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Skivebogen
Historisk Aarbog for Skive og Omegn

Skive Købstad 1843 før dens gamle Rammer sprængtes. I Forgrunden
ses Skive Mark, nu Voldgadekvarteret over mod Østergade. Den gamle
Præstegaard med Karnap i Adelgade ses under Kirken, og i Sønderbyen
den høje Bygning med Nielsens Uldspinderi. (Efter Maleri af Maleren
Niels Rademacher).
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Skaldynge fra den forsvundne Kystboplads i Krabbesholm Skov, som blev
opdaget 1837, og var den som gav Anledning til, at Spørgsmaalet om disse
Lags Ælde og Betydning blev rejst. (C. Hadrup fot. 1926).

>økkenmøDlimgerne
i Ärairäeöijoltn ê*koï)
Af Otto L. Sørensen

Anden Afdeling af den ældre Stenalder, som her i
Landet falder nærmest 5 Tusind Aar tilbage i Tiden,
var præget af en ret betydelig Landsænkning, saa at
Skive Bakke maa have haft Karakter af en 0, da Vand
standen paa Stenalderhavets Tid stod 2—3 Meter højere
end i Dag, hvorved Farvandet maa have strakt sig her
forbi, helt ud til Flyndersø og ad Fly til, ja, endnu læn
gere sydpaa.
Den dybt indskaarne Skive Fjord og det dengang her
skende fugtige og ret varme Klima har just da budt de
milde Kaar, som en Kystbosættelse maatte foretrække,
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hvad der maa fremgaa af de Fund af Oldtidslevn, man
har gjort rundt i dette Litorinahavs Skrænter ved Krab
besholm Skov, thi i denne gamle Skovs sydlige Udkant
dølger sig en Række Skaldynger fra den Periode, hvis
Indhold har givet mangfoldige Oplysninger, saa Forstaaelsen af disse Lag omsider begyndte at dæmre.
Kun faa Skridt fra Havnevej, ind bag Skovbækken ud
for Radiostationen, vil man i Skovbunden bemærke nogle
Smaapletter med Stumper af Østersskaller, hvorpaa Nationalmusæet har sat to Fredningssten. Blot disse uanselige
Spor røber, at man staar overfor et historisk Sted. Histo
risk, fordi de var Bosted for en Gruppe af Jægere og
Fiskere, der henved Tiden 2300 Aar før Kristi endnu
levede her i primitiv Tilstand (omtrent på den Tid, man
nede i Ægypten var ved at opføre Kheopspyramiden),
samt fordi det her ved Skive var Stedet, hvorfra man
for første Gang fik Kundskab om Stenalderens „Køkken
møddinger“ og erkendte dem som Efterladenskaber fra
fjerne Fortidsmenneskers Liv og Færden.
Opdagelsen heraf tog sin Begyndelse, da Ejeren af
Krabbesholm, Proprietær Hans Rasmussen, henved 1830
lod køre Skaller herfra op ovenfor til sine højtliggende
Marker som Gødning. Navnlig gik det ud over en nu
helt bortgravet Dynge bag den tidligere Havneskovlaages
Plads, som i Stenalderhavets Dage skraanende maa have
endt et Stykke ude i Vandet. Her gravedes der helt til
bunds, saa der fremkom en lavvandet, langstrakt Skovsø,
som endnu ses foran den høje, af skrællede Skrænt. Fra
samme Dynge, og velsagtens ogsaa fra de andre vesten
herfor, som kun havde en Alens Mægtighed, blev derpaa
i 1831 gennem nævnte Ejer afgivet adskillige Bensager
til den senere Konge, Christian den 8de, antagelig under
hans Besøg i Skive samme Aar som Kronprins.
Desuden blev der herfra i 1837 af den paafølgende
Ejer af Gaarden, Svigersønnen, Proprietær Jens Dals-
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gaard, indsendt forskellige Partier Østersskaller og Sten
redskaber til Oldnordisk Musæum, hvor de vakte Op
mærksomhed, da de i det væsentligste frembød stor Lig
hed med Skaldyngerne ved Mejlgaard mellem Randers og
Grenaa, der blev undersøgt af Arkæologen Worsaae i
1850. Senere har man fundet Skaller saa svære, at Under
delen alene maalte en Tomme i Tykkelse.
Dalsgaard skrev til Musæet en Indberetning, som led
sagede hans Fund, hvori han fortalte, at der i Sandet
under Dyngerne fandtes to Urner (Lerkogekar) og inde
i Dyngerne Dyreknogler samt forskellige Brudstykker af
Stenalderens sædvanlige Lerkar sammen med mangehaande Oldsager.
Af de ved Menneskehænder forarbejdede Redskaber
fortjener især at omtales en halv Snes Flintflækker eller
Flintknive, to smukt tilhuggede Flintøkser, en Hammer
af Grønsten med Æg til begge Sider og gennemboret
med et rundt Skafthul, to Øksehamre af Hjortetak, to
Spidser af samme Slags Horn, nemlig en Mejsel og en
bøjet Pren med indslagne Zikzakfigurer og et Slags
Hoved i den tykke Ende — endvidere fjorten Skivespaltere og otte Flækkespaltere foruden meget mere.
Hos Dalsgaard beroede aabenbart endnu mere, for da
han afhændede Gaarden og drog til Kristrup, skænkede
han en stor Del Oldsager herfra til Randers Musæum,
hvor man kan bese Samlingen i en Bordkasse med Glas
dække.
Skaldyngerne viste sig efter Dalsgaards Fremstilling
som et meget typisk, fyldigt, udstrakt og særdeles lære
rigt Fund og erkendtes altsaa først nu ved Arkæologen
Worsaaes Eftergaaen af de derfra i 1837 indsendte Sager
som en Affaldsdynge.
Ifølge de anstillede Undersøgelser tilhørte de fundne
Dyreknogler, der for en stor Del bar Spor af at være
kløvede for Marvens Skyld, dels Kronhjorten, dels Vild-
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svinet og dels Uroksen. Oldsagerne viste, at den ældre
Stenalders Kultur var ganske særegen og meget specielt
udviklet, men Behandlingen af Stofferne var indskrænket
til det nødvendige. Til alle Sider var der draget snævre
Grænser, dog, hvad der raadedes over, var fuldt benyttet,
og hvad der udførtes, var gjort efter en fast Norm og
blev saa godt, som det behøvedes. Flinten blev endnu
ikke sleben, og Ornamentikken var nærmest i Forfald
imod den tidligere Maglemosetids Ornamentik. Det fineste
Flintarbejde blev anvendt paa Pilespidserne, Lerkarret
var ikke ujævnt og formløst, men havde sin særegne
glatte Bøjning, og Øksens Æg var tilstrækkelig skarp,
selv om Bladet iøvrigt var puklet og uformeligt.
Endnu engang blev Dyngerne ved Krabbesholm under
søgt, nemlig ved en mindre Udgravning i 1887—89 af
A. P. Madsen fra Oldnordisk Musæum, en Undersøgelse,
der slet ikke er publiceret. Her blev der blandt andet
fremdraget ni Kerneøkser, fire Skiveøkser, ret smaa og
groft forarbejdet samt otte Pilespidser, som var Tvær
pile til Fuglejagt og en del Flækkeknive og Skrabere.
I Dyngernes nederste Lag stod ved et Ildsted, 40 cm dybt,
som henhørende til denne Ertebøllekultur, Resterne af et
typisk, groft spidsbundet Lerkar og meget overraskende
et stort Skaar af et ornamenteret Lerkar fra en senere
Kultur end Skaldyngernes, Jættestuefolkets. Tæt ved Ild
stedet var Kranier af Sangsvane, Skallesluger, Lappe
dykker, Skarv, Hund, Skovmaar, Grævling, Vildsvin, Raadyr, Kronhjort, Urokse og Tamokse, baade stor og lille.
Alt i alt må man sige, at Skaldyngerne ved Krabbes
holm ligger oplysende og anskuelige, fordum nær Bølge
slaget, nu tre Meter over almindelig Vandflade, og nær
400 Meter ud strækker sig foran Bopladsen den grønne
Eng, hvor fordum var Hav. Den gamle Boplads, som for
længst er fredet, laa i den graa Old ved en tæt og ud
strakt Skov opfyldt af Løvtræer, særlig Eg. Skaldyngerne
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Fjordparti fra Køkkenmøddingtiden med Jægere, der bringer et fældet Vild
svin hjem, en mand hugger Brænde, to Kvinder samler Skaldyr i Lavvandet
og en koger Mad. Efter Tegning i „Frem“ af Karl Jensen.

vidner højt om en Befolkning, som levede samlet paa et
fast Opholdssted, thi at Fiskeri i det mindste i lige saa
høj Grad som Jagt har været en Næringsvej for Sten
alderens Folk fremgaar paa det bestemteste af Østers
dyngernes Indhold, der yderligere synes at bekræfte og
stadfæste den temmelig nærliggende Mening, at dette
Folk har boet kolonivis paa Kystbopladser, netop som
vore Fiskere i Almindelighed gør endnu den Dag i Dag.
Ferskvand var en Nødvendighed, saa at man havde
Bolig her i Dyngernes Nærhed, fortæller ventelig den
lille Kilde, som stadig risler Vest for disse, og som et
lille Niagaravandfald har gravet sig baglæns op gennem
Skoven til den sidst udhulede saakaldte „Djævlekløft“
øverst under den højtliggende Krabbesholm Mark. Af
Husdyr havde man kun Hunden af en lille spidssnudet
Race. løvrigt synes der gennem lange Tider at have raadet ganske stillestaaende Tilstande, og her som andre
Steder var Folkelivet dengang og derefter i hele Tids-
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rum væsentlig indskrænket til Fjordene og deres Omgi
velser ligesom til Vandløb, der gik dybt ind i Landet.
Det kan her omtales, at Tandlæge Vilhelm Thomsen
i Skive, som tit gik og saa til Dyngerne, omkring Aarhundredskiftet observerede baade Knogler af Tamdyr og
Stykker af slebne Flintredskaber i Krabbesholmdyngerne,
hvilket fortæller, at de ogsaa havde været benyttet i den
yngre Stenalder.
Fra samme Skov er omkring 1914 til Forstanderinde
Else Christensen ved Skive Musæums Forgænger afleve
ret fem Flintflækker, en Stenkile og Halvdelen af en
seglformet Flintkniv, henholdsvis fundet af Agent Jacob
Staat, Repræsentant Vilhelm Just og Tømrerlærling Sin
ding, alle af Skive, ligesom der for faa Aar siden til da
værende Kustode paa Skive Musæum, Anton C, Ramsdahl er afleveret nogle Vildsvinetænder og Uroksekranier
fundet i Engen udfor Skoven i den tidligere Bund af
Stenalderhavet, men om de er gravet op over eller under
det kvartertykke Skallag, som Bunden bestaar af, vi
des ej.
Man har iøvrigt ikke altid været enige om Skaldyn
gernes Betydning og Ælde, men det hjalp altsaa, da Dals
gaard i 1837 ved Indsendelsen af Oldsager fra Krabbes
holmdyngerne til Oldnordisk Musæum startede en lang
varig og hed Diskussion blandt Naturforskere og Arkæo
loger, Forchhammer, Steenstrup og Worsaae, for da var
det den fremherskende Opfattelse, at det drejede sig om
naturlige Skalbunker med tilfældigt iblandede Redskaber,
som senere ved Landets Hævning var dukket op af Van
det. Men i de følgende Aar bekræftede Udgravninger
i andre og tilsvarende Skaldynger, at disse med deres
Indhold af Dyreknogler og Redskaber maatte være selve
Bostedet for Stenalderens Fangstfolk.
Samme Anskuelse deler nuværende Musæumsinspektør
ved Nationalmusæet, Jørgen Meldgaard, i sin lille, men
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Den gamle Kilde i Krabbesholm Skov, som vel ogsaa har rislet her i Køkkenmøddingtiden som en Livsbetingelse, ses her 1902, da den var med flot
opmuret Bagklædning med Kumme og Afløb, senere kun med en spartansk
Opstabling af Kampesten. Til Kilden var i sin Tid fastlænket et tykt
Porcelænsbæger med paamalet Indskrift: „Stjaalet i Krabbesholm Skov“.
Nu risler Kilden kort herfra, dybt nedskaaret i Jorden.

gode Afhandling fra 1961 om Krabbesholmdyngerne. Heri
giver han et særdeles levende Billede af Datidens For
hold og siger:
„I den varme Sommer ligger Bopladsen paa sin sydvendte
Skraaning og lyser op med alle sine hvide Kalkskaller under
de mørke Ege, synlige straks naar de udhulede Træstammebaade runder Næsset for indgaaende. Mændene trækker Baadene op paa Stranden, bærer Spyd, Aalelyster og Fiskekroge
til Lejrpladsen og overlader til Kvinderne at flænse Sælen
og tømme Baadene for Fangsten af Fisk. Ved Kogestedet
ligger Kvindernes Bidrag til Maaltidet: Blaamuslinger,
Hjertemuslinger, Østers samt Frø og Frugter fra Indsam
lingen i Skoven.
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I Ildstedets Gløder ligger en Samling haandstore Sten, der
lempes over i Kogevandet, og lidt senere løftes Fiskemaden
op af det store spidsbundede Lerkar. Andre foretrækker et
Stykke spidstegt Hjortesteg eller et Par Smaafugle brækket
ud af en Lerklump, som har ligget til Ophedning i Asken,
og lad os tænke os dette gode Maaltid afrundet med et Par
Haandfulde Østers.“
Saavidt Jørgen Meldgaard fra hans Tilslutning, men
i et andet Spørgsmaal, Køkkenmøddingerne vedrørende,

gør han følgende Indvending:
„Det umiddelbare Indtryk af Skaldyngernes Betydning for
Køkkenmøddingtidens Ernæring, som selve Skaldyngerne gi
ver Beskueren i Dag, staar ikke for en nærmere Prøvelse.
En voksen Mand maa fortære 650 Østers om Dagen for at
faa dækket sit Kaloriebehov. Rent bortset fra Vanskeligheden
ved til Stadighed at skaffe dette daglige Forbrug til Veje
vidner Knoglemængden i Dyngerne om, hvilken Rolle de store
Køddyr har spillet for Kosten, og en væsentlig Del af Føden
hører til den Gruppe, der i Modsætning til Østersskallerne
og lignende ikke efterlader sig synlige Spor for Forskeren
af de bevarede Køkkenmøddinger.
Ind i Billedet af Krabbesholm Bopladsen hører endelig
Flintsmeden, Manden der sidder og hugger Flækker og Ski
ver af Flintknolde, opsamlede paa Stranden, og som med
Trykstokken af Hjortetak tildanner en fin Skære- eller
Skrabeæg paa Redskabet.
I Krabbesholmdyngerne var ogsaa et stort Skaar af Jætte
stuefolkets Lerkar. Denne Genstand samt enkelte Knogler
af Tam-Okse viser, at Bondekulturens Bygder ikke var langt
borte. Sydligere og østligere i Jylland havde Ertebøllefolket
forlængst optaget Kohold og Kornavl som Bierhverv, og en
ny Befolkningsgruppe var indvandret sydfra og havde ryddet
Lysninger i Skovene til deres Marker og Bondelandsbyer.
Men i Limfjordsegnene synes Jægerfolket længere end andet
Steds at have holdt fast ved sin oprindelige Livsform og de
gamle nedarvede Redskabstyper.“
Stadig viser der sig Enkeltheder til Drøftelse, der kan
kaste nyt Lys over Køkkenmøddingspørgsmaalet, saaledes
fremkom i 1961 Overdyrlæge Svend Larsen i Skive med
den Mening, at man af Dyngernes Beliggenhed kan slutte
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Siden Køkkenmøddingtiden maa Kilden i Krabbesholm Sønderskov som et
lille Niagaravandfald have gravet sig bagud, op gennem Skoven til den sidst
udhulede saakaldte „Djævlekløft“, som ses hei- øverst under den højtliggende
Krabbesholm Mark.

sig til de fremherskende Vindretninger, den Tid de dan
nedes. Der er en Del Dynger paa Egnen, baade ved Hjar
bæk Fjord og Ørslev-Kloster Sø. Den ved Astrup vender
mod Øst. En nu undersøisk Dynge ved Hjerk Nor ven
der mod Vest. Den indeholdt kun Dyreben og maa derfor
skrive sig fra den ældre Stenalder og kan vel være hen
ved de 7 Tusind Aar af Alder. Den lille Skaldynge man
fandt ved Asylgade, da Skolen i 1907 opførtes, saavel
som dem i Aagade og den i Anlægget er alle vendt mod
Øst. Dertil kommer saa Dyngerne i Skoven, som vender
mod Syd.
Svend Larsens Interesse for Beliggenheden af Old
tidens Køkkenmøddinger skyldes hans Færden og Iagt
tagelser af Vind og Sø som Sejlsportsmand paa Limfjor
den, og det var specielt den alentykke Ertebølledynge,
der gav Anledning til hans Undersøgelser, der førte ham
til den Konklusion, at Vindforholdene i den ældre Sten
alder var modsat nu, hvor vi har overvejende vestlige
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Vinde, og at Skiftet har fundet Sted mellem den ældre
og den yngre Stenalder. Vindforholdene havde man ikke
tidligere beskæftiget sig med ud over almindelige Be
tragtninger om Lun og Læ Beliggenhed af „Bopladserne“.
Først paapegede Svend Larsen, at Ertebølledyngen ikke
ville have eksisteret i Dag, hvis vore Dages vestlige Vinde
ogsaa havde blæst mod Kysten ved Ertebølle den Gang,
Skaldyngen blev til. Stranden laa den gang højere oppe
i Land, saa højt oppe, at Fjorden slikkede om Skaldyn
gens Fod. Havde Vinden været vestlig, ville Braaddet
have skyllet Skallerne bort, men nu ligger de der, som de
er kastet, næsten uden Tilblanding af Strandsand. Da
Vinden i den yngre Stenalder skiftede til vestlig, var
Dyngen ikke truet af Braaddet, da Landet havde hævet
sig og Strandkanten draget sig tilbage mod Vest.
Til de almindelige Betragtninger om Lun og Læ Belig
genhed siger Svend Larsen:
„Udfra disse almindelige Betragtninger om Lun og Læ
Beliggenhed av Kystbopladserne er det nødvendigt for den
rette Forstaaelse at se paa Placeringen i Forhold til Kystens
Retning og til Vinden.
En Læ Beliggenhed ved Kysten kan ikke findes ved to
modsatte Vindretninger, og samme Vindretning kan ikke
lade to modsat liggende Kystbopladser i Læ. Da vi nu har
baade østvendte og vestvendte, synes det selvmodsigende, at
de alle har en Læ Beliggenhed.
Betragtningerne om den Læ Beliggenhed vil jeg alligevel
samstemme i, fordi den har sine naturlige Aarsager, og Selv
modsigelsen ophører, naar det efter Arkæologernes Under
søgelser fremgaar, at de vestvendte og de østvendte Pladser
ikke har existeret samtidig, men med et Par Tusind Aars
Mellemrum.
Ertebølle-Pladsen og de andre nævnte vest- (sydvest-)
vendte er fra den ældre Stenalder og de nævnte øst- (syd
øst-) vendte fra den yngre Stenalder. Vinden har i den
ældre Stenalder haft en jævn øst-nordøstlig Retning, medens
den i den yngre Stenalder har været vestlig fremherskende.
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Om denne Ændring skyldes Skovrydning eller andet, vil jeg
overlade Klimatologer at vurdere.
Beliggenheden av Fiskepladserne er baade i den ældre og
yngre Stenalder betinget av grundet Vand og Læ av Hensyn
til Udbyttet ved de existerende Fangstmetoder. Derved er
det muligt at avlæse den fremherskende Vindretning, der har
skiftet mellem de to Tidsperioder.
Nu ved. jeg jo ikke, om min Søforklaring vil godtages av
den arkæologiske og klimatologiske Videnskab. Den er dog i
en vis Overensstemmelse med det almindelige Syn paa Læ
forholdene og ikke i synderlig Modstrid med den Tidstabel,
Videnskaben har liggende, og som klimatisk omfatter Tørke,
Fugt og Temperatur — men ikke Vind.
Vinde er ganske vist flygtige, men har dog efterladt sig
nogle Spor i Forbindelse med Strand og Sand. Men det har
været morsomt at titte bagud og hitte en Forklaring om et
forhenværende Fiskerleje (som det ved Ertebølle), der for
tæller, at Vinden paa Fjorden og Læet ved dens Kyster har
været helt modsat nutildags. Og det havde jeg ikke før skæn
ket en Tanke“.

Ifølge denne og mange andre Opdagelser Sagen ved
rørende, maa det sandes, at store Dele af Befolkningens
Historie ligesom er afspejlet i Fjorden og i de afsatte
Lag langs dens Bredder, iblandet Redskaber som tydelig
fortæller om Fangstfolkenes Tilstand og Tilstedeværelse
i længst forgangne Tider — det gælder bare om at se
Fingerpegene.
Men hvordan saa nu de Mennesker ud? Her staar man
ikke, som ved den forrige Mullerupkultur, paa fuldstæn
dig bar Bund. I flere andre Skaldynger er nemlig fundet
Skeletrester, næsten fuldstændig bevarede, ofte liggende
vandret udstrakte, og overlej rede med Skalmasse. Skelet
terne tyder paa, at Befolkningen da har været omtrent
som den nuværende danske Befolkning, en Blandingsrace,
men med stærkt fremtrædende langskallet Element, Ef
terkommere af den under Istiden levende Race, og klædt
i Skindkofter.
Zoologen Japetus Steenstrup kaldte deres Affaldsdyn-
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ger „Køkkenmøddinger“, for Resten det eneste Ord, der
fra Danmark, Køkkenmøddingernes forjættede Land,
uforandret er gaaet over i fremmede Sprog og godkendt
af Videnskaben over hele Jorden.
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Rødding Kirke med Skib og Kor fra romansk Tid og Taarn af Mursten,
hvis Tag lige er fornyet efter et Lynnedslag.

Fra Rødding Herred
Af August F. Schmidt

Gamle Herreds- og Sogneskel er, som det var at vente,
ofte afsat i Områder i Landskabet, hvor Søer, Å og Eng
drag, Skove, Bakker og Dale frembyder naturgivne Skel.
Hvor Naturforholdene har dannet Skel imellem Egne kan
man tit finde Dialektgrænser og Afvigelser i Folkeskikke
m. m. Sydgrænsen for Sallingland har navnlig ude mod
Vest fået sin Beliggenhed i Terrænet under Hensyntagen
til Overfladeforholdene. Her udgør Sønderlem Vig først
et Skel, og så følger længere inde i Landet Skørsø, der
danner Grænsen ned mod Ginding Herred (Ringkøbing
Amt). Nord for Herredsgrænsen har vi så det forrige
Skivehus Amt, der bestod af Sailingholms fire små Her
reder. Her har tidligt rejst sig flere anseelige Herre
gårde, hvor Folk, hørende til Landets mægtigste Slægter,
havde hjemme, værnede af tykke Mure og Voldgrave.
Tænk på Spottrup, Krabbesholm, Eskjær, Østergård og
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Kås. Rødding Herred, det sydvestligste i Salling, har den
ovenomtalte Sydgrænse fra Sønderlem Vig og hen til
Skørsø. Vestgrænsen udgøres af Sallingsund, Kås Bred
ning og Venø Bugt. Mod Nord grænser Herredet til
Lysen Bredning og Hjerk Nor. Tilbage er Østgrænsen
ned gennem Landet. Øverst oppe har Oddense Sogn
(1931 ha) i Middelalderen, eller måske før, fået sin
Grænse presset noget mod Vest, hvorfor Rødding Her
redsgrænse her har en vestgående Bue. Til Gengæld har
Grænsen Syd herfor fået en Drejning mod Øst ned mel
lem Sognene Otting (Hindborg Herred) og Balling (Rød
ding Herred). Syd for Balling trænger Volling Sogn sig
mod Vest i en stor Bue, og Syd herfor tager Håsum
Sogn i Rødding Herred et godt Stykke af Landet mod
Øst hen efter Hvidbjerg til (Hindborg Herred).
Der har uden Tvivl i gamle Tider været ført mange
Forhandlinger mellem de Mænd fra de to Herreder, som
skulde drage Herredsskel ned gennem Landet. Da Salling
består af mange små Sogne med Middelalderkirker, tør
man tro, at her tidligt har været en efter Tidsforholdene
ret tæt Bebyggelse, men man undres alligevel over, at
man opdelte Halvøen i hele fire Herreder. Adskillige
Sogne, af hvilke flere er små, har ingen Forbindelse med
det åbne Vand.
Rødding Herred, der består af otte Sogne, har et sam
let Areal på 13.641 ha (ca. 136 km2), deraf Vandareal
663 ha. Vejby Sogn (669 ha) er det mest centralt belig
gende Område i Herredet, men Stednavnet Vejby er ikke
af så høj Alder som de øvrige Sognenavne i Herredet.
I Sognets nordøstlige Del, nær et trebundet Sogneskel,
findes Tinghøj, hvor Herredstinget en Tid har haft sin
Plads, naturligvis på Grund af Stedets centrale Beliggen
hed i Distriktet.
En Oldtidsvej har ført forbi den Bebyggelse, som i det
9.-10. Årh. e. Kr. F. blev grundlagt her i det åbne Land,
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og Byen fik Navn efter Vejen, som vi stadig kan befare.
Man undres tilvisse over, at der her i den lille Hede
landsby i den romanske Stilperiodes Tid (1100—1250)
blev opført en Kirke. Der var jo ikke langt til Ramsing
og Lem, men Kirken blev altså bygget ved et lille Vej
stævne, og et beskedent, omtrent helt firkantet Areal
blev det Sogneområde, som kom til at høre til den lille
Kirke. 1801 havde Vejby Sogn 125 Indbyggere, i 1921
var Folketallet oppe på 369. Man forstår heraf, hvor lidt
Mulighed der hidtil har været for Udviklingen af mo
derne Bebyggelse i det lille centralt beliggende Sogn, på
hvis Mark kun findes den bitte Bebyggelse Betryk, et
moderne Navn, der betyder „Vanskelighed, Forlegenhed“,
især om økonomiske Vanskeligheder. Fra Vejby kan man
drage direkte nordpå ad den gamle Indherredsvej, og det
varer ikke længe, inden man har nået den middelalder
lige Torpby Ejstrup i Rødding Sogn. Denne By er grund
lagt vel o. År 1000 af Manden Esi eller Esger. Næppe
2 km mod Nord kommer man til en Tværvej, der mod
Vest fører til Rødding, Sognebyen med en romansk Kirke.
Rødding, et Navn antagelig fra de nærmeste Århundre
der efter vor Tidsregnings Begyndelse, betyder „Ryd
ning“, og det vidner da om gammel Opdyrkning af Lan
det her. Rødding Sogn (2681 ha) er det største i Herre
det, der har fået Navn efter denne Landsby. Rødding
ligger i et stort Vejstævne og centralt i Området, hvis
Østgrænse ikke går lige hen gennem Terrænet. Der har
nok været ført livlige Samtaler mellem Middelalderens
Mænd, da dette Sogneskel, som alle andre lignende Skel,
blev draget ude i de ubeboede Strækninger mellem Lands
byerne. Her i det åbne Lyngland har den liden Landsby
Mollerup, hvis Forled betyder Muld, ikke kunnet syne
meget. Store Områder mod Nord op til Lysen Bredning
har Rødding Sogn kunnet tage frit for sig af og dele
med sit østlige Nabosogn Krejbjerg.
2*
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Herregården Spøttrup, sydvestligst i Rødding Sogn,
har fra sin ældste Tid haft Forbindelse østpå ad en Vej,
der kommer inde fra Salling og herude i Kystegnen
standser ved den navnkundige Borg, hvis Navn ikke
egentlig kan kaldes smukt, når man nu ved, at Forleddet
er det gammeldanske Mandsnavn Spytti, afledet af Stam
men i et gammelt Udsagnsord sputti, der betyder „spyt
te“. Den imponerende Fæstning, hvis Bygninger stam
mer fra den senere Middelalder, har gennem Århundre
derne betydet meget i Egnen, Spøttrup fik sin egen Rets
kreds, et Birk, der hed Spøttrup Birk eller Krejbjerg
Birk. Dette Birk bestod egentlig af to Dele og Sogne,
Rødding og Krejbjerg, det første erhvervet til Viborg
Bispestol 1404 fra Hr. Johan Skarpenberg, der formo
dentlig har solgt Godset til Bispen. Da Rødding har givet
Sognet Navn, tør det formodes, at Sognet fra først af
har været knyttet til Kronen. Men Biskoppen erhvervede
1406 Kong Eriks Stadfæstelse på „Spitrup med mere
Gods“. Krejbjerg Sogn lå formodentlig til Bispestolen
fra endnu ældre Tid. Endelig knyttedes begge Sogne for
melt sammen, da Biskop Jørgen Friis fik Frederik Fs
Brev på Rødding Sogn, hvis Indbyggere skulde blive
under ét Birketing til Krejbjerg Birk med Tingstedet
ved Spøttrup1). Efter Reformationen 1536 lå Spøttrup
til Hald, var siden, indtil 1579, en særlig Forlening, da
de to Sogne i Birket med alle Rettigheder skødedes til
Rigsråd Henrik Below (død 1606), hvorefter Gården gik
over til Sønnen Claus Below.
Fra den store Landsby Rødding fører en Vej mod Øst
ind i Annekssognet Krejbjerg (1903 ha), hvis Land
område nærmest har Form som en Pære. Sognebyen med
romansk Kirke ligger nede mod Syd. Mod Nord har der
helt op til Lysen Bredning været ubebygget langt ned i
Tiden. Forleddet i Stednavnet Krejbjerg kan muligvis
være beslægtet med det norske Dialektord kreda, der an-
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Vejkryds i Rødding. I Rødding Herred, som allerede omtales i Kong Valde
mars Jordebog ved 1231, var endnu ved 1900 410 jordfaste Oldtidsmonu
menter, deraf omtrent 10 Dysser og Jættestuer, hvoraf 39 var fredede.
Flest kendes fra Rødding, nemlig omtrent 100.

vendes om små Ting, lille vantrevent Dyr eller Menneske.
Efterleddet Bjerg betyder „Bakke“.
Nordøst for Krejbjerg grundlagdes i den ældre Mid
delalder Udflytterbyen Nørre-Andrup af Manden Anund.
Ved den Vej, der fører nordvest ud fra Krejbjerg, findes
Bebyggelserne Neder- og Over-Ginderup, der er opnævnt
efter Manden Ginni, et Personnavn, der er beslægtet med
det oldnordiske Dværgenavn Ginnarr.
Megen Færdsel ad de lange dårlige Veje har førhen
fundet Sted op gennem Krejbjerg Sogn til Lysen Havn
ved Lysen Odde. Her fandtes i det 17.—18. Århundrede
et meget benyttet Udskibningssted, som voldte Skive Køb
stad stort Afbræk, og som man fra Købstadens Side var
meget virksom for at få afskaffet2). Man kan egentlig
godt forstå, at der ved en Vig på Vestsiden af Salling
kunde fremstå en Havn. For Halvøens Vedkommende lå
den lige så praktisk som Skive Havn, men Skive havde
jo det store Opland mod Syd, lå nærmere ved de indjyd-
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ske Egne, så den havde Betingelserne for at gå af med
Sejren.
Syd for Krejbjerg kommer man ind i Balling Sogn,
der udgør en højst uregelmæssig Firkant. Stednavnet
Balling er afledt af det gammeldanske Navneord balgh
(her med Afledningsendelsen -ing), der bruges i Sted
navne om en jævnt stigende Forhøjning i Terrænet. Bal
ling ligger iøvrigt i bakket Terræn. Kirken fra o. 1200
og den derved liggende ældste Landsbybebyggelse har
sin Plads nogenlunde centralt i Sognet, hvis Område er
blevet udvalgt med Hensyntagen til Kirken, hvortil Be
boerne fra det inddragne Areal (nu 1347 ha) skulde
sogne (søge).
Balling har sin Plads ved en gammel buet Vej, der
fører ind gennem Sognet. Beliggenheden af Byerne Ot
ting, Balling og Volling er Årsag i Vejkrumningen, idet
de tre gamle, jævnaldrende Byer skulde have Forbindelse
med hinanden. Syd for Balling findes Gust, sammentruk
ket af gammeldansk Guthastath, i hvis Forled findes
Mandsnavnet Guthi. Endelsen -stath kan gengives ved
„Bosted“, og Bebyggelsen er fra 4.—6. Årh. e. Kr. F.
1465 nævnes „Gust Sogn i Sallinge“, muligvis fordi Præ
stegården allerede da lå i Gust. Syd for Gust ligger den
lille Bebyggelse Vrå (allerede nævnt 1440), der betyder
Krog, afsides Lokalitet. Navnet er måske givet, fordi
Vrå findes i Sognets sydøstligste Udkant. Nord for Bal
ling træffer man på en lille Torpbebyggelse fra Middel
alderen Nittrup, hvis Forled kan være et Personnavn
Nippi. Vi er også her i en Egn, hvor der siden Oldtiden
har boet Mennesker. Især på det høje Land dels mellem
Gust og Vrå, dels Nordvest for Vejby (Nordvest i Sog
net) ligger Balling Sogns ca. 40 Gravhøje; de fleste er
dog nu overpløjede eller forstyrrede.
Fra Balling fører en Bivej sydvestpå ind i Ramsing
Sogn (1275 ha), der har en langstrakt noget upraktisk
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Form. Sognet når oppe fra Grundvad Bæk og ned til
Sønder Lem Vig. Vestgrænsen er trukket nogenlunde lige
hen gennem det fordums ubebyggede Land, medens Øst
grænsen fremtræder med en stor Udvidelse mod Øst. Der
er meget korte Afstande mellem Kirkerne i Ramsing, Vej
by, Balling, Volling og Håsum, og når Ramsing romanske
Kirke også skulde have et Sognetilliggende, var der ikke
andet Land at indtage end et indeklemt Areal mellem de
nævnte Sogne. Stednavnet Ramsing er afledt af det jydske Rams, en Slags vilde Løg. Ramsing Kirke findes
nogenlunde midt i Sognet. Til denne Områdets ældste
Bygning fører alle Sognevejene med Undtagelse af den
Hovedlandevej, der nede ved Bustrup gennemskærer Sog
net fra Øst til Vest. Herregården Bustrup (i hvis Forled
findes det gamle Mandsnavn Butse) har oprindelig be
stået af to Gårde, den ene i Ramsing, den anden i Lem
Sogn. Oppe i Sønder Andrup træffer man Mandsnavnet
Anund som Opnævner. To middelalderlige Torpbebyggel
ser (Udflyttergårde) finder man altså Syd og Nord for
den ældre By Ramsing. Sønder Andrup i Nord ligger
nær det gamle Herredsting i Vejby Sogn, det „gamle
Arilds Sted“ for Tinget.
Fra Ramsing drager vi ad en Sognevej ned til Håsum,
Hovedbyen i Herredets sydøstlige Sogn. Håsum er grund
lagt i det 4.—5. Årh. e. Kr. F., og i dette Stednavns For
led findes et gammelt Ord, der betyder „ru, skrubbet“,
medens Efterleddet -um har Betydningen „Bopæl, Hjem
sted“. Vegetationen i det noget ujævne Terræn har vel her
givet Anledning til Navnet. Håsum ligger centralt i Sog
nets Nordparti. Et betydeligt Område af Sognet findes
Syd for Trævel Å, der betyder „Åen med de tre Vade
steder“. Her mod Syd er ret store Engarealer. Jorderne
Syd for Åen har gennem langsommelige Tider hørt til
Herregården Kærgårdsholm, der har sin Beliggenhed i
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det førhen uvejsomme Landskab, som afgiver det natur
lige Skelområde ind til det fordums Bøvling Herred.
Hernede i den øde, storslåede Eng ved Sønderlem Vig
blev i Middelalderen opført denne Herregård, hvis Navn
tydeligt oplyser os om Naturforholdene her: Kær og
Holme. En trekantet Forhøjning: Dojsen ved Kærgårds
holm er muligvis Voldstedet for den ældste Herregårds
bygning her. Dos betyder: „Høj, Stendysse“ (jvf. Daugbjerg Dås). I Håsum Sogn har endvidere ligget en an
den gammel Herregård: Vellumgård, hvis nu stærkt udjævnede Voldsted findes på Nyholms Mark. Voldstedet
ses nu som en af Gravsænkninger omgivet Plads (32x25
m), hvorpå er fremdraget Fundamenter. Vellum har i sit
Navneforled det gammeldanske Ord wæthil, der betyder
„Vadested“. Vellum var oprindelig en Landsby, der i 1673
bestod af syv Gårde og Vellum Mølle, der 1683 omtales
som „en liden Mølle, som for Fattelse af Vand duer så
godt som intet og har ingen Søgning“. 1683 er Vellum
Gårdes Antal gået ned til fem, og med dem er det den
rene Ynk, og således er Forholdene også hver Gang, man
senere træffer dem omtalt. 1699 blev den arme By ned
lagt3).
To Hovedlandeveje gennemkrydser nu Håsum Sogn.
Den ene Vej kommer oppe fra Glyngøre, den anden fra
Skive. Langs den øst-vestgående Rute ligger Håsum By
med sin romanske Kirke ved Nordvejen op til Annekset
Ramsing. Vi iler forbi den lille Kirke, og efter at have
passeret den smalle Syddel af Ramsing Sogn, når vi ind
i Lem Sogn (1924 ha), hvis Sydgrænse er Limfjorden
(Venø Bugt og Sønderlem Vig). Fra Ramsing Sogn skil
les det ved Grundvad Bæk. Lem Sogn har som Helhed
en ret ejendommelig Form, navnlig er Østgrænsen ujævn.
Den korte Nordgrænse går uden Svingninger hen gen
nem den fordums Hede, medens Vestgrænsen kun slår
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en enkelt større konkav Bue. Sognet har sin største
Bredde nede i Syd mellem Sønder Lem og Herup.
Stednavnet Lem betyder her „Gravhøj“, og det er Sog
nets ældste Landsbybebyggelse. Beliggenheden af Lem
var også Årsag til, at vi her fik Sogne- og Kirkebyen,
da Sognet i Middelalderen fik sine Grænser fastlagt. På
den korte Strækning mellem Ramsing og Lime blev o.
År 1200 opført den anselige og interessante Kirke, der
er prydet med mange Billedsten, o. 15, den rigeste Kirke
i så Henseende i Jylland. Vor Beundring for de gamle
Bygmestre og Billedhuggere bliver særlig stor, når vi
besøger Kirken i Lem.
Syd for Lem Kirkeby ligger Opperby (1524 skrevet
Oppiby). Forleddet er Forholdsordene op i, her i Betyd
ningen „oppe i By“. Byen ligger på Bakkerne ovenfor
Sønder Lem og længere oppe fra Kysten end denne By.
Vest for Opperby ligger Kurup, en Bebyggelse af middel
alderlig Oprindelse. Forleddet betyder nærmest „rund
agtig Top“, eller det kan være et gammeldansk Tilnavn
Ku „Ko“. Sydligst i Sognet findes den fordums Herre
gård Hostrup, der i sit Forled enten har Mandsnavnet
Horsi eller Dyrenavnet Hors, „Hest“. De mange Veje,
der fører til Hostrup, oplyser lidt om denne Gårds Be
tydning tidligere. I den nordlige Del af Lem Sogn er
der kun een Vej ; den fører gennem Terrænets gamle
Hedeegn og op Vest for Spottrup, gennem Bebyggelsen
Knud og over til Rødding. Den gamle Bivej har i sin
Tid uden Tvivl været den foretrukne, når Herskaberne
fra Hostrup og Spottrup aflagde hinanden Besøg, idet
den afgiver den korteste Strækning mellem de to Stor
gårde. Et ret stort Vejnet findes iøvrigt i Lem Sogn
Syd for den store Hovedrute, der kommer inde fra Skive.
Et betydeligt Antal Gravhøje (c. 80), som kendes
spredt i Sognet, vidner om megen Oldtidsbebyggelse i
det noget højtliggende, bølgeformede Jordsmon her nær
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et ret lunt Hjørne af den blå Limfjord. Vi har nu på
vor Herredsrejse kun et Sogn tilbage: Lime (2475 ha),
der strækker sig som en Halvø ud i Kås Bredning. Hele
Sognets Vest- og Sydgrænse udgøres af Limfjorden, mens
Østgrænsen fra Syd er en lige Linje op til Nørre Lem.
Derefter slår Lem Sogns Vestgrænse en Bue ind i Lime
Sogn, og Nord herfor er der også en Vestbule ind i Sog
net. Spøttrup hinsides Sognegrænsen kan godt her i sin
Tid have øvet Indflydelse, så den fik Grænsen mellem
Lime og Rødding Sogne til at gå Vest om denne Gårds
vidtstrakte Marktilliggende. Da der var betydeligt nær
mere til Rødding Kirke end til Lime Kirke, var det rime
ligt nok, at denne Herregård kom til at høre til Rødding
Sogn, selv om den har sin Beliggenhed tæt op ad Lime
Sogneskel. De ældste Former af Stednavnet Lime (1216
Limum) viser, at det oprindeligt har endt på -um (af
Hem, „Hjem“)- Lime er dannet af det gammeldanske
Navneord Lim, „Kalk“. Lime er uden Tvivl det ældste
Stednavn i Sognet, og det blev her, man i den romanske
Stilperiodes Tid (1100—1250) opførte Sognets Kirke, der,
som Nabokirken i Lem, er både mærkelig og anselig.
Lime har en nogenlunde central Beliggenhed i det ret
vidtstrakte Fjordsogn, hvis Veje alle fører til Byen med
Kirken. Syd for Lime findes Gårdsamlingen Sinding, der
er af høj Alder. Navnet betyder snarest „Vej“, måske
givet Bebyggelsen på Grund af dens Beliggenhed nær
Vejen mellem Lime og Lem Kirker.
Syd for Sinding Gårde og nær Stranden træffer man
på den lille Torpbebyggelse Vester- og Øster Hærup, hvis
Navneforled er det gammeldanske Navn Here eller Herre,
lånt fra Tysk eller Frisisk, eller det gammeldanske
Mandsnavn Hæri, svarende til oldnordisk Heri.
Nord for Lime har vi Landsbyen Smedemark (1524
smydi marck), der i sit Forled har Navneordet Smedie.
Sognets gamle Fællessmed kan have begyndt sin Virk-
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somhed her lidt uden for den stråtækte Bebyggelse Lime.
Længere mod Nord har vi den lille By Ålbæk (1440 skre
vet Aalbeck) med Præstegård. Fiskenavnet Ål indgår i
Forleddet. Længst mod Nord findes Byen Vadum (1201
—23: Wathum), hvis Forled, af det gamle Navneord
wath, betyder „Vadested“. Det pågældende Vad har væ
ret ved det Vandløb, der nu hedder Spottrup Bæk.
Fra Lime fører en Vej stik vestpå ud til Herregården
Kås, der er Stamsæde for den kendte Adelsslægt af sam
me Navn. 1408 har vi Skriveformen Koos gardh. Kås
ligger ud til Limfjorden, og Navnet er Substantivet Kaas,
„Bådeleje dannet af to Rækker Sten“, hvorimellem der
oplægges Både. Til de fjerntliggende Herregårde Kås og
Spottrup er knyttet megen Historie. I en middelalderlig
Folkevise findes et Omkvæd: „Siden jeg hørte Vagten
under Limfjord“.
Denne Linje forstår man godt, at Malerinden Agnes
Slott Møller erindrede, da hun i Sommeren 1895 malte
forskellige af sine Folkevisebilleder i Omegnen af Kås,
der var et ublidt Sted, da hun var der på Studieophold.
„Det blæste altid deroppe, der var et Stormsus om En,
hvor man gik og stod, det smeldede i Luften med plud
selige Vindkast, Stormen fløjtede og sang om Ens Øren.
Jeg måtte ofte tænke på et Ord af en Adelsmand fra det
16de Årh., der mindedes sine unge Dage, hvor han op
øvedes i Jagt og adelige Idrætter på en fremmed Adels
gård, „jeg haffde dér mangen Fandens Dag i Kær og
Moser“. Alt, hvad jeg skulde bruge af Studier, måtte jo
males ude, men er der noget, der besværliggør Arbejdet
med at male under åben Himmel, med Billedet på Staffe
liet, Palet og Pensel i Hånden og Malerkassen med Far
verne på en Feltstol ved Siden, så er det den danske
Blæst ... Og dog kom jeg til at synes bedre og bedre
om dette friske og barske Sted, ikke mindst for den
gamle Gårds Skyld. Som en Ørnerede lå den der, ensom
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omsuset af de vilde Storme — en forladt Ørnerede, hvor
mindre Fugle havde indrettet sig og gjort sig det så
bekvemt, som en Ørnerede tillader“4).
Denne Kamptummel og Våbenlarm, der med Bulder og
Gny genlød over Landet, har også givet Genlyd på dette
fjerne Sted, men herom er det ikke Meningen i denne
Herredsrejse af give nærmere Oplysninger. Ved det
stormomsuste Kås, i en storladen, afsides, skøn Fjordegn,
har vi fundet en passende Plads at afslutte vor Færd
inde fra Tingstedet i det lille Vejby Sogn og derfra hele
Herredet rundt. Vi har på denne Udfærd hørt om Lands
bynavnenes Alder, og hvad de betyder5). Endvidere er
der meddelt Oplysninger om Sognegrænser, Sogne- og
Kirkebyers Plads i de enkelte Sogne, ligesom der også
er blevet gjort Iagttagelser vedrørende Sognenes Vejnet.
Alt sligt er det nyttigt at vide Besked med, når man
interesserer sig for et Herreds Historie, og mere har der
heller ikke kunnet blive Lejlighed til at dvæle nærmere
ved i denne populært formede Redegørelse, der antagelig
vil være til Nytte for hver den, som beskæftiger sig
med Rødding Herreds Historie, hvorom der heldigvis er
skrevet meget.
NOTER
1) Mogens Lebech: Jyllands gamle Retskredse (Jyske Samlinger, 5. Rk.,
2. Bd., 2. Hæfte, 1936, S. 276—78).
2) Skivebogen 1909, S. 84 ff.
3) Jeppe Aakjær: Af min Hjemstavns Saga (1919), S. 555—58.
4) Agnes Slott Møller: Folkevise-Billeder (1923), S. 41—47.
5) Stednavnetolkningerne er hentede fra Værket: Viborg Amts Stednavne
(1948).

Artiklens Forfatter, August F. Schmidt, er født 1899 i Ge
sten og Søn af Mejeribestyrer J. B. Schmidt. Var først ved
Landbruget, blev Assistent i Dansk Folkemindesamling 1921
—26, derefter Lærer ved Gal trup Højskole på Mors 1926—30.
Nu historisk Forfatter i Brabrand. Har gentagne Gange haft
Artikler i „Skivebogen“, hvilket blot er en ganske lille Del
af hans efterhånden enorme Antal Afhandlinger og selvstæn
dige Bøger fra alle Dele af Landet.

Et kig i Balling-Volling sogneråds
forhandlingsprotokoller
Af Niels Pedei'sen

I det følgende vil jeg forsøge med nogle noter fra de
gamle sognerådsprotokoller at give en oversigt over livet,
som det formede sig her i kommunen fra 1842 til om
kring århundredskiftet.
Ved anordning af 13. august 1841 var det bestemt, at
kommunernes administration fremtidig skulle varetages
af et sogneforstanderskab, hvori sognepræsten var født
formand.
Den 2. februar 1842 holdt sogneforstanderskabet sit
første møde for at dele arbejdet mellem sig. Medlem
merne var foruden pastor Henriksen, Enevold Pedersen,
Nedermølle, Jens Nielsen og Eskild Christensen, Balling,
samt Lauritz Justsen og Niels Nielsen, Volling.
2. maj 1842. Der har hidtil ikke været skolejord til
Balling skole, og derfor afkjøbte man Søren Simonsen
i Nittrup en skolelod for 660 rbdl. sølv. Da det ikke er
sikkert, at lodden er stor nok „tillagdes skolelærer Lundgaard1) for de første 4 år høsletten af begge sognes
kirkegårde uden betaling“.
1) Peder Christensen Lundgaard, f. i Volling 1808. Lærer i Volling 1839,
i Balling 1842—52 og i Rybjerg 1852 til sin død 1854.
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1. juni 1842. Gjordemoderen for Otting, Hindborg og
Balling bør bo i Otting, da der ellers bliver for lang kør
sel til Hindborg, hvis hun bor i Balling.
1. aug. 1842. Forstanderskabet henstiller, at der kom
mer til at gå en vej fra Balling over Rødding til Ny Mølle
ladeplads, da en sådan bliver bekvemmere end over Krej
bjerg. (Henstillingen resulterede efterhånden i den nu
kendte vej fra Damgård til Spøttrup).
Skive landsogn og Resen anmoder om tilslutning til
en sålydende erklæring: Alt helligdagsarbejde på ager
og eng, i hede og mose som og kørsel med 1er enten ude
på landet eller til og fra kjøbstæder skal være ophørt,
så at det ikke foregår fra kl. 3 om eftermiddagen, og da
kun for den fattige og husmanden, som ikke de søgne
dage mægter at betale for sit arbejde. — Naturligvis
kunne bestemmelserne om helligdagens anvendelse min
dre strengt overholdes i hø- og kornhøst.
14. oktober 1842. Følgende fortegnelse over pastoratets
biveje sendes til herredsfogeden, så der kan tages bestem
melse om, hvilke der skal underlægges offentligt tilsyn:
1. Et lidet stykke fra landevejen ved Søren Simonsens gård
(Nittrup) til Møllevejen ved Nedermølle.
2. Vejen fra Nedermølle til Otting sogneskel.
3. Vejen fra Nedermølle til Grundvad bæk.
4. Vejen fra Nedermølle mod syd til den ad Krejbjerg be
stemte vej.
5. Vejen til Ramsing vestpå for Sønderballing forbi afg. læ
rer Kjærulffs gård til landevejen fra Bækkehuset. (I dag
hjørnet skråt for mejeriet).
6. Fra samme vej vestpå fra Jens Damgaards gård til Rød
ding Grundvad.
7. Fra afg. Kjærulffs gård til Nybye.
8. Fra Nørbye gjennem Moncule til landevejen.
9. Fra Nørbye forbi de tre huse østen for Overmølle til Grove.

Det var vejene i Balling — og så kommer vi til Vol
ling:
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1. Fra Rettrup skjel gjennem Volling Østerbye til landevejen
næst Overmølle.
2. Fra Visholm vadsted ad Søndergård gjennem Volling Øster
bye til Grove.
3. Fra lidt nord for Christen Christensens gård fra vej nr. 1
forbi Peder Damgaards gård til Brøndum.
4. Fra Brøndum gjennem heden til Vråhus.
Skolelærer og kirkesanger Lundgaard ansøger om at
blive fri for en afkortning på 9 tdr. byg. Protokollen har
her lange erklæringer fra præsten, som anbefaler, og de
øvrige, som er imod.
7. december 1842. Efter herredsfogedens opfordring

stilles vej nr. 2 og 6 i Balling samt nr. 1 og 2 i Volling
under det offentliges tilsyn.
Formanden skal correspondere med sogneforstanderskaberne i Rødding og Hem om antagelse af et postbud
for kommunernes regning.
1. marts 1843. Søren Jensen fra Rødding er nu anta
get som postbud for et årligt vederlag på 22 rdl. Kom
munerne betaler i forhold til afstanden fra Skive.
7. september 1843. Jordemoderen i Krejbjerg er be
skikket til jordemoder for 26. kreds med forpligtelse til
at bo i Balling.
3. december 1843. Jordemoder Mariane Nielsdatter,
Krejbjerg, beklager sig over, at der endnu ikke er skaf
fet hende bolig i Balling. Pastor Schouboe, Oddense, Ber
tel Nørgaard, Krejbjerg, og Chresten Stampe, Rødding,
kan ikke godkende et hus, som kan fås, da det ligger
for langt mod syd. Niels Toftgaard, Hindborg, har ikke
protesteret. Det vedtoges at bygge midt i sognet. Huset
skal være 12 alen langt og 10 alen bredt.
23. april 1844. Endelig har man lejet jord til jordemoderboligen lige over for degneboligen. Ane Hauge
(hun må have boet i den gård, som i min barndom og
ungdom altid blev omtalt som „æ Haue“, og hvis offi
cielle navn er Gundershave) skal have en årlig leje på
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14 rigsbankmark. Men det er ikke så lige en sag med
en jordemoderbolig. Der går mange skrivelser frem og
tilbage, og den
12. september 1844 meddeler amtsrådet, at sagen nu
er gået til canselliet.
11. juni 1845. Endelig kan der holdes syn over mate
rialerne til jordemoderhuset. Under synet var der fortsat
vrøvl med Krejbjerg-mændene. Nu kommer der fart over
tingene, og allerede den
31. juli kl. 4,00 er huset færdigt og afsynet (Røddingog Krejbjerg-boerne glimrede ved deres fraværelse).
10. september 1846. Lærer Lundgaard er ikke tilfreds
med den ham tildelte skolelod. Striden blusser op og fort
sætter gennem flere møder med mange erklæringer.
26. november 1846. Der synes heller ikke at være ro
om jordemoderboligen. Der afholdes i hvert fald syn over
brønden, og som synsmænd er udmeldt sognefogederne
Christen Simonsen, Vejby, og Knud Sørensen, Ramsing.
24. december 1847. Der foreligger et cirkulære fra
herredsfogeden om vejen fra Skive til Kås. Fra Skive
til Kærgårdsholm optages den blandt de mindre lande
veje, og derfra til Kås skal den stadig være bivej.
23. marts 1848. Krigen er over landet, og protokollen
fortæller----------- : „Hvad derimod vejarbejdet angår, da
blev dette aldeles stillet i beroe på grund af de udbrudte
krigsuroligheder, som lagde beslag på så mange folk, at
man anså det for tvivlsomt, om mere ved vejene i år
kunne foretages, end hvad der i år var højst nødvendigt
til de allerede anlagte vejes vedligeholdelse. Efter hvad
der allerede rygtedes om uroligheder og fjendtlige fore
tagender, og efter hvad man hørte, at der på andre ste
der fandt sted, men hensyn til selvforsvar hjemme, ved
toges, at man også her måtte være betænkt på at væbne
sig. Under forhandlingen herom kom sognefogden med
beretning om, at Rendsborg-slaver var løsladte, og denne
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beretning gentoges senere på dagen ved et fra amtman
den udstedt cirkulære med tilføjende, at disse hærgede
på hin side Viborg og med opfordring til folket om at
væbne sig til deres udryddelse“. — Disse meddelelser
foranledigede sogneforstanderskabet til den bestemmelse,
„at der uden ophold skulle påbegyndes arbejde af våben
til såvidt muligt dermed at væbne sognenes mandskab,
og blev det vedtaget, at udgifterne i denne anledning
skulle fordeles på sognedistriktet“.
Der holdes nu møde næsten hveranden dag om landets
forsvar og dets krav. Under 13. april oplyses det, at sog
nene har 96 mand mellem 18 og 45 år. 6 har været soldat.
Der findes 17 geværer, men af bly og krudt findes ikke
forråd.
15. juni 1848. Mon det er frihedsideer, som giver sig
udslag i følgende protokollat:
Sogneforstanderskabet tiltræder, at communerådets
møder holdes for åbne døre:
1. Kun ejendomsbesiddere eller sådanne som bidrager
til communen tilstedes adgang.
2. At alt iagttages af dem, der stædes adgang til over
værelse af forhandlingerne, som føres til sømmelig og
uforstyrret orden, såsom ingen uvedkommende indblan
ding under forhandlingerne, ingen indbyrdes samtale,
ingen latter, støj eller tobaksrygning.
Der går nu både år og dag, uden at noget interessant
er tilført protokollen, men den
9. oktober 1850 er dog omtalt en kirkesti fra Volling
Østerby over Niels Jepsens, Niels Astrups, Christen Ej
sings, Ole Christensens, Niels Eskildsens og Jens Geertsens jorder til kirken. Jens Geertsens gård er nu jævnet
med jorden, og stien er ude af brug.
1. maj 1851. Angående vejinddeling vedtoges, at denne
skulle foretages straks efter bygsæd, som man ventede
3
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i midten af maj. — Foråret må have været sent på færde
dette år.
I 1852 er det mest den kolde krig med lærer Lundgaard,
som har optaget sindene. Når der ikke er ét andragende
fra ham til behandling ved møderne, er der to eller tre.
Han får undertiden medhold ved cultus-ministeriet, men
forstanderskabet protesterer videre. Hvordan sagen slut
ter, kan jeg ikke sige, men den får da en ende, for ved
mødet den
10. juni 1853 omtales lærer Flarup2) for første gang,
og så må lærer Lundgaard da være væk.
29. august 1853. Det ny fattighus er under tag. (Huset
er nu nedrevet og grunden benyttet som delvis bygge
grund for centralskolen).
14. februar 1855 sker der noget nyt, idet pastor Hen
riksen opgiver formandsposten på grund af sygdom. I
hans formandsperiode er forhandlingsprotokollen ført
meget omhyggelig og oplysende. Han havde en smuk og
let læselig håndskrift, hvilket ikke kan siges om alle
hans efterfølgere.
Lauritz Justsen, Volling, blev den første formand, som
var valgt ud af bøndernes kreds.
19. september 1855. Sogneforstanderskabet i Kobberup
m. fl. sogne anmoder om milde gaver til de af hagelvejr
skadelidte. Anmodningen imødekommes, men der står ikke
noget om med hvor meget. (Først omkring 1866 dukker
de første haglskadeforsikringer op).
21. maj 1856. Den fri fattigkasse bliver en kendsger
ning, og lærer Flarup, Balling, Lars Chr. Pedersen, Får
krog, og Peder Andersen, Refsgård, bliver valgt til den
første bestyrelse.
2) Peder Jensen Flarup, f. 1827 i Dover, Thy. Lærer i Balling 1852—93.
Død 1905.
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20. oktober 1856. Jordemoder Mariane Nielsdatter får
28 rdl. til græs og foder til en ko.
10. marts 1859. Forstanderskabet vil virke for indsam
ling til en mindesten
for faldne krigere på
Flensborg kirkegård.
13. maj 1861. For
første gang ses at have
foreligget en ansøg
ning om at få Refsgårdvejen optaget på
regulativet over of
fentlige biveje i kom
munen. (I årenes løb
dukkede
spørgsmålet
jævnligt op, men først
i
sognerådsperioden
1929/33 blev der flertal
herfor og da på betin Den velstående Lauge Lund, ejer af Bal
ling Overmølle til sin død 1899. Oprinde
gelse af, at vejen før lig smed i sin faders, købmand Jens Jo
tes igennem til sogne hansen Lunds gård i Vestergade i Skive,
den senere såkaldte „Smed Christensens
vejen mellem Ramsing
gård“.
by og Håsum kirke).
28. april 1864. Atter er protokollen præget af krig og
uroligheder. Regnskab over de i januar måned stillede
militærheste viser en samlet udgift for kommunen på
540 rdl. 4 mk.
28. juni 1864. De fremmede tropper er nu i Salling, og
Thomas Damgaard har købt en fedeko for 44 rdl. hos
Jens P. Enevoldsen, Nedermølle. Det var pålagt sognet
at levere koen til fjenden.
13. september 1864 omtales et møde i Balling skole,
hvor der „blev det samme vrøvl, som allerede forinden
havde ytret sig“. Det drejede sig om en stud, som Tho
mas Andersen, Bilgrav, havde måttet afgive til Tyskerne.
3*
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Han måtte have sine 45 rdl. tilgode, mens Niels Møller
og Jens Pedersen fik henholdsvis 45 og 38 rdl. De havde
leveret en ko hver.
1. marts 1865. Den militære hest skal afhentes i Vi
borg, hvilket er kundgjort for Lauge Lund, Overmølle,
den 1. februar d. a.
Sogneforstanderskaberne er valgte efter loven af 22.
marts 1855. Mathias Christensen valgtes til formand.
7. december 1865 får Peder Andersen i Refsgård atter
afslag på et andragende om at få sin vej på regulativet.
Mathias Christensen, Volling, må ikke have syntes
godt om formandshvervet. Han afløses i hvert fald af
Peder Ostergaard, Balling.
20. februar 1866. De offentlige biveje i begge sogne
er opmålt til 1 mil og 2397 favne. Det fremgår endvidere
af protokollen, at der den 7. januar har været dans (par
bal) hos Niels Jensen (Skytte) i Nørby, 21. januar hos
Jens Pedersen, Gust, 14. januar hos Poul Christensen,
Næstbækgård, og 11. februar hos møller Søren Gudiksen.
Alle de nævnte har erlagt 1 rdl. til sognets egen kasse.
13. juni 1866 var beboerne samlede i Balling skole for
at aftale fordelingen af de fra amtet modtagne 2908 rdl.
og 50 mk., hvoraf 2400 rdl. var i obligationer. Beløbet
udgør den samlede krigsskadeerstatning. Af de rede pen
ge får Th. Andersen, Bilgrav, endelig sin stud erstattet
med 45 rdl.
Søren Simonsen i Nittrup modtog en obligation på 500
rdl. Mathias Christensen, Volling, møller Lauge Lund og
Christen Jepsen i Balling hver en på 200 rdl. Mads Chri
stensen, Volling, Lars Chr. Pedersen og Jeppe Chr. Pe
dersen, Balling, hver en på 100 rdl. Det bestemmes senere,
hvor meget de skulle skylde på dem. En obligation på
1000 rdl. skal sælges.
27. juni s. a. uddeltes til beboerne i Volling krigsskades
erstatninger for kjørsler og magasinleverancer, ialt ca.
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308 rdl. Enkelte har ikke udført det, de skulle, og afkor
tes derfor tilsammen 7 rdl. 4 mk. 13 sk.
18. oktober indsendes til amtet 15 rdl. 80 sk. som
brudegave til prinsesse Dagmar.
11. februar 1867. Forstanderskabet sympatiserer med
ct andragende om jord til jordemoderhuset, så der kan
holdes en ko, men mener, det bliver vanskeligt at få fra
de omliggende små ejendomme.
3. januar 1868 blev Peder Nielsen Vesterby valgt til
sognerådsformand. Regnskabet for 1867 er for sidste
gang delt i „det fælles“, „særskilt for Balling“ og „sær
skilt for Volling“.
10. marts 1868. Der er kommen en ny vejlov, og sogne
rådet foreslår at lade vejen fra Grundvad bro gennem
Nedermølle til Otting skel (vejen kan kun anses som
møllevej) og vejen fra Volling til Brøndum udgå af for
slaget. Dette forslag blev ikke taget til følge af amtsrådet.
Vejarbejdet er nu fælles for begge sogne. Der er en
meget udførlig beskrivelse af vejen fra Visholm til Vrå
dam og fra Bække til Rødding.
10. juni 1868. Holger Kjærulff og Niels Jensen har
løst næringsbrev som detaillister, og sognerådet anbefa
ler, at de får brændevinsbevilling. Niels Jensen, der var
gårdejer i Volling, havde sendt følgende andragende:
Hvis jeg, undertegnede, får lov til at drive brændevins
handel i Balling, og jeg til det hus, jeg dertil opfører,
ikke får tilstrækkelig ejendom til, at derpå kan fodres
og græsses en ko, så forpligter jeg mig til, når handelen
ikke drives der længere, at lade huset nedbryde, hvis
sognerådet forlanger det. (Omtalte købmandshandel blev
den første forretningsejendom, hvor Balling stationsby
nu ligger. Forretningen eksisterer den dag i dag og dri
ves nu af købmand Th. Ambrosius).
26. september 1868. Møller Lauge Lund skal aflevere
distriktshest nr. 261 i Randers den 28. ds.
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Lauge Lund påtager sig at aflevere distriktshesten i
Randers, og hvis han får den kasseret af mønstrings
kommissionen, forpligter han sig herved til på egen be
kostning at få en ny hest indsat eller betale pågældende
regiment 200 rdl., således som i lov af 26. maj 1868 om
hærens distriktsheste paragraf 2 er fordret. Lauge Lund
forpligter sig således til at fyldestgøre de fordringer, der
i nævnte lov stilles til distriktsheste.
Når Lauge Lund fremlægger bevis for, at den nu i
nummer stående hest er antaget af mønstringskommis
sionen, eller en anden hest i dens sted, eller han har be
talt til regimentet de 200 rdl., så betaler sognerådet ham
engang for alle 30 rdl., hvis han får den nu i nummer
stående hest antaget, men bliver denne kasseret, så at
han må indsætte en ny hest eller betale for samme, be
taler sognerådet, ligeledes en gang for alle, 110 rdl.
Når disse forpligtelser fra begge sider er opfyldte, op
hæves kontrakten af 4. maj 1863 mellem sogneforstander
skabet og møller Lauge Lund, så at denne frafalder alle
krav på godtgørelse for den tid, der er tilbage, inden kon
trakten, hvis den var bleven stående, var udløben.
10. marts 1869. Sognerådsformanden får 20 rdl. af
kommunekassen til en medhjælper ved sin formandsbe
stilling.
27. april 1869. Skolelærer Nielsen3), Volling, ansøger
om købte jordlod. Det begjærede imødekommes af sogne
rådet. Det bestemtes at levere 18—20 pund tag pr. td.
hartkorn.
27. december 1869. Peder Vesterby genvælges til for
mand. Et andragende om at give bidrag til et mindes
mærke for kong Frederik den 7. på Himmelbjerget hen
lagdes, da der tidligere var givet til dette formål.
3) Chresten Nielsen, f. 1836 i Tøndering. Lærer i Volling 1857—97. Død
i Skive 1913.
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25. februar 1870. Ved folketællingen den 1. ds. var der
378 indbyggere i Balling og 235 i Volling.
2. januar 1871. Søren Gudiksen, Nedermølle, vælges til
formand.
28. december s. a. Harald Refsgaard i Hem og Niels
Jacobsen i Trustrup henstiller, at sognerådet bevilger et
beløb, så landpolitibetjent Wulff kan holde ridehest. Der
bevilges 5 rdl. årligt i fem år, såfremt nabokommunerne
bevilger et lignende beløb.
Beboerne i Volling, særlig Geert Jensen, ansøger om,
at skolepengene må bortfalde og beløbet tages af kommu
nens kasse. Da enkelte fra Volling og ingen fra Balling
er med i andragendet, anså 4 sognerådsmedlemmer „den
nuværende tid for uhensigtsmæssigt til at gøre en for
andring“.
25. juni 1872. Niels Jensen vil ansøge ministeriet om
tilladelse til at drive krohold sammen med sin købmands
forretning i Balling. Sognerådet kan ikke anbefale, men
har dog intet at erindre mod Niels Jensen personlig.
8. august s. a. Beboerne i Nørreballing, Nyby og
Vesterhede ansøger om at få deres vej optaget på vej
fortegnelsen. Af sloges. (Er dog senere bleven bevilget,
men først efter 1929).
16. maj 1873. På herredsfogedens foranledning skøn
nes, at Hedegård er 19—20.000 rdl. værd med tiende, men
uden ud- og indvendig besætning og uden pålagt aftægt.
Simon Høstgaards gård anslås ligeledes til 14.000 rdl.
2. januar 1874. Peder Andersen Høstgaard i Nittrup
vælges til formand. Det vejarbejde, folk har udført på
deres vejstykker i 1873, ansættes til y2 spanddag og en
gangdag pr. td. hartkorn. Værdien af en spanddag =
1 rdl. og en gangdag 4 mk.
29. juli 1874. Kommunens veje havde hidtil været holdt
i stand ved naturalarbejde, fordi man troede det var bil
ligst. Da fattigvæsenet har været så dyrt i de sidste år,
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er man betænkelig ved at lade vejene gå over på penge nu.
1. august s. a. Lærer Nielsen andrager om, at sogne
rådet køber hans jordlod. Vollingboerne have medunder
skrevet. De to sognerådsmedlemmer fra Volling anbefaler
andragende. De tre fra Balling er imod at påføre kom
munen så store udgifter, da embedet er for en ugift, men
de vil dog give Nielsen dyrtidstillæg, hvis degnen i Bal
ling også får. Det var de to Volling-mænd dog imod, og
derfor bortfaldt forslaget. De tre fra Balling er af hen
syn til lærer Nielsens små kår villige til for et tidsrum
af 10 år at forunde ham et tillæg på 80 kr. årlig. Her
med er sagen dog ikke døet hen, og den 20. december
underskriver lærer Nielsen følgende erklæring i proto
kollen: Herved forpligter jeg mig til for hele min embeds
tid som lærer i Volling ikke at forlange andet udhus, end
det sognerådet har afkøbt mig i dag, uden et lille tørvehus, som sognerådet har forpligtet sig til at opføre i 1876.
Ligeledes forpligter jeg mig til ikke at forlange det mig
afkøbte hus flyttet.
Det fremgår, at sognerådet har købt jordlodden for
4000,— og udhuset for 480,— kr. Sagen får dog et efter
smæk, thi den 24. januar 1876 ses det, at sognerådet har
søgt og fået amtets tilladelse til at forhøje ligningen med
en femtedel ekstra. Motivering: Køb af jord til skolelod
i Volling.
18. august 1876. Fra Falster og Lolland, fra Holbækegnen og fra omegnen af „Frederits“, hvilke egne havde
været hjemsøgt af hagelskade, er der kommet opfordring
om indsamling af gaver til at afhjælpe de trængendes
nød. Sognerådet beslutter at foranstalte indsamling til
de skadelidte.
Kommuneskatten lignes med % på fast ejendom og
på formue og lejlighed. Brændevinsafgiften for Holger
Kjærulff og Niels Jensen er 20,— kr. for et halvt år.
28. december 1876. Sognefoged Niels Sørensen (Urma-
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ger), Balling, ønsker sig fritaget for at indtræde i sogne
rådet, fordi han er sognefoged. Afsloges. (Han blev i
sognerådet i mange år).
2. januar 1877 valgtes Mads Nielsen, Volling, til for
mand, og samtidig blev han indstillet til hvervet som
sognefoged og lægdsmand.
30. juli 1879. Amtet forlangte sognerådets erklæring
angående en klage fra nogle beboere i Krejbjerg angå
ende vejen fra Krejbjerg, Grundvad bro til landevejen.
Klagen afvises delvis, hvorimod sognerådet er villigt til
at lade vejen jævne og planere, hvor det gøres fornødent,
eller således, at vejen som hidtil kan befærdes uden van
skelighed.
I 1880 er sognerådet sammensat således: A. Fr. Refsgaard, Volling, formand, høker Niels Jensen, Volling,
Anders Nielsen, Niels Urmager og Niels Pedersen, Nørby, alle af Balling.
8. november 1882 har der været palaver om gangsti
erne til kirke og skole i Balling. I det hele taget har
gangstierne og de private veje lagt stort beslag på sogne
rådenes opmærksomhed, og mange sider i de gamle proto
koller fortæller om, hvordan stillingen har været, som
oftest to for og tre imod.
Allerede den 20. december er det galt igen. Niels Sø
rensen, Niels Pedersen og Anders Nielsen stemte for
ikke at optage ny veje på fortegnelsen. Niels Jensen og
Fr. Refsgaard mente, at vejen forbi Hedegård mellem
landevejen ved Niels Jensens og byvejen til Ramsing samt
Refsgårdsvejen burde optages.
2. januar 1883 vælges høker Niels Jensen til formand.
6. april 1883 andrager lærer Peter Flarup af Balling
om, at den gamle skolelod sælges og i stedet for købe
den såkaldte Bækketoft med dertil hørende opdyrket hede
parcel. Sognerådet går ind på ideen og køber de omtalte
arealer for 4200,— kr.
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23. april sælges den gamle skolelod til Rasmus Larsen
i Fårkrog for 3400,— kr. Der ligger et fattighus på lod
den. Når det rives ned, må der ikke bygges et nyt hus
samme sted.
1. august 1883. Sognerådet giver tilsagn om et tilskud
på 75,— kr. pr. td. hartkorn til en bane fra Skive over
Balling, Håsum, Ejsing til Vinderup.
17. december 1884. Niels Chr. Nielsen, 0. Refsgård,
vælges til formand. Ligningsforholdet er stadig % på
fast ejendom og % på formue og lejlighed.
Flere år går uden større sager på dagsordenen, hvis
man da ikke vil henregne diskussionen om, hvilke veje
og stier, der skal optages på fortegnelsen som sådanne.
12. juli 1888 er der forespørgsel fra herredskontoret,
som ønsker oplyst, om der er trang for en kro herude
i kommunen. Det kan ikke ses, at der skulle være tale
om en bestemt ejendom eller mand til kro og kromand.
Sognerådet mener ikke, der er nogen trang, og fraråder
tanken.
2. januar 1889 vælges A. Fr. Refsgaard til formand.
20. december 1890. Der lånes 3000 kr. hos doktor Skov,
Skive. Pengene skal anvendes til et nyt fattighus i stedet
for det nedbrændte. Huset skal bygges på jord, som er
købt fra Toftgård.
1. oktober 1891 bliver Bodil Clausen bortakkorderet til
Johanne Bak for 90 kr. og 4 tdr. rug for et år.
28. marts 1891. For første gang er det omtalt, at kvin
der kan vælges til borgerligt ombud. Protokollen siger:
I h. t. lov af 20. april 1888 om tilsyn med plejebørn valg
tes i stedet for købmand Niels Jensens enke gårdejer
Holger Høstgaards kone, Karen Andersdatter.
10. august 1892. Amtet forespørger: Skal alimenta
tionsbidraget stadigvæk være 40 kr. årlig. Sognerådet
mener, at 50 kr. vil være mere passende.
25. september 1893. Lærer Flarup har indgivet sin
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afskedsbegæring, og lærer Bengaard4), Estvad, indstilles
til det ledige embede.
18. september 1897. Lærer Grønbæk5) indstilles til det
ledige lærerembede i Volling.
Det kan ikke ses af forhandlingsprotokollen, hvad der
har været på færde, men noget må der have været, for
den 20. december 1900 vælges Jens Larsen, Volling, til
midlertidig formand for allerede den 5. januar 1901 at
blive afløst af dyrlæge Schou, Balling. Samme år fast
sættes ligningsforholdet til % på fast ejendom og 1ls på
formue og lejlighed. I 1902 bortfalder skolepengene ende
lig. Det ser ud til, at det ny århundrede har givet sogne
rådet mod på at foretage ændringer, thi allerede i 1903
ændres ligningsforholdet atter og denne gang til 3/å på
fast ejendom og 2l-> på formue og lejlighed. Det må være
erkendelsen af, at kommunen fra at være en ren land
kommune nu også har fået et bysamfund, „Bette Kjøvenhavn“, med flere handlende og håndværkere, doktor, apotheker, to dyrlæger og mange andre. Dette ligningsfor
hold forblev uændret i mere end 40 år.
7. januar 1904 genvælges dyrlæge Chr. L. Schou til
formand, og samme dag vedtoges det at bygge en forskole
i Balling. Det var også hårdt tiltrængt. Jeg havde på
dette tidspunkt gået i skole i to år og husker endnu,
hvor overfyldt skolestuen var med ca. 40 børn i hver
klasse.
— Nu er protokollen udskreven, og det må være pas
sende at slutte gennemgangen. En anden kan så fort
sætte ad åre.
Artiklens skribent, gdr. Niels Pedersen i Damgård i Balling,
var sognerådsformand i 8 år og i besættelsestiden 1940—45.
4) Frederik Jørgensen Bengaard, f. 1865 i Dalby ved Kolding. Lærer i
Balling 1893—1927. Død 1937.
5) Diderik Christensen Grønbæk, f. 1863 i Aulum. Lærer i Volling 1897—
1933. Død 1938.

Grinderslev kirke, som oprindelig er den sydlige fløj af klosterbygningerne
fra middelalderen. To tillukkede gravkældere under skib og tårn er fyldt
med kister, særlig fra herregårdene Eskjær og Astrup. (Efter tegning af
kunsttegner Karl Knudsen).

Præsteindberetninger
FRA VIBORG STIFT 1771
Ved Erik Hvidtfeldt
(Fortsat fra „Skivebogen“ 1961)

NØRRE OG HARRE HERREDER

Jebjerg og Lyby sogne
1. Til Jeberg præstekald hører annekset Lybye i Nørre
herred i Viborg stift. Decimanter i Jeberg sogn, små
og store, er 35, består af en stor og to små byer og af
hartkorn 135 tdr.
Annekset Lybye består af hartkorn 210 tdr., 4 byer
og 2 gårde. Decimanterne 51, små og store, husmænd etc.
i begge sogne 41, kommunikanterne 350.
2. Major Geistler på Eskier har jus vocandi til Jeberg
kirke, men kan ej benytte sig deraf, siden han er romersk
katolsk. Til Lybye kirke har Hans kongelige Majestæt
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reserveret sig jus vocandi. Jus vocandi alternerer. Jeg
er kaldet af højsalig kong Friderich den 5. Degnen af
sal. justitsråd Hastrup af Eskiær. Om ekspektance er
given, vides ikke.
3. Præstekaldets indkomster kan beregnes til 300 rdl.,
således: a) tienders beløb 200 rdl., b) mensal 5 rdl. 2 mk.
årlig, c) højtidsofrene 60 rdl., andre festofre er ikke her,
d) accidenserne 16 à 18 rdl. Den såkaldte påske- eller set.
hansrente 10 à 12 rdl. Kvægtiende 5 à 6 rdl. årlig, e) et
lidet legatum, hvortil ingen oprindelse vides, som årlig
indbringer 1 td. rug og 2 tdr. havre, beregnet til 4 rdl.,
af en gård i Øster Lybye, Abilgård kaldet, f) ingen ka
pellan.
4. Jebjerg kirke ejer major Geistler til Eskier. Lybye
kirke ejer hr. Lasson til Astrup.
5. Series pastorum, som findes på en tavle i Jeberg
kirke, er følgende: hr. Peder, hr. Elan, hr. Niels Artan
der, hr. Christen Lausøn, hr. Niels Scytte, provst, hr.
Knud Nielsen Schytte.
Jeg uværdig Wilhelm Patberg, kaldet 1740 til at være
missionarius ordinatus1) i Øst Finmarken, 1742 til sogne
præst for Køllefiords præstekald i Øst Finmarken, 1752
til Jeberg og Lybye sogne, tjent 30 år, gammel 57.
6. Degnekaldets indkomster består efter degnens an
givelse i 35 rdl. Degnen hedder Niels Bach, lægmand.
Har holdt skole og holder endnu skole. Kaldet af sal.
justitsråd Hastrup til Eskier, gammel 64 år, har været
degn 3 år, har degnebolig og er efter dette lands måde
i god stand, holdes vedlige af degnen selv efter vedtagen
skik. Intet jord til degneboligen, efter hvad for en an
ordning, indretning eller konvention degnen nyder korn
på skæppen vides ikke.
7. Skolehuset for Lybye sogn er en tilbygning til degne
boligen, opbygget og holdes vedlige af Schivehuus’ ejer,
som i begge sogne er største lodsejer.
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I Jebjerg sogn holder degnen en skoleholder fra mor
tensdag til set. pedersdag, lægmand. Sognefolkene betaler
for en stue til at holde skole i og nyder degnen for begge
sogne årlig skoleløn 12 rdl. 4 mk., hvilke penge af kirker
ne og hartkornet indsamles og udbetales af største lods
ejer, som skolepatron.
8. I kaldet er en enke, hedder Christiane Vinther, som
nyder efter provstens ansættelse årlig 5 tdr. rug, 5 tdr.
byg og 5 tdr. havre. For påskekager 1 td. rug, så og
4 ol æg, 2 lispund 10 pund ost. Af højtidsofre 6 rdl., for
kvægtienden 2 mk., for en ko’s foder og græs 2 rdl. Enke
bolig er her ikke.
9. Ved kaldet er ingen slags stiftelse, legatum, dona
tion eller deslige til fattige og gudelig brug. De øvrige
anstalter, de fattiges væsen angående, er nogenlunde i
drift og orden.
10. Foruden præstegården er en anneksgård af hart
korn 2 tdr. 2 skp., deraf svares årlig 1 td. rug, 2 tdr. byg
og 2 tdr. havre. Herligheden i anneksgården tilhører sr.
Mads Nysom. Hvorledes herligheden er kommet fra præ
stegården, vides ikke. Præstegårdens avl er ringe. Ved
præstegården er ej inventarium.
11. ...
12. Intet.
Jebjerg præstegård den 25. oktober 1771.
Højædle høj ærværdige, min høj gunstige hr. biskops
ringeste tjener og tro forbeder.
Wilhelm Patberg.
Grinderslev og Grønning sogne
1. Det præstekald, hvortil jeg allernådigst er kaldet,
hedder Grenderslev og Grønning, ligger i Nørre herred.
Decimanterne, som tilhører hovedsognet, er 47, i det er
5 små byer, og består af hartkorn 173 tdr. 7 skp. Annek
set Grønning består af hartkorn 124 tdr. 5 skp., to byer.

Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771

47

Decimanterne 43. Husmænd i begge sogne, familier og
hoveder omtrent 27. Kommunikanternes tal 400.
2. Grenderslev kirkes jus vocandi tilhører kongen, Grøn
ning kirkes jus vocandi dens ejer og alternerer med at
kalde. Jeg som nuværende præst er kaldet af sal. hr. ju
stitsråd Hastrup, som den tid ejede Grønning kirke. Deg
nen er kaldet af sal. geheimeråd Reventlov. Ingen ekspektance er givet enten på præste- eller degnekaldet, såvidt
mig er vitterlig.
3. Kaldets indkomster årlig kan, når fratages de kaldet
påliggende udgifter, beløbe sig til en 200 rdl. a) tiender
nes ungefærlige beløb 150 rdl, b) mensal- eller benefice
ret gods er intet af til kaldet, c) højtidsofferet kan årlig
beløbe sig imellem 60 til 70 rdl. Anden festoffer bruges
her ikke, d) accidenserne kan mellem år og dag beregnes
fra 20 til 24 rdl, e) intet legatum, tillæg eller beneficium
er ved kaldet. Ejheller nogen kapellan.
4. Grinderslev kirke tilhører mad. Damgaard til Nør
gård og Grønning kirke hr. major Geistler til Eskier,
men kan ej kalde, fordi han er romersk katolsk.
5. Såvidt jeg har kunnet udspørge har følgende præster
været her i kaldet før mig:
hr. Peder Hesel, som døde
her i kaldet, 2) Søren Breum, ligeledes død her, 3) hr.
Peter Rumoer, som blev forflyttet til Norge, 4) efter
ham kom min formands fader, hr. Hans Brunov, som
døde i kaldet, 5) ham succederede sønnen, hr. Erich Bru
nov. Efter hans død blev jeg kaldet her til 1762, da jeg
forhen havde været kapellan i Ribe stift i 5 år. Af alder
er jeg 45 år.
6. Degnekaldets indkomster består efter degnens an
givelse i følgende: De 3 højtidsofre 14 à 16 rdl. Hans
degnekorn 6 à 7 tdr. rug og byg, omtrent halvdelen af
hver slags. Accidenser 4 til 5 rdl. årlig. Degnens navn
er Jens Søbye, er student. Han som degn er tillige skole
holder for begge sogne. Kaldet af hr. geheimeråd Re-
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ventlov. Han er 68 år, har været degn 35 til 36 år. Har
en brøstfældig degnebolig. Efter gammel vedtagen skik
og pålæg skal samme af degnen selv besørges*vedlige
holdt. Til degneboligen er ingen jord. At degnen nyder
sit korn på skæppen, ses af ovenanførte, efter hvad for
anstaltning og konvention vides ikke, thi samme indret
ning har været i hans formands tid.
7. Skolehuset for begge sogne er en tilbygning til
degnehuset, er opbygget og holdes vedlige af Astrups
ejer, som i begge sogne har mest hartkorn. Som skole
holder nyder han årlig til skoleløn 12 rdl. 4 mk., hvilke
penge af kirkerne og hartkornet indsamles og udbetales
ham af den største lodsejer, som er skolens patron.
8. I kaldet er en enke, som hedder Anne Sinding. Hun
nyder efter provstens ansættelse årlig pension 33 rdl.
2 mk. Enkebolig er her ikke.
9. To legater er her ved kaldet: et på 100 rdl., skænket
til Grenderslev sogns fattige af sal. geheimeråd Reventlov til Astrup. Et, ligeledes på 100 rdl., givet til Grøn
ning sogns fattige af forvalter Jens Maigaard. Gave
brevene findes ventelig i bispegården, siden renten der
fra årlig hidsendes. De øvrige anstalter, de fattiges væ
sen angående, er efter sognenes fattige omstændigheder
i nogenlunde god drift og orden.
10. Foruden præstegården er en anneksgård, som står
for hartkorn 2 tdr. 6 skp., hvoraf svares årlig 8 rdl.
Men herligheden tilhører Astrups ejer. Præstegårdens
hartkorn er 5 tdr., meget ringe på avling, så jeg af
samme ikke kan føde mit hus. Inventarium findes ikke
ved præstegården.
11. ...
12. løvrigt intet.
Anførte poster har jeg efter den mig givne anledning
postvis besvaret så omstændelig og pålideligt, som mig
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har været muligt efter den kundskab jeg derom har eller
har kunnet bekomme.
løvrigt forbliver jeg i dybeste submission2) højædle
og højærværdige højgunstige hr. biskops underdanige
tjener.
Breum præstegård den 15. november 1771.
Christopher Nøragger.

Thise sogn

1. Thisse præstekald i Nørre herred. Decimanter 25,
små og store, 3 små byer og 6 eneste gårde. Hartkorn
(her er kun et sogn) er 142 tdr., præstegården og anneks
gården indberegnet. Husmænd og huskvinder, dog en del
deraf gifte, andre ugifte, 35 huse, foruden disse er fami
lierne 25, dog mand og kone under ethvert tal. Hove
derne, små og store, mand og kvindekøn, omtrent 240.
Kommunikanterne er 170 personer.
2. Borgmester Borneman har købt jus vocandi med
Jungetgård, men kan ej benytte sig deraf. Jeg er kaldet
af høj- og velbårne hr. grev Holch og degnen af kommerceråd Hvid. Hr. kammerherre Sehested har givet
ekspektance til sal. konsistorialråd Hopps søn, Johan
Høyer Hopp.
3. a) Præste- og kongetiende, hvormed jeg, ligesom
mine formænd af kongen er benådet, kan næppe beløbe
sig til 124 rdl., formedelst mange halvt ødelagte og dels
helt ødelagte bøndergårde, b) intet af dette, c) højtids-,
påske-, pinse- og juledagsoffer (set. michels- og allehel
gensdags offer kender jeg ikke) hver dag 9 rdl. på alte
ret, det bliver mindre og mindre, d) accidensernes beløb
8 rdl., e) intet deraf. Ingen kapellan.
4. Her er kun forhen ommeldte Thisse kirke, hr. borg
mester Borneman ejer den, intet tillagt, og er i mådelig
stand.
5. a) hr. Christensen, b) Morten Holst, c) hr. Uldrich
4
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Blichfeldt, d) hr. Morten Basse, e) hr. Hans Høyer, som
blev provst i Nørre herred, f) jeg uværdig, Michel Holm,
gammel 61 år, har tjent
år.
6. Kan være 20 rdl. Degnen hedder Knud Hop, læg
mand, har holdt skole i mange år og holder endnu skole.
Kaldet af hr. kommerceråd Hvid, gammel 40 år, har væ
ret degn 9 år, har degnebolig og er, efter dette lands
måde, i god stand, holdes vedlige af degnen, efter allernådigst kongelig befaling. Intet jord til degneboligen.
Nyder korn på skæppen.
7. Er bygget til degneboligen, bygget af kirkepatronen,
og skal af ham som største lodsejer, og derfor skole
direktør, holdes vedlige. Degnen, en læg men dog habil
mand til skolehold, holder skole. Degnen nyder 6 rdl. i
skoleløn, dels af kirkelysene 3 rdl. 2 mk., dels af skole
kassen.
8. Ingen enke nu, ingen enkebolig. I pension har jeg
givet årlig 20 rdl. efter mindelig forening, men det er
så nær 27 år siden og var da bedre tider end nu.
9. Af gavebreve og deslige er her intet. De fattiges
væsen holdes i så god stand, som man kan. Fæstebønder
nes hustruer og børn tigger her ofte.
10. Også anneksgård, hartkorn 3 tdr. Præsten fæster
og nyder alle 3 tiender og landgildet deraf, som vel har
indbragt 12 rdl. og noget mere, men nu går det bort i
ekstra-skat. Præstegården er ligeså 3 tdr. hartkorn, men
intet inventarium.
11. ...
12. Jeg ved intet.
Grættrup præstegård den 7. oktober 1771.
M. Holm.
Junget og Torum sogne

1. Junget og Thorum præstekald ligger i Nørre herred
i Salling. 63 decimanter i begge sogne. Junget sogn be-
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står af 3 byer og 107 tdr. Thorum sogn af 4 byer og
269 tdr. 3 skp. 1 fjk. iy2 alb. hartkorn. I begge sogne
er 30 husmænd, 96 familier og omtrent 460 hoveder.
Kommunikanternes tal er omtrent 320.
2. Borgmester Bornemann til Jungetgård har jus vo
candi til begge kirker.
Kammerherre Holger Sehestedt har kaldet nuværen
de præst. Kommerceråd Hviid nuværende degn. Ingen
ekspektance er given enten på præste- eller degnekaldet.
3. Junget præstekalds indkomster, det ene år med det
andet, beløber sig omtrent til 250 rdl. Nuværende præst
har kun været her i 6 år. a) Tiendernes beløb 168 rdl.,
b) anneksgården 20 rdl., c) højtidsofrene 48 rdl. (anden
festoffer er ikke her bekendt), d) accidenserne 14 rdl.,
e) findes intet af. Ingen kapellan.
4. Junget og Thorum kirker ejes af borgmester Bornemann til Jungetgård, de trænger meget til hjælp både
inden og uden.
5. Præsterne her i Junget siden reformationen har
været følgende:
9 Hr. Peder Thomæson, forhen munk i Børglum klo
ster, var en af dem der underskrev ordinansen på latin,
var med på rigsdagen til Kiøbenhavn anno 1530. Satte
en kapellan i Junget kald, rejste udenlands, kom hjem
(som) magister, blev superintendent i Børglum stift, re
siderede på Børglum kloster.
2) Hr. Peder Saustrup.
3) Hr. Christen Sommer.
4) Hr. Anders Sørensen Stub, var fader til 20 børn
med een hustru. 7 sønner døde for ham i rad, han lovede
da et løfte, at dersom Gud ville give ham endnu en søn,
ville han holde ham til skole, om han end skulle sætte
præstekjortelen ud derfor. Derefter blev ham født 3 søn
ner, hvoraf den ene blev præst i Reerslev i Sædland. Hr.
Anders forrettede selv embedet indtil 8. dagen førend
4*
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han døde, på hvilken han tog afsked på prædikestolen
fra sine sognefolk og sagde dem, at han kom ikke til dem
mere. Han var præst i 55 år.
5) Hr. Peder Hierch.
°) Hr. Christen Sørensen Lynnerup, provst.
7) Hr. Jesper Sørensen.
8) Hr. Jens Altenhoff, provst.
9) Hr. Christen Høyer.
10) Hr. Jens Sørensen.
u) Hr. Fædder Høyer.
12) Johan Adolph Stage, nuværende præst, 41 år gam
mel, tjent 8 år i Thye i Helligsøe kald under Ålborg stift
og 6 år i Junget, tilsammen 14 år.
6. Degnekaldets indkomster, det ene år med det andet
regnet, kan beløbe sig til 46 rdl. Nuværende degn hedder
Jens Svane, ikke studiosus, dog ej ustuderet. Har været
skoleholder 14 år førend han kom her til sognene og har
endnu skole at holde. Han er kaldet hertil af kommerceråd Hviid, er 52 år gammel. Har været degn her henved
13 år. Har degnebolig, hvilken er forsvarlig i stand og
ventelig er bygget i begyndelsen af en af Jungetgårds
ejere, men besørges vedligeholdt af degnen, hvortil ingen
årsag vides. Til degneboligen er ingen jord. Degnen nyder
sin kornafgift i skæppen, hvad hver bonde godvillig vil
unde ham, men efter hvilken foranstaltning, indretning
eller konvention det således er kommet i skik er ganske
ubekendt.
7. Her er kun et skolehus i begge sogne, beliggende
midt mellem begge kirker. Det er bygget af patronen og
holdes vedlige, efter hans foranstaltning, af sognenes
beboere. Degnen holder skole og nyder derfor af patro
nen årlig 12 rdl. 4 mk., som udredes dels af kirkernes
lysepenge, og dels af sognenes tjenestefolk.
8. Der er en enke på Junget præstekald, nemlig Jo
hanna Maria Høyer, født de Leth, som nyder af nuvæ-
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rende præst 40 rdl. årlig ordinær pension, desuden 20
rdi. årlig ekstraordinær pension i 20 år, hvilken sidste
afgift er pålagt af kammerherre Holger Sehestedt og
konfirmeret af kongen. Den ordinære pension, 40 rdl.,
der langt overvejer ottendedelen af kaldets indkomster,
er akkorderet ovenmeldte enke ved mindelig forening for
hendes fem små umyndige børns skyld. Ingen enkebolig.
9. Her ved kaldet findes ingen slags stiftelser, legatum,
donation eller deslige. Med de fattiges anstalter her i
sognene har det sig således, at bønderne giver lidet år
ligt i rede penge, som præsten uddeler til de fattige og
derfor gør regnskab i den dertil indrettede protokol. For
resten går de fattige omkring i sognet og får føde, senge
liggende bæres føden til.
10. Anneksgården beliggende i Thorum sogn består af
10 tdr. hartkorn. Til Junget præstegård kan årlig sås
omtrent 4 à 5 tdr. rug, 7 à 8 tdr. byg, 12 à 16 tdr. havre.
Her er intet inventarium.
11. ...
12. Intet er mig bekendt.
Junget præstegård den 1. oktober 1771.
Johan Adolph Stage.
Seide og Åsted sogne
1. Det mig allernådigst anfortroede præstekald hed
der Seide kald, hvilket består af 2 sogne og kirker,
nemlig Seide sogn og Seide kirke, beliggende i Nørre
herred, og Aasted sogn og kirke, beliggende i Harre her
red. Seide sogn, som er hovedsognet, har decimanter 67,
både store og små, jeg mener både gårde og bol. Og
Aasted sogn, som er annekset, har 40, bliver tilhobe i
begge sogne 107 decimanter. Seide sogn består af 3 byer
og 2 store eneste gårde foruden herregården Kieldgård
og en lille mølle. Sognets kontribuerende og tiendeydende
hartkorn er 218 tdr. Aasted sogn består ligeledes af 3
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byer og 2 eneste gårde samt 3 små torper og hver torp
af 2 gårde foruden herregården Østergård og 2 gode
møller. Dette sogns tiendeydende hartkorn er 181 tdr.,
bliver så i begge sogne 399 tdr.
I Seide sogn er kun 8 husmænd og i Aasted sogn 19,
ialt 27 huse i begge sogne, som ingen tiende giver. I Seide
sogn er 77 familier og i Aasted sogn 62 foruden præ
stens og degnens. Hovederne i Seide sogn kan være om
trent 380 og i Aasted henved 300, tilhobe 680 i begge
sogne. Seide sogns kommunikanter var ved sidste michaelis tider 234 og Aasted sogns 183, bliver tilhobe i
begge sogne 417.
2. Velbårne Rasmus de Stiernholm til og på Kieldgård
boende har jus vocandi til Seide kirke. Og velædle sr.
Christian Kiærulf til og på Østergård boende til Aasted
kirke, ifald han var nobiliteret3) eller havde karakter.
Velbårne, nu salig hr. ritmester de Raun, som den tid
ejede Aasted kirke, har kaldet mig nuværende sogne
præst. Og velbårne hr. Stiernholm nuværende degn. Ingen
ekspektance (såvidt jeg ved) er givet enten på præsteeller degnekaldet.
3. Efter sigende skal Seide præstekald i gamle dage
være angivet i kancelliet for årlig indkomst 260 eller
270 rdl. Men nu mener jeg vel, der kan skrives streg
over de 60 eller 70 rdl., siden fra de ældre til disse senere
tider er på altrene specierigsdalere forvandlede til 24 sk.
og kronedalere til 15 sk. ved brudevielser, barnedåb og
introduktioner samt ligprædikener i sidste åringer næ
sten aflagt ganske.
a) Min korntiende har jeg bestandig fået på skæppen
og deraf solgt årlig omtrent 24 tdr. rug og 50 tdr. byg.
Om mere måtte være indkommet, er samme medgået til
enkepension og husholdning.
b) I Aasted by er bolsjord 6 skp. hartkorn, som hører
til Seide præstekald og kaldes mensalbol. Men bygning og
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beboere var ingen derpå, da jeg kom til embedet, ejheller
er endnu af mangel på mandskab, hvorover jeg har væ
ret nødt til at leje jorden bort til smeden der i byen,
som i stedet for landgilde og tiende gør det behørende
grovsmedearbejde her til præstegården årlig. Desuden
er her i Seide by 2 mensalhuse, hvis beboere gør deres
daggerning og videre fås ikke af dem.
c) På de 3 store højtider, påske, pinse og jul, kan ind
komme hver højtid omtrent 20 rdl., thi mikkels- og allehelgendagsofre gives ikke i disse sogne.
d) Accidenserne mellem år og dag, når påske- og set.
hansrenter samt kvægtienden iberegnes, kan være mel
lem 30 til 40 rdl.
e) Efter hr. de Hofmans 3. tome om stiftelser, legater
etc. pag. 473 bør Kieldgårds ejer betale til sognepræsten
i Seide årlig 3 tdr. rug, 3 tdr. byg og 3 tdr. havre, som
er en perpetueret4) afgift. Ligeledes betaler Østergårds
ejer årlig 4 tdr. rug og 4 tdr. byg efter pag. 489 ibid.
Ellers skal findes i stiftskisten en højesteretsdom af 29.
marts 1738 for sædekorn fra Østergård, hvilket korn til
hobe er egentlig tiende af og for bondejord, som i gamle
dage er lagt under disse to herregårde, hvorover det og
så er indberegnet under den angivne korntiende.
Kapellan ingen.
4. Seide kirke ejer velbårne Rasmus de Stiernholm til
og på Kieldgård boende. Aasted kirke ejer velædle sr.
Christian Kiærulf til og på Østergård boende. Ingen af
disse kirker er tillagt nogen pro officio. Begge er i me
get god stand.
5. Såvidt jeg har kunnet udspørge, så ved ingen her
i egnen af andre eller flere præster i Seide kald at sige
end følgende:
*) Hr. Bonni.
2) Hr. Lauritz, som skal kun have været præst et par
år og så døde.
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3) Hr. Bertram From, var født i Skåne, havde været
rektor i Callundborg, førend han blev præst her i Seide.
I to ægteskaber avlede han 12 sønner og 3 døtre. Blev
præst 1683 og døde 1690.
4) Hr. Jochum Fers, provst, og døde 1717 i sit alders
58. år og embeds 17. eller 18. år.
5) Hr. Lauritz Holst, præst på 12. år og døde 1729.
°) Hr. Hans Lunge, præst på 11. år, blev kaldet 1729
og døde den 9. juni 1740 i sit alders 48. år.
7) Ole Westergaard, nuværende præst, blev voteret 1740
til præst og kreeret til provst den 16. marts 1768, gammel
59 år og tjent i embedet på 32. år.
6. Degnen siger, sine degneindkomster at beløbe sig til
henimod 40 rdl. årlig. Degnen hedder Hans Christian Mulvad og er studiosus. Havde ej været skoleholder, førend
han blev degn, men siden holdt bestandig skole. Han er
kaldet af velbårne Rasmus de Stiernholm til Kieldgård.
Gammel 39 år, har været degn 15 år. Har degnebolig,
som er i meget god stand og holdes vedlige af degnen
selv efter høje øvrigheds befaling og foranstaltning. Til
degneboligen er ingen jord. Degnen nyder sin kornafgift
på skæppen ligesom sine formænd. Efter hvilken foran
staltning, indretning eller konvention det sker, vides ikke.
Thi at loven ikke heller følges kommer vel af: bønderne
følger altid helst gammel skik og sædvane.
7. Seide skolehus er bygget ved vestre ende af degne
boligen, som er bygget for sig selv på en hede mellem
begge sogne. Skolen har to fuldkomne stuer, en stue for
hver sogns ungdom, og en kakkelovn eller bilægger i hver
stue. Andensteds i byerne bør ikke holdes skole. Proprie
tærerne her har uden tvivl ladet skolehuset bygge, dog
på sognefolkets bekostning, der ligeledes bliver pligtig
at holde bygningerne vedlige, såvidt jeg ved og kan er
fare. Dog gives der til befaling af skoledirektøren, velb.
hr. Stiernholm, når brøst bliver anmeldt. Degnen er til-
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lige skoleholder for begge sognes ungdom, hvorfor ham
er tillagt løn 16 rdl. årlig, som skoledirektøren bør betale
ham, hvilke penge tages først af altrenes lysepenge, som
er 6 rdl. 4 mk. Resten indsamles af eller hos sognefolkene
efter gjort repartition. Men derimod er degnen forbunden
til at tage sig en medhjælper, når han ikke selv kan, for
mængdes skyld, bestride ungdommens undervisning.
8. På Seide kald er en eneste enke ved navn Elisabeth
Holst, min formand, sal. hr. Hans Lunges enke. Hun
nyder årlig pension 6 tdr. rug og 9 tdr. byg. Penge 2 rdl.
3 mk. af hver højtidsdags offer, som er år (lig) omkring
7 rdl. 3 mk. Af påskerenten får hun 5 ol æg og 2 skp.
rug. Af set. hansrenten 4 lispund ost, og af kvægtiendepengene 4 mk., hvilken pension var givet af min formand
i hans tid til daværende to enker, hvorover jeg under
skiftet efter ham indgik at betale lige pension årlig, da
samme tid blev 3 enker på kaldet, som alle kunne anses
for fattige enker. Her er ingen enkebolig.
9. Sal. hr. Bertram From, fordum sognepræst i Seide,
har givet til fattige præsteenker i Nørre og Harre herred
samt til hans begravelses vedligeholdelse, kapital 100 rdl.,
eller af mangel på enker, til disse sognes fattige. Kapita
len står her i Seide præstegårds bygning, forrentes og
uddeles årlig af mig efter fundationens indhold, som ord
til andet er indført i hr. de Hofmans 3. tome pag. 469.
De fattiges almindelige anstalter er i nogenledes drift
og orden efter landets fattige omstændigheder.
10. Foruden Seide præstegård er her til Seide kald en
anneksgård i Aasted by i annekset. Samme gård er af
hartkorn 3 tdr. 6 skp. 2 fjk. 1 alb., af hvilken jeg nyder
årlig, foruden tienderne, landgildes og hoveris penge
6 rdl. 4 mk.
Præstegårdens hartkorn er 11 tdr. 1 skp. 2 fjk. 1 alb.
Kan sås 6 til 7 tdr. rug, 10 til 12 tdr. byg, 24 til 30 tdr.
havre og avles 7 til 8 læs hø. Inventarium findes ikke.
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11. Her findes også kopi af fundationen om sal. hr.
Froms legat, hvorom er meldt nr. 9.
12. Intet.
Seide præstegård den 22. oktober 1771.
Ole Westergaard.

Durup og Tøndering sogne
1. Duurup præstekald ligger i Harre herred. Der til
hører 36 decimanter; består af to sogne. Duurup sogn
består af een by, Toustrup kaldet, og tre små torper,
nemlig Duurup, Duurupgård og Lund, ialt 93 tdr. hart
korn.
Tøndring sogn, een by Tøndring, en herregård Heigned, to møller, Heigned mølle og Bierre mølle, en enlig
gård, Tøndring hedegård, som dog har sin jord i Tønd
ring bys mark. Ialt 82 tdr. hartkorn, 18 husmænd. Og
som sognene har 36 decimanter eller gårdmænd og 18
husmænd, er familiernes tal 54. Det kan dog ej anses
for et vist tal, såsom her i sognene sker ofte forandrin
ger, og adskillige gårde er og bliver øde og ubeboede,
og nogle gårde bliver delt blandt de andre beboere. Hove
der omtrent 250; kommunikanter 160 til 180.
2. Hr. ritmester Myller på Heigned har jus vocandi til
begge kirker. Nuværende præst er kaldet af sal. hr.
oberstløjtnant Benzon og degnen af hr. ritmester Myller.
På præstekaldet er givet ekspektance til Christen Juul
af hr. ritmester Myller.
3. Duurup kalds indkomster er årlig ungefær 140 rdl.
Byrder og udgifter på samme har i de sidste 10 år,
det ene med det andet beregnet, ungefær været årlig
70 rdl.
Indkomsterne har før min tid og de første åringer, jeg
kom til kaldet, været bedre, end de nu er. Men formedelst
bønderne nu er blevet mere fattige end tilforn og ej for
mår til fulde at dyrke og beså deres jord og en del gårde

Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771

59

øde, er tienden meget liden, offer og accidenser endnu
mindre.
a) Tiendernes beløb 50 til 60 rdl. årlig, b) Mensal
eller beneficeret gods intet af. c) De 3 højtidsofre i alt
det højeste 30 til 32 rdl. d) Accidenserne 4 rdl. e) Præ
sten er årlig tillagt noget korn af Heigneds ejer ifølge
den kongelige befaling af dato 24. februar 1741, hvorimod
præsten holder katekisation i annekskirken hver lørdag.
Hvormeget samme korn egentlig skal være, ved jeg ikke.
Jeg nyder årlig derfor 24 rdl. af hr. ritmester Myller.
Kapellan ingen.
4. Hr. ritmester Myller til Heigned ejer begge kirkerne,
og dem nogenledes vedligeholder.
5. Den første præst her i kaldet, jeg ved navn på, er
hr. provst Wilberg, dernæst hr. Clemen Kierulf, hr.
Peder Splid, hr. Jachob Morsing og nu Jens Hvas, 47 år
gammel og har tjent i 19 år.
6. Degnekaldets indkomster er ungefær 24 til 26 rdl.
Degnen hedder Andreas Lyhne, ej studiosus. Han siger
sig at have holdt skole, før han blev degn, og har leveret
sal. hr. biskop Wøldike attest derpå. Nu holder han skole.
Kaldet af hr. ritmester Myller, 38 år gammel, 14 år væ
ret degn. Har degnebolig i Duurup i nogenledes god stand,
af degnen besørges vedligeholdt, efter amtmandens og
provstens foranstaltning, og ej jord dertil, uden en kål
have. Degnen nyder af hver td. hartkorn 1 fjk. rug og
1 fjk. byg, hvilket er en akkord, som er indgået med
forrige degn.
7. Til enden af degneboligen er bygget en skolestue til
begge sognes ungdom af hr. ritmester Myller på sognemændenes bekostning, og af dem skal holdes vedlige.
Degnen er skoleholder for begge sognes ungdom og ny
der til løn derfor 6 rdl. ifølge skoleforordningen.
8. En enke er i kaldet, hedder Juliana Elisabeth sal.
Peder Splids, og nyder årlig i pension 5 tdr. rug, 1 td.
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byg, 6 rdl. 4 mk. i penge. Er ingen enkebolig. Den pen
sion, som nu svares, er ved mindelig forening udlovet
af mine formænd, og til dato svaret af mig.
9. I kaldet er ej nogen stiftelser, legatum, donation til
fattige og gudelig brug, foruden de almindelige fattiges
anstalter.
10. Anneksgården har i 70 til 80 år været fra præsten
formedelst en akkord imellem hr. kaptajn Deichmand og
daværende præst, hr. provst Wiiberg. De efterkommende
præster har vel søgt at få den igen og i sin forrige stand,
men formedelst de ej har haft evne ved lovmål at udføre
deres sag, er den dem og fragået. Ligeledes er det og
med mig. Desårsag har jeg ladet mig den akkordere af
for årlig afgift 24 rdl.
Anneksgården er hartkorn 4 tdr. 6 skp. 2 fjk. Præste
gården er hartkorn 4 tdr. 6 skp., og avlen så lille, at det
næppe kan føde de til dets drifts fornødne folk og bæster.
Til præstegården er ingen inventarium.
11. ...
J. Hvas.
Roslev og Rybjerg sogne

1. Roslev præstekald ligger i Nørre og Harre herreder,
derunder er a) Roslev sogn, hvori er Roslev og Gamstrup,
b) Ryberg sogn, hvori er Ryberg, Ildberg, Hestbek,
Kirkebye og Yttrup.
c
o
X

Roslev sogn ...
Ryberg sogn .. .
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2. Velbårne hr. Stiernholm til Kieldgård har jus vo
candi til Roslev kirke; af ham er nuværende præst kal
det. Velbårne hr. major Geistler til Eskier har jus vocandi
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Rybjerg kirke, i hvis tilmurede sydportal der findes en døroverligger, hvori
er indhugget kirkens værnehelgen, bisp Nicolaus af Myra.

til Ryberg kirke, samme kalder 2 gange. Nuværende
degn er kaldet af velb. salig hr. justitsråd Hastrup til
Eskier. Af ekspektancer vides ikke.
3. Kaldets indkomster (mener jeg) kan være 226 rdl.,
nemlig:
Tienderne .............................................................. 140 rdl.
Anneksgården .........................................................
20 „
Højtidsofrene (NB. Her ofres ikke uden på
disse store højtidsdage) ..................................
42 „
Accidenser .................................................................
10 „
Smårente .................................................................
14 „

226 rdl.

Her er intet tillæg, legatum eller beneficium, ikke hel
ler kapellan.
4. Velbårne hr. Stiernholm til Kieldgård ejer Roslev
kirke. Hr. major Geistler til Eskier ejer Ryberg kirke,
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de er ingen tillagt pro officio, men holdes vedlige efter
ejernes behag.
5. Min formand var salig hr. Thomas Grønbech, hans
igen hr. Jens Ottesen Grønbech, og hans salig hr. Niels
Fastrup, videre ved jeg ikke. Jeg hedder Niels Christian
Stiernholm, er 33 år gammel og har tjent næsten 2 år.
6. Efter nuværende degns sigende kan hans indkomster
som degn anses 38 rdl., som skoleholder 12 rdl. 4 mk.,
er 50 rdl. 4 mk.
Han hedder Mads Lauritzen, er ikke studiosus. Har
været skoleholder, før han blev degn, og har endnu skole
at holde. Er kaldet af velb. justitsråd Hastrup til Eskier,
er 40 år gammel, har været degn 5 år. Har degnebolig,
som er nogenledes i stand, og besørges vedligeholdt af
degnen, men hvorfor af ham, vides ikke. Til degneboligen
er intet jord uden en liden kålhave ved huset. Degnen
nyder sin kornafgift i skæppen: 1 skp. byg af hver gård
mand i begge sogne, efter hvad konvention vides ikke.
7. I Ildberg by i Ryberg sogn er skolehus bygget op
til degneboligen af velb. hr. geheimeråd Reventlov til
Astrup, efter anseelse midt i begge sogne, og er den ene
ste hos os. Den skal holdes vedlige af ejeren til Astrup.
Degnen er og har været skoleholder deri siden han blev
degn, og er, som for er meldt, tillagt 12 rdl. 4 mk. årlig,
hvilken løn han modtager på Astrup, men efter hvad
anordning ved jeg ikke.
8. I kaldet er ingen enke, ikke heller enkebolig. Pen
sionen har ved mindelig forening tilforn været 24 rdl.
i rede penge, og intet videre.
9. I kaldet er ingen slags stiftelse, legatum eller dona
tion. De almindelige fattiges anstalter holdes således:
Af begge sognes beboere gives 38 skp. byg, som med
præstens og medhjælpernes samtykke uddeles noget før
jul til de fattige i lighed efter deres trang.
10. Foruden præstegården er anneksgård beliggende i
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Kirkebye i Ryberg sogn af hartkorn 4 tdr. 5 skp. På
præstegårdens avl kan holdes 4 bæster, 6 køer og 10 får,
dens hartkorn er 6 tdr. Dertil er intet inventarium.
11. Hofman, en gi. ritual og de fattiges protokol.
12. Intet.
Roslev præstegård den 6. december 1771.
N. C. Stiernholm.

Hjerk og Harre sogne

1. Præstekaldet her hedder Hierch og Harre og ligger
i Harre herred. Decimanternes antal beløber sig til 72.
Hovedsognet Hierch består af 3 byer, Hierch, Bailum
og Wium, og dets hartkorn 234 tdr. Annekset Harre iligemåde af 3 byer, Harre, Sønderup og Dalstrup, hvis hart
korn er 104 tdr. Husmændenes antal er nu i begge sogne
28, familiernes 107. Personernes antal i begge sogne om
trent med gamle, gifte, ugifte, unge og børn 520, og
kommunikanternes antal 262.
2. Hr. kammerråd Schow på Bustrup ejer nu Hierch
kirke, og dertil har jus vocandi, og s. t.5) etatsråd Niels
Ryberg i Kiøbenhafn Harre kirke med jus vocandi. Hierch
kirkes ejer kalder 2 gange, da ejeren af Harre kirke kun
een gang. Hr. etatsråd Ryberg har kaldet nuværende
præst og degn, men ingen ekspektance er der (såvidt
vides) givet på disse embeder igen.
3. Mit kalds indkomster, det ene år med det andet,
indbringer i alt 300 rdl. Tiendernes beløb er ungefærlig
208 rdl., anneksgårdens (thi mensalgods er her ej til kal
det) 8 rdl., højtidsofrenes til påske, pinse og jul 51 rdl.
(andre dage ofres ej a parte her). Accidensernes 16 rdl.
Af æg og kage samt kvægtienden af begge sogne 18 rdl.
Slet intet tillæg, legatum eller beneficium er her ved
kaldet. En huskapellan var her i kaldet, førend min an
komst, navnlig hr. Søren Bregenholm, og er her endnu,
som nyder en godvillig gave i løn uden nogen tjeneste,
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foruden kost, kammer, lys, varme, opvartning og klæde
tvæt.
4. Ingen flere kirker er her i sognene end anført er
ved 1. post, hvis indkomster ejerne selv oppebærer, men
holder dem ej alt for vel i stand, dog har lovet med (det)
første at reparere dem.
5. Hvor mange præster her har været i kaldet siden
reformationen har jeg ej kunnet få oplysning om. De
2 sidste før min ankomst kan huskes, nemlig sal. hr.
Henrich Morsing og min formand sal. hr. Søren Bøgeschow. Nuværende præst hedder Lauridtz Arrøe, 38 år
gammel, og har været nu i embedet på andet år.
6. Degnekaldets indkomster kan beregnes til 60 rdl.
Den nuværende degn, Christen Necolai Hiardemaal, er ej
studeret, men har været skoleholder i nogle år i Kreiberg
sogn og holder endnu skole i skolehuset ved degneboligen.
Han er af s. t. hr. etatsråd Ryberg i Kiøbenhafn kaldet
til degn og er nu 24 år. Han har været degn i 2 år. Hans
iboende degnebolig holder han selv nogenledes istand.
Han, såvel som andre degne i Salling, må selv holde den
vedlige, da den af samtlige lodsejere eengang for alle er
opbygget. Men slet intet hartkorn er tillagt degneboligen.
Hans kornafgift nyder han på skæppen, nemlig en skp.
byg af hver mand i sognene, men hvorfor loven ikke føl
ges, vides ej.
7. Skolehuset i hovedsognet Hierch, bygget i enden af
degneboligen, hvortil begge sognes ungdom efter fundat
sen af 21. juli 1740 er pålagt at gå til undervisning.
Samtlige lodsejere i sognene har i begyndelsen opbygget
den, men sognemændene holder den efterdags vedlige.
Degnen tillige med en anden antaget skoleholder under
viser børnene i læsning, skrivning og regning, og derfor
årlig er tillagt 16 rdl. i løn, hvilken største lodsejer i
sognene skulle være ham ansvarlig for, men han har end
nu ej til dato kunnet få sin løn fuldt ud.
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8. For nærværende tid er her 2 enker i kaldet. Den
ene hedder Ytte Schytte, sal. hr. Morsings, den anden
Inger Steenbloch, sal. hr. Bøgeschows, til hvilke efter
provstens og to præsters ansættelse skal svares, og sva
res endnu, 5 tdr. rug, 9 tdr. byg, 2 tdr. havre, 3 rdl. hver
højtidsdag, 4 lispund ost, 6 ol æg, 1 rdl. 1 mk. 8 sk. af
kvægtienden og 5 påskekager, hvilken indretning er sket
for næsten 40 år siden.
9. Min formand, velærværdige hr. Søren Bøgeschow,
har givet 100 rdl., hvoraf renterne årlig, 4 rdl., uddeles
til begge sognes fattige på nytårsdag af sognepræsten
i medhjælpernes nærværelse, hvis navne indføres i en
dertil indrettet bog, og skal samme kapital blive stående
i præstegården, og dekorteresfi) successorerne mand efter
mand i købesummen, hvilken donation er af vor allernådigste konge konfirmeret den 30. november 1770.
10. Her er anneksgård til præstegården, beliggende i
Harre sogn, og er i alt 3 tdr. Præstegårdens eget hart
korn er 9 tdr. hartkorn, og kan dertil det ene år med
det andet sås 8 tdr. rug, 10 tdr. byg og 30 tdr. havre,
og derefter avles imellem 50 til 60 læs. Men ingen inven
tarium ved præstegården.
11. ...
12. Intet.
Underdanigst forfattet af L. Arrøe.
Hierch præstegård den 20. maj 1772.
Nautrup, Sæby og Vile sogne
1. Nautrup præstekald med sine annekser Sæbye og
Wiile ligger i Harre herred, og har Nautrup som hoved
sognet 21 decimanter, dertil hører 3 torper: Glynge, Byestæd og Kiær, 85 tdr. hartkorn, husmænd 20, familiernes
tal 41, hoveder omtrent 130, kommunikanter 116.
Sæbye sogn med Grynnerup og Snabe, 12 decimanter,
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54 tdr. hartkorn, husmænd 8, familiernes tal 20, hove
der næsten 55, kommunikanter 43.
Wiile sogn 11 decimanter, 41 tdr. hartkorn, 18 hus
mænd, familiernes tal 29, hoveder omtrent 80, kommu
nikanter 58.
2. Til disse kirker har kongen jus vocandi. Han har
kaldet nuværende præst. Degnen er kaldet af sal. biskop
Wøldike. Om nogen har ekspektance på Nautrup kald,
ved jeg ikke.
3. Nautrup præstekalds indkomster er 130 rdl., samme
er det og anslået for i kancelliet. Tynger og udgifter på
samme har i de 10 sidste år, det ene regnet med det an
det, været næsten 50 rdl. årlig. Indkomsterne, såvel for
min tid, som i de første åringer, jeg kom til kaldet, har
været bedre end de nu er, årsagen dertil er, beboernes
tilstand bliver årlig siettere, så de ikke kan drive avlen
tilfulde, dels og en del gårde aldeles øde. Følgelig for
mindskes tienderne tillige med offer og accidenser.
a) Tiendernes beløb årlig 40 a 46 tdr. rug. b) Mensalog beneficeret gods intet, c) Højtidsofre i det højeste
en offerdag 12 a 14 rdl., bliver for påske, pinse og jul
ialt 42 rdl. d) Accidenser 8 a 10 rdl. e) Til Nautrup
præstekald er kirkens kvægtiende henlagt første gang
1671 som en hjælp til brøds og vins holdelse. Ved inspek
tionens consens7) og siden kontinueret 1677 og 78, uag
tet disse beviser af stiftskisten, blev jeg dog nødt til af
Niels Qvistgaard, som da boede på Ostergaard, og ejede
Nautrup kirke, at holde en proces med ham derom til
højesteret for at konservere det ringe tillæg. Samme blev
mig og tilkendt ved højesteretsdom, som jeg har løst, og
skal, næst Guds hjælp findes i Nautrup til min efter
kommer.
Her er ingen kapellan.
4. Her er 3 kirker: Nautrup, Sæbye, Wiile. Nautrup
kirke ejer mons. Kiærulff til Østergård. Sæbye kirke

Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771

67

mons. Qvist ved Sallingsund, Wiile kirke hr. Hvass i
Duurup v. broder justitsråd Lindenpalm de Hvass. Nau
trup og Sæbye kirker behøver reparation, men Wiile
kirke i skikkelig stand.
5. Den første præst ved jeg er hr. Søren Jeged, 2. hr.
Christen Lassøn, 3. hr. Peder Knudsøn, 4. hr. Jens An
dersøn, 5. hr. Jacob Christensøn, 6. hr. Morten Giestæd,
7. hr. Marius Buch, 8. hr. Thomas Braad, 9. hr. Lars
Hvidberg, 10. hr. Alexander Basballe, 11. hr. Anders Knie,
12. hr. Wilhelm Adolph Worsøe, 13. Hans Holm, 63 år,
tjent 21.
6. Degnen angiver sit kald på 20 rdl. årlig. Hedder
Jacob Thorning, ustuderet, og siger han har holdt skole,
før han blev degn, hvorpå han har leveret attest til sal.
biskop Wøldike. Han holder endnu skole, og er kaldet
af sal. biskop Wøldike. Gammel 43 år, har været degn
i 10 år, og har degnebolig i Nautrup, i nogenledes stand
og holdes vedlige af degnen efter amtmandens og prov
stens anordning. Til degneboligen er intet jord, uden
alene en lille kålhave. Han nyder sit korn på skæppen
efter akkord som hans formand.
7. Til enden af degnehuset i Nautrup er skolen bygget
af sal. madame Basballe på sognets bekostning, og holdes
vedlige af sognemændene, og nyder degnen derfor årlig
6 rdl. samt 10 rdl. til en skoleholder i annekserne efter
øvrighedens anordning.
8. Her er nu ingen enke i kaldet, men i de første år,
jeg kom hertil, var en enke ved navn Anna Høyer, sal.
Basballes. Hun fik årlig i pension 2 tdr. 4 skp. rug, 2 tdr.
4 skp. byg, 8 brød, hver offerdag 2 rdl., 2 ol æg og 2 lis
pund ost. Hvadenten samme var en akkord af mine formænd, eller det er sket af provsten, ved jeg ikke.
9. Her er hverken stiftelse, legatum eller donation til
fattige og gudelig brug, uden de almindelige fattiges
anstalter.
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10. I Grynnerup et annekssted på 1 td. 4 skp. hartkorn,
som i hr. Thomas Braads tid er bortsolgt af kongen,
formedelst skatternes restance, dog de 3 tiender reser
veret præsten.
I Wiile et stykke anneksjord hartkorn 1 skp. 3 fjk. 1
alb., hvoraf jeg årlig nyder 1 lam og 2 ol sild.
11. Ved Nautrup kald findes kirkebogen, de fattiges
bog, Hofmans samlinger, 3 bibler, 3 postiller, 3 salme
bøger, som er mons. Stistrups8) legat, og ej videre.
Nautrup præstegård den 28. oktober 1771.
H. Holm.
Fur sogn

1. Fuur præstekald er en eneste kirkesogn, ligger i
Harre herred. Dertil hører 66 decimanter; består af 7
byer, og 160 tdr. hartkorn, item af 32 husmænd, 104
familier i alt, omtrent 530 hoveder. Kommunikanternes
tal er henimod 400.
2. For nærværende tid har Hans kongelige Majestæt
jus vocandi til Fuur kirke, da kirken med jus vocandi
ejes af en upriviligeret, som ej kan exercere9) sit jus.
Nuværende præst er kaldet af sal. hr. Peter Enevold
Braes, da ejer til Kokedahl og Fuur land, degnen af sal.
hr. Niels Linde til Tirsbæch. Her er ingen ekspektance
givet til nogen.
3. Fuur kalds indkomster, som i sidste år meget er for
mindskede, formedelst indfaldne misvækst og tunge skat
ter, kan beløbe i alt 132 rdl.
a) Tiendens beløb af 160 tdr. hartkorn à 3 mk. er 80
rdl. b) Mensal- og beneficeret gods er intet tillagt, c) De
3 store højtidsofre kan ansættes for 36 rdl., thi på de
andre fester ofres ikke, d) Accidensernes beløb kan være
årlig 16 rdl. e) Til præstekaldet er intet legatum eller
beneficium. Men siden landet er omflydt med vand, og
beboerne mestendels bruger fiskeri, har præsten af arilds
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tid nydt sin del både af ål- og sildefangsten, som i nogle
år meget er aftaget. Og derfor ikke her ansættes for
noget vist, siden det forbruges til husholdningen.
I kaldet er ingen kapellan.
4. Fuur kirke ejes nu af præsteenken i kaldet, madame
Appelone Berregaard, sal. hr. provst Arrøes, som har
købt den ved auktion, og af hende for nylig med anselige
bekostninger er repareret.
5. Series pastorum fra reformationen ses af en tavle
bag prædikestolen i Fuur kirke med denne inskription:
Fra reformationen har, her disse præster været, Gud
Os i mørke lyset bar, Hans navn vær ævig ærit: 1) hr.
Niels Sørensen Alling, 2) hr. Niels Andersen Siørup,
3) hr. Daniel Diderichsen Nested, 4) hr. Jens Christen
sen Ørum, 5) hr. Christen Nielsen, døde palmelørdag
1667, G) hr. Willatz Lauritzen Ringholm, døde i marts
1670, 7) Mogens Castensen, døde 1672, 8) magister Pe
der Lauritzen Schive, døde den 15. januar 1695, 9) hr.
Jochum Jørgen Christophersen Høyer, døde palmelørdag
den 17. marts 1731, præst 42 år, 10) hr. Niels Ifversen
Arrøe, døde den 1. januar 1768, præst 36 år. Nærvæ
rende sognepræst hedder Iver Nielsen Arrøe, nu 39 år
gammel, var sin fader, sal. hr. Niels Iversen Arrøe, i
embedet adjungeret på 4. år. Efter hans død har været
sognepræst næsten i 3 år.
6. Degnekaldets indkomster efter degnens angivelse
kan anses for noget over 30 rdl. i alt. Nuværende degn
hedder Ole Rasmussen Schive og er studiosus, er tillige
skoleholder for Fuur skole. Kaldet til degn af sal. hr.
Niels Linde til Tirsbæch. Er nu 55 år, har været degn
næsten 31 år, og har degnebolig opbygget af forrige kir
kens ejer, som er i god stand og holdes vedlige af deg
nen selv efter kongelige allernådigste reskript derom.
Har intet jord til degneboligen, nyder ikke heller degne
trave, men får sit korn i skæppen og det alene i byg,
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som kan beløbe sig til 11 tdr., når det uden restance kan
indkomme. Denne kornafgift til degnen er efter en gam
mel vedtægt, som har været sålænge man kan mindes,
hvortil oprindelsen ikke vides.
7. For Fuur sogn er et skolehus af ny opbygget anno
1731 af daværende Fuur lands ejer, sal. hr. Anders Kiærulf til Søedahl, hvorpå hans efterladte enkefrue (nu sal.)
Margarethe Dorethea Braes erholdt allernådigst konfir
meret fundats af 28. august 1739 — hvorpå Fuur lands
ejer var forpligtet at holde skolen vedlige af den kapital,
som dertil er henlagt. Nuværende degn Ole Rasmussen
Schive, som er studiosus, er tillige kaldet til skoleholder
af hr. Peter Enevold Braes, på den kondition10), at han
stadig holder sig en medhjælper i skolen, som han selv
koster og lønner, siden skolebørnenes tilvoksende mængde,
særdeles om vinteren, ikke af en person rettelig kan be
styres. Dette skoleholderi har degnen således på fore
skreven måde i 22 år forestået. Da ham efter ovenmeldte
konfirmerede fundats er tillagt i løn årlig 12 rdl., som
gives af landets ejer af den dertil henlagte kapital, så
svares og af landets beboere årlig 6 tdr. rug, 5 tdr. byg
og 1 rdl. i penge til at købe en tønde byg for, item 11
læs lyng, 52 læs tørv af den slags, som der på landet
er at bekomme, ret efter bemeldte fundats’ videre formeldning.
8. I Fuur kald er en enke, som hedder Appelone Berregaard. Får årlig 28 rdl. i pension, hvilket vel er mere
end hende efter loven af kaldets indkomster kunne til
komme. Men er skænket hende ved mindelig forening
som en godvillig gave af en søn til sin moder. Enken har
her ingen enkebolig.
9. Her i kaldet er en donation af sal. hr. Anders Kiærulfs enkefrue, sal. Margarethe Braes, stiftet ved den førbenævnte allernådigst konfirmerede fundats, dateret Ro
senborg slot den 28. august 1739, hvorved af bemeldte
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frue er givet 1000 rdl., som stedse skal forrentes i Fuur
land med 5 pct. årlig, hvoraf 4 fattige nyder ugentlig
1 mk. Resten til skoleholderens løn og skolehusets ved
ligeholdelse. Distributionen af de 4 mk. til de fattige sker
hver søndag af præsten efter tjenesten. Derforuden hol
des de almindelige fattiges anstalter også i sin orden,
hvilket samlingen i Schive hvert år om de fattiges væsen
og protokollen derover videre udviser. Førommeldte stif
telse og donation af fru Braes er trykt blandt Hofmans
Samlinger af publiqve og private stiftelser og gemmes
ved præstegården.
10. Til Fuur præstegård er ingen anneksgård. Præste
gårdens hartkorn er 5 tdr. og 2 fjk., kan sås 6 a 8 tdr.
rug, ligesåmeget byg og 4 tdr. havre. Der efter avles, lige
som afgrøden er, 24 a 30 tdr. rug, ligesåmeget byg. Havre
er her af ingen betydning, da ikke en kærv aftærskes,
men fortæres i foder til bæsterne. Ved præstegården er
intet inventarium.
11. ...
12. Intet.
Fuur præstegård den 24. oktober 1771.
Iver Arrøe.
NOTER
D Præsteviet missionær. 2) Underdanighed. 3) Adlet. 4)
Stedsevarende. 5) Salvo titulo, med forbehold af titlen. Anven
des når man undlader at anvende en mands titel eller hans
fulde titel. 6) Afkortelse. 7) Samtykke. 8) Se Hindborg her
red, note 12. 9) Anvende, udøve. 10) Betingelse.

Lundgaard Hovedgaard
under Morten Jensen 1836-1870

Gammelstrup Sogn, Fjends Herred
Af Jens Østergaard

Lundgaard er en gammel herregaard. Den første beva
rede nævnelse af den er i et tingsvidne af 8. juni 14541)
angaaende Adelaa ved Løvelbro, hvor Isac i Lundgardh
omtales medvirkende. 1693 solgtes den af oberst Wolf von
Buchwald til Gudumlund til Thøger Ostenfeld (død 1725)
og hustru Sara Rasmusdatter Overgaard2). Ved yder
ligere køb af bøndergaarde gjorde de den til en komplet
hovedgaard. Christian Peder Friis, der blev ejer af den
1730, tilkøbte kirker med betydelige tiender og yder
ligere fæstegaarde, og under hans efterslægt, som besad
gaarden indtil 1808, var dens bøndergods 1790 omtrent
320 tdr. hartkorn3). Da landboreformerne satte ind i
slutningen af 1700-tallet, blev mange steder bønder
godset efterhaanden delvis eller helt frasolgt herregaardene til selvejendomme. Det skete fuldstændigt for
Lundgaard i aarene c. 1796—1808, som derefter var en
proprietærgaard. Lundgaards jorder laa omkring gaar
den, og dens agerjorder blev drevet i den sædvanlige
11-marks-drift, hvorved den ikke skilte sig ud fra de
omliggende bøndergaarde, men forholdene sammen med
den betydeligere heste- og kvægbesætning gjorde, at
den var en foregangsgaard for sognet og egnen.
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I 30-erne i forrige aarhundrede kom en af smaa kaar
født mand, Morten Jensen, i besiddelse af gaarden, og
under hans ledelse og iøvrigt bistaaet under stigende
konjunkturer, skulle gaarden opleve en straalende periode.
Slægten og ungdomsaarene

Morten Jensens bedsteforældre var boelsmand og
møller Morten Jensen (født c. 1731) og hustru Ane
Kathrine Pedersdatter (født c. 1744)4) i Sebber-Lundby
Sogn, Aalborg Amt. Deres søn var murer og husmand
Jens Mortensen*), efter faderens erhverv ogsaa kaldet
Møller (født c. 1768), boende i Kjølby i Farstrup Sogn,
gift med Else Laustdatter (født c. 1776). Murer Jens
Mortensen og hustru havde mange børn, af hvilke Morten
Jensen^) født i Lundby og hjemmedøbt den 11. maj
1802, var den ældste.
Allerede den 1. maj 1815, omtr. 13 aar, kom Morten
i tjeneste hos købmand Palle Møller Lunøe i Løgstør7),
han havde en stor og anset forretning. I købmand
Lunøes tjeneste forblev Morten i 14y2 aar til den 1.
november 1829. Umiddelbart efter han havde forladt Løg
stør, skrev Lunøe ham et glimrende testimonium paa
stemplet papir, hvoraf det bl. a. fremgaar, at han i
den lange tjeneste, „fornemmelig som Assistent ved mine
Handelsforretninger, i hvilken Tid han ved sit Forhold
i et og alt, har givet mig de bedste og umiskendeligste
Beviser paa udmærket Troskab og Redelighed ... men,
en stedse stigende Lyst til Landvæsenet, hvori han be
standig, ved nyttige Skrivters Læsning, søgte at samle
sig saa mange Kundskaber muelig, bestemte ham om
sider til ganske at opofre sin Fremtid derfor ..." —
Ind imellem har han været soldat og staaet ved kystmilicen.
Hans første tjeneste ved landbruget var fra d. 1. no
vember 1829 til d. 1. maj 1832 som forvalter for kammer-
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junker J. C. de Mylius paa herregaarden Aarupgaard8)
(14 tdr. hartkorn) i Vindblæs Sogn, Aalborg Amt, og
derefter et halvt aars tjeneste som avlsbestyrer paa den
store herregaard Aagaard (68 tdr. hartkorn) i Vester Han
Herred. I februar 1834 træffes han som forvalter paa
Nørgaard Hovedgaard9) (30 tdr. hartkorn) i Grinderslev
Sogn, Viborg Amt. Nørgaard ejedes paa den tid af Maren
Sommer Qvistgaard, enke efter Iver Qvistgaard (død
1830).
Køb af Lundgaard
I 1836 gør Morten Jensen, da forvalter paa Nørgaard,
det store spring, idet han ved købekontrakt af d. 21.
december dette aar af kammerraad Ole Bering kommer
i besiddelse af Lundgaard10), Fjends Herred. Af skødet
af d. 15. juni (læst d. 19/g) 1838 fremgaar det, at købet
omfattede: Lundgaard Hovedgaard, af fri takst hart
korn 17 tdr. 2 skpr. 3 fdk. 2% alb. samt ufrit (contribuabelt) hartkorn omtr. 6 skp.11) tillige Mønsted
Kirke med tilhørende korn- og kvægtiende af noget
over 97% tdr. hartkorn. Købesummen var 14000 rbd.
O. Bering havde forbeholdt sig forskellige ydelser,
nemlig: Bolig for sig og sin hjemmeværende familie
og tjenestefolk i den vestlige ende af hovedbygningen
(70 alen lang), samt 8 tdr. rug, 5 tdr. byg, æg, kar
tofler, 25 læs skudtørv m. v., hvilke præstationer an
sattes til 100 rbd. aarlig kapitaliseret til 500 rbd.,
der sammen med ovennævnte beløb udgjorde den ende
lige købesum: 14500 rbd. Paa gaarden hvilede en for
hæftelse til Nationalbanken paa 8000 rbd. og til Bering
udstedtes en panteforskrivning paa 4500 rbd. (begge
værdier aflyst i 1870erne). Morten Jensens udbetaling
har været 1500 rbd.
Oprindeligt bestod Lundgaard Hovedgaard af 407,3
tdr. land (hartkorn 22,7 tdr.)12), men i slutningen af
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Lundgaard Hovedgaards jorder ved aar 1815. Grænserne for frasolgte
parceller er angivet med skygge.

1790erne og følgende aartier frasolgtes 10 parceller13),
der dels mod øst blev bebygget som landejendomme
og kaldtes (kaldes endnu) Lundgaards Mark og dels
mod nord og vest blev overtaget af gaarde i omegnen.
Lundgaards areal udgjorde, da Morten Jensen købte,
302,7 tdr. land, men kun ca. 180 tdr. land14) var under
plov, resten var eng, uopdyrket hede og mose.
Den nye matrikel var under udarbejdelse, og da den
faa aar efter traadte i kraft d. 1. januar 184415), gik
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den reducerede hovedgaards hartkorn ned til 16,1 tdr.
Bering med familie og paarørende havde i de føl
gende aar tilhold paa Lundgaard10). Hans hustru Elisa
beth Kirstine, født Selmer, var død forud d. 5. februar
1835, 58 aar. Hos sig havde han to ugifte døtre, pen
sioneret major Michael von Westerholt (ugift), tjener
Laust Thomsen (senere gaardejer og skolelærer i Gammelstrup) og efter ham hans 2 aar ældre broder Jens
Thomsen, samt deres gamle pige Maren Nielsdatter fra
Ørslevkloster Sogn. Bering døde d. 8. december 1845,
885/i2 aar. Døtrene og major Westerholt (død d. 9. ja
nuar 1851 paa Staarupgaard, 89 aar) var fraflyttet
før 185017).
Familie og livet inden døre
Morten Jensen blev d. 4. maj 1837 i Grinderslev
gift med Mette Kirstine Qvistgaard (født d. 22. juli
1805)18) fra Nørgaard, hvor brylluppet vel har staaet
hos svigermoderen, og hvor Morten Jensen havde tjent
trofast som forvalter (eller bestyrer) i nogle aar. Men
sorgen meldte sig hurtig i det nye hjem; Mette Kirstine
døde allerede d. 9. oktober samme aar. Aaret efter,
d. 30. oktober 1838, blev Morten Jensen gift i Grinders
lev med sin første hustrus søster, Johanne Kirstine
Qvistgaard (født d. 6. november 1811 paa Nørgaard).
De havde tre børn, nemlig: Christian Jensen (født
d. 6. december 1839), Ivar Qvistgaard Jensen (født d.
2. november 1841) og Mette Kirstine Jensen (født d.
27. september 1843). Sorgen blev faa aar efter atter
en tung gæst paa Lundgaard: Johanne Kirstine døde
d. 30. januar 1845.
Til børnene, da de naaede den skolepligtige alder,
var engageret huslærer, 1850 cand, theol. H. P. Andrea
sen10) og 1852—53 student Frederik Benedict Møller20),
sidstnævnte var søn af provst Jens Møller, Breum Præ-
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stegaard (senere kapellan hos faderen og til sidst sogne
præst for Rønninge-Rolfsted menigheder). Fr. B. Møller
skriver i sine erindringer nogle træk fra sit ophold paa
Lundgaard, nemlig: „Det var bestemt, at jeg skulle ud
et aar som huslærer ... Jeg tog da til Lundgaard ...
hvor jeg skulle forberede to drenge til latinskolen og
læse med en lille pige ... Der var ikke fortepiano
på gården, og jeg udtalte for Morten Jensen mit savn.
„Om han ikke satte pris på, at lille Mette lærte at spille“,
spurgte jeg. Dette spørgsmål bragte snart hans sind i
oprør; nej, hun skulle ikke være som en af disse lærde
damer, der kan tale tysk og fransk, men som ikke kan
lave en ret grød. Men kunne det glæde mig, måtte jeg
gerne tage til Vium Præstegård og købe et instrument,
som var tilfals der. Dette tilbud modtog jeg da med stor
glæde“. Fr. B. Møller skriver videre, at han var for ung
og for lidet udviklet til at være lærer, og han fortsætter:
„Ofte, når jeg tænker på, hvad jeg forsømte over for disse
børn, beder jeg: „Tilgiv mig min skyld“. Jeg, som den
gang nylig var sluppet ud af skolen, hvor der brugtes
megen pryglen over for disciplene, og jeg, som vidste,
hvilken demoraliserende indflydelse pryglesystemet med
førte, burde have set, at prygl nedlægger kun ond sæd.
Jeg mindes aldrig, enten når vi havde litteratur, historie
eller religion, at jeg har givet dem et varmt ord, der
kunne gå dem til hjerte, men jeg nøjes med bogens hårde
stene i stedet for det levende ords brød“. — Aaret efter
førte Møller de to drenge til Viborg, hvor de blev optaget
i latinskolens realklasse.
Af personale til gaardens drift inde og ude havde
Morten Jensen ved folketællingsaarene 1840—7021) føl
gende: Som husbestyrerinder 1850 Caroline Langballe
(Aarhus), 1855 N. Soetmann (Aarhus), 1860—70 Chri
stiane Oline Scherup (Aalborg). Som forvalter nævnes
1870 sønnen Iver. Af gartnere nævnes 1840—45 Niels
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Christian Jensen (broder til ejeren), 1860 Frederik Jen
sen (Ørslevkloster Sogn) og 1870 Niels Gravesen (Fur).
Af kvindelige tjenestefolk var antallet 4—6 og mand
lige 11—14, i sommertiden antagelig flere.
Om forholdet mellem Morten Jensen og hans tjeneste
karle meddeles22) : „Morten Jensen ville under arbejdet
have meget bestilt, og gik det ikke tilfredsstillende fra
haanden, kunne han let blive hidsig, og det kunne
trække op til prygl, men vreden gik hurtig over. Karle
ne, der ofte var fra egnen, ville dog gerne tjene ham
og blev tit paa gaarden i flere aar; de lærte af hans
praktiske dygtighed i mark og i stald, og der var god
orden, som ogsaa værdsattes, under arbejdets gang;
af hans karle blev de, som kendes bosiddende i nær
heden, gode samfundsborgere, og bad de ham om plov
bed eller lignende, fik de altid hjælp“. Han forstod at
værdsætte og fremhæve en karls gode egenskaber. Et
eksempel herpaa maa nævnes. Da den 17aarige Anders
Jensen (senere snedker paa Lundgaards Mark) efter et
aars tjeneste d. 31. oktober 1855 paa Lundgaard rejste
derfra, gav Morten ham i skudsmaalsbogen de anbefalen
de ord: „saavel for sin Opførsel som for sin Opmærk
somhed og Paapassenhed for sine Gjerninger, mit bedste
Vidnesbyrd“.
Et par mennesker, som i nogle aar havde ophold og
tjeneste paa Lundgaard og senere hen stærk tilknyt
ning til den, maa gives en nærmere omtale.
Jens Hansen23) født i Gammelstrup, tjente 1840, 27
aar gammel, paa Lundgaard. Han blev kaldt „stærke“
Jens Hansen og omtales som værende i besiddelse af
betydelige kræfter (se ogsaa om ham i det følgende
under omtale af slavekrigen). Det fortælles, at det hændte
engang paa Lundgaard : et spænd heste kunne ikke
trække et læs gødning op af møddingen. Jens Hansen
indgik i et væddemaal om et par træsko og en flaske
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brændevin mod at kunne trække læsset op. Han vandt,
men hans træsko gik itu; dog prisen var et par nye
træsko og en flaske brændevin. Hans gode kræfter synes
ikke at have ført ham op til velstand. Han boede nem
lig senere som inderste og daglejer hos Christian Kjærulfs (nedenf. nævnt) paa Lundgaards Mark, gift med
Mariane Jeppesdatter fra Thorum. Han oplevede en høj
alder, 1880 var han 87 aar og var enkemand — og han
nød fattigunderstøttelse.
Christian August Kjærulf24), født 1829 i Sahl, tjente
i fem aar, 1847—52, paa Lundgaard. Han blev (før
1855) gift med Mette Marie Andersdatter, datter af
Anders Jensen og hustru Ane Markusdatter, boende i
en lille gaard mod øst paa Lundgaards Mark. Christian
Kjærulf og hustru overtog hendes forældres hjem. De
blev stamforældre til den slægt, som gartner P. K. Knud
sen paa Lundgaard (se nedenf.) giftede sig ind i og i
nutiden lever som 3. generation i gaarden.
Jord, avl og kreaturbesætning
Lundgaards jordareal var — som foran nævnt —
som følge af bortsolgte parceller gaaet ned til 302,7
tdr. land, da Morten Jensen købte den, og agerjorden
har udgjort c. 180 tdr. land, de øvrige jorder var —
foruden gaardareal og have — 30 tdr. land: eng og
moser, „overdrevsgræs“ og lyngbrinker.
Om Lundgaards jorder skrives umiddelbart efter
18 1 525) : „Agerjorden er deels leret, deels sandmuldet
og deels skarpsandig, alt af meget forskellig Dybde med
rød Sand eller sort Ahl til Underlag“. Af boniteringen
fra aarene før matrikuleringen af 1844 fremgaar det, at
Lundgaards agerjorder var sat i takst fra 7 til 142C),
de var altsaa af varierende godhed, delvis noget over
middel takst, især bedst mod syd, vest og delvis nord
for gaarden.
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Agerjorden var 1683 opdelt i 11 skifter („Falid“, ogsaa kaldet „giøer“27), nemlig: 1. Nørleed, 2. Taulumbierig, 3. Tallbierig Damb, 4. Lerede, 5. Lundhøy, 6.
Meld, 7. Killmund, 8. Østerleed, 9. Drengs Moesse, 10.
Bryrup Tofft og 11. Flye Agre, i alt 183,5 tdr. land.
De besaaedes i 5 aar: 1. aar med byg og boghvede og
de følgende aar med rug og havre, derefter i hvile i
6 aar. Marknavnene synes forsvundne 1815, thi paa
kortet fra dette aar over Lundgaard i anledning af
matrikuleringen nævnes de ikke. Omkring nævnte aar,
altsaa 1815, var sædskiftet i det væsentlige uforandret
med 5 aars udsæd og jorden „hviler i 8 aar efter
Angivelse“28), og der er grund til at regne med, at
sædskiftet op i 1830erne og i nogen tid derefter har
været af samme langvarige rotation.
Af efterretninger af 183829) om kreaturer og afgrøder
m. v., indsendt af sognepræst A. Ammentorp, Kobberup,
fremgaar det, at i Gammelstrup Sogn (med Lundgaard
og Fusager) var udsæden og foldudbyttet paa den tid:
145 tdr. rug giver 44= fold, 45 tdr. byg — 4 fold, 151
tdr. havre — 3% fold, 3 tdr. boghvede — 4 4 fold og
45 tdr. kartofler giver 7 fold. Desuden var der saaet
1 lpd. kløverfrø, 4 tdr. land var tilsaaet med vinter
raps, der gav 20 tdr. frø, og 4 tdr. land var tilsaaet
med hør. Der dyrkedes ikke hvede, bælgsæd, hamp, kom
men og humle.
Det fremgaar af denne efterretning, at foldudbyt
tet var meget lavt, hvilket naturligvis maa skyldes den
ringe mængde „magre“ staldgødning, der kunne samles
i mødding, til gødskning af markerne. Kartoflen havde
vundet indpas, men den lille udsæd har kun udgjort en
lille ager ved hjemmene til husholdning og næppe væ
sentligt til foder af f. eks. svin. Det rimelige udbytte
den gav, skyldes vel, at den „klatgødedes“ med faaregødning. Der er grund til at regne med, at kløverfrø,
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vinterraps og hør er blevet dyrket af Morten Jensen,
den nye foretagsomme ejer af Lundgaard, afgrøder,
som han havde lært at kende paa gaardene, hvor han
tidligere havde været og helt eller delvis havde haft
ansvaret for driften.
Senere, omkring 185930), angives det, at agerjorden
til Lundgaard udgjorde 220 tdr. land, altsaa en betyde
lig udvidelse af 40 tdr. land. Morten Jensen har lagt
kræfter til denne forøgelse. Det vides endnu at for
tælle, at han undertiden selv gik i mergelgraven for
at kaste mergel, hvilket tyder paa, at det vigtige jord
forbedringsmiddel har af ham været stærkt benyttet
til opdyrkning af raa jorder.
Først af kreaturopgørelsen af 186131) faar vi at vide,
hvor stor husdyrbestanden paa Lundgaard var paa den
tid, nemlig: 12 stk. heste og 1 føl, 2 tyre, 32 stude, 27
køer, 16 ungkvæg, 227 faar og 55 faar under 1 aar
samt 2 væddere af den finuldede, spanske merinos-race,
2 svin og 9 grise (under 1 aar), men ingen orne.

Teglværket og sorte jydepotter
I ovennævnte beretning af pastor Ammentorp^2)
meddeles videre, at i Gammelstrup Sogn „som Bibeskæf
tigelse findes 3 smaa [Teglværker], der kunne antages
aarligen at kunne brænde circa 6000 Teglsteen“. Af disse
fandtes det ene ved Lundgaard umiddelbart østen for
gaarden, hvilket fremgaar af Geodætisk Kort af 1878—
79. (Et andet teglværk fandtes paa Kirkebakken og
det tredje angives ikke).33) Under folketællingerne
1840—70 nævnes ingen teglbrændere eller arbejdere
beskæftiget ved teglværket, boende paa Lundgaard eller
i byen. (Først senere bor i et hus i Gammelstrup By
Kristian Nielsen^), født i Eising, gift med Karen fra
Skive Landsogn ; han kalder sig 1890 „Teglværker“
og havde sit levebrød paa Lundgaards Teglværk). Lund6
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gaards Teglværk producerede i aarene omkring 1908
aarlig 500.000 sten35), 1917 var det nedlagt.
Pastor Ammentorp skriver videre, at „som Bibeskæf
tigelse forfærdigedes til visse Tider paa Aaret paa 22
Steder i [Gammelstrup Sogn] de saakaldte sorte Jyde
potter, hvis Antal aarligen kan antages at beløbe sig
til 15 a 20.000 Stk. til en Værdi af 400 Rbd“. 1860
fandtes i Gammelstrup og Fusager 20 hjem36), som
forfærdigede jydepotter, men Lundgaard og hjemmene
paa Lundgaards Mark nævnes ikke som værende med
i denne enestaaende fra umindelige tider blomstrende
hjemmeindustri.
Bygninger og haven

En gaards bygninger og tilstødende have hører sam
men, de danner ofte en helhed; og er havens læbælter
og anden træbestand af kraftig dimension og højde,
forlenes stedet af disse med en enestaaende stemning
og hygge. Iagttageren faar den tanke, at paa et saadant yndefuldt sted har paa en tid boet mennesker,
der har haft fremsyn for træplantning, som i fremtiden
maa give bostedet et fornemt præg.
Saadan er det ved den gamle herregaard Lundgaard,
som i nutiden ikke mere er en herregaard. Inden for
dens ærværdige træplantning, der set udefra danner
et tiltalende skovagtig eksteriør, findes gaardens gamle
hovedbygning.
Hovedbygningen er (var i sin tid) beliggende i nord
siden af gaardanlægget. Dens opførelsesaar kendes ikke,
men den findes paa Lundgaards matrikelkort fra 1815,
og den skønnes opført i et af aarene 1810—14. Læng
den (øst-vest) er 70 alen og bredden omtr. 12 alen,
og den bestaar af kælder og stueetage. Den havde i
sin tid et taarnagtigt trappehus midt paa sydfacaden
(nu nedrevet) med hoveddør og kældernedgang. Syd-
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facaden er af gule mursten og nordfacaden af røde.
Taget er af rødt tegl. I kælderen findes en del kæmpe
stensfundamenter (fra meget gammel tid), pommerske
loftsbjælker, murstensgulv i to stilfulde mønstre og en
bikubeagtig „ovn“, sidstnævntes funktion i gamle dage
er ukendt (rimeligvis en bageovn).
Østfløjen (fornylig nedrevet) 28 alen lang, lav, bin
dingsværksbygning, hvilende paa en stærk kampestens
syld (maaske gaardens ældste hus) indeholdt folkestue,
bryggers, bageovn og bagestue samt mejeri. — De øvrige
bygninger, indeholdende karlekamre, stalde og lader m. v.,
er forlængst nedrevne (undtagen en mindre), og det er
vanskeligt nu at give dem en beskrivelse.
Haven er liggende mod nord og omgiver hovedbyg
ningen til den side samt mod øst og vest. Oprindelig
har haven været paa 2 tdr. land, og i sin tid er den af
Morten Jensen bleven udvidet til i alt omtrent 4,5 tdr.
land, og den nye havedel blev omgivet af brede læbælter
mod nord og vest.
Morten Jensen er — saavidt det kan ses — den første
af gaardens ejere, der havde gartner til haven, iflg.
folketællingen fra 1840. Han har rimeligvis efter ud
videlsen forøget dens produktion, der delvis sammen
med gaardens smaaprodukter : smør, æg og andre varer
er bleven ført til torvs i Viborg. Fru Johanne K. Jensen
skriver herom fra tiden omkring 1890—9637) : Vi havde
et stort gartneri, som bestyredes af en gift gartner,
P. K. Knudsen, med en gartnerlærling til hjælp. Der
blev kørt til Viborg torv hver lørdag, og de kørte
hjemmefra kl. 2 nat for at kunne være paa torvet i
rette tid. Foruden havens produkter havde gartneren i
vognen smør i smaa dritler med, og naar gartner Knud
sen kom tilbage, blev prisen og kvaliteten, især naar
det havde faaet prædikatet herregaardssmør, ivrigt dis
kuteret. Denne side af gartnerens betydningsfulde funk6*
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tion stammede fra Morten Jensens dage — den blev af
ham indført i gaardens drift.
I havens ældste del38) findes i nutiden nogle gamle
træer, som rimeligvis er plantet samtidigt eller umiddel
bart efter hovedbygningens opførelse, og deres alder
paa voksestedet maa nærme sig 150 aar. I nordsiden
findes saaledes en allé, som paa den side udgør havens
bedste del, bestaaende af ær og løn, i uregelmæssig
afstand, dog er allévirkningen — trods denne mangel —
god og af monumental styrke; ligeledes findes tre gamle
linde (parklind). I den vestlige, nyere del, staar to elme
træer (storbladet elm) tæt ved hinanden, stærkt med
taget af ælde, maaske 300 aar ; det største maaler i
omkreds 2^2 armspænd (c. 4 m, c. 1,3 m i diameter).
— I den gamle have har slægt efter slægt periodevis
haft deres rekreative tilhold. Paa gaardspladsen (borggaarden) har indtil for faa aar siden staaet to mæg
tige asketræer (maaske plantet c. 1780) ; i det ene
hængte en malmklokke, der kaldte til arbejde og til
„nætter“ (aftensmad), og som nu findes ved Højslev
Teglværk.
I nordsiden af haven findes en grav, som bliver kaldt
voldgraven; terrænet, hvor gaard og have ligger, har
et fald mod nord paa 15 fod, og det har næppe været
formet til borganlæg. — Lundgaard har ingensinde været
omgivet af volde og grave.
Indtægter og udgifter
For at faa kendskab til Lundgaards avlsgaards drift,
indtægter og udgifter, ville det være rart, om en regn
skabsbog havde været i behold, den ville give oplysning
om mange forhold, som nu ikke kan klarlægges — men
en saadan findes ikke.
Oplysninger herom bliver derfor et skøn paa grund
lag af litterære redegørelser, der findes fra den tid39).
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Indtægterne har omfattet vegetabilske og animalske
produkter samt afsætning af levende dyr. Afhændelsen
har fundet sted ved hjemmehandel og salg paa torvene
og markederne i Viborg og vel ogsaa i Skive; af mar
keder havde Viborg aarlig 5 og Skive 8.
Af korn har man rimeligvis solgt en del i Viborg
til bagerne og brænderierne — thi for videre udførsel
angives Viborg og Skive uheldigt beliggende.
Mejeriprodukter: smør og ost har man forfærdiget,
skønt folketællingerne ikke nævner særlige mennesker
beskæftiget ved frembringelsen. Smørrets ugentlige af
sætning skete som foran nævnt med gartnerivognen til
torvet i Viborg. Endvidere er der blevet pakket uld og
æg, hvilke varer er blevet forhandlet paa torvene, uld
maaske undertiden til uldhandlere.
Heste har man opavlet til egen fornyelse, dog er der
rimeligvis ogsaa afhændet en del.
Af kvæget har ungkvæget og især studene været en
dominerende vare. Studene var ved salget vel en 4—5
aar af velvoksen størrelse, halvfedet, saakaldet „staldet“
kvæg, der blev solgt til opkøberne henad mod foraaret
for at drives til markederne ved Husum, Itzehoe og
andre pladser, for endelig at fuldfedes paa marskengenes
gode græsgange inden slagtning40).
Det store faarehold har ogsaa været en rimelig ind
tægtskilde, det har oprindeligt bestaaet af det lille „hedefaar“, et lille spinkelt dyr med grov uld, men det var
nøjsomt og haardført; det kunne aarlig yde iy2 pund
uld paa to klipninger og slagtet 25—30 pd. kød. Med
indførsel af merinos væddere var bestanden bleven for
bedret og mere yderig — hvilket ogsaa nævnes af St.
St. Blicher 1839.
Svinet, vel af „den gamle, danske race“, har næppe
været af større betydning til salg.
Udgifterne omfattede lønninger til arbejderne (tjene-
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stefolk og daglejere), bygningernes fornyelse og vedlige
holdelse (deres brandassurance var 9980 rbd.)41), lige
ledes avlsredskabernes fornyelse og vedligeholdelse, ind
køb af bedre sædekorn og avlsdyr, samt amtstueskatter
ne42) (aarlig 1838—47 gennemsnitlig c. 183 rbd. og de
øvrige aar indtil og med 1870 c. 301 rbd.).

Marts-april-dagene i 1848
Slavekrigen
Politisk uro trak straks fra begyndelsen af aaret
1848 frem over Danmark. Kong Christian VIII døde d.
20. januar og kronprins Frederik udnævntes til konge.
Nyt ministerium dannedes d. 22. marts, 2 dage derefter,
d. 24. om morgenen, dannedes i Kiel den provisoriske
regering for Slesvig-Holsten. Endog samme dags tidlig
formiddag skete med Prinsen af Nør i spidsen — over
rumplingen af Rendsborg Fæstning og store dele af den
derværende garnison — undtagen nogle officerer — slut
tede de sig til oprøret, som hurtigt bredte sig. Beboerne
i Viborg og dens omegn blev af Viborg Stifts-Tidende
underrettet om begivenhederne, i reglen et par dage efter,
at tildragelserne havde fundet sted.
I Viborg og Skive43) dannedes frikorps til indøvelse
i vaabenbrug under duelige ekserceermestres vejledning.
Skive havde et korps paa 32 mand.
Den 29. marts afholdtes et betydningsfuldt møde i
Stændersalen i Viborg44), hvor afsendinge fra næsten
alle amtets sogneforstanderskaber og flere større og
mindre landejendomsbesiddere var til stede. Det ved
toges, at samtlige sogneforstanderskaber straks skulle
forfatte en fortegnelse over alt tilstedeværende mand
skab i alderen fra 16 til 60 aar, og dersom de var
villige til at deltage i aktiv tjeneste, bevæbnes med
gevær eller andet vaaben, navnlig lanser og dolke. Det
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overlodes til hvert sogns nærmere bestemmelse om ogsaa
oprettelse af et ridende korps.
Morten Jensen, der netop fra den 1. januar var
bleven formand for Kobberup Pastorats Sogneforstanderskaber (sogneraad), har rimeligvis været nærværende
ved nævnte møde i Viborg.
En anden mærkelig begivenhed var under fremmarch.
I slutningen af marts maaned, i løbet af faa dage45),
spredte et rygte sig fra syd mod nord op gennem
Jylland, at Slesvig-Holstenerne havde frigivet c. 600
mand, fra anden side nævntes c. 1000 mand, slaver i
Rendsborg Fæstning, og at de paa deres vej gennem
Jylland myrdede menneskene, plyndrede og afbrændte
boliger. Stifts-Tidende40) har ingen meddelelser om dis
se vilde rygter udover den 30. marts, at „Hovedgaarden
Haraldskjær skal være afbrændt ved Ildsvaade“ — altsaa ikke afbrændt af slaverne, som rygtet havde meldt.
Det vides endnu at fortælle, at Morten Jensen47)
i de dage havde været i Viborg og hørt rygtet om de
frigivne slaver. Da han kom hjem, foranledigede han
omgaaende, at smeden i Gundelund og andre smede
kom i gang med at forfærdige vaaben for at beboerne
ikke skulle staa værgeløse, naar slaverne kom.
Han har ogsaa omgaaende — hurtig til handling var
han — under den anspændte situation, vel foranlediget
af mødet i Viborg, sammenkaldt forstanderskaberne for
sognene, thi allerede d. 30. marts var de forsamlet paa
Grønkjær (Feldingbjerg)48) for bl. a. at indregistrere
„70 Mand til at indøves i Vaaben, hvilke Øvelser [skri
ves der] tager sin Begyndelse næste Søndag Eftermid
dag. De til Vaabenøvelse Indregistrerede forsynes med
Landser, der bekostes af det frivillige Bidrag. Øvelses
tiden fastsættes til hver Onsdag Kl. 12—2 og hver
Søndag Eftermiddag fra Kl. 4—6. Undervisningen i
Vaabnenes Brug overtog sig for Feldingbjerg og Garn-
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melstrup Skolelærer Christensen samt Anders Bække
[havde været soldat i Nordfrankrig 1815—18] af Gam
melstrup og Anders Marbierg [Stoholm] af Feldingbjerg, og for Kobberup Sogn Hjælpelærer Christen An
dersen og Sogneforstander Peder Troelsen i Søbye ... “.
Af protokollatet, ført af Morten Jensen, fremgaar
det tydeligt, at der var stærkt røre i egnen, men nær
mere omtale af korpsets opgave: i kamp mod oprørerne
eller slaverne nævnes ikke.
Det rygtedes imidlertid senere49), at Randers drago
ner havde nedkæmpet slaverne, og slavekrigen var forbi.
Stiftamtmand L. Bretton™) fremsatte i Stiftstidendet en
under d. 10. april dateret bekendtgørelse, der havde
følgende ordlyd: „Ifølge modtagen Efterretning fra
Generalmajor v. Moltke er alle Rygter om tydske i Jyl
land indtrængende Friskarer aldeles usandfærdige og
formeentlig udspredte af Oprørerne, i den Hensigt at
afholde de sig i Nørre-Jylland dannende Fricorps fra
at drage mod Grændsen ... Hvilket herved bekjendgjøres, for at Ingen paa Grund af saadanne Rygter skal
lade sig afholde fra at melde sig til at drage som
Frivillige mod Grændsen“.
Vaabenøvelserne, som sogneraadet havde sat i gang,
maa være gaaet i staa. Thi d. 29. maj var sogneraa
det til møde i Feldingbjerg Skole51). Morten Jensen
ledede mødet og har i protokollen indført følgende:
„Ligeledes blev fremlagt Amtets Skrivelse af 23. ds.,
hvorved Forstanderskabet opfordres til atter at paa
begynde Vaabenøvelserne af det værnedygtige Mandskab.
I den Anledning besluttede Forstanderskabet at tilskri
ve Amtet, at det formenes, at det vil være unyttig at
paabegynde Øvelserne, naar ingen Tvangsmidler imod
Udeblivelse kan fastsættes af Amtets Overøvrighed“.
— Frikorpsenes dage i pastoratet var forbi.
Fra denne periode har Niels Thomsen, født 1824 i
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Nørgaard i Gammelstrup, til folkemindesamleren Niels
Sørensen, Lem52), fortalt sin oplevelse fra den tid, en
beretning, som ogsaa har relation til Lundgaard og
derfor kan fremsættes her:
„Da Slavekrigen kom, var jeg oppe i Gundelund til
Smedestævne, men saa kom der en ridende Stafet fra
Mønsted og sagde, at Rendsborg Slaver var brudt ud,
og at Smeden øjeblikkelig skulle give sig til at lave
Spyd — og Rytteren rejste straks til andre Smede.
Saa skulde jeg ad hjemmen til, og Sagerne skulde saa
hentes med en Vogn, men det blev ikke hentet den
Dag. Der blev andet at tænke paa. Den første jeg kom
til i Gammelstrup var Jens Krestens Kone i den sønnest
Gaard. Hun græd og klagede sig: Slaverne kommer til
Natten, saa tar de alt, hvad vi haver“. „Nej, det skal
du ikke bryde dig om“, sagde jeg, „for dem skal jeg nok
jage væk“.
Da jeg kom længere ind i Byen, stod Folk rundt
om og gravede. Volle Johan gravede sine Penge ned i
en sort Gryde, en af dem, de selv lavede. Telmad blev
gravet ned i Skrin eller Kasser.
Møbler med Klæder i blev kørt ud i æ Saahn [i
heden] nord for Gammelstrup. Æ Saahn er en stor
Plads [sænkning], som Dronning Margrethe har ladet
lave til at have Fanger i.
Saa skulde de straks til at have deres Redskaber
i Orden. Nogle fik Lanser, andre hvad der var for
Haanden: Grebe, Forke o. lign. Den „stærke“ Jens
Hansen, Gaardmand Hans Jensens Søn, fik en stor
Røjkølle, som er en Le med en 6 a 7 Alen lang Stage,
og som brugtes til at rydde Aaen med. Han var en
fohle Kaahl, der sagde, at han skulde tage to ad Gan
gen [han havde været garder].
De kom saa op til Lundgaard paa Vagt. De skulde
værge Sognets Sydgrænse. Da de ingen mærkede til,
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blev de til sidst ked af det og kom saa hjem Kl. 3—4
om Natten.
De spurgte mig, om jeg ikke vilde med. Nej. Du
er en sær een. Jeg var vel ikke klogere end de andre,
men jeg havde faaet den Idé, at det kunde ikke være
rimelig. Jeg sov lige saa rolig den Nat som de andre
Nætter.
Saa Dagen efter [ell. snarere et par dage efter] kom
de i Tanker om, at det ikke passede, og saa skulde de
jo have deres Sager gravet op og hentet Hjem“.
Slavekrigen blev et bevis paa folkeaanden, der havde
vilje til at værne familie og hjem. Slaverne i Rends
borg angives at have været 88 mand; de var ikke fri
i de dage.
I det offentlige livs tjeneste
Frederik B. Møller™) fortæller, at Morten Jensen
forsøgte sig i det politiske liv. Han stillede sig engang
— aar er ikke angivet — som højres kandidat mod de
nationalliberale til et folketingsvalg, men han blev næ
sten pebet ud af Viborg. Ingen var mindre skikket til
det politiske liv end han, thi han var en ubændig heftig
natur. Det allermindste kunne bringe ham i kog. Saa
blev han ildrød i hovedet ... og endte med at sige,
at alle rigsdagsmændene skulle hænges i en galge, og
saa skulle der stikkes ild under dem.
I „Viborg Samler“, i oktober 1845, findes en indby
delse til dannelse af Et Landhusholdningsselskab for Vi
borg Amt. Indbydelsen førte d. 17. januar 1846 i Viborg
til oprettelse af Viborg Amts landøkonomiske Selskab
(senere kaldet Forening).54). Morten Jensen staar som
medindbyder, og han var i mange aar medlem af dets
bestyrelse samt i en toaarig periode, 1865—67, vice
formand. Han var saaledes medlem af følgende kommis
sioner: kommissionen for selskabs lov (vedt. i marts
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1846), medlem af revisionskomiteen 1849, i et udvalg
om landbrugslærlingers uddannelse 1857, i komiteen om
yorkshirehingste (1858) og sammen med V. Bering,
Strandet, distriktskasserer for Fjends Herred 1861—64
samt — som nævnt — viceformand 1865—67. Husdyr
bruget inden for selskabets virke havde hans særlige
interesse. Allerede 1846 fremsætter han sammen med
andre et forslag om indkøb af 4 tyre til amtet, og de
købtes. Derefter var han medlem af selskabets husdyr
komité, der ogsaa varetog etablering af dyrskuer, ved
hvilke han tillige var dommer, fra 1849—70 (dog med
et par afbrydelser). Han er medunderskriver i forenin
gens protokol mange gange, sidste gang efter dyrskuet
d. 5. juli 1870, faa maaneder før han døde. — Morten
Jensen var i den lange periode et meget skattet og
virksomt medlem inden for selskabet.
Morten Jensen var formand for Kobberup Pastorats
Sogneforstanderskab
(Kobberup-Feldingbjerg-Gammelstrup Kommune) i tiden d. 1. januar 1848 til d. 31.
december 1861.
En gennemgang af protokollen fra disse aar om
handler „dagen og vejen“, d. v. s. begivenheder, som
ikke skal gengives her undtagen et par enkelte træk.
1849 blev følgende „biveje“ (kommuneveje)55) paa
foranledning af forespørgsel af herredsfogden optaget
paa vej regulativet: Vejen over Lundgaards Mark til
Mønsted Skel ved Katdalvad. Vejen fra Nybro (Ravn
strup) til Stoholm Bro (forsaavidt den paa den stræk
ning løber paa Gammelstrup Sogns grund) og derfra
videre gennem Feldingbjerg, Tastum og Tastum Hede
til Skive-Heorsens [Horsens] Landevejen. Vejen fra
Skive-Horsens Landevejen syd om Tastum, gennem Kar
dyb, Kobberup, Søby og Søby Hede til Viborg-Skive
Landevejen. Vejen fra Søby langs Tastum Søs nordre
ende til den støder paa Viborg-Skive Landevejen, Fast-
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sættelse af Jordemodervejen fra Feldingbjerg Sogneskel
til Skive-Horsens Landevejen. — Det er ikke uden inter
esse for nutiden, at de landeveje, som nævnes for over
100 aar siden, er de samme i dag.
Endvidere omtales56) : Den 1. juli 1854 havde et uvejr
gjort skade paa rugsæd i Søby, Gamskjær, Røgind og
Sdr. Feldingbjerg. Der blev i Viborg Amts Sognekom
muner indsamlet penge til erstatning for de skadelidte,
i alt noget over 711 rbd., der i april 1856 blev for
delt til de paagældende.
Referaterne af sogneraadets møder er indført af Mor
ten Jensen med fast og sikker haand — undtagen under
sygdomsperioder han havde i aarene 1855—61.

Et tilbageblik
F. B. Møller7'7) skriver om Morten Jensen, at han
var en dygtig og respektabel mand, der ville fremad paa
alle omraader ; men han følte savnet af kundskaber ;
hver gang han læste avisen, der dengang som nu var
fyldt med utallige fremmedord, havde han gerne et
konversationsleksikon ved siden af sig. Han var som
nævnt udgaaet fra et smaakaarshjem, og han har rime
ligvis maattet tilkæmpe sig sine skolekundskaber. I
barndoms- og ungdomsaarene har han tilegnet sig en
god haandskrift og sprogføring, hvilket referaterne i
sogneraadsprotokollen vidner om, og ligeledes hans om
kring 1847 for smed Jeppe Sørensen i Daugbjerg frem
satte smukke og indgaaende skrivelse til Det kgl. danske
Landhusholdningsselskab58) om de af smeden i Daug
bjerg forfærdigede svingplove. Han forstod betydningen
af gode skolekundskaber, og han kunne spørge sine skole
søgende hyrdedrenge, der vogtede de store kvæg- og
faareflokke paa Lundgaards marker59) : „Har I faaet
lært eders lektie, det maa I fremfor alt sørge for!“
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Han forsømte heller ikke at give sine egne børn en god
skolegang. Men han kunne ogsaa være mærkelig af
visende. Unge Søren Navntoft™), der ca. 1866—67 tjente
paa Lundgaard, bad om tilladelse til en søndag at gaa
til Mønsted Kirke til alters. „Kan du tage kvierne med
dig?“ — altsaa et afslag, men han fik alligevel lov at
gaa.
Morten Jensen var — som nævnt foran i skødet —
ejer af Mønsted Kirke og dens tiender61). Foruden de
almindelige pligter over for den gamle kirke og kirkegaard har han ved en ekstraordinær istandsættelse sat
sig et varigt minde, der fremgaar af en inskription bag
paa altertavlens rammeværk: „I Aaret 1852 Lod Kirkens
Ejer Hr. Prpt. Jensen til Lundgaard nye Stole forfær
dige, Alter og Prædikestol istandsætte samt male og
staffere m. m. m.“.
Han havde et rummeligt og følsomt hjerte for men
nesker i ulykke. Fr. B. Møller fortæller videre62), at
Breum Præstegaard nedbrændte d. 19. juni 1857. Provst
Jens Møller var, da ulykken skete, paa kirkesyn i Fjends
Herred. Fr. B. Møller opsøgte sin fader og traf ham
paa Lundgaard. Ved afskeden forærede Morten Jensen
sin forhenværende huslærer 50 eller 100 rbd.
Fru Johanne K. Jensen™) fortæller i sine erindringer
fra Lundgaard, at hendes bedstefader, Morten Jensen,
var en streng (impulsiv) og krævende mand; da krigen
brød ud 1864, og fædrelandet kaldte paa sine sønner,
kørte han af sine unge mænd, 6 karle og 2 sønner, til
Viborg for at melde sig til krigen, da græd han —
dagenes alvor og ulykken, der truede Danmark, havde
bevæget ham dybt. Johanne K. Jensen tilføjer, at min
far Christian Jensen var veteran fra 64, frivillig, og min
farbror Iver Jensen var med i søslaget (blev saaret) ved
Helgoland.
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Slutning
Med fast og sikker haand havde Morten Jensen ledet
Lundgaards drift og avling i 34 aar frem til en enestaaende god økonomi. Han døde d. 30. november 187064) ;
i Viborg Stiftstidende findes indført anmeldelsen: „Igaar
Eftermiddag Kl. 2 kaldte den alvise Gud til sig vor
inderlig elskede Fader, Proprietair Morten Jensen, hvil
ket Sorgens Budskab herved bringes til fraværende Slægt
og Venners Kundskab. Lundgaard, den 1ste December
1870. Hans efterladte Børn“. Begravelsen fandt sted paa
Gammelstrup Kirkegaard ved siden af hans hustruer.
Lundgaard blev overtaget af sønnen Christian Jensen
(død 1899), gift med Frederikke Cathrine Jensen, Hjør
ring. Lundgaard gik ud af slægtens eje 1896, 1912—13
solgtes den til udstykning. Aktieselskabet Højslev Tegl
værk blev ejer af hovedbygning, have og en mindre
hovedparcel af jorderne65). Et teglværk, som oprettedes
1916 af aktieselskabet vest for gaarden, gjorde det øko
nomisk muligt at bevare og forbedre hovedbygningen og
den gamle have, hvorimod avlsbygningerne undtagen en
enkelt nedlagdes.
For beredvillig gennemgang, tilføjelser og rettelser af
manuskriptet takker jeg fru Johanne Kirstine Jensen, Kat
højgaard, Tikøb, sønnedatter af Morten Jensen, og Jens
Sandholt, Sandholtgaard i Gundelund, tidligere nabo til
Lundgaard, nu S toholm. Ligeledes takker jeg hr. cand. polit.
H. Degen for tilladelse til at benytte uddrag af Fred. B.
Møllers erindringer. I „Skivebogen“ for 1961, s. 106 ff, fin
des billeder vedrørende Lundgaard.
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Spottrup for godt 100 Aar siden, i Proprietær Nissens Tid, med Voldene
sammensunkne og bløde i Formen. Efter Gouache af Rasmus Kruse 1836.

Proprietær Nissen, Spottrup,
Pastor Rosendahl, Rødding, og
Provst Møller, Breum
Af F. Elle Jensen
Proprietær Nis Nissen1) blev født 1771 i Hillerup ved
Ribe. Hans Fader var Gaardmand, foruden at han hand
lede med Stude og derved tjente saa meget, at han 1777
kunde købe Hovedgaarden Voldbjerg ved Ringkøbing og
1784 udskifte den med Spottrup. Sønnen var egentlig
bestemt til at gaa den studerende Vej og blev derfor sat
i Ribe Katedralskole, men da Faderen døde 1788, blev
han kaldt hjem for at bistaa sin Moder med Gaardens
Drift, og da hun døde 1799, overtog han den selv, idet
han samtidig udbetalte sine fire Søskende deres Arvepart.
Skønt han derved paadrog sig en betydelig Gæld, lykke
des det ham dog ved en til det yderste dreven Sparsom-
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melighed og — navnlig — ved en med sjælden Dygtighed
ledet Studeopdrætning efterhaanden ikke blot at klare
sine Forpligtelser, men selv at blive en hovedrig Mand,
der fik megen Indflydelse og nød stor Anseelse i Salling.
Om hans Personlighed lyder Dommen forskelligt. Frem
mede, der kom til Spøttrup og vandt Nissens Tillid, kunde
blive modtaget med stor Venlighed, han var interesseret
i Læsning, især satte han Holberg højt, og havde en ikke
ubetydelig Bogsamling, noget der sikkert staar i Forbin
delse med den Paavirkning, han fik i sin Ribetid, og han
gik for at være en Mand, paa hvis Ord man kunde stole.
Men paa den anden Side var „Kongen i Salling“ en me
get selvfølende Natur, øm over sine Rettigheder, som
han ikke taalte traadt for nær, og hvis Spændvidde han
alene ønskede at bestemme, og han var en streng Herre
at tjene, da han, der forlangte meget af sig selv, ogsaa
gjorde det af andre og derfor ikke slækkede paa sine
Krav til nogen. Sine hoveripligtige Fæstebønder udnyt
tede han ligeledes mest muligt, saa man forstaar, at han
ingenlunde var afholdt i sit Sogn, Rødding, hvor han an
så det for en Selvfølge, at alle indrettede sig efter hans
Vilje.
Det var derfor temmelig ubehageligt for ham, at han
i sin Sognepræst, Rasmus Henriksen Rosendahl, havde
en Modstander, som ikke gav ham noget efter i Karakterfasthed. Rosendahl, der var en Degnesøn fra Hejis ved
Kolding, var født 1776, altsaa paa Alder med Nissen,
Student fra den lærde Skole i Haderslev, blev teologisk
Kandidat 1796 og kom efter i nogle Aar at have under
vist i København og været Kateket ved Petri Kirke som
Sognepræst til Frederiks paa Alheden. Her var han fra
1800 til 1809, da han fik Embedet i Rødding-Krejbjerg.
Hans Valgsprog var: „Gør Ret og frygt ingen!“ og
derudfra handlede han, saa han altid var rede til med
7*
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Loven i Haand at paatale de Overgreb, Nissen troede sig
berettiget til at foretage.
Saaledes da denne havde forbudt „den dumme Kloster
skik“ at ringe med Kirkeklokken, fordi det sled paa den,
og „Solen nok gaar sin Gang, enten Degnen hænger i
den eller ikke“. Selvfølgelig strakte hans Beføjelser som
Kirkeejer sig ikke til at udstede den Slags Befalinger,
og da Rosendahl klagede til Kancelliet, svarede dette med
at henvise til, at Klokken var til for Menighedens Skyld,
og Nissen kunde ikke forbyde Brugen af den. Derimod
indskærpedes det, at han var pligtig at holde Kirken, og
hvad dertil hørte, i forsvarlig Stand. Dette Udfald for
bitrede imidlertid Nissen, og han hævnede sig da paa
Præsten ved at nedsætte Højtidsofferet til ham. Ogsaa
over dette besværede Rosendahl sig, og Kancelliet gav
ham atter Medhold ved at bestemme, at han havde Krav
paa 2 Rbd. til hver af de store Højtider — et Beløb, som
han imidlertid i flere Aar gav til de fattige for at vise,
at det ikke var sin egen, men Embedets Ret, han havde
villet hævde.
Ligeledes tog Rosendahl ofte Bøndernes Parti overfor
deres Husbond, f. Eks. da han begyndte at forlange Søn
dagshoveri af dem, idet han rent ud fritog dem derfor
i „Kirketiden“ Kl. 9—4. Nissen lod ham desaarsag stævne,
men det endte dog med, at han frafaldt sin Anklage
mod ham.
Som største Lodsejer var Nissen Medlem af Skole
kommissionen2), men han indfandt sig aldrig ved noget
Møde eller ved Eksaminerne. Tilsidst blev det de andre
Medlemmer for meget, og i 1838 androg de med Præsten
i Spidsen Skoledirektionen om, at han maatte blive ud
skiftet med en anden, hvad baade Direktion og Kancelli
bifaldt. Paa samme Maade gik det — ogsaa i 1838 — da
Fattigkommissionen besværede sig over, at han ligeledes
her forsømte sin Pligt; han havde ikke deltaget i For-
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handlingerne de sidste to Aar, og han nægtede at under
skrive forrige Aars Regnskab. Amt og Kancelli billigede,
at han blev fjernet, og da han protesterede mod denne
Afgørelse, blev det afvist af Kancelliet.
Paa Baggrund af alt dette forstaar man, at der maatte
raade et spændt pensonligt Forhold mellem Nissen og
Rosendahl, og da de begge fik Sæde i det 1841 oprettede
Sogneforstanderskab, der bestod af tre Gaardmænd fra
Krejbjerg, to fra Rødding samt Proprietæren paa Spøt
trup i hans Egenskab af største Lodsejer (32 Tdr. Hart
korn) og Præsten som Formand, kunde det næppe undgaas, at de ogsaa her tørnede heftigt sammen. Det endte
med en Eksplosion, og Aarsagen var en Forhandling
om Forhøjelse af Bidraget til Skolevæsenet, som var i
en daarlig Forfatning. Nissen plejede at svare 2 Rbd.
halvaarlig hertil, hvad de andre Medlemmer fandt alt for
lidt og vilde have ansat til 5. Men det vilde han aldeles
ikke gaa med til, og han erklærede, at ingen kunde tvinge
ham dertil mod hans Vilje; tværtimod burde han have en
Nedsættelse! Dette gav Anledning til en stormende Debat,
som dog vist ikke førte til nogen Afgørelse, men efter
Mødets Slutning udbrød Nissen — fortæller Rosendahl —
„med høj Røst og med en Mine fuld af bitter Spot“ :
„Havde jeg været en gammel Kælling, kunde Præsten let
have forskrækket mig i Dag“, ligesom han kom med an
dre saarende Udtryk som: „Han bruser højt op!“ „Det
passer rigtig godt for en Præst!“ „Det klæder rigtig
smukt for en Præst!“ „Og saa var det kun Kællingesludder!“ — hvortil Rosendahl svarede, at han nok skulde
tage Ansvaret for, hvad der klædte ham. De skiltes uden
for, hvor Nissen sagde: „Jeg vil Fanden tage mig ikke
lade mig sk... paa af Dem“ og andet lignende, som Rosen
dahl ikke fik fat paa.
Dette foregik den 7. April 1843. Noget efter var de
to Røddingmedlemmer paa Spøttrup for at tale med Nis-
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sen om nogle Sognesager, og de blev da overfuset med
Bebrejdelser, fordi de havde holdt med Præsten, ligesom
den ene af dem fik at vide, at han var en Skurk, og at
han nok skulde komme til at fortryde sin Optræden.
Naturligvis blev de temmelig ilde berørt ved denne Be
handling og overvejede endog at træde ud af Forstander
skabet for ikke at udsætte sig for noget fra deres Hus
bonds Side, men Rosendahl, der ikke var til Sinds at bøje
sig for Nissen, fik dog sat Mod i dem, og den 30. April
underskrev alle de fem Forstandere en Erklæring om,
hvad der var hændet paa Mødet den 7.
De bevidnede heri, at Pastor Rosendahl da efter sin
Embedspligt og i Overensstemmelse med de andre „med
Kraft og Varme“ havde talt for en Forhøjelse af Nissens
Bidrag til Skolevæsenet, men at han ikke i mindste Maade
havde gjort sig fortjent til den uværdige fornærmelige
Behandling, han var blevet Genstand for efter Mødet.
Med denne Attest som Bilag tilstillede da Rosendahl,
som i Forvejen havde indberettet om Mødets Forløb,
Amtsraadet en ny Skrivelse (den 21. Maj), hvori han paa
egne og de fem Forstanderes Vegne klagede over Nissens
fornærmelige Udtalelser og „pøbelagtige“ Udtryk mod
ham, der som Embedsmand og Stedets Præst kunde for
lange sig behandlet med skyldig Agtelse, og ligeledes over
hans Opførsel mod de to Mænd, der kom til ham paa
Spøttrup, hvorhos han udbad sig, at Amtsraadet vilde
sikre dem mod fremtidig at blive udsat for noget lignende.
Amtsraadet var aabenbart ikke ivrig efter at tage Stil
ling til denne Sag, for det Svar, Rosendahl efter nogle
Dages Forløb modtog, gik kun ud paa, at Forstander
skabet selv maatte afgøre, om Nissen i Henhold til Loven
kunde ekskluderes for sin Optræden eller ikke. I Rødding
var man naturligvis heller ikke glad for at skulle tage
Ansvaret for en saadan Afgørelse, og Rosendahl hen
vendte sig derfor til Provst Møller i Breum3), der ogsaa
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var Medlem af Amtsraadet, med Forespørgsel om, hvor
dan man skulde forholde sig. Provsten svarede omgaaende, at Amtsraadet indirekte ved sine Ord havde til
kendegivet, at Nissen havde gjort sig skyldig i en Ad
færd, der ligefrem maatte kaldes Pligtforsømmelse, at
hans Optræden var et Brud paa god Opførsel og meget
forargelig, og at han havde lagt en Aand for Dagen, der
i høj Grad fordærvede og nedbrød den Tone, som burde
herske i en velordnet Kommunalforfatning. Han saa der
for ikke rettere, end at man kunde ekskludere ham af
Forstanderskabet, ligesom han tidligere var blevet fjer
net fra Skole- og Fattigkommission. At denne afgjorte
Fortolkning ikke stemmer med Amtsraadets undvigende
og vage Svar er let at se, men Grunden er antagelig,
at Provst Møller ikke har været i Viborg, da det blev
afgivet, og saa har han udlagt det ud fra sit eget Syn
paa Nissen; formodentlig har han tænkt, at de andre
Medlemmer jo nok var enige med ham i hans Opfattelse
af Proprietæren paa Spøttrup.
Men i Rødding tog man hans Erklæring for gode Varer,
og paa Grundlag af den vedtog da Forstanderne i et Møde
den 26. Juni, hvortil Nissen ikke var indkaldt, at eksklu
dere ham.
At Nissen blev yderst forbitret derover er let at forstaa, og han klagede da ogsaa øjeblikkelig til Kancelliet,
der imidlertid henviste Sagen til Afgørelse i Amtsraadet,
som altsaa nu alligevel blev tvunget til at tage Stilling
til den. Det viste sig saa, at Provst Møllers førnævnte
Fortolkning aldeles stod for hans egen Regning og ikke
blev anerkendt af andre, saa Følgen var, at Forstander
skabets Eksklusion af Nissen blev underkendt (var „en
Nullitet“), ogsaa fordi han ikke havde været tilkaldt ved
det afgørende Møde, og fordi der ikke forelaa nogen Rets
kendelse angaaende de Udtalelser, han skulde være frem
kommet med (den 19. Marts 1844).
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Det var en meget ubehagelig Historie baade for Prov
sten og for Forstanderne, der nu blev nødt til at gen
optage Nissen i deres Midte. De gav sig dog god Tid
med det, thi først den 18. December holdt de nyt Møde
med ham som Deltager. Hvordan de ellers saa paa ham,
fremgaar af, at Rosendahl havde anmodet Herredsfog
den4) om at komme til Stede for at sikre god Ro og
Orden under Forhandlingerne; det blev imidlertid afslaaet med den Motivering, at det var Formanden, som
det tilkom at lede Mødet paa rette Maade. Nissen kunde
da heller ikke styre sig, thi midt under det hele rejste
han sig og beskyldte Rosendahl for fornærmelige Udtryk
i nogle Breve, han havde skrevet (R. : De indeholdt kun
en Redegørelse for, hvorfor Nissen hadede ham), og
sagde, at han burde have jaget ham og hans Hustru ud
af Spottrup, da de for et Par Aar siden kom dertil. (R. :
For at faa et godt Forhold til Nissen). Han var ikke
bange for ham, om han saa havde to Præstekjoler paa,
og han skulde ved Lands Lov og Ret nok faa ham erklæ
ret for en Løgner, ligesom han indirekte sigtede ham for
Menéd. (R. : En Præst maa som andre Borgere have Lov
til i Handel at værge sig ved Ed). Tilslut forbandede
han sig grueligt paa, at han ikke havde brugt pøbelagtige
Udtryk. Rosendahl bemærker tilsidst i sin Redegørelse
for alt dette, at hvis Nissen ikke før har været kvalifi
ceret til Eksklusion, maa enhver forstaa, at han nu er det.
Baggrunden for Nissens Ord om at faa sine Uvenner
dømt ved Lands Lov og Ret var, at han straks efter
Amtsraadets Kendelse i Foraaret havde gjort Anstalter
til at stævne dem for Injurier, Provst Møller i Anledning
af den Karakteristik, han havde givet af ham i Brevet
til Rosendahl, denne for at have benyttet det i Forstan
derskabet, de fem Forstandere for at have attesteret, at
Præsten var blevet uværdigt behandlet, og to af dem yder-
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ligere for at have beskyldt ham (Nissen) for paa Spot
trup at have brugt ærerørende Ord imod dem.
Parterne mødtes først for Forligskommissionen i Skive
Præstegaard (den 23. April 1844), men uden at kunne
enes, og Sagen maatte derfor afgøres ad Rettens Vej.
Som sin Talsmand havde Nissen den ansete Overretsprokurator, Kancelliraad Chr. N. Møller i Viborg5), der paa
hans Vegne krævede Injurierne mortificeret og de ind
stævnte mulkteret, især Provst Møller som den, der var
den egentlige Ophavsmand til det hele. Det springende
Punkt var her, hvorvidt Provstens Skrivelse til Rosendahl
havde været officiel, thi i saa Tilfælde vilde han ikke
kunne dømmes for den, men det holdt Kancelliraaden
stærkt paa, at den ikke var, mens Forstandernes Forsva
rer, Overretssagfører Øllgaard, Skive6), naturligvis lige
saa kraftigt gik ind for, at der var Tale om en Embeds
skrivelse, hvorfor der heller ikke var noget urigtigt i,
at Præsten havde oplæst den i et Forstanderskabsmøde,
saa han forlangte Sagen afvist.
Dommen faldt den 19. August 1844. For Rosendahls
Vedkommende afvistes Sagen, idet Herredsfoged Horn
ikke skønnede, han havde misbrugt Brevet, men iøvrigt
tog han ikke Stilling til Injurierne, da han mente, at
Klagen over dem ikke udgjorde en samlet Enhed med
indbyrdes Forbindelse, hvorfor ogsaa de afvistes, hvor
hos Nissen som tabende Part maatte betale hver af de
indstævnede 5 Rbd. i Kost og Tæring for den Ulejlighed,
der var blevet dem paaført.
Nu var det Provsten og Sogneforstanderne, der trium
ferede. Men Enden var ikke endda, thi Nissen appelle
rede til Overretten, dog ikke for Rosendahls Vedkom
mende, idet de to Mænd den 16. August havde sluttet
Forlig i Præstegaarden. Hvad det gik ud paa, ses ikke,
men de er vel blevet enige om gensidig at glemme, hvad
de havde sagt om hinanden.
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Overretten talte den 3. Marts 1845, men ogsaa uden at
tage Stilling til Injurierne. Derimod underkendte den Her
redsfogdens Afvisning af Sagen, som den krævede genop
taget ved Underinstansen, saa Følgen var, at man nu
maatte begynde forfra i Skive. Her bevægede Sagen sig
da i den følgende Tid (fra 5. Maj 1845) med Møller og
Øllgaard som Aktor og Defensor ad de samme Baner som
før og strakte sig med Udsættelser, Fremlæggelse af
Aktstykker og Indlæg fra begge Sider over ikke mindre
end 15 Retsmøder, inden man naaede til en Afslutning.
De fem Forstandere nedlagde ganske vist Paastand om,
at Sagen afvistes for deres Vedkommende, da de ansaa
sig for indoptaget i Nissens og Præstens Forlig, hvad
den sidste ogsaa mente, men da Nissen benægtede dette,
og de ikke kunde fremlægge noget skriftligt for det, blev
der ikke taget Hensyn til den; derimod bevilgede Amtet
dem fri Proces og beskikkede Prokurator Thorup i
Skive7) til deres Defensor.
Hovedspørgsmaalet var stadig, om Provst Møllers Brev
havde været officielt eller privat. Som før plæderede Øll
gaard for det første, ligesom han paastod, at da Nissen
havde klaget til Kancelliet, fulgte deraf, at Sagen ikke
kunde vurderes ved Domstolene, mens Kancelliraaden
hævdede det modsatte, og at Provstens Skrivelse var et
Udtryk for hans personlige Opfattelse af Nissen. Når
denne havde sagt „gammel Kælling“, havde han ikke der
med sigtet til Rosendahl og altsaa ikke injurieret ham,
ligesom han aldeles benægtede at have brugt de om
„Gammel Strand“ mindende andre Udtryk mod ham.
Dommen, der faldt den 4. Maj 1846, gav Kancelliraad
Møller Ret. Den fastslog, at Provstens Brev, hvis Ind
hold var meget saarende for Nissen, ikke havde været
nogen officiel Skrivelse, og det var derfor højst uheldigt,
at det gav sig ud for at tolke Amtsraadets Anskuelse,
saa meget mere som det ikke var begrundet hverken i
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Nissens Optræden eller i Forstandernes Attest, der ikke
gav Oplysning om, hvilke uværdige Ord, han havde brugt.
Provstens Udtalelser blev derfor mortificeret og han selv
ikendt en Bøde paa 20 Rbd., ligesom han skulde betale
Nissen 15 Rbd. i Sagsomkostninger.
De fem Forstandere havde krævet Frifindelse. De be
nægtede at have injurieret Nissen i den udstedte Attest,
og de havde ikke kaldt hans Udtalelser for „pøbelagtige“
— det maatte staa for Pastor Rosendahls egen Regning —
og de trøstede sig derfor til, at ingen kunde blive dømt
for det, han ikke havde sagt. Alligevel gik Dommen og
saa dem imod, dels fordi Attesten forelaa i forskellige
Afskrifter, hvoraf en syntes at være injurierende i sit
Indhold, dels fordi Ordene „fornærmelig og uværdig“ i
sig selv var tilstrækkelige til at begrunde Ikendelse af
en Bødestraf, idet de ikke havde oplyst, hvilke Udtryk
der var blevet brugt. De slap dog med hver at betale 5
Rbd. i Mulkt og i Fællesskab 15 Rbd. i Omkostninger til
Nissen.
Derimod blev de to Røddingmænd, som havde haft
Sammenstød paa Spottrup med Nissen, frifundet, da de
ikke havde fremsat kriminelle Udtalelser om ham, lige
som de ikke havde sagt noget om, at de var blevet over
vældet med „bitre Bebrejdelser og ærerørige Trusler“ —
det var Rosendahls Fortolkning af det forefaldne.
Det blev altsaa et Nederlag for „de sammensvorne“,
men Forstanderne havde dog den Tilfredsstillelse, at det
blev Nissen, der kom til at bøje sig i selve det Spørgsmaal, der havde givet Anledning til Striden, en bedre
Ordning af Skoleforholdene i Rødding8). Skønt eksklude
ret af Skolekommissionen havde han i sin Egenskab af
Sogneforstander Forpligtelser overfor dem, men de inter
esserede ham ikke, og han smøgede de flest mulige af
dem af sig, naar det lod sig gøre. Saaledes vilde han ikke,
skønt han var Skolepatron, udfærdige de Lister, hvor-
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efter Undervisningsbidragene skulde opkræves hos Bøn
derne, saa Rosendahl maatte henvende sig til Skoledirek
tionen desangaaende. Følgen var, at der derfra kom
et direkte Paabud om, at Nissen gjorde sin Skyldighed,
ligesom han skulde paase, at Læreren fik sin Løn i rette
Tid (1845).
Der kunde være god Grund for Direktionen til at
minde Nissen om hans Forpligtelser netop overfor Lære
ren, thi for hans Problemer havde han meget ringe Forstaaelse. F. Eks. led han ikke, at Lærer Jacobsen — og
saa i 1845 — klagede over, at de Tørv, han fik, baade
var for faa og for daarlige, og da det var til Forhand
ling i Forstanderskabet, erklærede han, at de nok slog
til, blot han omgikkes dem paa den rette Maade. I første
Omgang lykkedes det ham at faa et vist Medhold hos
i alt Fald nogle af de andre Medlemmer, men da Jacob
sen appellerede Sagen baade til Direktion og Kancelli,
fik den et andet Udfald, idet der foruden de ham i For
vejen tilkommende 30 Læs Skudtørv nu yderligere til
lagdes ham 10 Læs af samme Slags eller 20 Læs Hedetorv.
Ligeledes syntes han, det var fuldstændig unødvendigt
at gøre noget ved selve Skolen, der med sit Kampestens
gulv, sine paa nedrammede Pæle hvilende Bordplader og
Bænke og med sine smaa og utætte Vinduer maa have
været et temmelig uhyggeligt Lokale. Heller ikke Lære
rens Privatlejlighed var god, og det blev da ogsaa ved
en Visitats i 1845 paalagt Nissen at drage Omsorg for,
at der skabtes bedre Forhold, bl. a. skulde der bygges
et Tørvehus og lægges Fjælegulv i en af Stuerne, hvor
der hidtil kun havde været et hullet Lergulv. Det første
gjorde han, men det sidste mente han var for dyrt, hvor
for han nøjedes med at lade Hullerne udfylde!
Allermest harmede det dog Nissen, at der blev udlagt
en Jordlod til Skolen, hvad der ikke tidligere havde været.
Lærer Jacobsen havde tænkt paa at søge et andet Em-
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bede, men da Rosendahl gerne vilde beholde ham, lovede
denne, om han vilde blive, da at forsøge at skaffe Skolen
et lille Jordbrug. En Ansøgning derom blev velvilligt
modtaget i Kancelliet, og i Overensstemmelse hermed ud
lagde en af Viborg Amtsraad nedsat Landvæsenskommis
sion den 13. Maj 1845 en Lod paa 2 Fdk. 2% Alb. til
Skolejord; den skulde tages fra fire Ejendomme, der
var i Fæsteforhold til Spottrup.
Men mod dette protesterede Nissen voldsomt, da han
mente, man derved traadte hans Rettigheder for nær;
de fire Ejendomme var jo hans, saa man skulde derfor
først have henvendt sig til ham. Af Hensyn til Bereg
ning af Hoveriet var det ogsaa galt, at Lodden ikke var
taget fra blot een Mand, ligeledes at dens Størrelse ikke
var bestemt af uvildige Mænd — hvilket tiltraadtes af
de fire Fæstebønder. Kancelliet holdt sig imidlertid til
Landvæsenskommissionens Afgørelse, dog med den Ind
rømmelse til Nissen, at uvildige Mænd udtoges til at
drage Omsorg for, at Læreren fik saa stort et Jordstykke,
at han derpaa kunde græsse 2 Køer og 6 Faar. Hvad der
ogsaa hjalp til, at Sagen gled i Orden, var at en gammel
Fæstehusmand med Tilladelse af Nissen, der derved red
dede Æren, tilbød sin Ejendom til Skolelod mod Ret til
at blive boende i Huset paa Livstid og til at benytte den
Del af Jorden, som ikke ønskedes af det offentlige, samt
at Sogneforstanderskabet lod hans Hoveri udføre og be
talte hans Skatter og Afgifter. Dette Tilbud modtoges
og tiltraadtes af Forstanderskabet og stadfæstedes af
Rentekammeret den 31. Marts 1846. At Lærer Jacobsen
var meget tilfreds med det opnaaede Resultat fremgaar
af, at han nu forblev i Rødding, til han 1879 tog sin
Afsked.
Pastor Rosendahl døde 1847 efter at have været Præst
i Rødding-Krejbjerg i 38 Aar. Af foranstaaende vil fremgaa, at han var en samvittighedsfuld og nidkær Embeds-
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mand, der ønskede Orden i Tingene uden derfor at glem
me den menneskelige Side af Sagen. At ogsaa hans over
ordnede satte Pris paa ham, ses af at han 1841 blev
udnævnt til Konsistorialraad, ligesom han tidligere var
blevet tilbudt Provsteværdigheden.
Nissen døde 1848. Da han ikke efterlod sig Livsarvin
ger, blev hans store Formue ifølge et 1845 oprettet Te
stamente delt i 50 Lodder, som, da Boet var opgjort,
blev paa 6582 Rbd. 72 Sk. hver. Efter at 30 af dem var
taget fra til Familien, gik Resten i Form af Legater til
forskellige Formaal, bl. a. blev de fattige i hans Fødeby
og i Rødding betænkt. Mest Opmærksomhed vakte det
dog, at han skænkede 2 „Lodder“ til hver af Latinskolerne
i Ribe, Viborg, Aalborg, Randers og Aarhus til Under
støttelse af værdige og trængende Disciple, en Gave der
utvivlsomt har været betinget af de Minder, Testator
havde fra sin Discipeltid i Ribe. Derimod faldt der ikke
noget af til Folkeskolen, men den havde heller aldrig haft
hans Interesse.
Nissen var to Gange gift, først 1803—24 med Karen
Stadel og derefter 1825—48 med Ane Dorthea Hagensen.
Hun ægtede 1851 cand. jur. Andreas Møller, Viborg9),
en Søn af Nissens Sagfører, der som sin Faders Fuld
mægtig naturligvis ofte havde haft Ærinde til Spottrup.
At hun var et godt Parti, har sikkert styrket hans Kær
lighed, da hun, da de blev gift, var 47 Aar og 14 Aar
ældre end han. Hun døde 1881, og hendes Mand oprettede
da fem Aar efter en Stiftelse, der bar hendes og hans
Navne, til Fordel for værdigt trængende i Viborg. Dens
Grundkapital var 133.000 Kr., hvortil kom Jorder til
12.000 Kr. og Andel i en Gaard i Byen til 15.000 Kr.s
Værdi. At en hel Del af dem oprindelig stammede fra
Spottrup, kan der næppe være Tvivl om.

Proprietær Nissen, Spøttrup
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NOTER OG HENVISNINGER
*) Om ham se Biogr. Leks. XVII S. 217, Skivebogen 1915
S. 106 ff, 1918 S. 1 ff, 1925 S. 19 ff, Program f. Viborg Kate
dralskole 1852 S. 85 f, Danske Herregaarde i 1920 III S. 272 f.
2) Til d. flg.: Dok. t. Justitsprot. f. Salling 1844 og 45. 3)
Jens Møller, f. 1786 i Kbh., teol. Kand. 1807, Kapellan i Skive
1810, Sognepr. f. Grinderslev-Grønning, fra 1824 ogsaa Thise,
Provst f. Salling og Fjends Herred 1834, Medl. af Amtsraadet
1842—51, kongevalgt Medl. af Stænderforsamlingen 1846.
Mest kendt for Eftertiden ved sin Haandbog for Præster, der
trods sine Fejl var til stor Nytte for Gejstligheden. Indtog
som Kirkemand nærmest et af Oplysningstiden præget kon
servativt Standpunkt. Døde 1863. (Biogr. Leks. XVI, S. 415).
4) C. T. Horn, Herredsfoged f. Salling 1839—45. 5) C. P.
Møller, Stænderdeputeret 1838, Kancelliraad 1840 (f 1856).
ü) Chr. Øllgaard, Skive (f 1869). 7) M. C. Thorup. Spillede en
betydelig Rolle i Skive, 1834 Medejer af Skivehus (f 1854).
8) Rødding-Krejbjerg Præstearkiv: Embedsbog f. Læreren:
Rødding 1839 ff. 9) Andreas Møller, f. 1817, cand. jur. 1844,
derefter Fuldmægtig hos Faderen, Overprokurator 1856, Kan
celliraad 1869 (t 1888). — Dokumenterne i Landsarkivet i
Viborg.

Artiklens Forfatter er opvokset i Gammelstrup, hvor Fade
ren, Kr. Jensen, i en Aarrække var Lærer; ejede siden
Hustruens Fødegaard, Herregaarden Hessel ved Hvalpsund,
løvrigt: Født 1885, Student fra Viborg 1904, teologisk Em
bedseksamen 1910, Lærer ved Vraa Højskole 1910—12, ved
Brøderup Højskole 1912—13, Forstander for Skals Højskole
1913—39. Bor nu i Overlund ved Viborg. Har skrevet nogle
Bøger og mange Afhandlinger og Artikler, fortrinsvis af
kirkehistorisk Indhold.

Med enestaaende Sans hos Sognets Folk for dekorativ Beliggenhed knejser
Brøndum Kirke paa sin Bakketop, synlig i hele Landskabet.

Da jeg var Tjenestedreng
paa Landet
i Aarhundredets Begyndelse
Af Bertel Nielsen

I Brøndum Sogn i Sallingland, hvor mine Forældre
havde et lille Hus med lidt Have, tæt Syd for Kirken,
kom jeg til Verden i 1895, den 28. August. Fra Drengeaarene her mindes jeg endnu den gamle Pastor Boeck,
naar han om Søndagen var paa Vej til Gudstjenesten i
Kirken, en stout Skikkelse i Byen, som jeg mente altid
havde været her og altid ville vedblive at være her.
Om mangt og meget kunne der fortælles, især om det
der skete siden 1899, og som ligefrem „staar skrevet for
mig“. I nævnte Aar fik min Far, Husmand Peter Nielsen,
nemlig købt 4 Tdr. Land af daværende Gaardejer, senere
Redaktør og Folketingsmand Carl Hansen i Vinde, ved
hvis Forældre min Far havde tjent i sine unge Dage.
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Far var een af de første, der fik Statslaan hertil efter
den nye Jordlov af 1ste Maj 1900.
Da vi flyttede til Vinde, var vi 3 Børn, senere voksede
Flokken til 9, saa der var mange Munde, der skulle mæt
tes, og Fars Fortjeneste var kun en Krone om Dagen.
Hans Bestilling var at være Tækkemand, og som saadan
kom han langt omkring, baade til Hindborg, Otting,
Dommerby og Staarup, lange Strækninger, han maatte
gaa ind, da han aldrig fik lært at cykle.
Alle vi 9 Børn gik til Lund Skole i Skive Landsogn og
havde aldrig anden Skolemester end Lærer P. K. Kristen
sen, hvis Religionstimer jeg endnu mindes med uendelig
Taknemmelighed ; han kunne fortælle, saa vi aldrig glem
te det.
Far var Søn af Indsidder P. Nielsen i Vinde, og Mor
var Datter af Distriktsjordemoder Birthe Christensen i
Balling og Mand Anders Christensen.
Da jeg var 13 Aar, kom Far en Dag hjem og sagde,
at jeg kunde faa Plads i Grove Nørgaard hos Anton Jen
sen, hvis jeg kunde blive udskrevet af Skolen til Sommer
ferien. Det fik jeg ogsaa Tilladelse til, men skulle dog
søge Skole og gaa til Præst næste Vinter, til jeg i 1908
skulle i Plads til Majdag.
Mor var udlært Syerske, saa hun holdt altid vort Tøj
helt i Orden. Tit sad hun oppe til langt ud paa Natten,
da hun ogsaa syede for fremmede.
Naa, endelig oprandt den 1ste Maj, hvor jeg maatte
tage Afsked med hende, og da jeg altid havde følt mig
stærkt knyttet til mine Forældre og vort Hjem, var det
vel kun rimeligt, at jeg med Taarer sagde Farvel min
Barneverden. Mor græd ogsaa og trøstede og formanede
mig, saa godt hun kunne og sagde, at naar jeg nu kom
ud blandt fremmede, saa maatte jeg aldrig blive misun
delig paa dem, der havde det bedre end jeg. „Tænk paa
dem“, sagde hun, „der har det meget værre. Du er jo
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en rask Dreng, og husk at bede til Vorherre, hvis noget
bli’r dig for tungt“.
Saa gik jeg da den tunge Gang, bort fra alle dem, jeg
holdt af. Jeg ankom til Gaarden midt om Eftermiddagen,
netop som Karlene skulle ind at spise EftermiddagsMellemmad, og selvfølgelig skulle
jeg spise med, men jeg sagde
nej Tak, jeg kunne slet ikke spise
noget, saa betaget var jeg af alt
det nye.
Manden sagde saa til mig, at
naar vi gik ud, kunne jeg gaa
med en af Karlene hen i Kostal
den, eller som han sagde „hen i æ
Nøss“. Karlen hed Marinus Ravn
og var henne fra Bostrup, han
snakkede venligt med mig. For
Min Barndomstids Præst,
uden ham var der to Karle til,
Pastor J. E. D. H. Boeck
P. K. Jensen, som for Resten
i Brøndum (1861—1906).
senere i mange Aar kørte for
Arbejdernes Fællesbageri i Skive, og foruden var der en
Karl til, som senere er død.
Samme Dag, som jeg kom, fik vi en anden Dreng paa
11 Aar, som hed Brix, og alle fem skulle vi sove i samme
Karlekammer med Dør lige ud til Hestestalden, hvor der
stod, jeg tror, otte Heste. Jensen, vor Forkarl, laa alene
og Brix hos Ravn og jeg selv sammen med Trediekarlen.
Sengene var slet og ret nogle Kasser slaaet sammen af
Brædder med fælles Endestykker, som gik helt ned til
Gulvet. En 4 Tommers Aabning mellem Senge og Side
væg saavel som disse var stoppet fuld af Halm.
Om Morgenen Klokken halvfem kaldte Forkarlen paa
os, og vi stod op allesammen; vi Drenge skulle med en
af Karlene over i Kostalden for at give Kreaturerne lidt
Hø, mens Køerne blev malkede.

Da jeg var Tjenestedreng paa Landet

115

Ved Halvsekstiden gik vi ind for at spise Davre, der
bestod af en Pandefuld stuvede Kartofler og derefter
kogt Mælk med Rugbrødsrundenommer til. Naar Klokken
var seks, skulle Koerne ud, og dersom den anden Dreng
var i Skole, skulle jeg alene faa Kreaturerne paa Græs.
For Køernes Vedkommende gik det nogenlunde, men vi
havde 16 Stude, som skulle græsfedes, og de var ikke
lette at trække paa Græs. I Løbet af en 14-dagestid blev
de ude om Natten, men til Gengæld skulle de trækkes
ind om Formiddagen inden Klokken 9, da de ellers kunne
rive sig løse, dersom de blev stukket af Oksebremser.
Jeg husker en Dag, hvor Studene var særlig „tovlige“.
Straks jeg havde faaet dem koblet sammen, stak de i
Løb, løb over mig, og idet de sprang over mig, blev de
sky og slog Tøjrene istykker. Da jeg fik mig selv samlet
op og undrende mærkede, at jeg hverken havde brækket
Arme eller Ben, saa jeg Studene løbe rundt om paa
Marken. Kun en tre til fire Mennesker foruden Karlene
havde set, hvad der var sket og kom mig til Hjælp og
fik Dyrene fanget og trukket hjem.
Det var noget, der sinkede andet Arbejde; Køerne
skulle nemlig være hjemme Klokken 11, saa Pigerne
kunne faa dem malkede inden Middag, men den Dag
blev Klokken næsten halvtolv, inden jeg kom hjem med
Køerne, og i det samme kom Manden hjem fra Nabogaarden, hvor han havde faaet sig en Formiddags-Whist.
Da han ser, at jeg var ved at faa Køerne ind, kommer
han hen imod mig og siger: „Hvi Fanden ka’ do eet fo
æ Kyer ind te’ æ Ti“. Jeg fortalte ham, som det var, at
Studene havde været helt umulige, men han griber mig
i Armen og raaber mig ind i Ansigtet: „Æ Kyer ska’
Fanden pine mæ vær ind æ Klok’ ølle!“, hvorefter han
spyttede mig en stor Kardusskraa lige midt i Ansigtet,
og idet han satte sine Negle endnu fastere i min Arm,
8*
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skubber han til mig, saa hans Negle river Skindet istykker paa min bare Arm.
Da jeg skulle ind til Middagsmaden, kan Karlene jo
se, at mit Humør er langt under Nul, og de spørger
mig om Grund''n, som de nu fik at vide. Da vi havde
sat os ved Bordet, siger Forkarlen, henvendt til Hus
bond: „Hvordan er det, du behandler Bertel, du maa jo
skamme dig, river store Striber i Skindet paa hans Arm,
og saa spytter du din Skraa ud i Ansigtet paa ham, du
er jo ringere end en Skoledreng. Nu har jeg sagt til
Bertel, at hvis det gentager sig, maa han gaa hjem“.
Manden dukkede sig lidt og siger: „Nej, nej, bild ham
endda et’ søen Kunster ind“.
Efter Middagen var der et evigt Rend efter Kreatu
rerne, først skulle jeg ud i Grove Hede for at vande
Faar og nogle Ungkreaturer, som stod tøjrede derude,
saa hjem for at faa Køerne ud igen, atter hjem og i
Gang med at faa Studene paa Græs.
Om Eftermiddagen Klokken halvfem var der Mellem
madstid, saa gentog det samme Flytteri sig, nu skulle
Køerne flyttes, saa Studene, herefter igen ud til Faarene,
straks derefter hen til de unge Stude i Heden og faa
dem tilbage til Kostalden, som skulle renses, og saa strø
under Køerne, inden de kom ind, og til Slut op for at
flytte Studene og saa faa Køerne ind, saa Pigen kunne
faa begyndt at malke Klokken halvotte.
Inden man kunne holde Aften, maatte Studene flyttes
endnu engang, og var det meget koldt, skulle jeg helst
løbe ud i Marken for at se, om Studene var rolige.
Jeg husker en Aften, saadan hen ad Klokken halvni, da
baade Karlen og vi Drenge var gaaet i Seng, at Hus
bond kom skramlende over Gaarden hen til Kammerets
lille Vindue og kaldte paa mig. Forkarlen spurgte da:
„Hva’ ska’ Bertel?“ „Han ska’ me’ mæ op aa sf te’ æ
Stuer, a æ ræd fuur, de ska rend løs!“ Hvortil Forkarlen
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fik svaret: „Bertel skal ikke op nu, han skal op i Mor
gen Klokken halvfem, saa vil du ha’ nogen op til Stu
dene, ka’ du selv gaa derop“, hvortil Anton svarede:
„Hm, hm, sikken en Storhed“, og saa skramlede han af
igen.
I Karlekammeret blev alt jo drøftet mellem Karlene,
da de troede, vi Drenge sov, men vi holdt baade Øren
og Øjne aabne. Man maa sige, at Karlene var meget
flinke mod os Drenge, jeg kan da aldrig huske, at de
forurettede os, tværtimod husker jeg et Tilfælde, hvor
Husbond ville tvinge mig til at indrømme, at jeg ikke
havde flyttet Studene sidste Gjævt inden Aften, og jeg,
der havde min Samvittighed i Orden, sagde selvfølgelig,
at jeg havde flyttet Studene, det mente ogsaa Karlene,
og dertil kom en Daglejer fra Otting Hede mig til Hjælp,
der havde set, at jeg havde flyttet Studene, da han gik
i Roerne efter Fyraften.
Om Efteraaret var det af og til godt koldt at komme
op i de tidlige Morgentimer, ofte laa Rimen tykt i Græs
set, navnlig til Fødderne, for vi løb jo altid helt barfodet,
da det ellers tog alt for lang Tid at komme rundt til de
forskellige Marker. Naar da Køerne rejste sig fra deres
Natteleje, var det helt varmt, og det linnede paa de nøgne
Fødder, og hvor jeg nød det. — I den første Tid, jeg
var ude at tjene, længtes jeg meget efter dem alle der
hjemme; naar jeg gik for mig selv, græd jeg tit mine
modige Taarer, og mangen Gang bad jeg til Vorherre,
og straks syntes jeg, det hjalp lidt igen.
De to Gange, jeg var hjemme paa Besøg, var nogle af
Livets Højdepunkter, men naar jeg skulle sige Farvel,
var det med Taarer i Øjnene og en forfærdelig Klump
i Halsen. Jeg kan endnu se for mig Far og Mor staa
og vinke til mig, indtil Bakken ved Engeborggaardene
skjulte dem for mit Blik. Dog var jeg glad for, at Konen
og Datteren paa Gaarden var god mod os Drenge.

:1

Fru Nanna Aakjær, Fruen til Jenle, kort før sin Død.

Ved Nanna Aakjærs Død
Vor historiske Forenings aldersstegne Æresmedlem,
Digteren Jeppe Aakjærs Enke fra Jenle, Nanna Aakjær,
døde i Sommer, den fjerde Dag i August paa Sygehuset
i Skive, i sit otteogfirsindstyvende Aar.
I 1907, efter Ægteskabets Indgaaelse, flyttede Digter
parret i 1916 ind paa Jenle ved Astrup Vig, som Aakjærs
Læserskare havde foræret ham. Kaarene var smaa, men
Glæderne store og mange. Det var Jenlefesternes Tid,
der begyndte i 1910, og kendte Navne indenfor Tidens
Aandsliv samledes Aaret rundt her i Hjemmet. Den
gæstfri Værtinde havde stort Hjerterum og forstod der
for ogsaa altid at skabe Husrum.
Her voksede Digterparrets Børn, Esben og Solvejg,
op og skabte Glæde i Hjemmet. Samtidig fik Fru Aakjær
Tid til at være Formand for Midtsallings Kvindevælger
forening og senere for Fredsforeningen. Tillige var
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Fruen, der var født Krogh fra Store Døs i Maabjerg
ved Holstebro, Billedskærer og Snedker med Svendebrev,
noget ikke helt almindeligt dengang. Fru Aakjær havde
da ogsaa prydet mange af Møblerne i Jenles Stuer talent
fuldt med sine Udskæringer, og fremstillede hele Møble
menter i den gamle Vejrmølle ved Jenles Gaardsled. End
og den smagfuldt udskaarne Egetræsbjælke, der nu pry
der Jenles Facade, er hun Mester for, hvorpaa det blandt
andet hedder:
„Staa mit Hus —
stejlt og stolt i Storm og Sus ...
Lad din Maanes Drømmesind
siege ømt min Hustrus Kind“.

Dertil havde hun gaaet paa Tegneskole og endog lært
Keramikfaget paa Den kongelige Porcelænsfabrik, saa
naar hun senere bragte sin Mand en Buket, lavede hun
selv den Vase, de skulle staa i.
Det var i Samlivet med ham, hun fik sin Betydning
ved det Lys og den Varme, som hun gav hans Tilværelse
og dermed hans Poesi.
Fru Nanna værnede tillige om sin Mands Arbejdsfred deroppe i det lyse Værelse paa 1ste Sal med det
brede Vindue med den skønne Udsigt ud over Astrup
Vig, hvor baade Digte, Romaner, Foredrag og Artikler
om Skives Historie, fra Salling og hans kære Fjends
Herred blev til, en Produktion, Læserne havde Hjertet
med i og altid vil se tilbage paa som en fuldendt, beta
gende Hjemstavns Saga, ikke til at gøre efter, og som
Stavnens Beboere værdsatte og holdt af at fordybe sig i,
blandt andet i „Skivebogen“, Historisk Aarbog for Skive
og Omegn, der nu foreligger i 53 Bind, og som han en
Tid lang saa ypperligt redigerede og betænkte med mang
foldige Artikler.
Hun stod ved hans Side i Skive Anlæg som en god og
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beroligende Støtte under hans brave Tale ved Byjubilæet
i 1926, og ligesaa ved mangfoldige andre Lejligheder.
Men saa kom det store Omslag paa Jenle, og stort for
Fru Nanna, den Aprilsmorgen i 1930, da hun fandt Jeppe
Aakjær død paa en Bænk i Haven. Han var gaaet ud
for at rense Ukrudt bort fra Havens Blomsterbede, saa
ville han hvile sig et Øjeblik paa Bænken, og der kom
Døden til ham, de glade Klange standsede.
I de følgende Aar lukkede hun beredvilligt Jenles Døre
op for dem, der gerne ville se Rammen om Jens Vej
mands, Havrens og Rugens Digter. Private Besøgende
og Foreningsselskaber og Medlemmer af hendes Mands
Øjesten: Historisk Samfund for Skive og Omegn, blev
vel modtaget ved en Udflugt. Hendes Søn, Esben Aakjær,
talte staaende paa Trappen saa rørende om Minderne fra
Faderens Levetid, og Fru Nanna viste rundt og talte,
som den kære gamle Dame hun var, saa glad og fro
mod Folk og genkendte med Glæde én og anden, der
blev hende forestillet.
Men nu i 1962, da Foreningen lod sig repræsentere
ved hendes Bortgang, stod hendes Baare i Stedet i en
af Jenles stille Stuer smykket med et Dannebrogsflag
og med Margueritter og Roser fra Jenles Have.
Her talte fru Nannas Datter, Fru Overlæge Solvejg
Aakjær Bjerre fra Faaborg, i sin Sorg saa rørende og
pænt. Efter Chr. Richardts Sang „Lær mig, Nattens
Stjerne“ førtes Baaren ud, og paa Vejen herfra havde
Naboer lagt grønne Grene i Ærbødighed for Mindet om
Fruen paa Jenle. Baaren efterfulgtes af et talrigt Følge
i Biler til Krematoriet i Struer, hvor Forfatteren Richardt
Gandrup holdt en smuk og sand Mindetale, hvorefter Høj
tideligheden i Salen sluttede med Aakjærs egen Sang
„Stille Hjerte, Sol gaar ned“.
Fru Aakjærs Urne vil blive nedsat i Gravlunden i
Jenles Kratbakker.
Otto L. Sørensen.
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Årsberetning - 1961
Så er vi atter blevet et år ældre. Samfundets vigtigste
opgave, at udgive „Skivebogen“, har vi klaret — forhå
bentlig tilfredsstillende for medlemmerne.
Vi har holdt generalforsamling. Det skete under vor
„historiske vandring“, medens vi samledes ved kaffebor
dene på Sevel kro. Formanden — undertegnede — aflagde
en beretning, hvori jeg pointerede, at de 52 årbøger, som
samfundet hidtil har udgivet, vidner om, at Salling og
Fjends virkelig har en historie, som er værd at bevare.
Kassereren, Otto L. Sørensen, fremlagde regnskabet, der
balancerede med 4346,54 kr. Nyvalgt til bestyrelsen blev
propr. Chr. Lybye, Haldborggård, og genvalgt pastor
Bang, Roslev, og Otto L. Sørensen, Skive.
Vi har stadig haft glæde af vore „historiske vandrin
ger“. Tilslutningen bliver efterhånden større og større.
I år var vi langt over 100.
Vi samledes ved Hvidbjerg kirke, hvor pens, lærer Poul
sen, fh. Løvskal og nu boende i sit gamle hjem, Hem skole,
fortalte om Sallings eneste runesten. Runestenen har før
været udenfor kirken, men er nu muret ind i væggen i
våbenhuset. Indskriften lyder sådan: „Beder for Bo Bo“.
Bo er måske et personnavn. At Bo gentages, kan måske
betyde, at det er Bo’s søn. Da stenen rejstes, vidste man
nok, hvem Bo var. Det er mærkeligt, at der ikke findes

flere runesten bevaret i Salling. Om grunden hertil kan
kun gisnes. Men det kan være, fordi der her kun findes
ganske få marksten. Derfor har man måske brugt stenene
til bygninger. De findes måske indmuret i mange kirker.
Ejnar Poulsen talte derefter smukt om bondeføreren
Peder Lydersen, hvis grav findes på Hvidbjerg kirkegaard*).
Man kørte derefter til Ejsing kirke. Undervejs stand
sede man et øjeblik ved voldstedet, hvor det gamle Kær
gårdsholm har ligget.
I den smukke og ejendommelige kirke fortalte provst
Bundgaard om kirken, der er bygget i tiden 1130—1230.
Sidekapellerne er bygget til omkring 1400 for at skaffe
plads til altre, hvor der skulle bedes for dem, der skæn
kede gaver til kirken.
Litterat Otto L. Sørensen gav nogle oplysninger om
kirken, bl. a. om Morten Hemmer, der var søn af en
købmand i Skive. Han skænkede noget jord til Skive —
derfor er Hemmersvej i Skive kaldt op efter ham.
Næste holdeplads var Sahl kirke med det gyldne alter.
Her fortalte lærer Enna Jensen, Lihme, om alteret. Sahl
kirke hørte under Ribe bisp, og det er derfor, den har
fået så smukt et alter.
I Sevel kro holdt man generalforsamling ved kaffe
bordet som ovenfor omtalt. Derefter kørte man langs
Hellesøens bred til holmen i søen, hvor det gamle nonne
kloster Stubbergård har ligget. Her i kælderen, der har
været nonnernes spisesal, fortalte lærer Enna Jensen
træk af klosterets historie. Her sluttede vandringen.
Vi har planer om oprettelse af et byhistorisk arkiv i
Skive. Det skal have til huse på det nye centralbibliotek
i Skive, når det nu i nær fremtid bliver udvidet i den
ny bygning på Posthustorvet.
j c irro ah.
♦) Se om Peder Lydersen nærmere: N. Olesen Husted: Blade af den poli
tiske udviklings historie i Salling. Samme: Samlinger til jydsk Historie og
Topografi 1908. P. Lydersen af Hvidbjerg Holmgaard, „Skivebogen“, 4.
ârg.» side 120. Samme: P. Lydersen og Corsaren.

SKIVEBOGEN
udsendes til Samfundets Medlemmer, Kontingentet er kun
8 Kr., og Indmeldelse kan ske til Kassereren, Otto L. Søren
sen, Frederiksgade 4, Skive, til hvem ogsaa al Henvendelse
angaaende Ekspeditionen bedes sendt, samt til hvem Tids
skrifter og Bøger bedes adresseret. Indmeldelse modtages
ligeledes af Styrelsesmedlemmer og Samfundets Repræsen
tanter i Sognene i Salling og Fjends:
Gdr. Jeppe Nielsen, Nautrupgaard pr. Durup.
Gdr. Gerhard Svenningsen, Ramsing pr. Ramsing.
Gdr. Hans K. Jepsen, „Syvtallet“ pr. Roslev.
Gdr. Peder Kirkegaard, Trandum pr. Skive.
Førstelærer Kaj Enna Jensen, Lihme Hovedskole, Lihme.
Lærer Esper L. Dalgaard, Lyby pr. Lyby.
Uddeler Ivar Christiansen, Stoholm, Jyll.
Bogbindermester Axel Nielsen, Rødding pr. Spøttrup.
Propr. Chr. Lybye, Haldborggaard pr. Skive.
Se efter, om De mangler tidligere Aarbøger eller Skrifter.
De kan ogsaa forlanges gennem Byens Boghandlere.
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En nyttig Bog for Slægtsforskere er:

Grundbog i Slægtshistorie
AF HANS H. WORSØE

ogfaas ved Indsendelse af 12 Kr. paa Postgirokonto
Nr. 50663 hos Arne Winther,
Køng Folkehøjskole, Glamsbjerg, Fyn
Bogen som fylder 48 Sider, er udgivet paa privat Basis og forfat
tet af Arkivar, cand. mag. Hans H. Worsøe, Aabenraa. Den har

megen Værdi ved Selvstudium, ligesaa i Studiekredse, Aftenskoler
og lignende Kursus, kort sagt, et udmærket Hjælpemiddel, egnet
til almindelig Orientering, og til at sætte i Gang, hvilket længe

har været savnet, saa det er en god Ting, at en saadan Bog nu
omsider foreligger.
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