fik saadanne Kendingsnavne paa
heftede, kunde Sognets gamle Beboere, der havde 
Aldershævd paa og Arvsret til deres Bosteder, føle 
sig trygge ; de havde deres Alibi i Orden ; ingen kunde 
paadutte dem, at de af en ellei* anden Grund havde 
været nødt til at flytte fra den Jord, som deres Fædre 
havde boet paa og dyrket før dem.

Medens Udlændighedsmærket kunde knyttes til 
enhver Person uden Hensyn til Køn, Stand og 
Stilling — Præsten og Degnen dog som Regel und
taget —, kunde en anden Art af Kendingsnavne, 
som gav Besked om, hvad en Person gav sig af med, 
naturligvis kun tillægges bestemte Personer.

Var der saaledes i en By kun en, der gav sig af 
med at mure, saa kaldte man ham ganske simpelt 
Mureren. Var der derimod to eller flere, saa var 
Sagen straks mere indviklet, og saa maatte Ken
dingsnavne træde hjælpende til, saa fik man Former 
som Hans Murer eller Poul Murer. Det samme fandt 
naturligvis ogsaa Sted ved andre faglærte Folk: 
Petei’ Skrædder, Poul Skomager o. fl.

Over for det store Tal af Befolkningen, nemlig 
dem, der gav sig af med at drive Landbrug, var 
Forholdene mere indviklede. En Form som Peter 
Landbruger var ikke meget værdifuld, naar Be
nævnelsen kunde bruges om tre eller fire Personer 
inden Sognets Grænser. Men ogsaa der fandt de 
gamle paa Raad. Jydernes medfødte Stedsans og 
Retvendthed kom dem til gode her: Øster Jacob, 
Vester Jacob, Nørre Peter og Sønder Peter. Navne 
paa Verdenshjørner kunde ogsaa knyttes til Gaarde, 
og disse Gaardnavne blev da brugt som Kendings
navne: Østergaard, Vestergaard. Andre Lokaliteters
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Navne var ogsaa brugelige: Anders i Heden, Laust 
i Østermarken, Lorens ved Skoven, Kristen i 
Kæret m. fl.

Jydernes Snildhed med Hensyn til at finde paa 
Kendingsnavne kunde dog ogsaa til Tider komme 
paa en haard Prøve. I Gerlev i Ommersyssel boede 
en Gaardmand, der hed Peder. Han boede omtrent 
midt i Byen, og han blev derfor kaldt Peder Midtiby. 
Nu vilde Skæbnen imidlertid, at der ved Siden af 
— altsaa ogsaa midt i Byen — kom til at bo endnu 
en Peder, og saa var Kendingsnavnet jo ikke godt. 
Men de gæve Ommerboer fandt paa Raad; den ene 
Gaard laa noget højere end den anden, og saa gav 
man den højestboende Navnet „Øvre Peder Midtiby", 
og den lavere boende „Nedre Peder Midtiby"; saa 
var Sagen reddet; man havde Navneværket i Orden. 
Navnene er naturligvis paa Linie med saadanne som: 
Peder i den øverste Gaard og Peder i den nederste 
Gaard, og de er jo ogsaa mulige i Salling og Fjends.

Et Par Kendingsnavne skal endnu nævnes, fordi 
de ei* lidet kendt i andre Egne, og de kan derfor faa 
den ikke sted- og maalkendte Mand til at studse; det 
er Tillægsordene store og bitte, der i Skiveegnen 
kan bruges paa en ejendommelig Maade.

Naar den fremmede, der kommer hertil udefra, 
bliver præsenteret for Store Niels og Bitte Niels, og 
han ser, at Store Niels er en Pusling ved Siden af 
Bitte Niels, bliver han vel nok lidt raadvild, til han 
b'iver klar over, at to Brødre udmærket kan faa 
samme Kaldenavn, og at den ældste saa altid bærer 
Navnet,, Store" og den yngste „Bitte", selv om 
Væksten har vendt fuldstændig op og ned paa 
Forholdet.

Man finder endogsaa et Steds Skalaen: Store 
Peter, Melierst Peter, Bitte Peter og Ussel bitte
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Peter. I Mogenstrup har der været tre Halvbrødre, 
der alle hed Niels; de skelnedes saaledes: Stuer Nels, 
Bette Nels og Yhbette Nels.

Det, at give to Søskende samme Navn, er i 
øvrigt en Skik, som er ved at ebbe ud, maaske 
en Følge af, at der nu i de fleste Ægteskaber fødes 
færre Børn end forhen, saa Slægtens gennem Gene
rationer brugte Navne bedre kan slaa til.

Som allerede nævnt blev mange Kendingsnavne 
efterhaanden taget i Brug som Slægtsnavne. Der 
blev ændret lidt paa Stavemaaden: Lyby blev til 
Lybye, eller man udstaf ferede Navnet med saa 
mange Bogstaver som gørligt: Smed — Schmidt; 
men Kendingsnavnene var en rig Kilde at øse af, og 
der blev da ogsaa brugt Navne fra mange forskellige 
Omraader som Slægtsnavne.

Som Eksempler kan anføres :
a. Bynavne: Balling, Dølby, Fly, Lyby, Resen, Roslev, Skive,

Søby, Tastum, Vile, Vinkel.
b. Indbyggernavne: Fjandbo, Furbo, Fynbo, Morsingbo, Om-

merbo, Thybo, Vendelbo.
c. Navn paa afgrænset Omraade: Lunøe (Lundø).
d. Gaardnavne: Dahlgaard, Bundgaard, Enggaard, Gammel-

gaard, Hovgaard, Kjærgaard, Mosegaard, 
Nørregaard, Odgaard, Præstgaard, Sønder- 
gaard, Vestergaard, Østergaard.

e. Lokalitetsnavne: Bak, Bro, Busk, Bæk, Dahl, Dam, Dige,
Have, Hede, Holm, Kjær, Lund, March, 
Skov, Strøm, Sund, Toft, Topp, Vang.

f. Beskæftigelsesnavne: Bonde, Bager, Hjuler (Karetmager),
Møller, Præst, Smed.

g. Fuglenavne: Due, Falk, Finch, Høgh, Krage, Lerche,
Ravn, Storch. — At Navnet Lerche af en 
eller anden lun Jyde er blevet tolket som 
stammende fra en vis lille Flaske, som nogle 
— med lidt styrkende i — havde i Lommen, 
naar de skulde paa Arbejde eller paa Lang
fart, falder helt ud i Traad med jysk Lune.
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h. Botaniske Navne: Birk, Bøgh, Rose.
i. Substantiverede Adjektiver: Hvid, Sort, 

k. Redskabsnavne: Hammer, Ploug, Tang.

Naturligvis er alle disse Kendingsnavne ikke 
gjort til faste Slægtsnavne, givet ved Daaben, paa 
een Gang. Mange af dem er gamle Navne, der gen
nem lange Tider har været tilknyttet en Slægt, for 
saa paa et eller andet Tidspunkt, naar en Begivenhed, 
en Mode eller et Luneønske gjorde det attraaværdigt, 
at gaa over til fast Slægtsnavn.

De hidtil omtalte Navne har alle været knyttet til 
Individer af det stærke Køn; men ogsaa Enkelt
personer af det svage eller smukke Køn maatte man 
naturligvis have Navne til, ogsaa disse maatte kunne 
placeres uden Mulighed for Fejltagelse. Her var dog 
Opgaven lettere, fordi man ganske simpelt kunde 
betegne dem som hørende til en eller anden Mands
person, der allerede var afmærket gennem et Ken
dingsnavn, hvis et saadant var nødvendigt. Sine 
Jacob var Jacobs Kone, der hed Sine, og Sine til 
Jacobs betegnede — i alle Tilfælde flere Steder — 
Jacobs Datter, der hed Sine. Der var jo endogsaa en 
vis Rangforordning i denne Maade at give Kendings
navne paa.

Paa et andet Omraade, nemlig Tillægning af Ken
dingsnavne med nedsættende eller stiklende Betyd
ning, altsaa de saakaldte Øgenavne, indtog det 
smukke Køn absolut Førstepladsen; men da det er 
Navne, for hvis Brug man kan faa Injurieprocesser 
paa Halsen, og da jeg er en Hader af alle Processer, 
men mest af alt Injurieprocesser, skal jeg afholde 
mig fra at angive den Slags Kendemærker, tilmed 
da adskillige af dem ikke egner sig ret godt til at 
sættes paa Papir. Det skal dog fremhæves, at „Fattig 
Lene" ikke har faaet sit Navn grundet paa Ejen-
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domsret over denne Verdens Gods og Guld, og at 
„Tyve Ane" ikke har faaet sit Navn for hæderlig og 
varsom Omgang med andres Sager.

Endelig kan det tilføjes, at Kendingsnavnenes 
Tilbagegang og forholdsvise Bortsvinden for en stor 
Del skyldes det nærværende Slægtleds Fart. Ingen 
har snail Tid til at blive saa længe paa Sted, at der 
kan findes paa et Kendingsnavn til vedkommende. 
Men det skyldes ogsaa for en stor Del vor Tids Hang 
til Indrubrikering. Alle optræder saa at sige i 
Rampelys. Vi har set deres Navne paa de mange 
Lister, og vi ved næsten altid, naar vi møder en 
Mand, om han er Højremand eller Socialdemokrat, 
Grundtvigianer eller Missionsmand, Patriot eller 
Kosmopolit, saa vi har sandelig ikke Kendingsnavne 
nødige, og de gaar roligt deres Undergang i Møde.

Selve Personnavnene, Kaldenavnene, var natur
ligvis her i Egnen, før Kristendommen blev indført, 
de gamle nordiske Navne. Vi sporer dem endnu i 
Stednavne: Roar i Roslev, Framar i Frammerslev, 
Gamal i Gammelstrup; men Torpbyernes Tilblivelse 
kunde dog ikke tilendebringes, uden at sydfra kom
mende Navne blev repræsenteret: Mogens i Mogen
strup. Ganske enkelte gamle Navne har holdt sig helt 
til vore Dage : Gammel Wisti m. fl. Men det lykkedes 
ellers de i øvrigt missionerende Munke at faa de 
allerfleste gamle nordiske Navne fortrængt og faa 
den danske Befolkning belemret med det Navnestof, 
som de førte med sig ind i Landet, og som de mente, 
en kristen Befolkning absolut maatte anvende. Da 
Kristendommen var trængt igennem til det brede 
Lag af Befolkningen, var Navnestoffet derfor ogsaa 
saa at sige ændret, og de fremmede sydfra kom-
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mende Navne har stort set holdt sig til henimod 
Slutningen af det 19. Aarhundrede; men da kom der 
ogsaa en Reaktion.

Denne Reaktion maa sikkert tilskrives den af 
N. F. S. Grundtvig rejste folkelige danske Bevægelse, 
der gennem Folkehøjskolerne blev formidlet ud i den 
danske Bondestand, ligesom maaske ogsaa Navne
diskussionen, der førtes omkring sidste Aarhun- 
dredeskifte, har gjort sit til Skredet i Navnelaget.

Naturligvis var der mange — og er endnu —, der 
holdt fast ved de Navne, som havde været i deres 
Slægt gennem mange Generationer; men en Del 
fandt tilbage til de gamle nordiske Navne og tog i 
Brug saadanne som: Aase, Yrsa, Helga; Gunner, 
Torkil, Helge m. m. fl. Men der var ogsaa nogle, der 
nok ønskede at vende sig bort fra de Navne, der var 
kommet ind med Kristendommen, men ikke oriente
rede sig tilbage til nordiske Navne. Der skete det, at 
vi fik Modenavne. Det var især engelske Kælenavne, 
der blev taget i Brug: Jenny, Lissy, Betty o. fl. Det 
var følgelig mest Piger, der blev udstyret med disse 
nye Modenavne, ja, man kunde endogsaa træffe 
Piger, der bar Navnet Johny. Hvad disse Piger vilde 
sige til at faa dette Navn oversat paa Dansk, nemlig 
til Hansemand, skal jeg lade være usagt. Men jeg 
tror, at det vilde være faldet de fleste slemt for 
Brystet. Men, som man siger: „Hver Djævel raser 
i sin Tid," og der er da ogsaa Tegn paa, at disse 
Kæledægge-Navne ikke mere er saa yndede, saa de 
sikkert vil blive stødt ud i det Glemselens Mørke, 
man som Dansker maa ønske dem udstødt i jo før 
jo hellere. Men maaske dukker der saa en ny Mode
raptus frem paa Navnegivningens Omraade. Moden 
er en streng Herre; den er jo næsten en Stormagt 
over alle Stormagter.
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Navnene, der bruges i Salling og Fjends, er 
naturligvis ikke stort forskellig fra Navne i andre 
Egne af Landet; men Wisti, Guddik og Gammel 
hører dog nok mest til Egnen her. Et Par Navne er 
tvekønnede; de kan bruges til baade Mænd og 
Kvinder. Det ene er Bodil, det andet er Elin. For det 
sidstes Vedkommende maa det dog tilføjes, at det 
har Tryk paa første Stavelse, naar det er et Kvinde
navn, paa anden, naar det er et Mandsnavn, naar det 
bruges alene. Sættes det sammen med et Efternavn, 
er Trykforholdene ens i begge Køn, og naar man 
hører Navnet Elin Hansen udtalt, kan man ikke af 
Udtalen slutte sig til, om den omtalte Person er 
Mand eller Kvinde.

Foranstaaende er ikke alene fremsat for at oplyse 
om Navneskikken gennem Tiderne, men ogsaa for at 
slaa lidt til Lyd for danske Navne til danske Mænd 
og Kvinder ; lad ogsaa Navnene vidne om vor danske 
Rod.

Som Eksempler paa gamle Navne kan anføres:
Aage, Ove 
Alf
Alvin
Arne
Asbjørn
Asta
Astrid, Æstrid 
Bjarne
Bjørn
Birger
Bo
Boje
Borghild 
Broder
Brynhild 
Børge 
Dan
Ebba

Ebbe 
Edel 
Ejgild 
Ejler 
Ejnar 
Ejvind 
Emma
Enevold
Erik 
Erling 
Eske 
Eskil 
Fin
Folmer 
Frode 
Gera 
Gerd 
Gorm

5
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Gudmund 
Gudrun 
Gunhild 
Gunna 
Gunni 
Gunner 
Guthorm 
Gyda 
Hagbart 
Hakon 
Halfdan 
Halvor 
Harald 
Helga 
Helge 
Helle 
Helvig 
Hemming 
Henning 
Herlov 
Herman 
Hjalmar 
Hother 
Ida 
Inga 
Ingeborg 
Ingefred 
Inger 
Ingvor 
Ingvald 
Ivar 
Just 
Kaare 
Kaja 
Karl 
Kasper 
Kjeld 
Knud 
Krag

Lauge 
Lyder 
Malte 
Nanna 
Oiaf 
Ole 
Otto 
Palle 
Roald 
Rolf 
Signe 
Sigmund 
Sigrid 
Sigurd 
Sigvald 
Sigvard 
Stegger 
Sten 
Stig 
Strange 
Sven 
Terkel 
Torben 
Torkil 
Tor 
Tora 
Torsten 
Torvald 
Tove 
Troels 
Tyra 
Uffe 
Vagn 
Vermund 
Viggo 
Vifil 
Visti 
Yrsa 
Øvli

N. B. Siden ovenstaaende Artikel blev skrevet, har C. 
Klitgaard i „Sprog og Kultur“, 8. B., S. 75, offentliggjort en 
Artikel: Personnavne og Slægtsnavne i Vendsyssel. Interes
serede henvises ogsaa til denne Artikel.



BORGMESTER DORSCHÆUS
Af J. C. Hansen.

Vil man rigtig vide noget om en Mands Karak
ter og Ejendommeligheder, kan det være godt at 
undersøge, hvad han er kommen af. Æblet falder 
ikke langt fra Stammen, siger man. Vi vil derfor 
gaa helt tilbage til Dorschæus’ Bedstefader.

I Ringkøbing levede der i Chr. IV’s Dage en 
Mand, som de kaldte Jørgen Torsk, og med Torsk 
har han nok haft at bestille, enten fanget dem eller 
handlet med dem, siden han har faaet det Navn. 
Jørgen Torsk tog 1626 Borgerskab, formentlig som 
Købmand. Han havde ialt 29 (niogtyve!) Børn, 
siges der. Nogenlunde velholden maa han have væ
ret, for han satte en Søn, Peder, i Præstelære.

Peder Torsk maa hellei’ ikke havde været nogen 
Sinke, for allerede i 20 Aars Alderen var han Rek
tor i Ringkøbing.

Det har dog næppe rigtig været noget for ham 
at tugte Peblinge. Et Par Aar senere finder vi ham 
i København, hvor han gifter sig, skønt han ikke 
har noget at leve af. Men saa kom Svenskekrigen 
1657. Peder Torsk blev Feltpræst og kom til at følge 
Rytterigeneralen Ulrik Christian Gyldenløve, Chr. 
IV’s uægte Søn, paa Togt i Halland. Denne fanden
ivoldske Herre maa have syntes godt om sin Præst, 
for han forærede ham en Kalk og en Disk, som var 
ranet i en Kirke.

Felttoget blev kun kort. Inden den danske Konge
5*
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og hans Rigsraader, som letsindig havde erklæret 
Krigen, endnu var færdige med Forberedelserne, 
stod Karl Gustav paa Sjælland, og de maatte slutte 
en dyr og ydmygende Fred.

Under Svenskernes Fremmarsch var Fredericia 
bleven indtaget af dem. Byen var først bleven anlagt 
i de nærmest foregaaende Aar, og Fæstningen var 
ikke bygget færdig. Kirke og Præst havde den kun 
haft et Par Aar, begge Dele var flyttet derhen fra 
en nærliggende Landsby, hvis Bønder var bleven 
tvungne til at flytte ind i den nyanlagte By.

Ved Svenskernes Ankomst stimlede Omegnens 
Beboere ind i Fæstningen, medens Præsten og Ma
gistraten drog ud for at bede Fjenden om Skaansel 
for Byen og de ulykkelige Indbyggere. Men i For
virringen og Trængselen i Porten blev Præsten 
revet overende og nedtrampet, saa han siden var 
svag og ikke længe efter døde, og nu søgte Peder 
Torsk Embedet.

Det var Menigheden, som dengang havde Kalds
retten i Forening med Byens Magistrat; men nu, 
mens Fjenden holdt Byen besat, var baade den ene 
af Borgmestrene og de fleste Raadmænd flygtet, og 
den anden Borgmester og et Par Raadmænd, som 
var tilbage, kaldede da en Mand til Embedet. Den 
flygtede Borgmester, Peder Jacobsen, skrev en 
Klage derover til Kongen ; han og nogle af hans Til
hængere ønskede en anden Mand til Præst. Denne 
Uenighed benyttede Kongen sig af og gav Peder 
Torsk Præstekaldet.

Men han var nær gaaet Glip af det alligevel; en 
misundelig Sjæl rejste Beskyldning mod ham for 
Kirkeran; han henviste til, at Peder Torsk var i 
Besiddelse af hellige Kar, som var røvet under Kri-
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gen. Peder Torsk rensede sig ved at henvise til Gyl
denløve, og denne maa have gjort Rede for Sagen, 
og det er rimeligvis ogsaa ham, der hos sin konge
lige Halvbroder har talt Peders Sag, saa han fik 
Embedet.

Det var nu just ikke lysteligt at komme til Fre
dericia i de Dagé. Fjenden holdt endnu Fæstningen 
besat tiltrods for den sluttede Fred, og han beholdt 
den fremdeles, da Carl Gustav paany begyndte Krig 
for at tage hele Danmark. Nu kom der Hjælpetrop
per Syd fra for at drive Svenskerne ud, og Byen 
blev belejret.

En Dag, da Peder Torsk stod foran Alteret, be
falede Svenskerne ham at bede for deres Konge. 
Peder Torsk svarede, at han kun havde een Gud at 
bede til og een Konge at bede for. De truede ham 
da med, at hvis han ikke gjorde, som de forlangte, 
skulde den røde Hane gale over hans Præstegaard. 
Peder svarede kun: „Hvad min Gud vil, det ske, 
altid er hans Villie den bedste!" Svenskerne gjorde 
Alvor af deres Trusel, fortælles der, skønt der var 
betalt Penge for, at de skulde -skaane Præstegaar- 
den. Sikkert er det, at Peder Torsk byggede en ny 
Præstegaard paa den gamles Grund.

Naa, Krigen fik Ende, men Byen var i Bund og 
Grund ødelagt. For at faa den befolket gav Kongen 
dens Indbyggere Skattefrihed og Fritagelse for alle 
Ydelser og Arbejder til Aar 1700, og han gav 
Straffefrihed for tidligere begaaede Forbrydelser 
for alle dem, der ude fra flyttede til Byen, og Reli
gionsfrihed i Byen for alle Trossamfund*). Byens 
Folketal steg hurtigt; men blandt Tilflytterne var 
der en meget stor Del Forbrydere af alle Slags, 
Svindlere og Bedragere, Tyve og Mordbrændere, saa
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det blev et uroligt Borgerskab, Byen fik, og Lov
overtrædelser hørte til Dagens eller — ikke mindst — 
til Nattens Orden. Skændsmaal og Slagsmaal, Vold 
og Trusler blomstrede her som i ingen anden By i 
Landet. Retsprotokollerne svulmede. Blev et Slags
maal for blodigt, naar Økserne blev svungne, og Kni
vene kom frem, blev der sendt Bud efter Præsten, 
og Peder Torsk maatte da stifte Fred ikke alene 
ved Guds Ord og kristelig Formaning, men ogsaa 
ved Haandkraft; han gik løs paa de rasende Slags
brødre og vristede dem Vaabnene ud af Hænderne.

Selv gik han nu heller ikke af Vejen for en lille 
Bataille, hvis nogen gik ham for nær. Af Uvenner 
havde han blandt andre Borgmester Jacob Peder
sen, der ved Kaldets Besættelse vilde have haft en 
anden Mand til Præst. En Gang traf de sammen 
ved et Barselgilde og kom i heftig Strid om deres 
„Rang og Sæde". Peder Torsk var bleven baade 
Magister og Provst, og vilde ingenlunde finde sig i 
at sidde nedenfor Borgmesteren. Han titulerede 
denne for en arg Snyder og Fallittenspiller, og 
Borgmesteren kaldte til Gengæld Provsten for Pave 
og Snaskevært. De kom snart „i Haar sammen", 
som Holberg vilde sige. Provsten greb Borgmeste
ren i Halskluden, og denne ruskede Provsten i hans 
ærværdige Skæg. Dette var for meget, nu gav Prov
sten for Alvor den anden paa Snuden, men fik selv 
igen paa Torsken, saa Højærværdigheden i lange 
Tider maatte gaa „med Knuder og Huller i Hove
det".

*) Blandt dem, der søgte Fristed i Fredericia, var Skive 
Bys Borgmester, Jens Findsen, som maatte flygte hjem
mefra, da han ikke kunde „gøre Redelighed“ for Byens 
Penge. Se Skivebogen 1917, Side 41.
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Proces og Skandale ! Ja, det sidste betød nu ikke 
saa meget i en By, hvor Rektoren sloges i Skolen 
med Lærerne, og hvor det nyopførte Raadhus ind
viedes med et drabeligt Slagsmaal mellem de to 
Borgmestre.

Torskenavnet kunde jo i og for sig være godt 
nok, men det kunde jo ogsaa være til Besvær, og 
der er da ogsaa tydelige Tegn paa, at Peder Torsk 
har søgt at frigøre sig for det. Han kaldte og skrev 
sig en Tid Peder Ringkøbing, men det vilde slet 
ikke gaa ind i Folk. Nu var der blandt de mange 
fremmede Indflyttere en meget stor Del Tyskere, 
saa mange, at de i høj Grad prægede Byen, og Prov
sten fandt sig foranlediget til engang imellem at 
prædike paa Tysk. Dette gjorde det forholdsvis let 
for ham at faa Navnet fortysket til Dorsch, og saa- 
ledes kalder han sig og bliver kaldt i den sidste Del 
af sit Liv.

Men den tyske Indvandring fik en for ham meget 
ubehagelig Følge, idet der snart rejste sig Krav om 
at faa en særlig tysk Kirke i Byen med tysk Præst. 
Peder Dorsch modarbejdede dette Krav, saa godt 
han kunde, men var ikke i Stand til at hindre dets 
Gennemførelse. Den tyske Kirke blev rejst, Byen 
deltes i et dansk og et tysk Sogn, og Peder Dorsch 
mistede Halvdelen af sin Menighed og en Del af 
sine Indtægter. Han havde dog ingen stærk Grund 
til at beklage sig. Under Byens stærke Vækst havde 
hans Indtægter været meget større end Præsters i 
Almindelighed, og da han forstod sig godt paa 
Penge, havde han samlet sig en ret stor Formue. 
Han kunde dog ogsaa nok have Brug for den til sin 
store Familie. Han var 3 Gange gift og havde 3
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Sønner og 7 Døtre. Sønnerne blev alle Præster. 
Peder Dorsch døde 1685.

Med Hensyn til Navnet gik Sønnerne et Skridt 
videre. Dorsch og Torsk betyder det samme, og de 
var blevet drillet saa meget med det Torskenavn, at 
de nok kunde ønske det ændret. Efter Tidens Smag 
og Stil, og som Skik var dengang mellem studerede 
Folk, gav de Navnet den latinske Endelse — eus 
eller æus — og kaldte og skrev sig Dorschæus, og 
saaledes har Slægtsnavnet bevaret sig til vore Dage.

En af Sønnerne, Mikkel Dorschæus, blev først 
Rektor i Lemvig, hvor hans Søn Peder fødtes 1703, 
og derefter Præst i Vinding og Vind ved Holstebro. 
Han blev som Faderen baade Magister og Provst og 
var som denne gift 3 Gange, men overgik ham langt 
med Hensyn til at sætte Afkom i Verden. Han havde 
nemlig hele 19 Børn. løvrigt har han næppe været 
nogen blid Sjæl; han var adskillige Gange indstæv
net for Provsteretten. Det var ikke let at faa Penge 
fra ham, naar han først havde faaet dem i sit 
Værge. Han døde 1749 og efterfulgtes i Embedet af 
en Søn Terkel.

Men ikke alle hans Sønner kunde blive Præster, 
en af dem blev Degn i Borbjerg, og en anden, Peder, 
blev Byfoged og Borgmester i Skive.

Der krævedes dengang ikke nogen speciel juri
disk Uddannelse for at blive Byfoged, men vel et 

__ vist Kendskab til Lov og Ret og til de gældende 
Procesformer. Et saadant Kendskab erhvervedes ad 
praktisk Vej, og Peder Dorschæus havde naaet 
denne praktiske Uddannelse gennem Ridefogedstil
lingen.

Sandsynligvis er han begyndt sin Karriere som 
Skriverdreng paa et Godskontor hos en eller anden
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Herremand i Nærheden af hans Hjem. Vi kender 
ikke noget til hans Ungdomshistorie, før han i For- 
aaret 1725, 22 Aar gi., blev Ridefoged paa Rydhave 
hos Major Fr. Sehested, der tillige ejede Krabbes
holm. Dorschæus siger selv i sin Ansøgning om 
Byfogedstillingen, at han „har tjent adskillige for
nemme Herskaber som Fuldmægtig og Ridefoged"; 
men da han var paa Rydhave fra 1725 og indtil han 
1732 kom til Skive, maa han have været hos de 
„adskillige fornemme Herskaber" før den Tid.

Byfogedstillingen var ikke nogen fed Stilling, 
den lønnedes kun med visse Sportler, og de kunde 
være fattige nok. Stillingen var nærmest at betragte 
som et Bierhverv, et Ben, og Dorschæus var da og
saa ved Siden af Herregaardsforpagter. Netop i 
denne Egenskab lærer vi ham først at kende, og 
hans Adfærd minder i høj Grad om Bedstefaderens.

Dorschæus er 1735 Forpagter paa Kaas og ved 
Siden af Byfoged i Skive. Herskabet paa Kaas var 
Caspar Bartholin og hans Søskende, som et Aarstid 
før havde arvet Gaard og Gods efter deres Moders 
Død. Bartholin havde en Ridefoged, som hed Chri
sten Sørensen, og denne, der bl. a. ogsaa skulde af
gøre, hvem af Godsets Bønderkarle, der skulde i 
Soldatertrøjen, havde ladet en Karl udskrive, som 
Dorschæus have fæstet som Røgter. Dorschæus blev 
herover meget fortørnet, og en Dag kaldte han Ride
fogden ind til sig, og i Overværelse af Byskriver 
Kierulf, samt en Løjtnant Juel og Præsten i Lime, 
Hr. Helsted, overfusede han Chr. Sørensen med de 
værste Skældsord og gav ham dertil 3—4 flade 
Øretæver. Naa, Ridefogden klagede naturligvis til 
Herskabet, og Bartholin klagede til Kongen, og 
denne lod nedsætte en Kommission til at dømme i
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Sagen, men som sædvanlig i saadanne Tilfælde er 
den nok blevet sluttet med et Forlig.*)

Hvordan Dorschæus havde været som Ridefoged 
overfor Bønderne, kan vi næsten slutte os til. Der 
skulde ikke meget til, inden han fik Pisken i Gang, 
og den er nok somme Tider faldet lidt haardt. Sal- 
lingbønderne især har han et godt Øje til. De er — 
siger han 1735 — saa slette Mennesker som noget
steds i Landet, vrangvillige, efterladende, hverken 
arbejdsomme eller vindskibelige, men til at æde og 
drikke er de Mestre for andre.**)

Nej, saa var Hardsysselfolkene dog mere værd, 
mente han velsagtens. Han klager som alle andre — 
og dengang med Grund — over de daarlige Tider og 
paaviser nogle åf Aarsagerne, og i hans Stil former 
Sætningerne sig næsten som Ordsprog. „Mange 
Herregaarde gør fattige Bønder", skriver han, og 
udbryder: „Vi har 36 her i Salling!" — „Hvo, som 
er fattig, maa (for)blive fattig". Han mangler saa- 
ledes ingenlunde Blik for Bøndernes elendige Kaar 
og kan ved Lejlighed tage deres Parti.

Da der 1739 var kommen en kgl. Forordning om 
en Ordning af Skolevæsenet og Oprettelse af Sko
ler paa Landet, og Biskoppen og Stiftamtmanden 
havde krævet, at der i Hem-Hindborg-Dølby skulde 
ODrettes 2 Skoler, gjorde Dorschæus opmærksom 
paa, at man ikke saadan uden videre behøvede at 
opfylde dette Krav. Pastoratet kunde nok nøjes med 
een Skole, da der maatte tages Hensyn til, at Byg
ning af Skolehuse og Skolevæsenets Ordning tyn
gede Almuen saa lidt som muligt.***)

*) Se Skivebogen 1922, Side 111.
**) Skivebogen 1916, Side 146. 

***) Skivebogen 1913, S. 169—70.
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For sin By nærede Borgmester Dorschæus stor 
Interesse, som naturligt var. Dens Trivsel var jo 
nødvendig for hans egen. I flere Indberetninger 
skildrer han Skive Bys elendige Tilstand. For faa 
Aar siden (1725) var en stor Del af den brændt, og 
alt var i Forfald og Tilbagegang. Han paaviser og
saa Aarsagerne til, at den ikke kan komme sig igen. 
Aalborg tager Pippet fra den. Aaen er tilsandet, 
hvor før Skibe kunde gaa op lige til den store Bro. 
Grundene ved Løgstør hinarer, at Byens Sejlads kan 
gøre Fremgang, og saa generes Byens Handel i høj 
Grad af, at Skippere lægger til rundt om ved Sal
lings Kyster og handler med Befolkningen, sælger 
Varer tu den og køber dens Korn og Smør og andre 
Produkter,, der saaieues gaar udenom Skive.*) Navn
lig dette Spørgsmaal bragte Dorschæus i konflikt 
med en Købmandsslægt i Byen, Eskouerne, aer var 
udgaaet fra en stærk Selvejerslægt i Nordsalling og 
havde nær Forbindelse med Bønderne derhenne. 
Men Dorschæus slog dem ubarmhjertigt ned. To 
Halvbrødre, Hans og Christen Eskou, havde slaaet 
sig ned som Købmænd i Byen, og andre af Slægten 
sejlede som Skippere. Eskouernes Forretning synes 
særlig at have været baseret paa den „ulovlige" 
Handel fra Smaaskibene ved Skibsbroerne og An
lægspladserne paa Nord- og Vestsallings Kyster. Til 
at begynde med synes Forholdet mellem Borgmeste
ren og Eskouerne at have været det bedste. Ved 
Barnedaab 1739 holder Madam Dorschæus endog 
Christen Eskous Barn over Daaben, og Dorschæus 
selv er Fadder sammen med Provst Hasse og andre 
fine Folk, men det følgende Aar døde Chr. Eskou

) Skivebogen 1922, Side 112.
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pludselig, og nu synes Dorschæus som Skifteforval
ter at have plyndret hans Bo temmelig groft. 
Eskous Enke, der var af Abildgaardslægten, var 
meget religiøs og havde sluttet sig til Hernhutterne ; 
hun blev chicaneret i den Grad, at hun overgav sin 
lille Søn til sin Broder i Holstebro og drog selv ned 
til Pommern for at leve blandt ligesindede.

Imidlertid døde Broderen i Holstebro, han var 
rig og ugift, og hans bortdragne Søster blev Arving 
til en betydelig Formue. I Henhold til en kgl. An
ordning, der fratog udvandrede Hernhuttere Arve
ret, drog Dorschæus til Holstebro og lagde Beslag 
paa Arven til Fordel for den lille Dreng, der var 
bleven her tilbage. En rørende Anmodning fra Mo
deren om at maatte faa sin Dreng ned til sig, mod 
at hun gav Afkald paa Arven og alt, hvad hun ellers 
ejede her i Landet, blev afslaaet, og Dorschæus fik 
hende erklæret landflygtig. Han vilde naturligvis 
sørge for, at Drengen fik en god Opdragelse, og det 
gjorde han med det Resultat, at Drengen som 
voksen blev en stor Svindler.

Chr. Eskous Halvbroder, Hans Eskou, gik det 
ikke stort bedre. Han havde giftet sig med en Enke 
og var derved ble ven Ejer af en Gaard i Skive og 
var nu samtidig Købmand og Skipper i Byen. Paa 
en eller anden Maade var Hans Eskou kommen i 
Handel om Gaarden og havde solgt den, og hans 
Kone blev herover saa fortrydelig, at hun havde 
ladet Ord falde om, at hun hellere vilde stikke Ild 
paa Gaarden og brænde den af, om saa hele Byen 
skulde gaa med, end hun vilde flytte ud af den. 
Disse uforsigtige Ord kom Dorschæus for Øre, og 
han rejste Sag mod hende og dømte hende til Tugt
hus paa Livstid, hvilken Dom han fik stadfæstet
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ved højere Ret. Den stakkels Kone sad i mange Aar 
i Tugthuset, men fik endelig ved kgl. Naade Lov at 
komme ud og boede siden i Hjarbæk til sin Død. Til 
Skive maatte hun mod sit Livs Fortabelse aldrig 
komme. Saaledes var Eskouslægten i Skive slaaet 
ned.

Der var naturligvis ogsaa Folk, som han stod 
paa en god Fod med og synes at have begunstiget, 
saaledes som en Byfoged og Borgmester kunde det 
dengang. Først og fremmest var der Bertel Mogen
sen, der havde været Ridefoged paa Kaas, men som 
havde giftet sig med en rig Købmandsenke i Skive, 
et Aars Tid før Dorschæus blev Byfoged. Han var 
vel nok Byens rigeste og mægtigste Borger, og saa 
var der ude i Jurisdiktionen en Mand, som fra 
Fæstebonde arbejdede sig frem til at blive Gods
ejer, Peder Espersen fra Brøndum, der blev Ejer 
af Vium Mølle ved samme Tid, som Dorschæus kom 
til Skive, og som senere købte en stor Del Jordegods 
og tilsidst blev rigtig Herremand.

Med disse to Mænd kom Dorschæus godt ud af 
det, og de ses tydeligt at have arbejdet sammen og 
støttet hinanden. Men hverken i Byen eller paa 
Landet synes der ellers at have været Plads til eller 
Mulighed for at arbejde sig frem uden for saadanne 
enkelte Mænd.

Som Justitsøvrighed og Dommer har Dorschæus 
ikke hørt til dem, der lagde Fingrene imellem. Den 
af hans Øvrighedshandlinger, som i sin Tid vakte 
størst Opsigt var, da han fik den stakkels Ann 
Dynby i Hvidbjerg dømt som Mordbrænderske og 
henrettet paa Tinghøjen i Bostrup. Folkets Dom 
var i den Sag en helt anden end Byfogdens. Det var 
en mishandlet og forurettet Kvindes Hævnfølelse,
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dei* et Øjeblik havde taget Magten fra hende og 
faaet hende til at sætte Lunten til; men aldrig saa 
snart saa hun Ilden blusse, før hun ræddedes for 
sin Gerning og slukkede den igen, saa der ingen 
Ulykker skete, og dog maatte hun lade sit Liv; — 
og tilmed var ved Forhørene Tilstaaelsen blevet 
hende fralokket eller fralistet ved underfundige 
Lister, paastod man. Men det var rigtignok ogsaa 
en Gaard, der tilhørte Byskriveren Peder Sommer 
— Byfogdens højre Haand —, som hun havde for
søgt at stikke Ild paa, og det forklarer maaske 
noget af den Haardhed, hvormed der blev faret 
frem mod hende.

Almuen paa Egnen glemte ikke den Historie og 
har ikke helt glemt den endnu, skønt der er gaaet 
næsten 200 Aar siden.

Overfor „Kæltringerne", der var bleven en hél 
Landeplage, var Dorschæus heller ikke naadig. I 
Flokkevis drog de omkring og gjorde Egnen, hvor 
de færdedes, usikker. Fik han indenfor sin Jurisdik
tion Spor paa en saadan Flok, tøvede han ikke med 
at sætte efter den, og adskillige Gange lykkedes det 
ham at hapse den, og saa anvendtes den hurtige 
Retsforfølgning. Efter et kort Forhør blev Banden 
læsset paa Vogn, og saa gik det af Sted — med 
væbnet Eskorte baade for og bag og paa Siderne — 
lige til Viborg Tugthus. Over et Dusin kom han 
engang med paa een Gang, og da var det lige ved 
at være rent galt; for man havde hverken Plads 
eller Mad til dem i Tugthuset — men ind skulde de 
alligevel.* )

Der er ingen Tvivl om, at Dorschæus hørte til

) Skivebogen 1919, Side 134.
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den Slags Embedsmænd, der ligesom Per Degn for
stod at „forbedre sit Embede". Hans Formand, Fa- 
britius, klager tit nok over sine elendige Kaar og 
over, at han ingen Løn faar for sit Arbejde, og han 
havde sikkert Ret i sine Klager. Dorschæus forstaar 
det bedre. En Byfoged og Borgmester havde Lej
ligheder nok til at skaffe sig Fordel, og der lyder 
Klager nok rundt om fra Byerne over, at Borgme
strene trykker Borgerne eller begunstiger nogle 
enkelte paa de andres Bekostning og skaffer sig selv 
uretmæssig Gevinst. Særlig deres Skifteforvaltning 
var man ofte ude efter ; mangt et velhavende Dødsbo 
smuldrede under Skiftebehandlingen hen til intet, 
og Opgørelsen trak ud i Aarevis. Og saa var der 
Auktionerne. Særdeles hyppigt er det Byfogden selv 
eller Byskriverne eller en dem nærstaaende Person, 
der byder op, naar en god Ejendom i Byen skal sæl
ges, og det paastodes, at Hammeren havde en Til
bøjelighed til at falde lidt rapt efter saadan et Bud, 
eller at andre ikke gerne vovede at byde over, naar 
Byfogden selv havde budt.

Hvordan dette nu end var i Skive i Dorschæus’ 
Tid, saa er det sikkert, at han efterhaanden har 
været Ejer af mange af Byens bedste Ejendomme. 
Ved sin Tiltrædelse 1732 blev han gift med sin For
mand Fabritius’ Datter, Ellen Mette, og fik med 
hende den store Gaard paa Hjørnet af Adelgade og 
Slotsgade, dengang vistnok Byens største og fineste 
Gaard. Ved Byens Brand 1749 er han da ogsaa — 
næst efter Bertel Mogensen — den, der vurderer sit 
Tab højest, nemlig til 3650 Rdlr., hvad der paa den 
Tid svarer til flere Gaardes Værdi. Ved sin Død 
1758 ejede han foruden ovennævnte ogsaa Gaarden 
paa Hjørnet af Adelgade og Vestergade. De 3 Gaar-
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de var dengang hver for sig meget store Ejendom
me, der nu er stykket ud i mange mindre.

Langt de største af Dorschæus’ Besiddelser laa 
dog paa Landet ; han var nemlig ogsaa efterhaanden 
bleven en stor Godsejer. Begyndelsen hertil blev 
gjort 1740, da han købte en Part i Rønbjerg Kirke 
med Tiender. Fire Aar senere udbødes ved Dorthe 
Gjeddes Død en stor Del af det gamle Skivehus 
Bondegods til Salg, og da Dorschæus just som For
mynder for et Par Søsterdøtre havde faaet deres 
Arv, 2250 Rdlr., udbetalt og skulde gøre disse Penge 
frugtbringende, købte han af det falbudte Fæste
gods 88 Tdr. Hartkorn i Brøndum, Dølby og Lyby 
Sogne og anbragte Pengene som Laan deri. Sam
tidig købte hans Ven, Peder Espersen, Brøndum, 
den Del af Godset, som laa i Hvidbjerg, Oddense og 
Otting Sogne, men da denne nogle Aar efter (1754) 
købte Herregaarden Glomstrup paa Mors, solgte han 
sit Gods i Salling, 116 Tdr. Hartkorn, til Dorschæus, 
der altsaa nu var Ejer af over 200 Tdr. Hartkorn 
eller mere, end der behøvedes til at gøre en Herre- 
gaard skattefri.

Hvordan Dorschæus har været som Herskab 
over for sine mange Fæstebønder, vides der intet om.

Hans Død kom kun faa Aar efter, og den kom 
nok ogsaa brat (1758). Han jordedes „alene med 
Jordpaakastelse". Der lød over hans Grav ingen 
Sang og Klokkeklang, og ingen Ligprædiken blev 
holdt. Blandt Landbefolkningen gik længe den Tale, 
at det var Ann Dynby, der havde kvalt ham. Sam
vittighedskvaler over nendes uskyldige Død troede 
mail, havde givet ham Strikken i Haanden.

Det var dog ikke Ann Dynby, der tog Livet af 
Dorschæus; men en anden uhyggelig Forbrydelse
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blev nok Anledningen til hans Død-. Paa en af hans 
Gaarde i Otting boede der en Fæster Christen Hum
melgaard af den kendte Slægt fra Hummelgaard i 
Krejbjerg. Han havde en Søn Niels Hummelgaard, 
som handlede i Kompagni med en Chr. Gudum fra 
Lemvigegnen. Denne Chr Gudum overnattede ofte 
hos Chr. Hummelgaard i Otting, og det gjorde han 
og 2. Paaskedag (det var den 26.—27. Marts) 
dræbte Niels Hummelgaard Chr. Gudum med Kniv
da ogsaa i Paasken 1758. Men om Natten mellem 1. 
stik, udplyndrede ham og flygtede paa hans Hest. 
Allerede den næste Dag vidste hele Otting By, hvad 
der var sket, men nogen officiel Anmeldelse af 
Drabet synes ikke at være sket.*)

Imidlertid naaede Rygtet om Drabet ogsaa i Lø
bet af et Par Dage Borgmester Dorschæus, og han 
er da nok bleven saa altereret derover, at han har 
taget Livet af sig (30. Marts). For at forstaa dette 
maa man vide, at den Godsejer, paa hvis Ejendom 
en saadan Forbrydelse fandt Sted, selv skulde lade 
iværksætte og bekoste hele Retsforfølgningen mod 
Drabsmanden, lade ham efterlyse og forfølge, og 
det kunde blive en meget kostbar Historie, ligesom 
det ogsaa kunde volde ham (Dorschæus) Vanskelig
heder, at han i dette Tilfælde baade var Godsejer 
og tillige den Øvrighed, som skulde forfølge og 
dømme i Sagen.

Umuligt er det lKke, at der tillige mellem Mor
deren Niels Hummelgaard og Borgmester Dorschæus 
har været et eller andet Maskepi, som har gjort det 
endnu ubehageligere for ham at forfølge denne Sag. 
Hummelgaardfamilien var jo stavnsbundne Fæstere

*) Skivebogen 1926, Side 107. NB. De der anførte Datoer 
er dog forkerte.

6
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under Dorschæus, og naar Sønnen Niels har kunnet 
slaa sig paa Handelen og føre et frit, ubundet Liv, 
saa tyder det paa, at der har været et eller andet 
mystisk Forhold, som har foranlediget Dorschæus 
til at give den unge Mand saa slappe Tøjler.

Dorschæus’ Enke flyttede snart fra Skive og 
tog Bolig i en Gaard i Jebjerg hos en af sine 
Fæstere. Efter nogle Aars Forløb solgte hun God
set og flyttede til Hylke ved Skanderborg, hvor hun 
døde 1777. Hun efterlod sig 5 Sønner og 1 Datter.

Dorschæus kaldes „en hurtig og rosværdig kon
gelig Betjenter", og det var han sikkert ogsaa. Som 
Embedsmand har han staaet over de fleste af sine 
Embedsbrødre med Hensyn til Nidkærhed, Initiativ 
og Handlekraft, og de Fejl, vi nu finde)1 hos ham, 
var mere Tidens end hans. At han kunde tage Fejl 
vai’ menneskeligt. At han benyttede sin Stilling og 
den Magt, den gav ham, til selv at gøre Fremgang, 
fandt man dengang saa naturligt, at vist kun faa 
har tænkt over, at det kunde være anderledes. Man 
var under Enevælden bleven saa vant til at respek
tere Magten og Magtens Princip, saa man vilde 
have studset over og rystet paa Hovedet ad den 
Mand, som ikke brugte den Magt, han havde, og 
stræbte fremad. Men ved Siden heraf herskede der 
ï Folket en aldrig sløvet Retfærdighedsfølelse i stort 
og smaat med en fast Tro paa, at Straffen fra oven 
nok skulde ramme den, der forbrød sig, og faldt 
Herrens Hammer, da var man ogsaa tilrede med at 
regne ud, hvorfor Straffen havde ramt den syndige. 
I den Henseende var Almuen ikke mindre streng 
end den strengeste Dommer, og en Mands Efter
mæle har ofte været paavirket af, hvordan Skæbnen 
har handlet med ham mod hans Livs Ende.



AAKJÆRS RELIGIØSE TONE*)
Af Guômunô Schiitte.

Man kan ikke sige, at det religiøse er en Hoved
streng i Aakjærs Digtning; dens Hovedstrenge 

er Skildring af Smaamandens Kaar og Hyldest til 
Naturen og Hjemstavnen. Men det religiøse er hos 
ham er^dyb Undertone, der klinger ofte og længe.

Det religiøse? hører jeg Læseren spørge. Aakjær 
var jo dog mindst af alt en Kirkens Mand, og han 
vilde vel selv have protesteret mod at kaldes religiøs. 
Han var ikke Præst som sin store Forgænger Blicher,- 
og Almenheden kender nærmest Aakjær som en 
udpræget Kirkefjende. I sit i øvrigt meget morsomme 
Digt om Sallings fede Stude og rige Brude giver 
han i Forbigaaende et Hib til Landsdelens „fede 
Præster"; — jeg ved ikke, hvor han har mødt dem, 
jeg selv har aldrig gjort det. Han har skrevet flere 
polemiske Digte som „Trosskifte", „Smeden og Mis
sionæren", „To Forkyndere" og „Kirken". Et af hans 
Skrifter handler om „en Skarns Præst", og hans 
første større Indlæg i Dagens Strid var et Kamp
skrift mod Vilhelm Bech, „Missionen og dens Høv
ding".

Men saadanne Erfaringer bør ikke være afgø
rende for vort Syn paa Aakjær. De viser os en ydre,

*) Først meddelt som Foredrag paa Jenle, Krabbesholm og 
i Breum.

6*
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om jeg saa maa sige officiel Side hos ham, men siger 
intet om Grundstemningen. I sit læseværdige Skrift 
„Jeppe Aakjær" (1933) paaviser August Schmidt, 
hvordan Digteren i sin Barndom og Ungdom var 
dybt religiøst præget. Jeg skal ikke udførlig gentage 
Schmidts Fremstilling; Læseren henvises selv til 
den. Men jeg mener at kunne tilføje nogle Enkelt
heder og give visse oplysende Udredninger.

I sin Bittetid plejede Aakjær at lytte til en 
gammel sær Fjandbo, Johannes Villadsen, der gen
fortalte Bibelshistorien paa sin egen Manér. Naar 
nogle ynder at paastaa, at Biblen er fremmed for 
nordisk Aand, lutter østerlandsk Flæb og Umandig- 
hed, saa var Gammel Jehannes den legem^ggjorte 
Gendrivelse af denne Paastand, for han iklædte de 
bibelske Fortællinger et bredt, kernefuldt, stundom 
ogsaa saftigt Jydsk, der gjorde dem absolut hjemlige 
for en folkelig Fjandbo-Hjerne. Disse literære Barn
domsindtryk kom til at præge Aakjær uudslettelig 
og skabte siden en Folkebog, som vi skal komme til 
nedenfor.

Selv fulgte Aakjær den gamle Fortællers For
billede, forsaavidt som han ofte læste op for sine 
gammeldags troende Forældre af en Prædkenbog. 
Eller han opsøgte gamle forladte Stakler, læste 
Evangeliet eller sang Salmer for dem.

Og dette religiøse Indslag fornyedes atter og 
atter, aldeles uanset, om Aakjær tog skarp Stilling 
mod en vis kirkelig Retning.

Da han 20 Aar gammel under Provisoriestriden 
kom i Brummen for sin Deltagelse i en Forening til 
Udryddelse af reaktionære Embedsmænd, havde 
hans Fængselsophold en Virkning, som man ikke 
uden videre vilde have ventet: han fik her Tid og 
Lejlighed til at fordybe sig yderligere i Bibelen, og
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han fortsatte saaledes i den Retning, som gammel 
Jehannes havde givet ham Impuls til.

Det blev ikke sidste Gang, han tyede til Bibelen. 
Da han et Par Aar før sin Død lagde sig ind paa 
Skodsborg Sanatorium, overraskede han dets Ledelse 
ved det Læsestof, han udbad sig: det var ikke 
moderne sociale Romaner eller lyriske Digte, men 
simpelthen Gamle Testamente. Saaledes blev Bibelen 
atter hans Trøst og Underholdning i en nødtvungen 
Indespærringstilstand.

Ogsaa det store Værk, Aakjær viede sin For
gænger, „Blichers Livstragedie" (1903—04), maatte 
føre ham ind paa religiøse Emner, eftersom For
gængeren jo var Præst.

Endnu maa jeg nævne Udtalelser af to Præster 
i vort Sogn. Pastor Aage Bartholdy Møller erklærede, 
at Aakjær var den bibelfasteste Person, han nogen
sinde havde truffet. Pastor R. Nielsen talte engang 
med Aakjær om historisk Syn. Det viste sig da, at 
Digteren ikke øste af radikale Historikeres Lærdom, 
ikke lyttede til Fredericia, Kr. Erslev, Aage Friis 
eller Erik Arup. Det, der interesserede ham, var ikke 
Imperialisme, Kosmopolitisme, Kommunisme, Social
isme eller andre af disse moderne Ismer, hvis ofte 
lærde, ufolkelige Væsen afspejler sig i deres frem
mede Navne. Nej, han, Socialisten, foretrak Biskop 
Grundtvigs folkelig-religiøst prægede Historiesyn.

Jeg skal nu give nogle Prøver paa de religiøse 
Toner, der atter og atter bryder frem hos Aakjær. 
Hvad der er værd at lægge Mærke til, er, at de særlig 
ofte melder sig i Slutversene. Det er, hvad jeg i 
literært Kunstsprog kalder „Bagvægt" — Eftertryk 
paa det væsentlige.

Først er der Minderne fra det religiøst prægede 
Barndomshjem. Et af Aakjærs smukkeste Digte er
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„Jeg er født paa Jyllands Sletter", som giver hele 
Stemningen fra hans Bittetid. Slutvers :

Far kom kroget ind fra Stalden, 
hængte Trøjen op paa Bjælken, 
spiste tavs, indtil han sagde: 
„Lad os takke Gud for Mælken!“

Bad vi da i Lys af Maanen, 
som kun Børn og Bønder beder, 
medens tunge Stjærner tændtes 
over brede, tavse Heder.

Sikkert er sjælden her paa Jorden religiøs Følelse 
afmalet stærkere og inderligere. Digtet vandt ogsaa 
Aakjær varigt Venskab med Biskop Gabriel Koch.

Eller tag et Digt som „Mors Rok" med disse 
Slutvers:

Far ta’r ned saa tung en Bog, 
med Gud han hvisker sammen, 
famler lidt ved Spændets Krog 
og lukker med et Amen.

Her ved Moders gamle Rok 
hun lærte mig at stave, 
synge om „den hvide Flok“ 
og „al hans Naadegave“.

Eller Slutverset i „Naar Rugen skal ind" :
Og mellem Hjulets Eger 
gaar Stjæmeblink og Maaneskin, 
og milde Vinde hveger, 
mens Barnet slumrer ind. 
Saa slutter Far i Jesu Navn, 
og Hjemmet gaar til Hvile 
med Høsten i sin Favn.

Eller et andet Høstdigt :
Den kjære Rug var Gjæsten, 
som gjorde hvert et Barn saa spændt;
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se, Far, han lægger Vesten 
og ser saa indadvendt: 
En Skjælven i et ydmygt Sind, 
en Bøn til Altets Skaber, 
før Avlen bringes ind.

Sjælden smukt har Aakjær ogsaa sat Forældrene 
et Minde i Gravskriften paa Fly Kirkegaard :

Saa mangen Slægt lig knækket Rør 
sank ned for denne Kirkedør.
Velsignet I, som segned her 
i Læ for Sorgers Bygevejr.

I ærlig Kamp, i ydmyg Tro
I stille stred for Børn og Bo.
Slog Kornet fejl paa karrig Jord, 
I rejstes ved et Fadervor.

Et andet Barndomsminde er Digtet Søren Olesen, 
om Trosforkynderen „gamle Søren".

Intet Hovmod, ingen Fraser, 
stille Ord om Kristensynet, 
og to milde, brave Øjne, 
ærligt lysende bag Brynet.

Ordet sank i aabne Hjærter 
blødt som Nattedug paa’ Kornet, 
intet Brøl i Domsbasunen, 
intet Hyl i Helvedhornet.

Og tilsidst, naar Talens Mildhed 
havde Sindene bevæget, 
svam og bølged Salmens Toner 
varmt igjennem Kjæmpeskjægget.

Fra selve den Tid, da Aakjær endnu gik i Kirkens 
Ledebaand, stammer det Tilegnelsesdigt, som han 
under Højskoleopholdet i Askov 1887 sendte sine 
Forældre sammen med en Prædkenbog :
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Kjære Far og kjære Mor, 
eders Søn er bleven stor, 
voxet fra sin Barnekjol’, 
tumler sig i Slud og Sol, 
og han higer, og han længes, 
smaat han sejrer, haardt han trænges. 
Smaat i Livets Kartip han staar sig, 
tit han falder der og slaar sig. 
Moders Øje vogter ej 
længer paa „den lilles“ Vej. 
Faders Haand ej længer frede 
kan om Troens Blomsterbede. 
Mindet om min Far og Mor 
gjør dog tit min Tro saa stor. 
Og nu har jer store Søn 
blot en lille, barnlig Bøn: 
Naar I læse Herrens Ord, 
naar I bede Fadervor, 
naar jer barneblide Tro 
op mod Jesus danner Bro, 
naar I føle tryg og kjær, 
at Vorherre er jer nær, 
tænk da lidt paa mig, paa Sønnen, 
løft mig op til Gud i Bønnen!

Om Gæring og Brydning i Aakjærs Sind vidner 
Digtet „Salmetone" fra 1894. Det var kort før, han 
brød med Kirken og (1897) udsendte Kampskriftet 
mod Missionen.

Den sidste Sang af Dagen, det første Skrig af Nat 
nu mødes under Himlens Buetage;
nu standser Dagens Fugle den glade Tagfat, 
men Uglen udflyver for at jage.
Jeg er saa ræd i Natten, jeg er saa glad ved Dag, 
min Jubel nærer sig ved Lysets Strømme, 
men hejser Nat-Herolden sit sorgsorte Flag, 
da fyldes min Sjæl af Vemods-Drømme.
Da græder hvert et blinde, der før mod Himlen sang, 
jeg gjæstes da af Bud fra Dødens Rige, 
og alt, hvad jeg har syndet og fejlet engang, 
som Skygger sig om mit Leje snige.
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— O Dag bag dine Bjærge, vi venter paa vor Drot, 
stræk ud dit Scepter over Jordens Flige! 
Thi er der ikke skrevet: at Lyset er godt?
Vær lovet, o Sol, jeg ser dig stige!

Efter Bruddet synger Aakjær stundom bittert 
om, at Kirken ikke har givet ham Fred, og taler om 
at standse „disse Skrig fra Bethlehem". Men den 
religiøse Tone hos ham lader sig alligevel ikke kue.

Et af hans navnkundigste Digte er jo „Havren", 
fra 1916. Det indledes saaledes:

Jeg er Havren. Jeg har Bjælder paa, 
mer end tyve, tror jeg, paa hvert Straa. 
Bonden kalder dem for mine Fold. 
Gud velsigne ham, den Bondeknold!

Man kunde maaske synes, at Velsignelsen skæm
mes af det burschikose Udtryk „Bondeknold". Men 
det harmonerer dog godt nok med den fra Gammel 
Jehannes overtagne brede, fyndige Udtryksmaade. 
Og i Digtet „Kornmod", næstsidste Vers, ser vi 
Aakjær omtale Velsignelsen paa fuldt alvorlig 
Maade:

Rugfaldet krydser de tyngede Straa, 
ta’r mod Velsignelsens lysende Naade.

Videre hedder det i „Havren":
Viben fløj om Brak og Pløjemand 
og slog Kryds for baade Plov og Spand. 
Kryds slog Bonden ogsaa over mig 
for at gi’ mig Helse med paa Vej.

Ordet Kryds kommer ganske stilfærdig; den 
overfladiske Læser tænker knap noget derved. Men 
Kryds er det samme som det hellige Korstegn, hvor
med Bonden signer sit Arbejde. Ogsaa andensteds 
har Aakjær Øje for dette Tegn i Naturen; i Digtet
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„Rugen kjøres hjem" siges: „Loke saar Havre, og 
Himlen er blaa; Møllen slaar Kors paa sin Bakke," 
og vi skal møde det igen i „Historiens Sang". — 
Digteren tænker i „Havren" paa gammeldags religiøs 
Skik, som jeg mindes den fra min Bittetid, da vor 
Kusk raabte „Gud hjælp!" til arbejdende Folk paa 
Marken. Sligt er nu lagt paa Hylden som „over
flødigt"; men jeg tykkes, at vort Liv er blevet fat
tigere ved denne Overlegenhed. Og Aakjær skænker 
endnu den gamle Skik en venlig Mindetanke.

Til Slut lader han Havren sige:
Jeg faar Solens sidste lange Blink, 
før den dukker ned bag gullig Brink, 
og naar Aftenklokken ringer Fred, 
staar jeg paa min Taa og ringler med.

Jeg skal ringle Barnet til dets Seng, 
ringle Taagen op af Sump og Eng, 
ringle Freden over Hjemmet ind, 
ringle Bønnen frem i fromme Sind.

Kunde det siges skønnere og sandere?
Jeg noterer endnu nogle Digte, hvor den religiøse 

Følelse giver sig Udtryk, særlig ofte ved Omtale af 
Naturen.

Vers, sat af Naturvenner i Anlægget paa Skive 
Kirkebakke :

Naturen er altid ædel og ren, 
har ingen Aviser, der flyver. 
Gjør du Guds Mark til en Rendesten, 
jeg agter dig ej ved en Styver.

Slutverset i „Jeg bærer med Smil min Byrde":
Hvor kan I dog gruble og græde, 
saa længe Guds Himmel er blaa? 
Mit Hjærte skjælver af Glæde, 
blot Duggen dynker et Straa.
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Slutverset i „Paaskeøsten" :
Da vaagner jeg en Midnat og hører noget hænde, — 
da drejer Gud deroppe sin tunge Møllehat.

Slutverset i „Broen":
Mens over Allivets slumrende Bo 
Himlen udspænder s i n Evigheds-Bro.

I „Det danske Brød" siges om den danske Viv :
Hun er vor Sol i Livets Slud, 
vor Stue gjør hun lys og prud 
og deler dér Guds Gaver ud, 
saa alle Munde mættes.

Slutverset i et Sølvbryllupsdigt til Aakjærs ældste 
Søster :

Saa signe Himlen jer Hædersdag!

Næstsidste Vers i „Vort Blad":
Guds Sol gaar op, men Hadets gaar ned.

Slutvers i et oversat Digt af Chesterton :
Kald paa Gud, den naaderige; kald ej for tit paa Mænd!

Vers i „Kjæmpehøjen":
Søg herop i Søndagsfreden, 
naar de tunge Klokker gaar, 
med en Røst fra Evigheden, 
som kun Sjælen mat forstaar!

Slutverset i „Julekvæld": f
Vemodsdybe Alvorsstund! 
bær dit Kys imod min Mund! 
Kan jeg ej min Taare tvinge, 
rør mig med din Englevinge, 
før til Gud den atter flyr!
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August Schmidt fremhæver ogsaa et Vers, som 
han kalder underfuldt, og som er paavirket af Kingo 
og Bibelen:

Hvad var vel i Verden det fattige Liv 
med al dets fortærende Tant!

Her skal ogsaa omtales nogle Prosafortællinger.
Aug. Schmidt siger: „I „Paa Aftægt" og i „Jule

bagning" lader Aakjær den gamle Aftægtskone bede 
lange snirklede Bønner fra Balles frygtede Bog, eller 
hun fremsiger Salmer med mange Vers, naar hun 
om Aftenen ligger i Sengen og venter paa Søvnen. 
De gav Sindet Lise og Ro og satte ikke Taalmodig- 
heden paa for svær en Prøve. Og naar Tiden gik 
saa uendelig træls for den gamle Edel, og hun længtes 
efter at dø, men Døden kom ikke og hentede hende, 
ja, saa resignerede hun med disse Ord, at hun endnu 
ikke var god nok til at komme hjem til Vorherre. 
Denne smukke Tankegang har Aakjær med fin For- 
staaelse af et fromt Sind lagt den gamle Kvinde paa 
Tungen."

I Romanen „Jens Langkniv" skildrer Aakjær en 
fjendsherredsk Skovgangsmand, som oplever vilde 
Eventyr, men ogsaa kæmper tappert med mod de 
indtrængte tyske Tropper under Trediveaarskrigen. 
Hans gamle Moder, Woldborg Jensdatter, er uskyldig 
bleven brændt som Hex, og det ophidser Sønnen til 
mørke Hævntanker. Fortællingen slutter med et 
gribende religiøst Optrin. Forfulgt af Øvrigheden 
kommer Jens flygtende til Præsten i Vridsted, Hr. 
Niels Christensen Paaske, der har været hans Moder 
en trofast Ven. Hr. Niels siger: „Hun var jo uskyl
dig, og det bærer over alt ... Hun sae: Hils min Søn, 
te hvis han ikke vil forstyrre hans Mors Fred, saa 
maa han aldrig hævne mig. For af Ondt kommer der
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bare mere Ondt." — Jens Langkniv synker sammen 
som et saaret Dyr.

„Min Mors Fred! Min Mors Fred! Saa har jeg 
altsaa ikke gjort andet i alle de mange Aar end for
styrret min sølle Mors Fred! De andre pinte hende 
een Nat, kanske to, men jeg — hendes Søn! — har 
pint hende i ti Aar!“ — Han kaster sig hulkende ned.

I det samme braser Forfølgerne ind, og kun med 
Møje faar Hr. Niels en kort Frist til at tage Jens til 
Alters. Han siger: „To Gange, Jens, er du tidligere 
kommen ind i denne Stue og har frelst mig af 
Menneskehaand. Maatte jeg i Dag, saa langt mine 
svage Evner rækker, faa Kraft til at frelse dig — 
over i Guds Haand!"

Knap er Skriftemaalet forbi, saa brager en Salve, 
og Jens Langkniv synker til Jorden med tre Kugler i 
Hjertet. Aakjær lader Hr. Niels digte følgende Bods
salme til Jordefærden:

Tag min Sjæl, 
naaderige Gud, 
før min Marterpæl 
skyder nye Skud! 
Satans Vingestræk 
rev min Modstand ned. 
Tag mig Synder væk 

. til din Fred!

Syndsens Spe 
stinger Kjød og Blod. 
Taarens Anger-Ve 
drypper for min Fod. 
Alt, hvad jeg fik kjær, 
Moder, Viv og Ven — 
Verdens Bygevejr 
bar det hen.

Slangen bed,
Smertens Skaal løb fuld,
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mens i Mulm jeg stred 
for en Sjæl af Guld. 
Om min Kjærlighed 
regnes mig til Fejl, — 
Herre, skjær den ned 
med din Segl!

Dernæst kommer jeg til et Par Arbejder, hvori 
Aakjær direkte har gjort bibelske Fotællinger til 
Emne for sin Digtning.

Der er først Digtet „Zachæus" om, hvordan den 
lille lavstammede Tolder bliver ærgerlig over, at han 
bagved de høje Tilskueres Rygge ikke kan opfange 
et Glimt af den kommende Kristus. Men saa hjælper 
han sig ved at klyve op i et højt Træ. Aakjær har her 
valgt sit Emne med tydelig social Interesse: han 
har Medhu med den baade socialt og kropslig over
sete Fyr; men det, som Zachæus vinder ved at stige 
tilvejrs, er ikke social og økonomisk Fremgang, men 
Lejlighed til at komme paa Talefod med Mesteren 
Kristus. Aakjær skildrer det ypperlig; ingen Præst 
kunde gøre det bedre.

Af en helt anden Art er „Gammel Jehannes hans 
Biwelskistaarri", hvori Aakjær har givet en hel Del 
bibelske Emner i den gamle Fjandbo-Fortællers 
djærve Stil. — Bogen har sikkert vakt adskillig 
Forargelse. Man har sigtet Aakjær for at ville latter
liggøre det hellige. Men saa kunde man med samme 
Ret anholde den fromme sønderjyske Biskop Bror
son foi' at have digtet Visen om David og Goliath, der 
er holdt i en lignende, djærvt jysk Tone som det 
tilsvarende Stykke i Aakjærs Bibelshistorie. For
resten siges der jo ogsaa, at Missionshøvdingen 
Vilhelm Bech engang lod falde den spøgefulde 
Ytring: „Hvorfor skal de ugudelige have al den gode 
Lammesteg?" — Nej, Snerpedorterne skulde hellere
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søge, hvor de kan finde Mage til den fine og ægte 
menneskelige Følelse, som Aakjær lægger for Dagen 
i Stykket om Abraham og Isak. Det skal den from
meste Præst vist ha ondt ved at gøre bedre.

Her en lille Prøve*). Det er, efter at Vorherre 
har givet Abraham Ordre om at ofre Isak.

„Abraham gik ind’ i æ Kamm’er te bette Isak.
De r lå’ han og sow’ så trolle med hans rund- rø d 

Kind er ni’ed i æ Pud; hans jen- bette Fu’d stak 
ud enfor æ Dy n.

Abraham to’ hans bette sped Hå’nd og kald t:
„Ka du vow-n, mi Bå’n! Du sku gjan med di 

Få’r ad æ Bøj’ !"
Men den Bett’e war lånt henn-, så æ Få’r mått 

te’ å tå l høt te ham.
Det håj æ Mu’er lej n og hø’r; med det samnr 

sto’ Sara i æ Da’r.
„Men hwad er’æ, du hår for? Vil du ryw- æ Bå’n 

op af hans Søw’n den’ Ti daw-s?"
Abraham håj gan og list så forsig tig; han vild- 

jo et’, hun skuld- ha vidst nøj om’ æ.
„Å-, det war nøj-, a lå’ og tin’t på i Nat, Sara. 

A få’r ing en Row’ i mi Sind’, fa r a hår wot opp’ i 
Moria og tal’ med Worherr-, og — de r skuld- a gja n 
ha ham mej- for en jen le Gång’. Æ Vej-lo er jo da 
også så skjøn’."

„Ham, mej ! Te Moria! Der plej er du jo åll e å 
ha ham mej- ; han er jo ål tfor bett’e te det," så- Sara.

„Ja-, sø’en tin’t a også far; men nu finder 
Worherr måski’sæ, te han er stu’r nok! — Men gå 
nu ind’, bette Mu’er, og stå et’ de r og ta Kuld’ i di 
båer Linned!""

Et finere Billede af Forældres Kærlighed til

) ’ er Tegn for Stød, • for Glidetone.
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hinanden og til Barnet skal vist vanskelig opdrives. 
Ogsaa i Aakjærs Fremstilling af nationale Emner 

klinger den religiøse Tone.
Ved Nationalmuseets Grundstenslægning 26. Juni 

1929 sang han :

Vel maa da Dansken sige: 
Gud signe slige Mænd, 
der styrked Land og Rige 
trods Skuldertræk og Skjænd, 

der skjænked os den Lære: Er vi end bleven smaa, — 
vi ejer noget Helligt, som ingen Rust kan naa.

I 1919 skrev Aakjær et Genforeningsdigt, hvori 
han hylder det gæve sønderjydske Vadmelssprog :

Det Sprog- ska vi få te’ å kling-, 
så det ska syng- i Hja t og Bring- 
på Fol k, der er 
og, — gi’er Worherr ! —, 
på dem, han vil, ska komm !

Her giver Aakjær Luft for sit uvilkaarlige Ønske 
om, at Vorherre vil værne vort Folks Fremtid.

I „Historiens Sang", tilegnet vort stedlige Hjem
stavnssamfund 1. Juni 1917, favner han hele Folkets 
Saga fra Urtid til Nutid og tegner den helt igennem 
religiøst.

Som dybest Brønd gi’er altid klarest Vand, 
og lifligst Drik fra dunkle Væld udrinder, 
saa styrkes Slægtens Marv hos Barn og Mand 
ved Folkets Arv af dybe, stærke Minder. 
Din egen Dag er kort, men Slægtens lang; 
læg Øret ydmygt til dens Rod forneden! 
Aartusind toner op i Graad og Sang, 
mens Toppen suser imod Evigheden.

Det religiøse ytrer sig i Formaningen til Ydmyg
hed og i Tanken om Evigheden; den samme Ydmyg-
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hed understreges gentagne Gange i Versene om 
Forældrenes Tro. — Videre søger Digteren Slægtens 
Spor

i Kirkens Kvadre, lagt af brede Hænder.
Hvert skimlet Skrift, hver skjoldet Alterbog 
har gjemt et Gran af Slægtens Ve og Vaade. 
Nu skal de røbe mig, hvad Vej jeg drog 
og løfte mig en Flig af Livets Gaade.

Stadig har Aakjær Tanken rettet mod det reli
giøse, mod Kirken og Alterbogen, mod Livets Gaade. 
Og saaledes ogsaa i Haabet om Fædrelandets Frem
tid og Trivsel:

Mod dig vort Haab og Manddomsdrømmen gaar,
naar Landsbyklokken signer dine Strande, 
naar Aftenrøden højt i Skyen staar 
og sænker Fredens Korstegn paa din Pande.

Jeg tror ikke, der findes nogen dansk Fædre
landssang, som giver nænsommere og dybere Udtryk 
for religiøs Følelse.

Tilbage til Kirken fandt Aakjær aldrig, men vi 
sporer dog ligesom en Dragelse i det Digt „I Nød", 
som han skrev 19. April 1927, sikkert udfra Følelsen 
af, at hans legemlige Kræfter var ved at aftage. Det 
former sig som en Bøn:
Vældige Kraft fra Almagten, der styrer hver Dødeligs

Skæbne, 
lad mig ej raadne paa Seng, lad mig ej visne som Halm!

Efter hans Død fandtes det Eftermæle, han satte 
sig selv, og som staar paa hans Gravsten ved Jenle:

Her standsed de glade Klange, 
her sattes mit Livsens Maal. 
Det er Asken af usungne Sange, 
der hviler i denne Skaal.

7
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At Verset er religiøst tænkt, fremgaar af Formen 
„Livsens Maal", der ikke tilhører Hverdagssproget, 
men udelukkende det kirkelige Sprog. Saaledes følger 
den religiøse Klang Aakjær fra hans Bittetid og til 
hans Grav.

Aakjær kunde som sagt være hvas mod Kirkens 
„fede Præster" og dem, der „hylede i Helvedhornet". 
Men Understrømmen af religiøs Følelse er dog altid 
til Stede og bryder frem, hvad enten han vil eller ej. 
Dette naturvoxede religiøse er noget af det rod- 
ægteste og værdifuldeste hos ham. Han ved, at det 
danske Bondefolk paa Hjertebunden er inderlig 
religiøst. Han kender dets hævdbundne Højagtelse 
for „vor Far" Præsten og for gamle skjoldede 
Alterbøger og støvede Postiller med tunge Spænder. 
Vi andre finder maaske Hans Velærværdighed altfor 
salvelsesfuld og Postillernes Indhold kedsommeligt, 
og adskillige af de sungne Salmer smagløse og sen
timentale. Dog for Aakjæi' hører sligt nu engang 
med til den gammeldags Bondes Væsen; han tager 
Kedsommelighederne og Sentimentaliteterne med et 
forstaaende Smil. Men, naar hans egen religiøse 
Følelse bryder frem, er det til Gengæld en Strøm af 
klarest Vand fra dybest Brønd.

Selvfølgelig kan Aakjær ikke erstatte os en 
Kingo, Brorson, Ingemann, Chr. Richardt og Grundt
vig, der har gjort dansk Salmesang til en uover
truffen Førsterangs-Ydelse i hele Verdens Kor. — 
Men Aakjær er et typisk Exempel paa, hvordan en 
ægte folkelig Religiøsitet helt uvilkaarlig sprænger 
en udefra paatvungen, forstandskold Antireligiøsitet. 
Lad mig for at anskueliggøre Modsætningen citere 
et Par Verslinjer af en „Fritænkersalmebog", der 
har været brugt ved „borgerlig Konfirmation" :
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Glade Jul, dejlige Jul! 
drøn er Sommer, og Høst er gul.

Kanske een faar Guld i Kister.
Tænk, om een blev Minister!

Over for den Slags aandsforladt Fladme virker 
Aakjærs uvilkaarlige Religiøsitet som et sprudlende, 
forfriskende Kildevæld. Og det er en Ting, han ikke 
mindst skal ha Tak for.

Eskjær, 26. Juli 1940.

Gudmund Schütte.

7*
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LOKALHISTORIKEREN 
H. C. STRANDGAARD
Af August F. Schmidt.

Der er næppe Tvivl om, at den Lokalhistoriker, 
som før Jeppe Aakjærs Tid har udført det 

største Arbejde til Oplysning om Sallings Historie, 
er Lærer Strandgaard i Seide, om hvem vi derfor 
skal høre i det følgende.

Hans Christensen Strandgaard blev født den 1. 
Marts 1836 i Vile, hvor hans Fader, C. Mikkelsen, 
var Gaardejer. Sønnen, der antog Navnet Strand
gaard, viste tidlig Læselyst og blev derfor holdt til 
Bogen. I 1857 tog han Lærereksamen med første 
Karakter („meget duelig") fra Ranum Seminarium. 
Kort efter blev han Lærer ved den højere Bondeskole 
i Krejbjerg. Her var han dog kun i denne Skoles 
første Vinter 1857—58 som Andenlærer og blev saa 
i 1858 Lærer i Seide. Her i denne By virkede han 
som Lærer til 1875. Han døde i 1888.
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H. C. Strandgaard var Oldgransker med Liv og 
Sjæl. Efter egne Opgivelser1) har han undersøgt og 
beskrevet over hundrede Sogne i Midtjylland med 
Hensyn til Oldtidsminderne. Hans Optegnelser, der 
selvsagt er af megen Værdi, findes i Nationalmuseet. 
Som Paaskønnelse for sin Flid modtog han den 12; 
Januar 1875 Dannebrogskorset, og en særlig Hæder 
blev der vist ham ved, at han blev optaget som 
Æresmedlem af Det kgl. nordiske Oldskrift-Selskab.

Selvom hans Undersøgelser ikke kan siges at 
være afsluttende, er dog det Arbejde, han fik udført 
som Forsker og Samler, al Ære værd. Han arbejdede 
uden Løn, af personlig Interesse og under stadig 
Forbindelse med Nationalmuseet, hvis ivrige og 
trofaste Indsamler og Hjælper han var.

Strandgaard havde et skarpt Blik for Oldtids
højenes Fordeling i Landskabet. Han er saaledes den 
første, der i en betydningsfuld Afhandling: „Om en 
mærkelig Række af Høje i det vestlige Jylland" (i 
Samlinger til jydsk Historie og Topografi IX, 1882 
—83) gør opmærksom paa det paafaldende ved den 
sammenhængende Række af Gravhøje fra Vester
havet ved Bovbjerg ind til Midten af Jylland. Det 
var ganske vist vor berømte Arkæolog, Sophus 
Millier, der først i sin epokegørende Afhandling: 
„Vei og Bygd i Sten- og Bronzealderen" (Aarbøger 
for nordisk Oldkyndighed og Historie 1904) udnyt
tede Stoffet til Paavisning af den ca. 14 Mil lange 
Oldtidsvej, som gik gennem Harudernes gamle Land ; 
men det var Lærer Strandgaard, der tidligst havde 
gjort selve Iagttagelsen, hvad Müller da ogsaa frem
hæver i sit Arbejde. Rigtignok var det ikke muligt

>) Jfr. C. M. C. Kvolsgaards Værk om Seminariet i Ranum 
(1898), S. 85.
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for den Seide Lærer at have nogen Formodning om, 
hvad Højrækkerne kunde betyde; men hans detail- 
lerede statistiske Oplysninger over Højenes Forde
ling har sikkert været til stor Nytte for Sophus 
Müller under hans Studier.

Ogsaa paa et andet Omraade viste Strandgaard 
sit skarpe Blik for arkæologiske Ejendommeligheder. 
Han udpegede saaledes allerede omkring 1882 de 
mærkelige Sulehuse, der fandtes — og findes i 
Salling. Han skildrer i sin dygtige Afhandling: „Om 
Bygningsforholdene i Salling" (i Samlinger til jydsk 
Historie og Topografi IV, 1882—83) Sulerne i 
Bygningerne (altsaa Bjælker, der bærer Tagets 
Tømmerkonstruktion; de naar fra Gulv til Mønning 
og optræder som Søjler). Senere Forskere som Chr. 
Axel Jensen og H. Zangenberg har trygt kunnet 
bygge videre paa Strandgaards bygningshistoriske 
Arbejde. I Jeppe Aakjærs Bog: „Gammel Brug og 
gammel Brøde" (1931) findes ved Side 65 et Billede 
af Suleladen i Søby Møllegaard. Man faar her et 
fortrinligt Indtryk af den Bygningskonstruktion, 
som Strandgaard først beskrev.

Over Jævnmaalet af, hvad Folkeskolelærere ydede 
i 1870—80’erne i det jydske historiske og topogra
fiske Tidsskrift, der populært kaldes, og nu er om-
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døbt til, „Jydske Samlinger", er ogsaa Strandgaards 
Afhandling: „Beskrivelse over Salling med Hensyn 
til Fortiden og Fortidsminderne" (Jydske Samlin
ger V, 1874—75). Heri bliver man gjort bekendt 
med Sallings Overfladeforhold, hvorefter der gives 
en instruktiv Gennemgang af Sallings Oldtidshøje, 
Herred efter Herred. Der meddeles Navne paa 
Højene, Fundbeskrivelser, Sløjfninger o. s. v.

Af en hel anden Art, men ogsaa af ikke ringe 
Betydning, er Strandgaards kulturhistoriske Af
handling om Sildefiskeriet ved Sallingsund (Jydske 
Samlinger VIII, 1880—81). Foruden en Redegørelse 
for Vaadlaget anfører Forfatteren indholdsrige Op
lysninger om Fiskernes Fangstredskaber, Dragnin
gen eller Udførelsen af selve Fiskeriet, Dragning 
under Is o. s. fr. Det er en storartet Afhandling, 
Strandgaard her har leveret. Det er den første 
instruktive Fremstilling, vi har om Fiskeriet i Lim
fjorden, et Emne, dei* siden er fremkommet Arbejder 
om, bl. a. hos Hans Kyrre i Bogen „Furboerne" 
(1912), i min Bog: „Morsingboer i gamle Dage" I 
(1930) og i Hugo Matthiessens Værk: „Limfjor
den" (1936).

Beslægtet med Fiskeriarbejdet er ogsaa de Oplys
ninger, Lærer Strandgaard fremkommer med i Af
handlingen om Udvandringen fra Agger til Harboøre 
(Jydske Samlinger, 2. Rk. I, 1886—88). Storm
floderne og Havets Gennembrud af Aggertangen 
bevirkede, at der var særlig daarlige Levevilkaar 
herude, hvorfor Befolkningen dér i ikke ringe Tal 
udvandrede, bl. a. til Thyholm, Mors, Salling, 
Jegindø, Hanherrederne m. fl. St. Det er godt, at 
Strandgaard havde Øje for denne Udvandring. Hans 
Redegørelse herfor opklarer nu let, hvorfor man i 
vore Dage træffer Efterkommere af Vesterhavs-
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fiskere i Egne langt inde ved Limfjordens rolige 
Vande. Johan Skjoldborg fra Vesløs i Vester Han 
Herred hørte til en saadan indvandret Familie 
vesterudefra, hvad man erfarer ved at læse hans 
Erindringer („Min Mindebog" I). Skjoldborg synes 
dog ikke at have været opmærksom paa Strandgaards 
Afhandling. Han havde sin Viden om sin Slægts 
Afstamning gennem Familietradition.

Af Strandgaards mange Beskrivelser af Kirker 
findes kun trykt Afhandlingen om Seide Kirke 
(Jydske Samlinger IV, 1872—73). Det er et grundigt 
og smukt Arbejde, Læreren i Seide har leveret om 
sin Sognekirke. Ogsaa om Kjeldgaards Ejere og 
deres Gravkapel i Seide Kirke er der talrige Oplys
ninger i Beskrivelsen.

Her kan ogsaa nævnes, at Fruekirke Ruin i Harre 
Sogn i Strandgaard har faaet en omhyggelig Skildrer 
(Jydske Samlinger II, 1868—69). Han beretter 
bl. a. om, hvad der i hans Tid var at se af denne 
Ruin.

Ogsaa Folkesagn havde Strandgaards Interesse. I 
Jydske Samlinger III (1870—71) har han faaet 
offentliggjort Sagn om Hjortholm, Møgelhøj i 
Aasted Sogn, om Ellefolk, Nisser, hvide Jomfruer, 
Potter i Tøndering Kirke, Kirkeruinen i Harre samt 
om Poulshule i Floutrup. Saadanne stedfæstede Sagn 
har altid deres Værdi, ikke mindst naar de hidrører 
fra en Tid, da Folketraditionen endnu var ret 
upaavirket af den moderne Oplysning. De af Strand
gaard meddelte Sagn har sikkert været kendt i deres 
Egn i Aarhundreder i den Form, han modtog dem 
fra Folkemunde og ad Papirets Vej har overladt dem 
til Fremtidens Slægter.

Endelig maa nævnes, at Strandgaard i en lille 
Opsats i Jydske Samlinger II (1868—69) meddeler
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nogle Bemærkninger om Kridtunderlaget i Salling. 
Det er især i Aasted og Thorum Sogne, han har gjort 
sine geologiske Iagttagelser.

H. C. Strandgaards Bidrag til Jydske Samlinger, 
som her alle er omtalt, vidner om Indsigt og Kyndig
hed. Man kan endnu læse hans Arbejder med 
Interesse, og, som det foran er nævnt, har han paa 
visse Omraader gennem særlig gode Iagttagelser 
ydet Videnskaben en Hjælp af ikke ringe Betydning, 
ligesom hans Arbejder om Fiskeriet og Folkeflyt
ninger stedse er af Førstehaandsværdi for Folk, der 
især studerer vort Fiskeri baade som Erhverv og 
som Historie. Det er med Rette, at Prof. Hans Olrik 
i sit Arbejde om Folkeskolelærernes Bidrag til vor 
historiske Forskning (i Jubilæumsværket: „Lærerne 
og Samfundet" I, 1913, hvor der ogsaa findes et 
Billede af Strandgaard) særlig fremhæver Læreren i 
Seide som en af sin Tids dygtigste lokalhistoriske 
Forskere.

Der er altsaa god Grund til her at erindre om 
H. C. Strandgaard og hans fortjenstfulde Gerning. 
Han er i Virkeligheden den første Historiker af 
nogen Betydning, Sailingland har at opvise. Senere 
er denne Landsdel jo ved et enkelt Navn blevet løftet 
op til en Førsteplads i den Række af danske Egne, 
hvorfra der haves særlig betydningsfuld lokal
historisk Litteratur; men for det ene store Navn bør 
vi ikke glemme de Navne, der gik forud.

August F. Schmidt.



FRA HAGEBRO KRO OG 
TREVAD BRO
Af August F. Schmiåt.

I.

Da der nu af de ansete Forskere Hugo Matthiessen 
og Chr. Heilskov er skrevet udmærkede og ud

førlige Afhandlinger1) om den gamle Landevej 
mellem Viborg og Holstebro og samtidig dermed om 
Hagebro og dens Kro, bliver der selvsagt ikke meget 
for nærværende Artikels Forfatter — der ogsaa har 
samlet Stof om det interessante Emne — at føje til. 
Der er dog sikkert ingen, som vil tage mig det ilde 
op, at jeg alligevel fremkommer med nogle Smaa- 
oplysninger, som de nævnte Mænd ikke har ind
arbejdet i deres vejhistoriske Undersøgelser.

Chr. Heilskov anfører flere af Sagnene, der er 
knyttet til Hagebro ; han nævner dog ikke det kendte 
Sagn om Bjergkonen fra Davbjærg Daas, der for
følger en Rytter, som rider bort med Bjergfolkenes 
Bæger, lige til Hagebro. Der er hun saa nær Hesten, 
at hun faar fat i Hagen paa dens ene Bagsko, og den 
rev hun af. Broen, der blev bygget paa Stedet, blev 
iflg. Sagnet kaldt Hagebro efter Hagen paa Hestens

>) Hugo Matthiessen: Viborg Veje (1933), 112—118. Chr. 
Heilskov: Den gamle Holstebro Landevej fra Viborg til 
Hagebro (Skivebogen 1934, 66—91); begge har talrige 
Henvisninger.
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4

Slyngninger i Karup Aa,

Sko1). Troldfolk kunde ikke passere rindende Vand, 
derfor kunde hun ikke forfølge Rytteren længere; 
han var hinsides Aaen reddet, og Bjergkvinden 
maatte vende om2). Det er ellers Jeppe Aakjær, der 
først i større Omfang har skrevet om Hagebro Kro 
og hvad dertil hører. Paa hans Undersøgelser1) har 
da ogsaa de senere Forskere bygget videre. Alle 
skriver de om den gamle Kromand i Hagebro : Kræn 
Haabro, der døde i Oktober 19112). Han var en af 
Hedens mærkeligste Mænd. Oprindelig havde han en 
Gaard paa Heden; men da den gav for lidt, købte 
han den gamle, minderige Kro i Hagebro. Det var 
paa den Tid, da den nye Landevej fra Viborg til 
Holstebro skulde anlægges, og Kræn tjente gode 
Penge ved Entreprenørvirksomhed. Paa samme Tid 
vaktes hans Interesse for Oldsager. En Mængde

1) Folkemytologien er naturligvis ikke rigtig. Stedet har 
vel Navn efter et Fremspring, en „Hage“ eller efter et 
Personnavn (Haki).

2) Sagnene om Højfolkenes stjaalne Bæger se min Afhand
ling i Skivebogen 1929, 18—24.
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Kæmpehøje blev sløjfede for at faa Sten til Lande
vejen, og Kræn gjorde da, hvad han kunde for at 
redde Oldsagerne. Efterhaanden blev han Samler, og 
i sit Hjem indrettede han et helt Museum af Oldsager 
og Antikviteter fra de omgivende Hedesogne. Han 
var en ivrig Laksefisker og opfandt selv en Kon
struktion paa et Garn til at fange Laks i Aaen med. 
Selv var han original at se til, naar han vandrede 
afsted, iført Lædervest med gamle Sølvknapper, og 
rygende paa en sølvbeslagen Merskummer1). Folke
mindesamleren Evald Tang Kristensen fortæller i 
sine „Minder og Oplevelser" II (1924), 200, et ret 
karakteristisk Træk om den gamle Kromand. Han 
spadserede i Mulm og Mørke Natten til den 28. 
November 1874 sammen med en af sine Fortællere, 
Erik Jensen fra Feldborg, fra denne Mands Hytte 
helt til Viborg. De gik hjemme fra Eriks Kl. 3 om 
Natten. „Vi kom op gjennem Feldborg Plantage, 
forbi Skovridergaarden og gjennem Haderup By, 
der den Gang kun bestod af nogle enlige Huse. Ende
lig, da vi havde gaaet omkring ved 2^2 Mil, kom vi 
til Hagebro Kro, og det var lige i Dagningen. Jeg 
vilde ind og have en Hjertestyrkning, og Erik skulde 
jo med. Folkene var ikke oppe, men vi kom da ind, 
og saa fik vi en Taar Kaffe med noget Smørrebrød

!) Af min Hjemstavns Saga (1919), 600. Langs Karupaaens 
Bred (1929), 24. Fra Agermuld og Hedesand (1930), 72, 
121, 132, 144—153. I Fra Agermuld og Hedesand er Af
handlingen: Et lille Trav ud ad de gamle Landeveje 
(Skivebogen 1921, 105—56) optrykt. Se ogsaa en smuk, 
illustreret Artikel: Fra Davbjærg Daas til Hagebro Kro 
af N. P. Ostergaard i Hejmdals Søndagsblad ™/c 1932.

2) Kroen overlodes da til hans Sønnesøn.
x) Et karakteristisk Fotografi af Kræn Haabro findes i 

Jeppe Aakjærs: Fra min bitte Tid (1928), 185.



Fra Hagebro Kro og Trevad Bro 109

til. Det hele var simpelt; men det kostede heller ikke 
ret mange Skillinger. Kromanden, den gamle Kristen 
Hagebro, var jo nysgerrig efter at se, hvad det var 
for et Par Kanutter, der gjæstede Kroen saa tidlig, 
og han stillede saa i Sovekammerdøren i Under
bukser og stod og knappede dem forpaa, alt imens 
han saa paa os. Vi snakkede jo lidt med ham og 
tilfredsstillede hans Nysgerrighed, og saa gav vi os 
igjen paa Vandring, der var jo endnu 3/2 Mil, inden 
vi naaede Viborg. Der naaede jeg til Kl. 21/2 om 
Eftermiddagen, nien det var ogsaa en Vandring paa 
6 Mil ud i en Kjøre."

Ogsaa Achton Friis ved at fortælle lidt fra 
Hagebro Kro, hvor han boede i Sommeren 1902—03 
og blandt andet stiftede Bekendtskab med Mowns, 
der førte Dagvognen mellem Feldborg og Skive og 
havde gjort denne Fart paa over 6 Mil daglig i en 
Menneskealder. Kroen var et storartet Sted at bede i. 
Man fik hos Sine det bedste Maaltid i Miles Omkreds. 
Selvom det nu er de unge, der regerer i Kroen, 
svæver Sines Aand stadig i Dampene over Gryderne, 
og hendes uforlignelige Smil, naar hun sagde: „Ja — 
vær nu saa go, da!" lovede meget, men aldrig mere 
end det holdt. Friis husker godt Kræn Haabro, der 
opnaaede at blive 92 Aar gammel. „Jeg husker denne 
pragtfulde Gamling ...; aldrig har jeg set et mere 
uudgrundeligt og snu Ansigt. Dette Ilderblik, naar 
han iagttog sine Medspillende i en Firkortmis, glem
mer jeg aldrig. Jeg hai’ ingensinde set ham uden 
Piben i den ene Mundvig, for jeg har ikke iagttaget 
ham, naar han sov; men maaske var den der da 
ogsaa"1).

I vore Dage bliver den gamle Landevejskro især

!) Achton Friis: De Jyders Land I (1933), 402, 420, 423.
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Lystfiskere ved Karup Aa.

besøgt af hvilende Folk, der skal have en Hjerte
styrkning her i den hyggelige Krostue, fra hvis 
Vægge Deres Majestæter Kong Frederik den Ottende 
og Dronning Louise skuer ned over Publikum, og i 
hvis Vinduer nydelige Blomster og „Huslig Lykke" 
trives særdeles vel. Talrige Smaakviste paa Taget 
tyder ogsaa paa, at der ingen Mangel er paa Gæste
værelser, og at de rejsende ikke længere finder Vejen 
hertil „øde og besværlig"2)- For Folk med Blik for 
landskabelige Skønheder er Egnen ved Hagebro Kro 
rigtig nok ogsaa et Besøg værd. Hvor glider Karup- 
aaen vel bredere og mere svulmende mellem sine 
Enge end her, næsten som en Flod, og svinger sine 
langsomme, tunge Strømhvirvler om Pillerne i den 
store Bro. Det er, som om dens Vande dvæler her en 
lille Stund og smiler mod Broen med Hvirvlernes 
runde, blanke Øjne, inden den glider videre ud mod 
Fjorden1). — Vender vi fra Hagebro Blikket mod 
Nord, ser vi hen til den Egn, hvor Aaens og Engens 
Digter levede sin Barndom og første Ungdom, og 
derhenne træffer vi ogsaa paa en Bro, som vi skal 
høre om.

2) N. P. Østergaard i Hejmdals Søndagsblad 1!,/o 1932.
]) Achton Friis: De Jyders Land 1, 423.
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II.
Medens Hagebro fører over Karup Aa ved Syd

grænsen af Vridsted Sogn i Fjends Herred, findes 
ikke saa ret langt fra Sognets Nordgrænse Trevad 
Bro, der ligeledes er bygget over den berømte Aa. 
Her, hvor denne Bro nu er, var forhen en Færge, 
der i 1860’erne betjentes af den gamle Mari 
Simester; her druknede i Jeppe Aakjærs Barndom 
en Mand fra Damgaard i Sevel. Denne Færge afløstes 
af „en Gangtræ", som stod, indtil den store Bro 
(nedenfor Trevad Mejeri) blev opført o. 1880. „Jeg 
faar endnu en Fornemmelse, som gik dei’ susende 
Møllevinger rundt inde i min Mave, naar jeg tænker 
paa min barnlige Kravlen over den vilde Strøm paa 
det frønnede altid svajende og rækværksbrudne 
Gangtræ. Her gik min Besdtefar engang paa Hovedet 
i en Branddonnei- og svalede Rusen i den skummende 
Strøm, som Smeden svaler et Plovjern i Vandtruget." 
Saaledes skriver Jeppe Aakjær om den gamle Aabro 
ved Trevad1), og man forstaar godt, det var for ham 
som et Eventyr at mindes, at den nye, store Bro blev 
bygget i hans Drengetid over den Aa, som han har 
digtet saa uforglemmeligt om. Det var dog først den 
4. Maj 1916, Jeppe Aakjær skrev sit Digt „Broen", 
der bestaar af 10 sekslinjede Vers2). Det er Trevad 
Bro, han tænker paa her. Et pragtfuldt Digt. Hør 
blot Anslaget :

„Tusind Aars Skille. Saa slog de Bro. 
Saa drog de over i Vogne og Sko, 
Tiggere, Trækkere, Kræmmere, Friere, 
alle de tusinde Somres Forbiere,

x) Fra Agermuld og Hedesand, 153. I Aakjærs: Fra min 
Bitte-Tid, 192, er et Billede af Trevad Bro, medens Hage
bro er afbildet i Skivebogen 1934, 84.

-) Samlede Digte (Mindeudgave) II, 253—55.
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stejlende Plage som skejtende Ko, 
alt drog nu over den dumrende Bro.“

Og Digteren fortsætter:
„Ligskarer skred her i sindigste Ro. 
Brudefærdsforspandt paa klapprende Sko; 
Selesølv glimtede, Kobletøj klingrede, 
Spillemandstoner mod Brobuen skingrede. 
Bruden i Stadsen, saa blid og saa god, 
nikked til Aakanden under sin Fod.“

Dernæst fortælles i herlige Strofer om Aarenes 
Angreb og Isens Bragen mod Bropillerne og om et 
Svalepar, der bygger Rede under Broens Buer. Og 
saa kommer et Vers, hvori Stedets stemningsrige

Natur er indfanget:
„Aldrig jeg kjendte mer salig en Ro 
end under Kvæld ved hin buede Bro. 
Høet er slagen og dufter fra Sigene, 
Aaen den blide smaaklukker i Vigene. 
Svalen hun jager for strygende Sejl, 
smækker med Vingen det rygende Spejl.“

Mod Aften ringer Kirkeklokkerne Freden ind, 
Blomsterne lukker sig, sagte Dryp høres i Strømmen 
ved Bropillerne, men

„Svalen i Dynd vuggen breder nu Vingerne, 
Ungerne under dem skutter Smaabringerne, 
mens over Allivéts slumrende Bo 
Himlen udspænder s i n Evigheds-Bro.“

En særegen skøn Begivenhed er knyttet til Trevad 
Bro. Den 12. Juli 1908 afsløredes ved Foden af 
Kistelbakke paa Søndergaards Mark ved Aakær By 
den Mindesten, Jeppe Aakjær lod rejse til Erindring 
om sine Forældre. Ved Afsløringshøjtideligheden 
talte Jeppe Aakjær, Forfatteren A. C. Andersen og
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Læge Sigurd Rambus ch, Sjørup. Hen ved 4000 Men
nesker deltog i denne Markfest. Om Aftenen kørtes 
i Høstvogne ned til Broen ved Trevad. Den store 
Folkeskare lejrede sig i Græsset ved Aaen eller paa 
Vejbrinken. Mange stod paa Broen. Her var Folk 
fra Hedeegnene, fra Sallings fede Agerland, fra Byer 
som Skive og Aalborg, en broget Skare ved den 
blanke Aa. Sommeraftenen var stille. Et roligt 
skiftende Purpurskær tøvede paa Himlen og spejlede 
sig sitrende i Aaens lyse Flade. Ovre bag de brede, 
tavse Enge løftede den mørke Hede sin Profil. 
Stilhed var der over Hede som over Eng, Stilhed i 
Himlen og i Rummet......... Saa gik Jeppe Aakjær
hen til Aabredden og fremsagde sit Digt: „Kamp 
Aa". Med blottet Hoved og vendt mod Aaen og 
Aftenskæret læste han :

„Nu bleges Himlen, for Sol er nede, 
og alt har Kvæget ædt Bugen trind; 
der lugtes Pors fra den nære Hede, 
og Høduft driver for dugtung Vind. 
Glad Hyrdedrengen paa Vajsen synger, 
mens Aftengjøgen en Skræppe tynger, 
og Vibeflokken sin Kile slynger 
med hæse Skrig over Karup Aa.“

Han læste det hele Digt „Karup Aa". Det er for- 
staaeligt, at dette Møde ved Trevad Bro maa have 
gjort et stærkt, et uforglemmeligt Indtryk paa Del
tagerne. A. C. Andersen har i en lille Skildring af 
Begivenheden givet Udtryk for sine Følelser i føl
gende poetisk-bevægede Ord : „Husmandsglutten, 
Tjenestekarlen, Bydamen, Embedsmanden, alle var 
grebne, indfavnede af Natur og Poesi. Vi følte 
Dagen og Øjeblikket som en Velgerning mod os. Og 
vore Sjæle steg som syngende Lærker. Senere kom 
Tusmørket. Taagerne sadlede Engene abildgraa. 1

8
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Klynger vandrede vi tilbage til Gravhøjene. Paa mig 
havde den smukke Scene ved Karup Aa en over
vældende Virkning. Det var Harmoni. Landskabet 
besjælede Digtningen. Digtningen besjælede Land
skabet. Og Menneskenes Sjæle blev synlige. Ansig
terne forvandlede sig til Aasyn. En Flig løftede sig. 
Jeg saa Fremtidens Folkeliv i Danmark. Senere, ja 
lige til Midnat, sad jeg paa Gravhøjen og saa ud 
over det rummelige Landskab. Maanen kom frem. 
Karup Aa blev en fjern bugtet Sølvstribe ude mod 
Hedelandet. Foran mig bølgede Festens Deltagere. 
Som gennem en Hulvej Pigerne for. Trindt Skuldren 
tillige bølgede ret som en Krokusblomst de dejlige 
Lokker. Et naturelskende Folk festede i Naturen i 
Pagt med Folkets Digter"1).

Det var et lykkeligt Møde, der fandt Sted her 
ved Aaen og Broen hin Julidag i 1908. Der vil sikkert 
ikke i nogen Fremtid kunne finde en Begivenhed 
Sted ved Trevad Bro, som i Skønhed kan sidestilles 
med den Stund, da Karup Aa’s store Digter i 
benaadede Ord fremsagde sin Hyldest til den Strøm, 
ved hvis Bredder et nøjsomt og slidsomt Folkefærd 
i Aartusinder har fristet Livet, og hvor Aaens og 
Engens Digter henlevede sin Barndom og første 
Ungdom. —

Ja, det var, hvad jeg havde at fortælle om de to 
Broer i Vridsted Sogn, — begge byggede over „den 
tunge henskridende Karup Aa."

14. Marts 1935.
August F. Schmidt.

J) Tilskueren 1911, 387.



FRA KIRKEINSPEKTIONENS 
SKUFFE
Af Niels P. Bjerregaarô.

T Ted Reformationen mistede Kirkerne en stor Del af
V deres Jordegods og dermed en Del Indtægter, der 

før den Tid kunde anvendes i Kirkernes Økonomi. Kir
kerne blev derfor de fleste Steder fattige, og man greb 
til den Udvej at sælge eller udleje Stole til de Familjer, 
der vilde og kunde betale derfor. Det viste sig snart, at 
honnet Ambition havde et saadant Tag i Befolkningen, 
at Kirkerne ad Udlejevejen fik en god Del Penge i 
Kasserne, hvad der jo tiltrængtes ; men det førte natur
ligvis ogsaa Ting med sig, der ikke var til Ære for 
Kirken, ja, der meldes endogsaa om Slagsmaal i Kir
kerne for at komme til at sidde paa de mest attraaede 
Pladser. Ved Lov af ,9/2 1861 blev der gjort Ende paa 
dette Uvæsen, idet man fra dette Tidspunkt ikke mere 
maatte leje Stole ud i Landsbykirker, og i Byerne maatte 
det kun gøres efter Tilladelse, og denne var afhængig 
af, hvor nær Kirkeinspektionen var Kassens Bund.

I Skive vedtog Kirkeinspektionen i et Mode den 16. 
Oktober 1866 at søge Ordningen med lejede Stole op
hævet, da Kirken var for lille til den voksende Menig
hed. Man ansøgte saa Stiftsøvrigheden om at maatte 
lade samtlige Stolestader staa aabne for alle Menig
hedens Medlemmer fra og med 1. Januar 1867; men 
Stiftsøvrigheden svarede, at den ikke ansaa sig for

8*
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berettiget til at træffe Bestemmelse i nævnte Spørgs- 
maal. Den 20. November samme Aar indsendte Inspek
tionen derfor et Andragende til Ministeriet om at 
maatte undlade at udleje Kirkestolene. Naturligvis 
kunde Ministeriet ikke faa sit Svar fremsendt saa betids, 
at Sagen kunde blive afgjort til Nytaar; men Kirke
inspektionen udlejde ikke Stolene, og endelig kom der 
Svar fra Ministeriet. Det var dateret den 29. Januar og 
gik ud paa, „at Ministeriet efter de foreliggende 
Omstændigheder havde bevilget Andragendet.“

Skive Kirkeinspektion opfattede denne Tilladelse 
saaledes, at ogsaa de to Herregaardes, Skivehuses og 
Krabbesholms, Stolestader maatte være til fri Benyt
telse; men dette førte til en Kontrovers med Ejeren af 
Krabbesholm.

I 1881 fremsendte Proprietær Fugl et Andragende 
om „at faa anvist de formentlig ved Christian den 
Fjerdes Gavebrev af :,/a 1634 tillagte 4 Stolestader.“

Kirkeinspektionen svarede, at i Overensstemmelse 
med Ministeriets Afgørelse af 29. Januar 1867 stod 
samtlige Stole i Skive Kirke til fri Afbenyttelse for alle, 
og Inspektionen ansaa sig ikke beføjet til at foretage 
nogen Forandring i denne Tilstand; men man var villig 
til, naar man fik tilstillet en Afskrift af Gavebrevet, 
at fremsende Sagen til Stiftsøvrighedens Afgørelse.

Det ses ikke, om Hr. Fugl har fremsendt nogen 
Afskrift af Gavebrevet, ej heller at en saadan har været 
forelagt de højere Autoriteter; men den 29. December 
fremsender han Anmodning til Inspektionen om at faa 
Sagen afgjort.

Allerede 2. Januar 1882 samles Inspektionen og enes 
om at fremsende Anmodningen til Stiftsøvrigheden, og 
man siger i en Følgeskrivelse, „at hyppig Mangel paa 
Plads i vor lille Kirke giver ham god Aarsag til at ønske 
Afgørelsen.“
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Stiftsøvrigheden har aabenbart heller ikke ment, at 
den kunde afgøre Sagen; thi den fremsender under 23. 
Januar Sagen til Ministeriets Afgørelse. Men heller ikke 
dette — skønt øverste Autoritet i Sager, der angaar 
Kirker og Kirkevæsen — tør afgøre Sagen. Under 6. 
Februar fremsendes følgende Skrivelse til Viborg Stifts
øvrighed, der saa videresender den til Skive Kirke
inspektion :

„I Anledning af det med Hr. Stiftamtmandens og Deres 
Højærværdigheds behagelige Skrivelse af 23. Januar modtagne 
Andragende fra Inspektionen for Skive Kirke angaaende en 
fra Ejeren af Krabbesholm fremkommen Fordring om i 
Henhold til Kgl. Brev af 3. Marts 1634 at erholde udvist i 
Kirken 4 Stolestader til fremtidig udelukkende Benyttelse for 
Besidderen af Krabbesholm, skulde Ministeriet tjenstligst 
meddele til behagelig Efterretning og videre Bekendtgørelse, 
at det anser det for tvivlsomt, om den omhandlede Ret endnu 
tilkommer Ejeren af Krabbesholm, og at det derfor maa 
overlade til ham selv, om han vil gøre sine formentlige Krav 
gældende ved Domstolene.“

Inspektionen videresender Afgørelsen til Fugl, der 
svarer med at begære Oplysning om, hvad Skive Præste- 
embedsarkiv indeholder om de krabbesholmske Stole
stader, og Inspektionen meddeler ham da, at i

„dend Taxst, som blev sat paa Stolene udi Skive Kirke af 
Stiftamtmand Krag og Biskop Deichmann dend 27. February 
1701“ opregnes Stolene i Nummerorden, og paa Mandssiden 
har Nr. 11 og 12 Betegnelsen „tilhører Krabbesholm, for 
hvilke at have fri, de haver givet Skyldkorn af 2de Gaarde i 
Brorup Mark liggende, hvilke heder Ørnbierg (eller Arbjerg) 
og Glattrup.“ Paa Kvindesiden har Nr. 11 og 12 samme 
Betegnelse.

I Specifikationen over Skive Kirkes Stole fra Paaske 
1769 er paa Mandssiden Nr. 11, 12 og 13 forbeholdt Skivehuses 
Ejere, Byskriver Sommer maa søge den sidste. Nr. 11 og 12 
paa Kvindesiden har samme Tilføjelse.

I Stolereglementet for Skive Kirke af 16. Juni 1775, 
approberet under 4. September s. A., betegnes Stolene Nr. 11
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og 12 paa Mandssiden og 12 og 13 paa Kvindesiden som 
tilhørende Krabbesholm — „svarer Korn til Kirken.“

Efter en endt Restaurering mødtes den 22. Januar Menig
hedens Medlemmer i Kirken for at tage Stilling til Stole- 
spørgsmaalet. Stolene 1—3 paa begge Sider blev tillagt 
Skivehus. Stolene 10—11 paa begge Sider Krabebsholm, „hvis 
Ejer ved Sognepræsten lod fremlægge Christian d. Fjerdes 
Gavebrev desangaaende, givet paa Skanderborg Slot den 3. 
Marts 1634.“

Sluttelig meddeles efterfølgende Liste over Gaarde, som 
svarer Afgift til Skive Kirke:
En Gaard i 0. Lyby — Herligheden, som aparte er ansat, 

tilhører Astrup.
En Gaard i Hindborg — Herlighedsejeren er Niels Koch i 

Hem.
En Gaard i 0. Lyby — Herlighedsejeren er Skivehus. 
En Gaard i Vinde — Herligheden til Krabbesholm. 
Aarbjerg — Herligheden til Krabbesholm.
Glattrup — Herligheden til Krabbesholm.

Kirkeinspektionens Skuffe har ikke mere om Sagen. 
Inspektionen var stærkt optaget af Arbejdet for at 
skaffe et større Kirkerum. Heller ikke Proprietær Fugl 
lader høre fra sig. I 1887 sælger han Gaarden, og den 
Dag i Dag staar samtlige Stole i Skive Kirke aabne for 
alle Kirkegængere.
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