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SA GEN OM HARDSYSSEL 
Digteren Thøger Lusen bragte Digtet om »1-tardsvssel-. i sin 

Bog »Trækfuglevejc, 1927. Fortjener Digtet ikke ;at blive Hard• 
boernes Nationalsang? 

Thøger Larsen er fedt i Torring ved Lemvig den 5. Aprill875, 
dod i Lemvig 29. :\h.j 1928. 

Komponisten, Kr. Ribers, som har skre,•et Mdodien til San• 
gen, var Lærer og Organist i Kobenh;avn. H .an var en Elsker af 
Thøger Larsens Digming. Han er fedt i København 28. Juni 
1879, død s. S. 4. Februar 1939. 

H ARDSYSSE L 
Af Thoger /.arsen. 

Ved Vesterhav og ved Limfjords Vand 
ligger l-lardernes Land. 

Og over det driver der Gus fra Vest 
med den bitre Blæst. 

Tit tynges Luft over Landets Sletter 
af Skyer, der minder om mørke jætter, 

og Havhalm stritter 
om Klitter. 

Af Aaer og Søer og Vande fuld 
ligger H ardernes M uld 

fra Hardbo•Ør med dens Vige og Nor 
og til Ringkjøbing Fjord. 

Nær Hedeflader og lyngklædt Skraaning 
der krykker saa mangen en straatækt Vaaning 

med stridbar Grønning 
paa Mønning. 



Fra Gaarde og Huse ser Øjet saa frit 
og saa milevidt 

mod diset og biaanende Horisont 
paa Godt og Ondt. 

Og inde tit Klokkependulet skrider 
saa langsomt, som maatte det gamle Tider 

til Nutid føje 
med Møje. 

Men Harders Syssel har ogsaa jord, 
hvor det yppigt gror, 

hvor Bakker og Dale i Farvepragt 
er om Vige lagt, 

hvor Tagene straaler af Tegl moderne, 
hvor Agrene duver af Korn og Kerne, 

fra alt slaar Grøde 
i Møde. 

Som Disen om Hardernes Horisont 
ligger Sognene rundt, 

saa dirrer af M indeiser mangefold 
deres Folke•Old; 

det flimrer af Fortid for Nutids Øje, 
og Loke saar Havre om Kæmpehøje, 

hvor stærke Drenge 
sov længe. 

Endnu gaar der Saga om Kæmpefærd 
med blodige Sværd 

af Hardernes Hære i Hærgedrift 
gennem Romerskrift. 

Paa Oltidspræget skal Ætterne kendes, 
og stridige Karle, der sjældent blændes, 

gaar tit mod Blæsten 
fra Vesten. 





BØVLING SOGNEKIRKE 
OG DENS PRÆSTER SIDEN REFORl\\ATIONEN 

Optegnelser af Friskolelærer /org. jørgenstn Borup, 
Bøvling. 

194:0 underkastedes den gamle Sognekirke i Bow 
ling en omfattende Restaurering, hvorved Kirkerum
met er blevet tiltalende og smukt, og Æren herfor 
skyldes forst og fremmest kgl. Bygningsinkpektor 
Norn, H orsens, men ogsaa de fo rskellige H aandvær• 
l..ere, der har medvirket ved Restaureringen. 

T rods store Forandringer er dog den gamle Arki• 
tektur bevaret; saaledes er T aarnbuen frigjort ind til 
det smukke krydshvælvede Taarnrum, hvor Slægten 
Juel Ryssenstecnernes Gravplads va r. Kvinderloren i 
Nordsiden er afdækket, saa man nu ser den smukke 
Granitkant, der danner Rammen om den forsvundn~ 
Dor. Endelig er de i sin Tid tilmurede romanske Vin• 
duer i Skibets og Korets Nordside frilagte, som de 
o prindelig var, og forsynet med blyindfattede Ruder. 
Inventaret delvis fornyet. 

Men ved Restaureringen er selvsagt noget af det 
gamle forsvundet, saaledes Gravrummet i Taarnet ; de 
tolv Kister er fjernet og anbragt i en Fællesgrav paa 
Kirkegaarden op mod Kirkeskibets sondre Væg, 
hvorimod Mindepladerne er pillet af Kisterne- men 
er saa medtagne, at l nskriptionerne nu paa de flest~ 
er ulæselige. Disse Mindeplader har hver. sit Vidnes• 
byrd om Fortiden, som ikke bor begraves med Ki• 



Jørg. jorgensen Borup: 

sterne. Heller ikke bor den gamle ærværdige Kirkes 
Historie eller de vedrorende Præsters Navne og Ger
ning være en »saga blotte.:, hvorfor Hardsyssets Aar• 
bog i det folgende fremkommer med en stærk beskaa~ 
ren Beretning herom. 

BovJing Sognekirke 

er stor, ret anselig og en af de smukkeste vestjydske 
Landsbykirker. Hvornaar den oprindelige Kirke er 
bygget, vides ikke, men alt tyd~r paa, at den er byg• 
get som Gaardkirke til Hoveelgaarden Bovting (nu 
R yssensten) Af saadanne Gaardkirker nævnes bl. a. 
Fjennestevlille Kirke ved Asser Rigs Gaard. Peder 
Torstesens Kirke ved hans Gaard, Pedersborg. Ebbe 

kjalmsens Kirke i Bjcrnede o. fl. Ejendommelig nok 
kendes de bedst i den sidst kristnede Del af Landet. 

Disse Gaardkirkcr er bvgget af kristne Mænd, 
som havde Evne og Vilje dertil, og saa lejede man 
sig en Præst, som ofte boede i Bygherrens Gaard. 



Bøvling Sognekirh 

Blev saa Naboerne kristnet, søgte de til den allerede 
byggede Gaardkirke. 

»Bekvemmelighedskirker« blev saadanne Kirker 
ogsaa kalJt, fordi de laa bekvemt fo r Bygherren og 
hans Folk , men det førte med sig, at de ofte kom til 
at ligge· i en lo jerlig Udkant af Sognet ved et Par en• 
lige Gaarde, saaledes ligger ogsaa Bovting Sce-nekirke 
nær H ovedgaarden i den nordvestlige Del af Sognet 
tæt ved Sognegrænsen. 

M an lagde stærk Vægt paa, at Kirken kom til at 
ligge paa Bygherrens Jord, og at han og hans Efter• 
kommere havde Patronatsret , d. v. s. Kaldsret , Ej en• 
domsret men ogsaa Forpligtelse til at forsvare Kirken 
og dens Gods. 

A t BovJing Kirke fra gammel Tid har været Patro1 
natskirke, og at Præsten har boet paa Gaarden, be• 
kræftes i en Klage fra Chr. IlLs Tid til Lensmanden 
Niels Kjeldsen Juul dat. 15. Sept. 1556, hvori det op• 
lyses, at Præsten boede paa Slottet, havde ikke nogen 
Præstegaard og vistnok heller ikke Præstetiende. 

Kirken s A lder og Ombygning. 

H vor gammel Ki rken er, kan vel vanskeligt ud• 
redes, men staar man overfor de ældste vestjydske 
Landsbykirker med de tykke Mure af hugne Kampe• 
sten , saadan som de er flest i Ringkøbing Amt, faar 
man uvilkaarligt en Folelse af noget meget gammelt. 
De sagkyndige fortæller da ogsaa, at det er omkring 
800 Aar siden, mange af disse Kirker er bygget, og 
saa er der endda ikke saa lidt Sandsynlighed for, at 
nogle af Stenkirkerne er bleven bygget paa Pladser, 
hvor der oprindelig har staaet en Trækirke (hvad 
Fundet i Dybe Kirke i 19j7 synes at bekræfte). 
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Den oprindelige Kirke, som skal være fra før 1200, 
var lille og bygget op af G ranitkvadre, men havde
i Modsætning til saa mange af de vestjydske Kirker 
-et højt Taarn med et Spir i Midten og fire mindre 
Spir, et paa hvert af T aarnets H jorner. 

Saa sent som i 1769 havde Kirken nævnte Fonn : 
:»et kort Skib og et lidet Kor - adskilt fra hinanden 
ved en halvrund Triumfbue og dækket med Bjælke
loft«. Den Del af Kirken staar endnu, og den nuvæ
rende Kirkebue er sikkert den oprindelige. 

Kirkerummet modtog Lyset gennem smaa rundbuede 
Vinduer, hvoraf man endnu sporer tre tilmurede Hul
ler paa Kirkemurens Nordsid e. Af Dore var der to 
- Mandsdoren paa Sydsiden, og lige over for i Nord~ 

muren fandtes Kvindedoren. Over den tilmurede 
Kvindede r ligger endnu en lang firkantet G ranitover• 
ligger. T aarnet laa ost for det nuværende T aarn. 

l en Beretning fra l 760 (Den danske Atlas) hedder 
det, at Kirken var i »god Stand«, og man stilles der• 
for over for Sporgsmaalet om Aarsagen til, at den i 
1769 blev forlænget og delvis ombvgget. 

De gamle har fortalt, at en Del af T aarnet faldt 
ned, hvorved to Mennesker blev dræbt, men det har 
sikker ikke ene været G runden til Udvidelsen. 

Efter Reformationen var Kirken selvejende, men 
da :»Riget fattedes Penge« efter de svære Krige, Mis* 
vækst og andre Ulykker, der havde hjemsogt Dan• 
mark i det 17. Aarhundrede, var Kirker og- Godser 
inddraget under Kronen, som atter senere maatte af• 
give d em til Adelen for at skaffe Penge eller betale er• 
hvervet Gæld. Saaledes fik Hollænderen H enrik Riise 
i 1671 ikke alene Bøvling Slot med over 2000 Td. 
Hartkorn Bondergods, men ogsaa Patronatsret til føl-



Bøvling Sognekirke 

gende Kirker : Bovting og Flynder, Lomborg og Rom, 
Husby og issum, Vederso, Fjaltring og Trans og 
senere Engbjerg og Harboore, Hove, Humlum, Dybe, 
Ramme, Ferring og Vandborg som Betaling for Kro• 
nens Gæld til ham. Han vilde gerne have haft dob• 
helt saa mange Kirker, men det blev allernaadigst 
afslaact. 

Patronalsretten gik i Arv til Efterkommerne, og vi 
finder da, at det maa være Otto H e n rik Juel til 
Ryssensteen, d er har begyndt Restaureringen af Kir• 
ken, som efter hans Død 1769 fortsattes af Broderen 
Chr. Frederik Jue l, t 1782. 

M ed Patronalsretten fulgte - som for nævnt - ogs 
saa Patronatsansvar, bl. a. »at Kirkerne bliver holdt 
vedlige, og deres Indkomst ej til anden Bru2' fa rven• 
des, og at de med gudfrygtige og dygtige Præster 
vorde forsjunet«. 0 ) 

Patronatsansvaret kneb det nok med at overholde 
mange Steder- ogsaa i Bovling, hvorfor Taarnet 
faldt o . s. v. Det var især Vedligeholdelsen, d er fors 
somtes, hvo rfor mange af d e smaa vestjydske Kirker 
netop i Tiden efter Reformationen maatte underkastes 
en paabudt Restau rering og en Forlængelse (som Re• 
gel) i Vest. Den væsentligste Aarsag til Udvidelsen 
maa søges i Pietismens stærke Vækkelse og Befolk
ningens Tilvækst næsten overalt i Vestjylland. 

Paa den Tid, da Kirken i Bovting blev udvidet, var 
Jens Nicolaj Jespersen Skovboe Præst her (1741 -89) 
samtidig med Provsten over Vandfuld Herred, Chri, 
s ti a n Arent Brasch (Præst i Dybe 1744-80), som 
Pietismens T alsmænd. D er var navnlig i Dybe en 
Vækkelse saa stærk og levende, at Biskop Brorson 

•) Chr. V Testamente- se H ards. A arb. 1909 S. 1}. 
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var helt henrevet deraf i sine Visitatsindberetninger.0
) 

Der er stor Sandsynlighed for, at denne Vækkelse, 
som greb vidt om sig, ogsaa er gaaet over Bøvling 
og har foraarsaget et saa stort Kirkebesog, at den 
gamle Ki rke slet ikke kunde rumme }\'\ enigheden. 

Ved Udvidelsen blev Koret forlænget i Øst, og 
Skibet forlænget 7,8 m i Vest, hvor det gamle Taarn 
havde staaet, og i Tilslutning til Skibets Vestende blev 
det nuværende T aarn bygget med sit ejendommelige 
løgformede Spir. 

De frigjorte skraakantede Sokkelsten fra det gamle 
Taarn og ligeledes de tilhugne Kvadre er bleven an' 
vendt væsentlig i Tilbygningen til Koret paa Syd• 
siden, medens man under det nye Taarn og i Øst1 
gavlen samt i Nordsiden af Korets Tilbyg~ing har 
benyttet grovt tilhuggede, rektang-ulære Granitblokke 
uden Skraakant i Soklen, men for at fremskaffe en 
Efterligning af Skraakanten i den gamle urørte Sob 
kel, har man lagt et Lag smaa Haandsten imellem 
Sylden og Muren - udfyldt med KalkmorteJ saale~ 

des, at der dannedes en kunstig men uholdbar Skraa• 
kant- klodset og uskon i Sammenligning med den 
gamle. 

T aarnet og Forlængelsen i Nordsiden samt Østgav• 
len er opbygget af Munkesten, de gamle Vinduer og 
Kvindedøren i Nordsiden blev tilmuret og Vinduerne 
i Sydsiden erstattet med store, plumpe T rævinduer. 
I Stedet for den tilmurede Kvindedor blev der indsat 
to andre Dore i Koret - den ene paa Sydsiden (hvor 
den endnu findes) for Præsten. den anden paa Nord, 
siden (nu tilmuret) for Herskabet ·paa Rysensten, 

•) Generalkirkeinspektionens Ark. (~ ~) se ogsaa 
1-lards. Aarb. 1910 S. 78. 't{A. 
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hvor de ugeneret kunde gaa ind og anbringe sig i et 
ophøjet Bur med Vinduer for. Dette Bur blev fjernet 
omkring Aarhundredskiftet (1900). 

Kirken og Spiret er tækket med Bly, ligeledes Yaa' 
benhuset , der maa være bygget samtidig med Ud· 
videisen af Kirken. 

Kirkeklokken 

er meget stor (10,7 X 0,90 m), men desværre revnct.0
) 

Den er fra Kjeld Juuls og Biskop Iver Munks Tid. 
l det 0,053 m brede Skriftbaand staar paa Latin 

folgende (oversat): I Herrens Aar 1491. Hjælp, Jesus, 
Marie! Kirkeværge Bene Roert (?) Gr. A. 

H erom siger F. Ulda\1: »Danmarks middelalder• 
lige Kirkeklokker S. 108«: »Paa Klokken i Bovting 
er Sigilet« [det gejst!. Segl = en Bisp med en Krum" 
stav! »som staar foran »Anno« noget skarpere, men 
Haandskriften dog næppe læselig. Rimeligvis er det 
med fuld Foje, at Staberen har sat sit Mærke lige 
ved Siden af Jomfru Maries Navn. Hans eget Navn 
er maaskc gemt i dets sidste Forkortelse gr. A, men 
det er ikke godt at vide, hvorledes dette skal fuld· 
stændiggores. Ogsaa med Hensyn til Kirkeværgens 
Navn er der Tvivl! Oversættelsen af Indskriften kan 
derfor kun gengives, som ovenfor er nævnt«. 

Hos Dr.phil. O. Nielseno Skodborg.Vandfuld I-ler• 
reders J-list. og Top. S. 292 læses: 

»Paa Kirkens Klokke læses folgende tildels uklare 
Indskrift: anno + d ni + mccclxxxj + hel p- ihs ma• 
ria tutor ecce bene roert gra (Indberetningen l 766 
har: pro nobes ora). 

O) Re\'nen er d og nu udfyldt. 



12 J erg. Jergen sen Boru p: 

Bo•·lin!( So~o:n~kirkos lndro for 19+0 ( ~·ol. J•nsen, tlø,·llngbjorft). 

Kirken s I nventar. 

Af Kirkens Inventar falder Altertavlen straks i vort 
Øjesyn. Den er smuk udskaaren i Bruskbarokstil af 
en Horsensmester. 

Midterpartiet forestiller Nadveren tildels fremstil
let af fri udskaarne Figurer- forestillende A postierne 
omkring Jesus den sidste Aften for hans Død. Jesus 
hæver truende Fingeren mod Judas, alle Apostl e-ne 
indtager udtryksfuld e Stillinger med Opmæksom
heden stift henvendt paa Forræderen , d er læner sig 
tilbage, skjuler Pungen og drejer sig bort fra Bordet. 

Ovenover i en halvrund Indfatning er en Gengi~· 

velse af Gravlægningen. 
Til hojre og venstre fra Midterpartiet staar Lucas 

og M arkus. T avlen er rig paa udskaarne Englehove• 
der og andet Snitværk og d esuden findes I l fritstaa' 
ende Figurer vendt i fo rskellige Stillinger mod den 
overste Figur, der skal forestille C hristus med Sejers• 
fanen. -
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I Feltet nærmest Alterbordet læses følgende: »Vel• 
baarne Christian Juul, Friherre til RUssenstein og sin 
kiere Friherinde: Jeanne Marie Riize bekostede denne 
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Tafle og Gifuet den til Guds og Kicrckens Prydelse 
Aar 1684•. 

Altcrtavlen var- som saa meget andet i Kirken -
senere bleven vanrogtet. De smukke Farver- som 
nu atter pryder Tavlen- var overmalet med en gulig• 
hvid Farve, men blev i 1919 paa Nationalmuseets 
Foranstaltning renset, restaureret og fort tilbage til 
sin oprindelige Pragt. 

De to anseelig malmstøbte Lysest2.ger er ligeledes 
skænket til Kirken. Paa den ene staar folgende Ind• 
skrift: 

»Denne Kierte haftter erlig og velaetendes Knud 
Gregersen, Ridfoget paa Bofling, givet til Guds Ere 
och Bofling Kirkes Beprydelse. Huerfore hannem 
Gud belonner. Anno 1616•. 

-»Døbefonten, der synes at være Kirkens oprin• 
dclige, er udhugget af Kamp og paa Kummen prydet 
med ovale Fordybninger«. 

-»Alterkalken, der hidrorer en nyere Tid, har paa 
Midtpartiets Knopper Navnet J. H . E. S. V. S.«*) 
[>, Jesus]. 

Prædikestolen skaaren i Renæssancestil er fra 1610 
- 20 og har sine oprindelige Malerier. 

Krucifikset, der nu hænger paa Skibets Nordvæg, 
stammer fra den senkatolske Tid. 

Den lærde Pastor P. Severinsen har ved et historisk 
Samfundsmode paa Aastedet udtalt, at det stammer 
fra en Tid, hvor Kristendommen var forvrænget og 
forkyndtes som Lov: Guds Vrede, Kristi Pine, Her• 
rens Tugt og Straf over den ugudelige Mcnneskehob, 
hvorimod Evangeliet: Guds Kærligheds Offer til Svn• 
de bod for det faldne Menneske næsten var forstummet. 

o) O. Nielsen Sk. V. Hist . og Top. S. 296. 
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Lysekronen nærmest Koret er gammel og forment• 
lig ogsaa en Gave. 

Af forsvunden Inventar maa nævnes en hvid .Mar' 
morbuste af H enrik Riisc, der i 1766 stod paa en 
Stentrappe ved Alterets hejre Side. 

En T avle over Præsten Andersen Ulstrup og hans 
Hustru og Barn og en Blikta':'le med Indskrift om 
Hr. Capitain Oorning Ludvigsen von \V it\e (omtales \l( 
senere). - T o romanske Sejlekapitæler fra Ki rken 
findes paa Nationalmuseet. 

Om Begravelse r 
i Kirken og paa Kirkegaarden. 

Bovting Sognekirke har der iflg. Sogneindberet' 
ningen 1743 Gvf. »Danske Atlas«) været Begrave), 
sespladser i Koret, i Kirkeskibets Midtergang og i 
det gamle Taarn, i hvilket der var hensat 6 Kister, 
hvoraf 3 var af Mannor og 3 med Boj betrukne, til
horende den Juel Rysensteenske familie. Hvor de 6 
Kister er bleven af, vides ikke. l det ny Kapel blev 
der efterhaanden hensat 12 Kister: ) hvori S tovet af 
8 Soskende (Born af Baron Ove Henrik Jucl R. og 
Hustru Grevinde Ida Anna Rantzau) med Hustruer 
gemtes. 

Kisternes Alder. 

l. Henrik Ruse ]uel R., død ugift 1749 (Ligpladen 
mangler) . 

2. Niels Krag ]uel R., (•skrøbelig«) dod 1765 (Lig• 
pladen d elvis ulæselig). 

3. Christiane Juel R., dod 1765 (kun Navnet kan 
læses paa Ligpladen). 

•) ~Danske Atb.sc og Or. O. Nielsen nævner kun Il. 
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4. Vilhelmine de Brønstorf, død 1766 (se Ligplade• 
afskrift S. 20). 

5. Otto H enrik ]uel R., død 4. Septbr. 1769 (se Lig• 
pladeafskrift S. 17). 

6. H enriette Juel R. l døde sum Børn 
7. Christine - - J (begge ligplader ulæselig). 
8. M arie Elisabeth v. Ahrendorff, død 1771 (Lig• 

pladeafskrift S. 22). 
9. Sophia Dorothea Bille, dod 14. Januar 1771 (Lig• 

pladeafskrift S. 17). 
IO. Christian Frederik ]uel R., dod 1782 (Ligplade 

mangler). 
Il . Anna Sofie Juel R. (Holch), dod 1788 (Ligpla• 

den delvis ulæselig). 
12. Christine Dorothea f. Mohrsen, dod 1789 (Lig• 
plade mangler). 

Nr. 4, 5, 9, 10, 12 var oprindelig begravet i Bislev 
- Lundbæks Sognekirke, men blev senere fort til 
BovJing og her nedsat i det nye Kapel. Ligeledes N r. 
Il , dod og bisat i Aalborg, og Nr. 12 først begravet 
i Skelund Kirke.') 

Ved Kirkens Restavrering 1940, hvor Ligkapellet 
blev tillagt Kirkeskibet, blev Kisterne- 12 ialt 
nedsænket i en Fællesgrav paa Kirkestævnepladsen 
ost fo r Vaabenhuset. 

Paa Kisterne har der været anbragt Ligplader af 
Bly eller Tin med Indskrift, som nu delvis og van' 
skelig kan læses. Da disse højst medtagne Ligplader 
nu er de eneste synlige Minder efter den afdode 
Slægt, har Fo rstander Ernst J. Borup, København, og 

•) Litteratur: Danmarks Adclsb. 1890 S. 271 ff. Stiftsrclationer, 
se Pers. Hist. Tidsskr. 2. Rk. l t:B . Th. Thaulow: Lillie Juuler• 
nes Slægtsbog, Kbb. 1925, V. T rydes Forlag. 
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Samleren af nærværende Beretning tydet og nedskre• 
ven, hvad der var tilbage af Pladernes Indskrift. 

Paa Otto Henrich )uel Riisensteens Ligplade læses: 
Seel Læser! Seel 

Seel Her Et Giemmested 
Hvorunder Skjules 

Den Kostbare Muld 
af 

Den Hoy•Welbaarne Herre, 
I Livet 

For Gud Retsindig - Mod Næsten Velsindet 
Mod Alle Venlig og Ydmyg-Oprigtig From og 

Fredelig 
Over Trængende ynksom - Mod Fattige Gavmild, 

Kortsagt 
Som Undte Alles Vel og Befordrede Manges Lykke, 

I Lidelse T aalmodig -
l Doden Frimodig 

og Nu 
Efter Doden 

Hos Gud Sin Frelsere Himmelsalige 

OTTO HENRICH ]UEL 

Friherre Til Ryssensteen og H erre til Lundbeck, 
Pandum, Rammegaard o~ Udstrup 

(der) Ved Højtidelig Fødsel den 9•1• Juli A " 1706 
i Verden Indgik - Og Efter 

Et Kierligt og Velsignet Ægteskab af 34 Aar 
med 

Sin Elsk-værdigste Nu Eftedadtc og Dybtsorgende 
f r Baronesse 

SOPHIA DOROTHEA BILDE 

Fra Dette Maysommelige Til Det Evig\! og Himmelske 
Hardsyu~ls AarboK XXXV. 



18 Jorg. Jorgeosen Borup: 

Ved en Salig Ood den 4. Septembris Aar 1769 
Blev ForAyttet i Sit Alders 64. Aar. 

Saa ved Dodcns Bud lliemhendtc 
Gud den dyrcb.uc Sicl, 
Som Sin Vandring Salig Endte, 
Har nu Evig Arvcdcel. 

Arvcdccl lblant de Fromme, 
Sted b lant de Urlvaltes Tal, 
Hvor vi Naar Vor Tiid er Omme 
Udi Glæde Samles skal. 

Nu Faovcl! J-loyst.S,,lig Herre, 
Du Blant Os llar Vandret saa 
At Dig Roes Ja Ævig Ære 
Folger Udi Gr:tvcns Wraa. 

Ligpladen over Baronesse Sophia Dorothea Bilde 
( ovennævntes Hustru).-

(Mærk: Ortografien og Liniedeling er ikke fulgt i 
det folgende). 

Oodelige. 

l som endnu ere paa Banen uden at viide hvor hen 
.i\'\aalet , standser wcd denne Kiste, som giemmer de 
livlose Been af den, der i 79 Aar 8 Mdr. 3 Dage har 
været sin Stammes Roes og sit Kions Prydelse, et 
Mynster paa Gudsfrygt, et Eksempel paa Wenlighed, 
uforanderlig midt i Lykke, ydmyg midt i \,'Xlærdighed, 
den frommes Veninde og den fattiges Moder, æret og 
elsket af alle, det var den i Livet Hoy-welbaarne Frue 

Baronesse Sophia Dorothea Ju e l 
nedstammende fra en Bilde og Deden ved Fodselen 
d. Il. Maj 1695. 

Wed Formæling d. 4. Sept. 1735 blev hun en om 
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og ulignelig Gemalinde for den fordum Hoy,WeJ ,. 
baarne 

Hr. Otto Henri ch Juel 

Friherre til Ri.issensteen, Herre til Lundbech, Pandum, 
Ramegaard etc., men ved Doden et T ab for mange, 
da hun her d en 14. Januar 1775 udaandede, for hist i 
Aandernes Forsamling at indaande himliske Wel:~ 

lyster. 
Menneske 

lær af hende Dydens Værd i Bliv viis, tæl de iilende 
Timer, stoel ikke paa et tilkommende maaske, hvo 
har sagt at Aarenes M ængde skal mode dig for G ra• 
ven, eller du som hun naae en Række af Aar. Vær 
derfor med hende altiid ·wandrcfærdig, thi skiont en 
løng Sygdom var hende et Forbud om den nærmende 
Time, saa skulde Doden uden denne dog ei have 
wæret hende wanskelig, der stedse hawde wandret 
med Gud , 

Nyd da lioystsalige hist reenc Aanders Fryd. 
og ald den Salighed som du blant os attraacde, 
host der et evigt Liv for hvad du her udsaaedc, 
tag fuld Bclonnmg der for hver en udvist Dyd, 
dit Navn det boe hos os i et velsignet Minde, 
og aldrig skal din Dyd af skionsomt Bryst forsvinde. 

Ove H enri ch Ju el s 

Ligplade er forsvunden, derimod findes en meget 
medtaget og næsten ulæselig Ligplade over Datteren 
Anna Sophia ]uel, f. 1707, d. 1788. 

Dr. O. Nielsen oplyser i Skodborg.Vandfuld H er. 
reders T o pografl folgende: 

Gehejmckonfercntsraadinde Anna Sophia Baro:~ 

nesse Juul (skal være Juel) Enkebaronesse af H olck 
til llolckenhavn, fodt 1707 af Hr. Ove II enrith Juul 
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(Juel) til RUsensteen og Ide Amalie, Grevinde af 
Rantzau, gift med Iver H olch til H olckcnhavn, Stift• 
amtmand over Aalborg Stift og Amtmand over Aal• 
borghus, Borglum, Sejlstrup og Aastrup Amter. 

Paa Ligpladen læses foruden Brudstykker af oven• 
staaende: Da denne ejegode H erre blev samlet til sine 
Fædre 31. Dec. 1781, hvad jo tyder paa, at Barones, 
sen da var bleven Enke og muligvis derefter har hen• 
levet sine sidste Dage paa Ryssenstcen. 

(Holcks Familiebegravelsesplads findes i Vinding 
Kirke ved Nyborg). 

Ogsaa over Christian Friderick Juel til Baroniet 
Riisensteen, f. 1716 (Broder til Otto Jucl R.) mangler 
Ligpladen. H an var gift tre Gange. 

l. Vilhelmine de Bronstorff. 
2. Marie Elisabeth v. Arensdorff. 
3. Christiane Dorothea de Morhsen, d. 1782. 
l Bogen om Lilliejulerne, Il S. 424- 25, findes 

folgende: 
Vilhelmine de Bronsdorff er fadt den 18. 8. li36, 

Datter af Oberst!. Christen Bronsdorff (d. 1751) og 
Hustru Kirstine Bille (Bilde) (d. 1781), Kusine til 
Sophia Bilde, der var gift med Baron Otto H enrich 
Juel , Baron Christians Broder. Hun dode den 25. 8. 
1766 i Barselseng med en dodfodt Son og begravedes 
i BovJing Kirke. Hendes Kiste er paa Laaget prydet 
med et Dodningehoved, der ligger paa to korslagte 
Knogler. 

Paa Ligpladen staar: Herunder hviler, hvad som 
kunde doe- af- den i Live - hoy og welbaarne, 
nu himmelsalige Frue 

Fru \Vilhelmina d Bronstorff 
fodtiK jo benhavn Anno 1736 d. 18. Aug.- af Fader 
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welbaarne Hr. Obrist Lieutenant Christian d. Brons, 
dorff- Moder welbaarne Frue - Fru Kirstine Nor
man Bilde- Levede i et hoyst fornajelig Ægteskab 
paa det andet A ar med høy- og welbaarne Hr. Chri
stian Friederich Juel- H erre til Breining Gaard
O brister af Ca valleriet og Baron til Rysensteen
Blev forlost med sin forstefodtc og dode Son- den 
25. Augustii 1766- som her med hende hviler 
Samme Dag Kl. 7 Aften Gud kaldede hendes- dyre• 
bare Siæl af \XIerdens f\1oysomhed til sin 

-Salighed. -
Vi hvile nu for uden M:en 
frie fra ald Verdens H arme, 
her gemmes vore dode !leen 
vor Siæl i J esu Arme. 

Vi O\'ergav i H errens 1-I.1and 
M.Jnd, F.:tder, MaJer, $oster. 
Gud laste herlig vores B.:tand 
og os nu :vig troster. 
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Marie Elisabeth von Ahrensdorff, fodt 19. 12. 1743, 
Datter af Oberst, Kammerherre Fr. v. Ahrcnsdorff 
(t 1764) •) til 1-lavno og Visborggaard og Hustru 
fru Sophie Marie v. Schinkel (t 1761) paa Sachen. 

Oberst Ahrensdorff var gift to Gange, 2den Gang 
med en Frk. Dietride, der indsatte sin Steddatterson 
Ove Juel Riisensteen til en af sine Arvinger. 

Fru Marie Elisabeth v. Ahrensdorff dode d. 2. 4. 
17il og begravedes i Bovting Kirke, o~ der findes 
her følgende Indskrift paa Kistepladen: 

»Stat Vandringsmand, giv noje Agt 
hvad deri gemmes og er lagt, 
det er den dyrebare Muld, 
som bedre er end Solv og Guld. 

Af- Den Hoj Velbaarne og Himmel~Salige- Fru 
Friherreinde-Fru Marie Elisabeth v. Ahrensdorff 
-hvis Fodsel var ypperlig- Fod paa Visborggaard 
Anno 1743 d. 19. Deebr.-Af den H o i ædle og navn• 
kundige Stamme Ahrensdorff- Hvis Liv var chri' 
stclig- gudfrygtig, kiærlig, oprigtig- T aalmodig, 
ydmyg, venlig, kostelig- et klart Dydens Spejl -
Hvis Dod var salig- thi- efter et kort men hæder' 
ligt Ægteskab udi 11 ~ A ar- med- den hojvel ~ 
baarne, nu dybtsorgende Herre- Christian Friederik 
juel - Friherre til Rysensteen-Hans Kongl. Maje~ 
stæts Hajhestaller -O brist og Cavallerist- Blev 
hun - Efter at Gud havde forlost Hende med en \'cl, 
skabt Son til det J-loye I luses Glæde og Stammens 
Formerelse- kaldt til sin H erres Glæde- og befa, 
lede sin A and i Guds sin Frelsers 1-Iaand - den 2. 
April 1771 i s in Alders 27. Aar. 

'") se Trap 11 Udg., 5. Bd .. S. 25-4 
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1-!un her vel kun, sover rolig 
j sin Grav og Hvilested, 
Sp~len i sin Himmelbolig 
nyder ævig Salighed. 

Thi da hun so m Rachd (odu:, 
blev det til en Sm:=rte.Son, 
s"a hun tog Farvel og dodc 
(uld a( Tro om Naadelon. 

Far nu vd Fru Frihcrinde, 
Hende vi ej gkmt:1e vil, 
Hun skal være os i l"o1.inde, 
Mens vi her sk,1l være til. 

ijvf. LLI!i~ull~mt S. 482). 

Baron Chr. F. Juel i Kisten var lille af Vækst. Liget 
velbevaret ca. 1905. 

De ovrige Pladers Indskrift er ulæselig. Paa en 
skimtes Navnet Christiane Marie Juel, paa en anden 
Christine Dorothea (Chr. F. Juels Z. Hustru) og paa 
en mindre Plade Navnet Niels Kragh Juel, om hvem 
vi ved, at han i 1747 boede paa Udstrup, og da var 
»skrobeligo::. 

I Tidens Lob var Kapellet blevet meget medtaget 
og Kisterne var gaaet i Stykker, enkelte af dem aab
nedc. l 1921 lod derfor Fru V. Ankier, lodt Baro• 
nesse Juel R ysensteen, Kapellet reparere og Kisterne 
gore i Stand og somme til. 

Forstander Ernst J. Borup, Grundtvigs Hus, Kbh., 
fortæller: »Som Barn [efter Aarhundredskiftetl har 
jeg et Par Gange været i )uelernes Kapel. Saa vidt 
jeg husker, stod der ved Sydsiden en aaben Kiste, 
hvori laa en K vinde med sit Barn. En anden Kiste, 
som ogsaa var aaben, rummede en Mand. Liget var 
velbevaret og af et cementgraat mumieagtigt Udse
ende. Det forekommer mig, at han havde et 1-lugsaar 
i l lagen, og at der laa en Kaarde i Kisten. 

J eg mener at have set Kapellet et Par Gange senere 
og husker, at et Par Kister var aabne og et Par i 
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Stykker. Saa vidt jeg husker, stod de i den nordre 
Side i to Lag over hverandre. 

Kapellet var vanskeligt tilgængeligt, da Orgelpul• 
pituret var bygget foran det, og man skulde have lof,. 
tet en Lem for at aabne Gitterdøren ind til Rummet«. 

I Koret ligger Præsten Christopher Andersen Ul .. 
strup begravet tilligemed to Hustruer og li Born. {Se 
herom under Bovling Præstehistorie). 

Paa den for omtalte Blikplade {som nu er for• 
svunden) stod følgende Indskrift : 

Her under hviiler udi herren fordum velædle og 
velbyrdige, nu himmeJ,salig Herr Capitaen Dorning 
Ludvigsen von Witl(e, fodt paa Perlin udi Preussen 
anno 1659. Hans Fader ærlig og velbyrdige Mand 
Ludvig Christiansen Wit~. Herre til Perlin udi 
Preussen. Hans Moder Frue Catharina Dorningsdat• 
ler. Han dode udi Boufling Degnebolig ') den 7. 
Nov. anno 1748 i sin Alders 89 Aar ringere nogle 
Dage. Vel er stridet, naar man Kronen kan fra Lobet 
hente hjem, og fra Striden op paa Thronen flytte i 
Guds eget Giem, hvor ej meere Suk og Møye være 
skal, ey Farlighed, men hvor Hierte, Siæl og Øye 
skue skal Guds Herlighed, ja vel endt, naar Striid og 
Moye vexles om til ævig Rce, og naar Siælen i det 
hoye med Triumph og Fryd kan boe. Denne Salig 
Witke ••) lagde her sin Vandring mojsom Stav, der 
han Verden Afskeed sagde, fik han her sin hviile 
Grav. 

Paa to Stene paa Kirkegulvet (som nu ogsaa er 
forsvunden) fandtes folgende Indskrift : 

•) nuværc:nde • Kirkegaard•. 
U) se O. Nic:lsen : Skodborg.V. Jic:r, Top. 514. 
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1
) Frands Jergensen fod udi Thorsted i Hatting 

Herredt var Underskriver paa RUssenstein 6 Aar. 
Dode Anno 1675 udi sin Alders 28. Aar. 

2) l Holsteen er jeg ba:!reu 
og Minke mig udkaa.ren 
til Mand og H oved min, 
jeg ved min Son nu lever, 
i Himmel~læde svcver, 
a Dieu min Minke fiin l 

Det sande sal. Guds Barn, al Dyds og Æris Elsker" 
inde, Kirstine Albret:dotter, fod udi Flensborg og 
dode d. 25. Sept. Anno 1681 i sin Alders 27de Aar 
med sin himmelfodte og strax bortdode unge Son, er 
denne Steen til Ære lagt over Graven af eftersorgende 
Mand og Fader M. H enrich Minke. Gud glæde deres 
Sjæl i himmerig. 

(Delvis efter O. Nielsen : Skodb. H ist. og Top. 292 f.). 

Paa Bovling Kirkegaard findes endnu (1939) tre 
Mindesten, der er ret interessante og mer eller mindre 
kunstnerisk udforte. De er efter den Tids Skik store 
og pragtfulde. 

Den ældste Ligsten ligger ca. 5 m Nord for Kir" 
ken - lidt Vest for den tilmurede orddor. Den er 
ca. 2 X 1,50 m med fire Evangelietegn i Hjernerne, 
et Krusffiks og et Timeglas i Midten, desuden et 
Dodoingehoved med korslagte Knogler. Stenen er ved 
to udhugne Egeløvskranse delt i to sideordnede FeJ" 
ter og dækker antagelig over en Dobbeltgrav. 

Indskriften i det sydlige Felt lyder saaledes (Ind• 
skriften afslidt og tildels ulæselig) : 

»Herunder hviler 
i Herren velbaa rne dannemand 
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(?) pou(?)s [vistnok Poulsen[ 
barnefodt . du . lant. Gudum] 
sogn A. 1640 og boede i 
Kiathiede BovJing Sogn i 
32 Aar og dode sammested 
Ar 1697 [el. 91 .... i sin 
A lders 58. Ar. G ud give 
ham en .. . . . 
Guds dom .... oc 
.... Opstandelse paa 
den yderste dag, 
siden en 
Salighed 
Ar 16. S. 

l det nordlige Felt: 
»deslige hviler her hos den sal. mands hustru ærlig, 

dydige og gudfrygtige matrone 
Maren Jensdatter 
barnfod t i .... borig o-) i Gud
dom Sogn Aar 1640. Boede og 
dode i Ki . !hede i Bovling 
Sogn. levede i æ c• 
tescab med sin sal. mand 
32 aar velsignet af G ud med 
en son og 2 dotre. G ud 

Kiolhiedc (nu Kolhedc) nævnes 1596 og var ing. /olatr. 1688 
en Ca.ard paa 12,'10 Td r. Hartko rn. l Trap Oanm. II Udg. næv• 
nc!> d en med et Areal paa 190 Tdr. Lmd og !Oh Tdr. H.utk. 
- l 1635 beboedes K. af en Mogens Jensen, som nævnte Aar 
fik en Bode p:ta 24 Rdl., fordi h.ln havde solgt 4 Oksner til 
ufrie 1\\ænd (0. N . Skodb . l list. og T op . S. 285). J Ians Efter• 
mand var d~n paa Ligstenen '1ævnte pou :s , hvis fulde Navn 
' ar (iflg. M.u kbogen 1688) Jens Poulsen 

•) fo rmentlig Skodborg. 
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give (hende) mæt af dage 
en glædelig opstandelse 
evig salighed. amen. 
denne sten er bekosted 
af moderen og datteren 
.som igien [J: endnul lefver 

1698«. 
Under Dodoingehovedet staar: 

»Eders becne skal .... som .... « 

27 

En anden flad Ligsten over Præsten Schouboe laa 
ca. 20 m Syd for Korets sydostlige Hjorne •) (om
tales nærmere i Bovting Præstehistorie). 

Den tredie Ligsten laa ca. tO m sydost for Koret, 
er ca. 2 X 1,50 m •) og har folgende l ndskrift: 

»Herunder hviler Stovet 
af 

Jorgen Donncrup 
fodt i Sondersthoved, give sogn, d. t5. Novbr. 1757. 

Efter fuldendt opdragelse underkastede han sig 
offentlig juridisk Examen. 

Han boede i nogle aar 
Paa Norre Holmgaard , som han ejede 

og tilsidst Paa gaarden Aneberg, 
men blev i Aaret 18 t t udnævnt til 

Tiende Commisær i Ringkiabing Amt. 
Bestandig Levede han ugift, 

men Orden, Klogskab og Retskaffenhed 
udmærkede stedse hans Vandel 

og samlede sig en ikke ubetydelig formue, 
som han efter sin Dod efterlod 

til værdige Venner og Slægtningcr, 
samt stiftede et Legat for hans Familie 

•) er nu (1940) indmuret i Vaabcnhuscts Østv:cg. 
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og tildelte Fattigvæsenet betydelige gaver. 
H an dode paa Aneberg, BovJing Sogn, 

d. 22. Marts 1821. 
H æder folger hans Minde. 
Fred over hans Aske. 

l Livet sar.~lcde vi v.1rc, 
Her samles vore Eccn i fred, 
Gud skal dem sa~lc og forvare 
Med Sj.-elene i Salighed. 

(Afskr. ~r d~ IN: l.ijtU•·Irr u fo"uxrt 
drn 6. juli 1918 ~r f.rrut J. Borup). 

Endnu en mærkelig Gravsten skal nævnes (afbil• 
det i J. B. Lo fflers »D anske G ravstene fra Middclal• 
deren, 1889«, Tavle VII , Fig. 38, men uden nærmere 
Oplysninger) . D en laa i Hjornet mellem Vaabenhuset 
og T aarnet •), men har vistnok oprindelig ligget i 
Kirkens Kor og maa regnes fo r at være meget gam
mel. Stenen, der er ca. Z m lang og 80 cm bred, er en 
flad Granitblok med to ophøjed e Kors udhugget som 
en lang Bjælke med en Korsarm ved hver Ende. For• 
modentlig har den ligget over en Dobbeltgrav, men 
over hvem vides ikke; der findes ingen Indskrift 
paa den. 

I et Sagn (E. T . Jy. Folkem. 4. Bd.) fortælles, at 
der under Stenen ligger en Præst , som i lange Tider 
ikke kunde finde Ro i sin Grav, fordi han ved falsk 
Ed havde tilegnet sig et Stvkke Jord, Kirketoft kal
det, som ligger sydvest fo r Kirken. I lang Tid havde 
der været Strid imellem Godsejeren og Præsten om 
Ejendomsretten, og d et kom til en Retssag, hvor Øv• 
righeden skulde af go re T r ætten paa Aastedet. Præ• 
sten tog ved den Lejlighed Muld fra Præstegaards• 

•) nu (i 19-Kl) indmuret i Vaabenhusets udvendige Vestmur. 
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jorden i sine Stovler, stod paa T ofte n og svor paa, 
at d et var Præstegaardens Jord, han stod paa. Men 
da han dode, kunde han ikke faa Ro i sin Grav. H ver 
Nat maatte han op og hen paa Kirketoften, og hans 
Vej faldt over det sydvestre Kirkegaardsdige, som 
aldrig nogensinde kunde holdes oppe, saalænge han 
»gik igen«.-

Det er muligt, at Præstens Genfærd siden er blevet 
manet ned (maaske af Præsten Fuglede, der- efter 
Folks Beretning- forstod sig paa den »sorte Kunst«) 
og at Stenen med de to Kors har givet ham Ro i Gra• 
ven, for nu kan Diget nok holdes oppe. 

Se ri es pastarum 
for Bovling•Flynder Sogne. 

l. Hans J ens en nævnes 
2. Christopher Andersen Ulstrup ... 
3. Christen Christensen Gjødstrup. 
4. Niels Boje . . .. . .. . død ca. 
5. Peder Sorensen Bhie (Melissus) 

6. Peder Pedersen Bhie (den ældre) .. 

7. Peder Pedersen Bhie (den yngre) .. 
8. Janus Nicolaj Jespersen Schouboe 
9. Hans Fuglede 

IO. Hans Fabricius 
11. Andreas Peder Johan Teilmann . 
12. Christian Ernst Dreyer . 
13. Hans Jakob Julius Mygind . .. 
14. Peder Emil Blume 
15. Herman Axel Emil Otto Busch. 

1584 
1608 
1619og 1633 
1650 
1650-1686 

el. 87 
1686 - 1724 

el. 25 
1724-1741 
1741-1789 
1789-1814 
1814-1824 
1824- 1847 
1847-1874 
1874- 1883 
1883-1892 
1893-1901 
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16. Otto Gothard Reesen Steenstrup... 1901 - 1913 
17. Theodor Julius Carl Georg Rend' 

torff .... .. ..... ................... ... 1913 - 193\ 
18. Valdemar Peder Andreas Rasmus• 

sen Hjorth 1935-

Series et hi s toria pastorum. 
(= Præstehistorie i Rækkefolge). 

l . Hans Jensen nævnes fejlagtig i Bovling »series 
et historia« med Navnet Hans Hansen. I en Liste over 
Præster i orrejylland fra Aaret 1584 nævnes Hans 
Jensen i Bovting som en af de Præster, der tildeltes 
F uldmagt i Anledning af Prins Christians (Chr. IV.s) 
Hyldning.') 

2. Christoph er Andersen U lstrup nævnes den 
24. Januar 1597, hvor en Biskop indstævnes til Herre• 
dag, fordi han har ordineret Christ. Andersen U., 
hvis Kaldsbrev formentes ikke at være i Orden.00

) 

l en Fortegnelse 1608 over Præster i Narrejylland 
nævnes Chr. Andersen U. som Præst i Bovling.n•) 

Han var gift to Gange. l ) Anna Sorcnsdatter. 2) 
/\'lette Anchersdatter og havde med begge 11 Born. 

I Dr. O. Nielsen" Skodborg.V. I-I rd. Top. oply• 
ses, at der i Nærheden af Alteret (i Bovting Kirke) 
har hængt en Tavle med folgcnde Indskrift : 

' ) H . F. Ro rd.1m i Kirkehisto risk Saml. III Rk., Il Bd. S. 
200 f. 

'') Herom et kgl. Brev af 24. J.mu.u 1597 (Koncept : Ge. 
hcimc•Arkivet. D.1nske Saml. 368. Trykt i Rordams: Danske 
Kirkelove III, S. 3- ·l-).- Af Pladshensyn udelades Brevet i 

!!ards. Aarb. 
''') P. Severinsen : Kirkehist. Saml. V Bd., 2 Rk., S. 559.- l 

Fo rtegnelsen fra 1610 (trykt s. St.) nævnes ingen Præst for 
Bovling.Fiynder. 
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»Her neden (i Koret) l i~ger bcgraffucn J-ler Chri
stopher Andersen Ulstrup Æ tatis suæ 35, med sine 
Hustruer Anna Sarensdatter og Mette Anchersdatter 
foruden l i deres Born. 

Gud giffue dennem en glædelig Opstandelse. 
Den 17. Okt. 160 (?) (skal nok være 1609), det 

sidste T al var affaldet af Fugtighed.') 
Lensmanden paa Bøvling var paa den Tid Preben 

Gyldenstjerne og siden hans Enke Mette Hardenberg 
(1597-1617). 

3. Christen Christensen Gjodstrup nævnes i 
en Fortegnelse over Præster i Ribe Stift {Ny Kirkeh. 
Saml. VI, S. 543). Vibcrg, der fej lagtig kalder ham 
Christen Anderse n, Gjodstrup, nævner ham som 
Præst i Bovling-Flynder fra 1633 til 164-0. 

Han stammer fra Gjodstrup i Snejbjerg Sogn, hvor 
Sognets Præster har boet i Præstegaarden Nord for 
Gjødstrup So. 

Hans Farfar Niels J ensen var Præst der 15 .. , og 
dennes Son F. C. Christen Nielsen f. ca. 1554, blev 
Kapellan samme Sted omkr. 1584. 

Gjodstrup Slægten var en ret udbredt Præsteslægt. 
Viberg nævner bl. fl.: 
l. Jens Christensen Gjødstrup ti l J-lee og No 1622 110110

) 

2. Søren Christensen G jodstrup til Sevel ... 1643 
3. Mads Christensen Gjodstrup til Aulu~.. 1646 
4. Ch:. Christensen G jodstrup til Bovling-fl. 1633 
vistnok alle Sonner af F. C. Chr. Nielsen, Snejbjerg. 

Chr. Christensen Gjødstrup havde bl. a. en Son, 
der kaldtes Nie ls Christer.sen Bovling, og som 

•) Omtales ossa.t i • D.tnsk Atlas«. 
••) se Storgaard Pedersen : Bidr. til Ringk. IlerreJs !l ist. og 

Top. 1896, S. 44. 
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blev Præst i Thorsted•H over. Denne var gift l. Gang 
med Margrethe Scrensdatter Bhie (af Bhie•Siægten, 
som vi senere skal hore om) og 2. Gang med Mar• 
g rethe Andersdatter Søeberg. 

Lentillæg til Gjodstrup og hans Efterlolgere. 

Fra gammel Tid var der stiftet en Fredagsprædiken 
i Bovling Kirke, hvortil der var henlagt: en Korn• 
afgift, som Lensmanden efterhaanden tilegnede sig 
som sin Indtægt. 1\1.en ifolge en kgl. Forordning af 
21. Juli 1633 blev det paabudt, at Præsten skulde 
have et ode Boel ved Kirken og Vester•Kjelder i 
Lomborg, der kunde give ham en aarlig Indtægt af 
en Ørte (= IO Skp.) Rug, 4 T d. Byg, l Skovvogn 
og Fodenod. Qvf. O. Nielsen' Top. 2%). 

4. Niels Boje, dod ca. 1650. 
Om ham vides ikke andet, end at han var gift med 

sin Forgænger Gjodstrups Datter, Kirsten Christens• 
datter, som efter Bojes Dod giftede sig med hans E f, 
termand Peder Sorensen Bhie i 1651. Hun døde 1658. 

Ribe Stifts Beskrivelse 1638 med Indberetninger fra 
Stiftets Præster til Dr. Ole \V/orm har ogsaa en Be' 
skrivelse fra BovJing Sogn, som antf:!gelig er skrevet 
al Niels Boje (Danske Saml. Il Rk., 4. Bd. S. 1). 

Han var Præst i Bovling i Frederik den III 's Tid. 
-Lensmændene paa Bovting Slot var Malte ]uel 
1639-46 og Mogens Sehested 1646-51. 

Tiderne var onde. I 1644 skete det svenske Indfald 
i Lenet- ogsaa i Bøvling, hvor Fjenden ovede deres 
store Tyranni og brandskattede overalt, saa Bonderne 
i 1648 maatte soge om Eftergivelse af Skatterestancer 
fra 1643 paa Grund af »den store Skat, Indkvartering 
med Plyndring og andet, vi af Rigets Fjender udi den 
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besværlige Krigstid desværre lidt og udstaaet have, 
tilmed en Part af de Mænd, der skulde betale, ere 
bortdode og en Part ganske øde og forarmede«. 
(Lensregnsk.). 

5. Peder Sorensen Bhie, }wis_latinske Navn var 
Petrus Severini Mellissuh. (Melliss-e\t= Bi), var Præst 
i ca. 36 Aar fra 1650 til 1686 eller 87. Han var født 
den 14. Februar 1621 og Søn af Præsten Soren Chri~ 
stensen Bhie i lngstrup•Alstrup i Vendsyssel (t 
1640), hvis Forældre var Biskop Chr. Hansen Riber 
(i Aalborg) og Hustru Mette Mathiasdatter. 

Søren Christensen Bhie havde 8 Sonner og 6 Dotre. 
Af Sonnerne blev i hvert Fald to Præster, nemlig Pe, 
der Sørensen Bhie i BovJing og Jakob Sørensen Bhie 
i Saltum. Alle Døtrene blev gift med Præster, hvoraf 
een af Præsterne er førnævnte N. Christensen Bov, 
ling i Thorsted (se S. 31). 

Peder Sorensen Bh i e nævnes i J ens W orms Lex i, 
kon over danske, norske og islandske lærde Mænd 
(Bd. III. 76). Her staar: »Bie (Petrus Severini) 1650 
blev Sognepræst i Soulinge etc. l Karen Brahcs Bi, 
bliotek anføres hans Dødsdag til 1687, men jeg (Jens 
\Xlorm) finder anden Steds, at han skal være dod 
1686. Han var tre Gange gift: 1) med Kirsten Chri, 
stensdatter (Niels Bojes Enke), 2) med Anne Marie 
Niels Datter og 3) med Ingeborg Peders Datter Kra
gelund. Sidstnævnte var Datter af Peder Kragelund, 
opr. Sognepræst i Faarevejle, senere Biskop i Ribe 
1650-81. 

Biskop Kragelund omtales i Gjessings »Danske 
Jubellærere«, Ny Saml. 1779 l S. 297. H er fortælles, 
»at Biskoppens første Præstevielser d. 13. November 
1650 gjaldt 2 Præster : Mads Poulsen Buds til \\'lierst p",;. ,..(.. 

lhrdsyn~h A~rboc XXXV. 
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.? #' og B·ed se, og Peder Sarensen Bhie til Bcufling og 
Flynder, og denne sidste blev o msider Biskoppens 
Svigersøn. 

H os Gjessing findes Ingeborg Kragelunds Stam~ 
tavle S. 328. Heri nævnes, at hun med Peder Soren$ 
sen Bhie havde 12 Born. 

a. dod ung. b. c. d. Studenter dode af grasserende 
Syge. (hvilken Sorg i Præstefamilien). 

e. Niels Bhic, født 1660. Sognepræst i Hygum 1691. 
Provst 1719. Legatstifter (se H offruans Fundationer) 
dod 1729. 

f. Peder Bhie, fodt 15. September 1666, succedered e 
sin Fader i Bovling. Præst her ca. 1690- 1 i25. 

g. Mag. H enrik Pedersen Bhie. Rektor (og Kon~ 

rektor) ved Ribe Domsko l e. T o Breve fra ham fin• 
des i Saml. for jydsk Hist. og Top. Han omtales i 
»Ribe Bys Beskrivelse« som en ikke særlig dygtig 
Rektor. 

h. Søren Bhie. Præst i Nykirke~Faaborg. 

i. Thomas Bhie. Lektor. theol. i Vibor~. dod 1740. 
j . Anna Kirstine Bhic, gift med Mag. Jorgen Serup, 

Prof. med. e. kgl. Livmedikus, dod 1701. 
k. Lene Bhie, g. Præsten C hristen Sodgaard i 

Holstebro. -
l. Dorthe Bhie g. m. H ans Guldborg i Ramme. Om 

Peder So ren sen Bhi e oplyser Vibergs Præste• 
histo rie, at han blev Student fra Aalborg. blev ordi~ 

neret d. 13. November 1650. Præst i Bovling-Flynder 
fra 1650-1686, at han med sin l. Hustru havde l 
Son, med sin 2. Hustru l Son, og med sin 3. Hustru 
9 Sonner og 3 Døtre - ialt 14 Born. 

H ans Præstegerning i Bøvling falder under Frede• 
rik d. III (1648-1670) og Chr. d. V (1670- 86) og 
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oplevede saaledes Enevældens Indforelse 1660. -
Lensmændene i Bøvling var i hans Tid Mogens 

Sehested. Otto Krag. M ogens Sehested igen 1655-57 
(dode paa H olmgaard, hvor Præsten besøgte ham 
paa Dødslejet). Korfits Trolie 1658-64 og Henrik 
Ruse 1664-79. 

6. Peder Pedersen Bhie (den ældre) var Son 
af forannævnte Peder Sørensen B. og tredie Hustru 
Ingeborg Pedersdatter Kragelund. H an er født i Bøw 
ling Præstegaard d. 15. September 1666. Student fra 
Ribe D omskole 1684. Sognepræst i Bovling~Fiynder 
fra 1686 (87) til 1724. Gift i Ribe d. 30. Oktober 1694 
med sin Kusine Dorthea Margr~the Ludvigsdatter 
Pouch, Datter af Dr. Ludvig Pouch (canonikus) og 
dennes Hustru Elisabeth Pedersdatter Kragelund 
(Soster til P. P. Bhies Moder). 

Af Boen nævnes en Søn, Peder Pedersen Bhie (den 
yngre), som blev Faderens Efterfolger i Bovling, samt 
to D otre, hvoraf den ene, Lene M arg_o:-cthe Pcdcrsdat* 
ter Bhie blev gi ft med Præsten Emmerike Olufsen 
Hjerm i Vandborg i Aaret 1741. 

P. P. Bhie døde 1725 antagelig i Bøvling. H ans 
Præstetid falder under Kongerne Kristian d. V (1670 
-99) og Frederik d. IV (1699-1730). 

Baronerne paa BovJing var i hans Tid Oberst Chri~ 

stian juel, som den 15. December 1679 ophøjedes til 
Friherre af Ri.isenstein. D erefter hans Søn Ove Hcn1 
ri k jucl·Riiscnsteen (død 1649).- (O. N. S. S. 287 f). 

7. Peder Pederse n Bhie (den yngre) er fadt i 
BovJing Præstegilard d. 5. Januar 1699. Student fra 
Ribe 1719. Kandidat 1721. Sognepræst i BovJing efter 
Faderen fra 8. Februar 1724 til 1741. Dod i BovJing 
(?) Palmesondag d. l. April1 741. 
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Han blev gift d. 13. Oktober 1737 i N ykobing paa 
b1ors med Karen Olesdatter (f. 3. Juli 1716) Datter af 
Kobmand Ole N ielsen, Nykobing. Hun fedte med 
ham i 4 Aars Ægteskab 2 Sonncr og 1 Datter. Son, 
nemes Skæbne kendes ikke. O.:ttte::en Anna Sofie 
Bhie blev gift med Præsten Peder \Vadgaard i Vand~ 
borg.- Moderen, K<1ren Olesdatter giftede s ig efter 
sin Mands Dod med hans Efte:-mand Mag. Janus 
Schouboe og havde med be~ge sine Mænd 14 Born. 

P. P. Bhie (den yngre) var Præst under Frederik 
d. IV og Kristian d. V I - alts3a i Pietisr.1cns Tid. 

Baronen paa Bovlin_g: Ove H enrik Juel~Ri..isensteen . 

8. Magister Janus (Jens) N ico l?.j J espersen 
Schouboe var født i Viborg d. 8. Januar 1708, Son 
af J ens Nielsen Schouboe og Bodil Christensdatter 
(eller Ane Margrethe Jensdatter fra Aaby) . 

Mag. Janus Schouboe omtales i en Afhandling i 
Saml. for jydsk Hist. og Top. IV S. 593 i l. P. Thjor' 
rings Skildringer af viborgske Personligheder ca. 1765. 
H er oplyses, at han har været Hører ved Viborg Sko
les 5. Lektie, senere ved l . Lektie , og at han d. 5. Maj 
1741 er Præst i Bovling$Flynder. I en Note oplvses, 
at »j ens Schouboe blev Student fra V iborg Skole 
1728, senere l. Lektie•H orer og tog som Horer theol. 
Examen d. 19. September 1737 (Non contemnendum"'"") 
homiletisk Prove 9. Oct. s. A. ( Laudabilis).0

) 

Vibergs Præstehistorie nævner, a t han blev Student 
fra Viborg 1728, Candidat 19. juli 1737 (skal være 
19. September). Horer i Viborg fra 1729-1741. Sog• 
nepræst i Bovling•Flynder fra 5. Maj 1741 til sin Dod 
15. August 1789. Han giftede sig 24. August 1742 

•) Magistergraden tog han 15. Oktober 1768 i Kobcnhavn, 
da han allerede vi\r 60 A>lr gl. 
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med Formandens Enke, og hun fik med h.Jm 7 Son' 
ner og 4 Dotre. 

Paa BovJing Kirkegaard, ca. 20 m syd for Korets 
ostre Hjarne ved den gamle Hovedindgang til Kirke' 
gaarden, laa endnu (1939) en flad Ligsten ca. 2 X 1,50 
m med en riflet Frise omkring ved Kanten og ellers 
uden yderligere Forsiringer.•) 

Indskri ften lyder: 
»Herunder hviler i Herren 

Velædle, Velærværdige og Hoylærde 
H r. Mag. Janus Nicolai Schouboe, 

fodt i Viborg d. 19. j an. 1708. 
Collega ved Viborg latinske kole i 12 Aar. 

Præst i BouAing og Flynder i 48 Aar. 
I sit Embede aarvaagne og ud!!!tede -~ f...J.-tt .. -..(. • 

j ubel• Lærere. 
Blev efter 5 Aars smertelige Sygdom 

hiemkaldt til sin Herres Glæde 
l Boufling Præstegaard d. 15. 8. 1787 

i sin Alders 82de Aar 
Tilligemed sin dydige og kiære Kone 

Mad. Karen Olesdatter 
(Suooa u her rtvntt). 

Fodt i Nyekiabing paa Morsøe d. 3. Juni 1716 
Gift først med saL Hr. Peder Bhie, BouAing 

og i 4. Aars Æcteskab samen 3 Born. 
2den Gang med hosliggende kiære Mand. 

Ved ham Moder til Il levende Born. 
H endes Enkesæde var i Bodsgd.hus 17 .. " ) 
da hun d. ( o•) ) hensov i Herren 

l sit A lders ( ••) ) de A>r. 
") Nu indmuret i Vaabcnhuscts indvendige Ostvæg. 
"") Dato og A arstal har ujcnsynligt illd rig v~ret sa! P'"' Stenen. 
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Deres Been hvile her i Fred og deres Stav 
opstaar til Ære«. 

1-J vornaar Mad. Karen Olesdatter er dod vides 
ikke ; hun levede ialt Fald i 1789 og var da 73 Aar gl. 

Af d eres Born kendes: 
Jesper Schouboe, f. 1748, Degn i Bovling fra 17i0-

1780, derefter Sognepræst i Oybe~Ramme fra 1780-
1802, hvilket Aar han dode. 

Niels Schouboe f. 1757, Præst i Glostrup. En Dat• 
ter af ham blev gift med Sognepræsten Ludvig fejl , 
berg i Kværndrup - tidligere Husbv, hvor Sonnen 
Filosoffen Ludvig Feilberg er fodt. 

Johanne Schouboe, f. 1746, d. 1779, var gift med 
Præsten C. Krarup i Ølby. 

Sofie Dorthea Schouboe, f. 1746, d. 1828, var gift 
med Præsten N. B. Krarup i Vejrum. 

Janus Schouboe blev kaldet til Bovling•Flynder 
under Kristian d. VI, levede i Frederik d. V's Tid og 
dode under Kristian d. V II i Aaret efter Stavnsbaan• 
dets Losning. 

Det var i hans Tid, at Bovting Sognekirke blev for• 
længet og delvis ombygget ( 1769), og Baronerne paa 
Bovling, der i nævnte Tid havde Patronatsretten, var 
l) Ove Henrik Juei·Riisensteen,d. l749. 2) Otto Henrik 
}uel~Riisensteen, d. barnlos 1769. 3) Broderen Christian 
Frederik Juel· Riisensteen, d. 1782, og derefter hans 
Son 4) Ove Henrik Juel•R., som i 1797 solgte Godset. 

9. H ans Fuglede, fodt paa Vesterbygaard pa:t 
Sjælland d . 7. September 1745.0

) Son af »daværende 

•) se Il. P. l lansen: Otto Undvig i Borris (Jul i Herning 
1931 S. 28- 30). h or Præstens fulde Navn : llans 'ielsen Fug• 
lede. nævnes, f. S. September !HJ. d. 6. April IS!i; men hvilite 
Tal. der p.asscr, er ikke oplyst. 
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kgl. Mayestæts Kancelliraad, velædle Niels H ansen 
Fuglede, den Tid Herre til Vesterby Gaard og Patron 
i Jordlose Kirke« (Kirkehist. Saml. 4. Rk. l. Bd., S. 
114) og dennes Hustru Cathrine Thomsen. 

Niels Fuglede nævnes senere som justitsraad og 
blev Byfoged i Aalborg. En Broder til ham- Præ• 
sten Peder Fuglede til Værlose og Jordlose skildrl!s 
i en god Biografi i ovennævnte Kirkeh. Saml. S. Il l. 
J-ler nævnes Bedstefar og Oldefar. 

Hans Fuglede blev Student fra Aalborg li65, 
Candidat 20. Juli 1774, ordineret 15. August 1781. 
Residerende Capelian i Skærbæk 13. Juni 1781. Kai• 
det paa Succesion til Bovling-Flynder 19. December 
1781. Overtog Sognepræstcembedet efter Schouboes 
Dod 1787 og dode (antagelig i Bovling) d. 19. Aoril 
1814. 

Den 7. Oktober l i88 blev han gift med Marie Ca, 
thrine Bech (f. 1763, d. l. Marts 1818), med hvem 
han havde 4 Sonner og 5 Dotre. En af Sonnerne, 
Philip Fuglede, blev Præst i Vejen•Læborg, g. m. en 
Dath:r af Prof. Rasmus Nyrup. 

Forskellige Sagn knyttes til Hans Fuglede, som vi• 
ser, at Folk troede, han kunde mere »end si t Fader• 
vor«; det var jo en ret almindelig Overtro dengang, 
at Præster, der havde gennemga.:1et den »swot Skud« 
kunde baade »mane« og tumle F anden og hele hans 
afskyelige I lær. (Se E. T. Kristensens J y. Fol kern. 
4. Saml. 202-3 og 226). 

Hans Fuglede har været en betydelig Præst, hvem 
Folk tillagde stor Kraft i Kampen mod Morkets Aan
der- og folgcli~ ogsaa en Lysets Tjener, der vandt 
sig Menighedens fulde Tillid. 

10. I-Ians Fabricius, f. d. 25. J.:muar 1765, Son 



40 J org. Jørg~ns~n Borup: 

af Præsten Kristen Fabricius i Lejerskov. H an bl~v 
Student fra Kolding Latinskole l 789. CondidM 17. 
Oktober l 793.') Personel Capelian i Aalborg fra 30. 
Oktober 1795 til 8. November 1799, da han blev Sog, 
nepræst i Snejbjerg. Herfra kom han d. 5. Juli 1814 
til Bovling•Flynder, hvorfra han i 1824 forflyttedes 
til Ring~Fovling. Senere, 1828, blev han Præst i Sjør, 
ring•Torsted. Den jQ. Oktober 1845 udnævntes han 
til Konsistorialraad og dode d. 2. November 1747 ::oef, 
ter i flere Aar at have været underkastet hyppige og 
smertelige Lidelser.•) Han faar det Vidnesbyrd, at 
han var »en saare retskaffen og meget samvittigheds~ 

fuld Embedsmand«.•) 
Han opnaaede at blive Jubellærer. 
To Gange var han gift, l) den 15. December 1795 

med Vilhelmine Benedikte Clausen, f. i Ho,Qxbøl 
den 29. Januar 1776, d. i BovJing 23. Oktober 1817. 
Datter af Provst Jakob Clausen og Benedikte Dorthea 
Molmark. 2) den 7. Oktober 1818 med Nicoline Chri• 
stine Marie Dahl, f. i Kobenhavn 8. November 1787. 
Datter af Toldkasserer og Postmester i Stege (senere 
i Lemvig) Kaptajn Adam Christoffer Dahl og Elisa~ 
beth Marie Pedersen. 

I forste Ægteskab var der 10 Born, i andet 7 (4 
Sonnt•r og j Dotre.- En af Sønnerne i 2. Ægteskal,: 
Adam Christopher Fabricius, f. i BovJing Præstegaard 
den 18. Juli 1822 og opkaldt efter Morfaderen, blev 
1864 Præst paa Drejo og er den kendte Fo rfatter af 
Fabricius Danmarkshistorie. En Son a f ham er Prof. 
i Histo rie Knud Fabricius ved Kobenhavns Universi~ 

tet.- En anden Son, Peder Christian Fabricius, f. 22. 
April 1829, blev Landmand i Bovling. H an blev gift 

•) Se Barfod : Danm;uks Gejstlighed N r. 2J7. 
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den 21. Oktober 1855 med Maren Madsdatter, f. 27. 
Juli 1827, med hvem han havde 7 Børn (2 Sonner og 
5 Dotre), hvoraf flere Efterkommere endnu bor i 
Bovling. 

Over Fabriciusslægten, der kan fores tilbage til So" 
ren Jorgeosen Smed, Klejnsmed og 11Kirkens Værge<c 
i Faaborg, (d. 16. Juli 1719) findes en omfattende 
Slægtsbog (sluttet 1882) udgivet af A. C. Fabricius 
og P. C. B. Bondesen paa det H empelske Forlag. 
Slægten er meget stor og tæller mange kendte histori• 
ske og betydelige Personligheder. 

11. Andreas Peter Johan Teilmann (Theil. 
man n) er født i T ollose den 18. September 1797. Stu• 
dent fra Roskilde 1816, Candidat den 19. Oktober 
1820. Sognepræst i Ring•Føvling fra 30. Oktober 1822. 
Forflyttet til Bovling•Flynder 4. August 1824 og til 
Ormslev•Kolt den 15. Januar 1847. 

Han giftede sig den 27. November 1823 med Anna 
Cathrine Høegh, f. 27. November 1801. Datter af P e• 
der Hoegh (til Rysensten og Rammegaard) og Hustru 
Else Christensdatter. 

Om Teilmann hedder det (i Bovling Valgmenigheds 
Mindeskrift 1875- 1925- Knud Thogersen), at han 
var en myndig, energisk og veltalende Præstemand. 
Han skal -i Folge gammel Overlevering i Sognene-· 
have siaaet stærkt igennem som Prædikant, skont vel 
nærmest paa en Udlægnin~ af Evangeliet, der manede 
til almindelig Gudsfrygt, Dyd og gode Gerninger. 

Gamle Folk har fortalt, at han var en Foregangs• 
mand i Landbrug- men meget jordgerrig, saa da han 
lod de vidstrakte Præstegaardsjorder i Bovling om• 
dige med mægtige Jordvolde (hvoraf der endnu fi1v 
des Levninger), lagde han disse udenfor Skellinien. 



42 J org. Jorg~n se n Borup: 

Som Kommunalmand skal han have været egenraadi~; 
og i Hjemmet en streng Fader og Husbond (det horte 
jo Tiden til). - Ogsaa hans Hustru, der herte til den 
temperamentsfulde Hoeghslægt, var en skrap Hus• 
moder, der fordrede meget af sine Tjenestepiger og 
vaskede undertiden deres Ø ren med Karkluden, naar 
de trængte til en Opstrammer. 

Skal man tro, hvad der staar i »Teilmanns Visen« 
(sikkert skreven af dalevende Nidviseforfatter Wol• 
fram •), var han ikke elsket af alle- i alt Fald ikke 
af Fo rfatteren. 

Teilmanns Vise. 
Ho r mig, du stolte Præst, hv,1d jeg dig siger her: 
jeg tror, at det er allerbedst, du bliver OHiccr 

og veksler bort din Kjortel sort 
og faar en rod, som er hel kort, 

dertil en Sabel blank, som du kan fore slank. 

En Hesselstok jeg skærer op og dig forærer saa, 
da jeg i Sandhed tror dig til. at du vil gerne slaa. 

Du slog jo Konfirmanderne, 
naar du dem underviste i 

din Religion og Tro. - Din Monster er ej fro l-

Ja, naar du i Guds Tempel sta.u, vi dig ej laste kan, 
blot du er ved et godt Humor og bruger din Forstand. 

l'>\ en i Skole - Kirke gaar du ind 
saa tit med et forbitret Sind 

og Ondskab oser ud.- /1\on det behager Gud?-

Vor Menighed vil vidne her som og hver enkelt Bryst; 
Om vi dig aldrig mere ser, det være skal vor T rost! 

En anden vi vel nok kan fa.l, 
naar ud fra Sognet du maa gaa 

med Kone, Born og samt bort fra Ringkobing Amt. 
Ende. 

•) Om Wolfram har Johan C. Sulkjær (ortalt i !Luds. Aarb. 
for 1939. 
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Ægteparret havde 5 Sonner og 4 Dotre, der nok 
kan være deres Ophav bekendt. Var Opdragelsen
efter Tidens Skik- ret haardhændet, saa har T ugtet1 
til Lydighed afgjort ikke forringet Børnenes Karakter. 

En Son var den bekendte, nu afdode j e rgen Theil
mann, Valgmenighedspræsten i Bering. En Datterson 
af gamle Theilmann er Valgmenighedspræsten Asger 
Hajmark i Aarhus.- .Mærkelig nok blev der i de to 
Sogne: BovJing og Ormslev, hvor A. P. Theilmann 
har været Præst, siden to Valgmenigheder: Bovling 
og Bering, saa det er sikkert rigtigt, hvad Sonnen J . 
T . udtalte ved Faderens G rav, at hans alvorlige For• 
kyndclse har været med til at forberede den sener..: 
Valgmenighedsdannelse i de nævnte Sogne. 

12. Christia n Ernst Dreyer, fodt i Assens den 
6. December 1801. Son af Kobmand Jorgen Chr. 
Dreyer og Hustru , Charlotte Dorthea Maller. Stu• 
den! fra Roskilde 1819. Candidat 9. j uli 1829. Sogne• 
præst i Torring•H eldum 6. August 1834. Forflyttet til 
Bovling•flynder 3. April 1847. Entlediget fra Bovlipg 
IO. Januar 1874. Dod 20. August 1876. 

Han var .gift 3 Gange. 1) den 15. December 1834 
med Ane Marie Secher, f. 26. Februar 1802 paa Kær• 
gaard pr. Elsted. Datter af Propr. Hans Chr. Secher 
og Hustru, Ingeborg Blidrert (Datter af Præsten Lau• 
ritz Blidrert i T ved). Marie Secher dode 21. Januar 
1842. 2) den ? Juni 184:3 med Anne Jacobine Elisa• 
beth Faaborg, f. 17. November 1812 paa Næsbvgaard 
Mølle. Datter af Molleejer Lauritz Faaborg og H u
stru, Thomine Vibeke Ø strup. - Hun dode i Bov• 
Jing 21. April 1848. 3) den 29. September 1850 med 
Theodora Frederikke Elisabeth Frederiksen, f. l. Ja• 
nuar 1827 i Kobenh.:wn. Datter af Bryggeriarbejder 
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l\\ads Frederiksen og Hustru Ane Marje Christens• 
datter. 

Dreyer var mindre d uelig og lidet veltalende som 
Præst, saa den aandelige Brusning, der havde været 
i Theilmanns Præstetid, efterhaanden gled ind i jævnt 
Dodvande. 

Ældre folk har fortalt, at hans Udtale var læ• 
speode og uforstaaelig, f . Eks. brugte han ofte i sine 
Prædikener Udtrykket »M æskabs• og Moskabsdage« 
{skal være M edgangs• og Modgangsdage). Kirkegan• 
gen blev ringere og ringere. De aandelig sogende 
N ennesker sogte andre Steder hen; men herom lader 
v' Knud Thogersen fo rtælle: »Hos mange har der 
dybt i Sindene været en Længsel efter at komme i 
et personligt inderligt Forhold til Evangeliets Lofte 
om Frelse fra Synd og Dod, og man har sogt Til• 
fredsstilleise for denne Længsel i de gamle Bonne• 
bager, Postiller og Salmer samt i den Eftergrade af 
Hernhutismen, der var tilstede i enkelte l-ljem. 

Omkring 1860 meldtes det vidt og bredt, at i Sag' 
nene syd for Struer virkede med gennemtrængende 
aandelig Kraft en Præst ved Navn Bluhme. Rygtet 
derom naaede ogsaa Bovling, og man ved at fortælle, 
at fle re af de Mænd og Hustruer, som i 1875 sluttede 
sig til Valgmenigheden, havde gaaet den 3-4 Mil 
lange Vej over Heden for at hore Bluhme prædike. 
1'1an kan da nok forstaa , at der kunde rejse sig et Krav 
i Sognemenighederne om at faa Pastor Oreyers slappe 
Forkyndelse a A ost af en mere levende ; men det var 
just ikke efter Præstens l-lovede, og der maatte ar• 
hejdes med stor lhærdighed, inden de fo lkekirkelige 
Myndigheder endelig ~k formaact Sognepræsten til 
at holde Kapellan. For dette lykkedes, var der tilvej e• 
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bragt en forelohig Forbindelse mellem den aandelige 
Trang i BovJing og Forkyndelsen i Fjaltring Kirke, 
hvor den ny Præst, Meinert, - indsat 1860- pr æd i ~ 
kede ikke blot for Fjaltring-boerne, men ogsaa for 
Bovlingboerne, der sad under hans Prædikestol. Der~ 
med var paa en god Maade tilvejebragt en Forbe" 
redeise for, hvad Pastor Dreyers første Kapellan 
maatte have at bringe, og det kunde behøves, thi han 
var ikke af Naturen en Ban bryder«.-

a. Kapellan var Jens Be rt elsen i BovJing fra 1862 
til 1866, senere Præst i Sonderholm og derefter i J cts• 
mark. Kn. Th. skriver: »H an herte til de stille i Lan
det, lille, beskeden og ydmyg. Det grundtvigske Livs• 
syn, han hyldede, har næppe vakt Anstod i Menig" 
heden, hvor han i Folge sit Væsens Grundpræg har 
færd edes kærlig og omsorgsfuldt og vundet H jerterne 
ved at tage Bornene ved l·iaanden og fortælle for 
dem i Skolen«. 

Bornene i Skolen var ofte overladt til sig selv gru n' 
det paa gamle Claussans altfor ivrige Bacchusdyrkelse 
i Selskab bl. a. med fornævnte Wolfram (en afskedi~ 

get Lærer og Egnens Visemager). I saadanne Stunder 
kom Bertelsen ofte ind i Skolen, satte sig imellem 
Bornene og fortalte for dem saa levende, at de som 
gamle Mennesker mindes disse Timer med Glæde 
og Tak. 

Holger Begtrup skriver i »Dansk Menighedsliv i 
grundtvigske Kredse«: Jens Bertelsen »fortjener ar 
mindes som en hjertelig T alsmand for grundtvigsk 
Kristendom. Han var en inderlig rar Mand med 
et skrøbeligt Legeme men med en levende Aand. Og 
det var især Bornene og de Unge, han fik Indflydelse 
paa ved at synge med dem«. - Gamle Biskop P. Kjol• 
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hede i Amerika ( f. i Kolhedc i Bovling) har sagt til 
Begtru p, at »lille Pastor Bertelsen var en af de Mænd, 
som han skyldte mest fra s in Ungdom i Vestjylland, 
fordi han sang ham ind i Grundtvigs rige Skat af Sal~ 

roer og bibel~ke Sange«. 
b. Den næste Kapellan var Karl Nielsen, der ses 

nere blev Somandspræst i London og derefter Præst 
paa Mon. (Broder til Kultusministeren Keiser N iel.
sen). 

Om ham skriver Kn. Th.: »Han ejede mere sam• 
lende og vækkende Kraft i sin Forkyndelse [end Ber~ 

telsen]. Den store Sognekirke fyldtes ved hans Præ• 
dik en til sidste Plads. D et fremgaar af et Brev, han 
har sendt som Hilsen til kristne Venner i Bovling, 
at hans Grundsyn har været mindre præget af den 
grundtvigske »kirkelige Anskuelse«, men hans dybe 
kristelige Alvor har fundet særlig Tilfredsstillelse i 
at vide sin Gerning satte Frugt, saa der kunde sam• 
les smaa Kredse af vakte Kristne i H jemmene om 
Guds Ord og Salmesang«. (Brevet er skrevet fra 
London). 

c. J es Anton Jes se n blev Dreyers tredie Kape!• 
lan. Han er fadt 24. August 1838 i Ødis Præstcgaard, 
hvor Faderen var Præst. l 1855 kom han i Haderslev 
Latinskole, hvorfra han i 1860 udgik som Student. l 
1866 blev han theologisk Kandidat og derefter Hus
lærer hos Pastor Brandt, Ollerup, i 3-4 Aar, indtil 
han som 32.-aarig optog Præstegerning som Kapellan 
i Bøvling.-

For end vi gaar videre med Præstchistorien, vil "i 
se lidt paa dens Tids Vækkelse af kirkeligt og folke• 
ligt Liv paa Egnen. 

Det va.r paa samme Tid (omkr. 1870), at «Indre 
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Mission« vandt Fodfæste i Lcmvig*Egnen og ikke 
mindst i Bøvling-Flynder. De følgende Sognepræster 
efter D reyer har alle hørt til »Den indre lvlission« og 
været dens gode Støtter. Lægprædikanter virkede 
ihærdigt omkring i Sognene- ogsaa i Bøvling, og 
iblandt disse maa nævnes saa betydelige Mænd som 
Peder Larsen Skræppenborg, l ver Vittrup og Anders 
Stubkjær, som sammen med Pastor Deichmann i Mo" 
borg og Kapellan Jessen holdt Fællesmøde f. Eks. i 
Storbjerg og Kølhede Lader. 

Pastor Jessen havde en lykkelig Evne til at leve 
sammen med den vestjydske Befo lkning og med sin 
Menighed. Han følte sig selv som Sønderjyde. »l 
sit Barndomshjem mødte han ikke nogen ret levende 
Kristendom, da hans Far nærmest var Rationalist. 
Men som Student fandt han Vej til Vartov Kirke, 
og her oplevede han »Aandens Skabertime« ved at 
lytte til Salmesangen og Grundtvigs Prækener. 
Faa har mere inderlig tilegnet sig det grundtvigske 
Syn paa Guds Ord i H errens Naademidler, og da 
han selv blev Præst, var det Forkyndelsen deraf som 
prægede al hans T al e. 

Der var noget meget tilfo rladeligt , men ikke meget 
veltalende i hans Ordførerskab. Han kunde bruge 
konne Billeder fra Naturen som Lignelser for de aan,. 
delige Sandheder. Men rigtigt Liv kom der først i 
hans Præken, naar han vidnede om Guds levende 
Ord, som han altid fremdrog for sine Tilhørere. VeJ. 
dette Vidnesbyrd var det, han vandt Vestjydernes 
Hjerte, selv om nogle af dem kunde have onsket lidt 
mere Afveksling i hans Forkyndelse«. ( H . Begtrup). 

Det var i 1871, at Jessen blev Kapellan i Bøvling 
og fik straks ved sin jævne Omgængelse nære Ven-
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ner blandt Sognets opvakte Bander, hvoraf mange 
indtil da havde sogt Nabopræsterne Deichmann i 
Mobarg og M. A. S. Lund i Fjaltring, og herved be~ 

gyndte Delingen i Menigheden, idet Pastor Deich~ 

mann vandt sig Venner til »Den indre Mission,<-; 
Bevægelse, hvorimod Lund forstod at fremhæve 
Evangeliets Trost og Tilbud i sin Forkyndelse paa 
en saadan Maade, at den blev til Husvalelse og Glæde 
ikke alene for hans egen Menighed men ogsaa for dl! 
fremmede Mennesker, der sad under hans Prædike~ 

stol. 
Der har næppe været ret megen Brydning imellem 

Missionen og det grundtvigske for M. A. S. Lund 
kom til Fjaltring og Jessen til Bovling ; men ved gamle 
Dreyers Død l8i5 kom Brudet saaledes, at en stor 
Del af Sognets Beboere skilte sig ud fra Sognemenig$ 
heden og dannede Bovling Valgmenighed.0

) 

Efter Dreyers Dod var det et almindeligt Ønske 
hos Sogneboerne at faa Jessen udnævnt til hans Efter; 
mand, og man enedes om at sende en Deputation til 
Kobenhavn for at bede Kongen og J\'\inisteren om ~t 
faa J essen til Sognepræst. D er valgtes en Deputation 
paa tre Mand, og Ordforeren for d enne, Mads Agger, 
Kolhede, har fortalt, at d e ved Audiensen hos Kong 
Kristian d. IX fremkom med Ønsket om at faa en 
Præst af »den kirkelige Anskuelse« og d erfo r gerne 
vilde beholde Jessen. Kongen svarede med Tilfreds~ 

hed: »Naa,altsaa ingen Grundtvigian l« M ads Agger : 
•) Om Bovling Valgmenighedskirke (Ma rie Kirken, 

bygget 1875) og dens Præster findes folgcnde Skrifter : 
Knud Thogersen: BovJing Valgmenighed gennem halvtreds 

Aar. ( 1925). 
Jorg. Jorgcnscn Borup : 1'\\ indcskrift om Valgmcnighedspræ• 

sten N. P. Chr. Nielsen. (1940). 
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:o Jo, det er en Grundtvigian, vi gerne vil havea:. 
Da svarede Kongen: »Jeg synes ikke om Grundtvigi• 
anernea:, og Følgen blev, at Deputationen ikke fandt 
noget naadigt Øre hos Majestæten; men i Stedet for 
Jessen blev 

13. Hans Jakob Julius Mygind Sognepræst i 
Bøvling. flynder fra 1874 til 1883. Han er født i Aal• 
borg den 25. December 1830, Søn af Strandtoldkon• 
trollør Niels Mygind i Mullecup og Hustru Johann~ 
Pedersen. Student fra Aalborg 1848. Candidat 13. 
Juni 1855. Lærer ved Københavns Almueskole, senere 
ved Korsør Borgerskole (1857). Sognepræst paa 
Omø 24. November 1865. I Grindsted-Grene fra 
1871, i Bøvling•flynder 27. Marts 1874 til 3. April 
1883, hvorefter han var Præst i Fraugde. 

Den 5. Juni 1857 giftede han sig med Henriette 
Gøtzsche. Datter af Præsten Heinrich Christopher 
Gøtzsche til Finderup og Hustru Johanne Marie Ja• 
kobsen. (Stamtavle over Slægten Gøtzsche i S. El• 
vius' Præstehistorie 1869-84 S. 126). 

Om Myginds Betydning som Præst i Bovlin~ vides 
meget lidt. H an var Missionsmand, men det synes, 
som om det først er under den følgende Præst P. E. 
Blume, at den anden ~kirkelig~ Retning, Missionen, 
bliver fasttomret til en Enhed, som indtil Dato har v æ• 
ret en levende Livsstrøm inden for Sognemenigheden. 

14. Peter Emil Blume er fodt den 5. Februar 
1835 i Holstebro, Søn af Sognepræsten"' Adser H an• "~f-Ut~ 
sen Blume · lol-elstebro O!! 1ejru!' (f. 1804) og Hu• (.,..W(.~; 1 

stru Karen Severine Johanne H eiberg (f. i Køben• 
havn 31. December 1808). Student fra Nykobing 'F. 
-M.,.. 1853. Candidat 21. Juni 1859. Tog atter Eks• 
amen 20. Januar 1860. Skolebestyrer i Silkeborg 1863. 

HanbysseJs Aarbog XXXV. 
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Overlærer ved Realskolen samm~ Sted l . August 
.e..,.l- 1868. Sognepræst i Bording I O. -~ 1868. Sogne• 

præst i Vistofte 4:. Maj 1876, i Bovling*Flynder fra 
7. Juni 1883 til 1892 Provst, hvorefter han fo rflytte• 
des til Tikøb. 

Gift l. Gang den 28. Juli 1869 i Estvad !'led Chri• 
stiane Cathrine Bi.ilow, f. 3. August 1843 i Odense, 
d. 16. Marts 1876. Datter af Søkrigskommissær, Møn" 
sterskrivcr Bi.ilow og Hustru C hristian e Frandsen . 

2. Gang gift den 20. Feb,uar 1877 i Hjortsboj med 
Ida Marie Sofie With, f. 25. Oktober 1844 i Bodils• 

~ ~ Datter af Overskoledirektor, Departementschef 
for i<irke, og Undervisningsvæsenet C;~rl Henrik 
With, tidl. Stiftsprovst i Aalborg (d. 5. Juni 1865) 
og H ustru U lrikke Cæcilie Eleonora Bang. (Elvius 
Præsteh. 1869-8j S. 87). 

Blume var en Forer inden for »Indre Missiono: Ol{ 

i mange Aar Medlem af d '!ns Bestyrelse. Han va r en 
flittig Medarbejder ved »Indre Missions Tidende«. 
Han vandt sig i Bøvling-Flynder en sto r Kreds af 
Venner , som ved hans Bortrejse fra Menigheden her 
indsamlede en stor Pengegave, der senere hensattes 
til et Legat for Fattige i Bøvling Sogn. H erom med
deles i Hjorth Lorenzens »Reoertorium over Legater« 
(Det kgl. Bibi. IV S. 280), 

»Provst P. E. Blumes Mindelegat for Trængende 
i Bovling~Fiyndcr Sogn cmcnighcd, stiftet 1894- af 
Sognepræst i Tikob, Provst Peter Emil Blume, f. 5. 
December 1835 med en ham ved hans Bortgang fra 
Bovling og Flynder Sogne af M enigheden overrakt 
Sum af 1250 Kr., hvis Renter uddeles i Portio!1er paa 
15-20 Kr. til Trængende udenfor Fattigvæsenet og 
uden Alderdomsunderstottelse. 



Bovling Sog nekirke 51 

Legatet bestyres under Amtsraadets Tilsyn af Sog• 
nepræsten, et Medlem af Bestyrelsen for den fri Fat• 
tigkasse o~ Anders Bro Jensen, efter ham en af 
Herredsfogeden og 2 Sogneraadsmedlemmer valgt 
Mand«. 

Blume har udgivet »Prædikener over alle Kirke~ 

aarets Lektier og Epistler« samt »Fasteprædikener« 
2. Opl. 1880. 

15. Herman Axel Emil Busch, f. j}. Oktober 
1854 i Kobenhavn, Son af Statsraad Prof. Busch, 
Derpat i Rusland (nu Estland). -Student fra Sorø 
187;. Candidat 1879. Sognepræst paa Venø 1880, i 
Horne 1882, i Feldballe 1888, i Bøvling•Flynder 
1893-1901, Vor Frue•Kirke i Odense 19(}1-08, ved 
Sions Kirke i København 1911 , i Vallensbæk 1914:. -
1909 R. af Dbg. og 1921 Dbm.- Gift med Fanny 
Andrea toitts' Ohsten, f. 4. Maj 1857. ' ~ ,~ 

Busch var Bestyrelsesmedlem i Dansk Missions* 
selskab 1898- 1935. Formand 1904- 1935. Ligeledes 
Bestyrelsesmedlem i Kirkelig Forening for Indre Mis• 
sion i Danmark 1901- 1908. - Han har udgivet: 

»De lykkelige Levevilkaar i Guds Rige«. (1891). 
»Fremad«. (\900). 
»Vidnesbyrd fra Frue,Kirke i Odense«. (1906). 
»Afskedstale i Skjern«. (1935). 
Som Prædikant var han eksentrisk (d. v. s. yderlig" 

gaaende i sine Domme), men til Gengæld havde han 
en sjælden Evne til at fore sine Tilhørere med sig 
ind i Kristen~ Hojder og Dybder, og sikkert · ;.J-> 
har »Indre fvlissionen« i Bovling ingensinde haft saa 
indflydelsesrige og betydningsfulde Vidner for Guds 
Sag -etttl- Pastor Busch og Broderen, der samtidig var J !I\

Lægc i Bovling.- Han var en stor Borneven og 
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bragte altid Fest med sig i Skolerne (ogsaa i Frisko , 
len), naar han som Skolekommissionens Formand af• 
holdt de aarlige Eksamener der. 

Busch døde 29. April 1937, 82 Aar gl. 
16. Otto Gotthard R eesen S t eens trup, f. 24. 

August 1853 i Svalebølle. Søn al Sognepræsten ]. O. 
P. Steenstrup i Bodstrup og 2. Hustru H anne Kir~ 

stine Bekker.- Student fra H erlufsholm 1872. Can~ 

didat 25. Juni 1878. Huslærer i København 1878-79. 
Pers. Kap. i Høje Taastrup l. December 1879. Sogne• 
præst i Da\byneder 30. April 1891, i Bøvling fra 20. 
November 1901 til 1913, hvorefter han forflyttedes. 

Gift d. 17. November 1885 i Brøndbyvester med 
Charlotte Amalie Welding, l. 9. Felruar 1861. Datter 
al Stiftsprovst Fr. P. We1ding til Brøndby V. og Ø. 
og A nna H enriette Birgitte Kruse. 

Steenstrup nedstammer fra Biskop Hans Poulsen 
Reesen (d. 1638). 

17. Theodo r Julius Ca rl Geo rg R end to rll, 
l. 22. Juli 1869 paa Vindum Overgaard. Søn al H o• 
vedgaardejer RendtoriL - Student fra Viborg 1888. 
Candidat 1893. Sognepræst paa Venø 1896, i Nyker 
paa Bornholm 1902- 13, i BøvlingoFlynder 1913- 35. 
Provst for Skodborg.Vandluld H erreder 1925. Af, 
sked fra Bøvling 1935 og derdter Rejsepræst for l. 
M .s Børnegudstienester. 

H an var indtil.-si.n-Afsked- i Bøvling Kredsfonnand 
H:l~M. S. Lemvig•Kreds. Medlem al I. M.s Børne• 
gudstjenesteudvalg. Kredsformand for K. F. U. M . 
og K., Formand i Bestyrelsen for Nr. N issum Høj, 
skole. 

G ift med Julie Philipsen, l. 22. December 1871 i 
Viborg. Datter al Fabrikant Eskild Philipsen og Hu• 
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stru Nina Frederikke Christensen.- Pastor Rend
torff har udgivet et Mindeskrift om N iels Storbjerg 
(en Gaardmand os;- Fører for Indre Mission i Bov• 
Jing). Søndagsskolesagen (38). - Kristendommens 
ABC. 

18. Valdema r Pete r Andreas Rasm ussen 
Hjorth, f. 18. August 1899 i Sønderho. Søn af Sned• 
ker H jorth. - Student fra Østersegades Gymnasium 
i Kobenhavn 1917. Candidat 1924. Sognepræst i Ket• 
trup 1924, i Bøvling-Flynder 1935. Kredsformand for 
l. M .s og K. F. U. M.s og K.s Kredse 1933. Medlem 
af Dansk Kirkefonds Bestyrelse fra 1933. Bestyrelses• 
medlem i D. M. S.s Kredsforbund fra 1931. 

G ift 22. Marts 1925 med Karen Sofie Hansen, f. 31. 
December 1902 (Faderen Kobmand i Esbjerg). 



DA BØNDERNE I STADIL 
BLEV SELVEJERE 

ET 150 AARS MINDE 

Af Peder Jensen . 

At vi er inde i et af Historiens store Tidsskifter, 
er alle Mennesker vist enige om. fvlcn ingen kan 
endnu se, hvor det bærer hen. Det er dog ikke nær
værende Tid, jeg har i T anker med det, her skal om• 
talcs.-

Verdenshistorien har haft mange Tidsskifter. I Slut• 
ningen af det attende Aarhundrede blev et Tidsafsnit 
indledet, hvis Virkninger gik saa dybt, at deres Spor 
med Lethed kan folges helt op til vore Dage. 

D et er dog kun et ganske lille Udsnit af de store 
Begivenheder, der ogsaa satte Spor i vort eget Land, 
der her skal drages frem i Anledning af et 150 Aars 
Minde, der knytter sig til denne Egn. 

Stavnsbaandet var lost. Mange troede, at alt i vort 
lille Land vilde ramle sammen, naar Bonden fik lige 
Borgerret med Landets ovrige Stænder. Nu kan vi 
sagtens smile af de gamles Ængstelse, men for dem 
var det ramme Alvor. Det var Landets Velfærd, der 
stod paa Spil. Men nægtes kan det vel ikke, at det 
forst og fremmest var egne Interesser, der var i For~ 
grunden hos dem, der den Gang søgte at standse Ud· 
viklingen, der dog skulde blive til usigelig Gavn for 
Folkets brede Lag og Landet som Helhed. 

Historien gentager sig. Det er en gammel Sandhe-d, 
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der nok kan vække os op til Eftertanke i 1941. Men 
lad nu det ligge. Vi vender os til vor Hjemegns be• 
grænsede Historie: 

Fra Stadil. 

Naar en Vestjyde i 1941 læser følgende Udtalelse 
af den gamle Frihedsmand, Gleerup, i 1845 til den 
sjællandske Bondestand, da vil Ordene fylde ham 
med Forundring. Det var 11 . Okt. 1845, at Gleerup 
sagde: »Hvad der fra 1788 indtil nu er gjort for Bon• 
destanden er gjort uden Medvirkning fra Sondernes 
Side. Men den Tid maa ophøre. Bondestanden har 
nu traadt sine Børnesko og er kommen til Skelsaar 
og Alder, derfor maa den sørge for sig selv«. 

En Mand fra Ringkobingegnen vil uvilkaarligt sige: 
»Disse Ord kunde ikke være udtalt paa denne Egn«. 

Men Gleerup kendte Sjællands Bonder og deres 
Kaar, hvad en Udtalelse af Orla Lehmann nogle U~er 
senere bekræfter: 

»Banderne blev i forrige Aarhundrede paanødt 
storre Selvstændighed og Frihed. Hvad de nu skal 
opnaa, det vil de kun erhverve ved egne Anstrenge!• 
ser i deres Ansigts Sved. Jeg tror ikke, de skal sørge 
over denne Forandring; thi er de fra umyndige Børn 
vokset op til selvstændige Mænd, da maa de ogsaa 
fole Mandens Stolthed, der ved egen Kraft vil bv~ge 
sit Velfærds Hus. Og har de mindste Forstand paa 
Livet og dets Gang, da ved de ogsaa, at kun hvad 
der surt erhverves, det skattes hojt, forsvares man• 
digst og bruges godt«. •) 

Det var æggende Ord, der satte Spor i de sjæl
lomdske Banders Udvikling. 

*) De to Citater er fra J. P. Jensen: :oSjællandskc Bonder«. 
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Men det blev en Kamp i Modvind. Regeringen 
lagde H indringer i Vejen. Der var ikke Forsamlings• 
frihed den Gang. Kancelliskrivelser og Skrivelser fra 
ivrige H erredsfogder forbod Moder og Sammenkom" 
ster, saa Vestjyden Ole Kirk fandt Anledning til a t 
sige: »Tænker vor gode Regering da allerede paa at 
standse Udviklingen, eller er den bange for at hore 

andheden?o:: 
Men Frihedsbevægelsen lod sie- ikke standse, om 

end Forstaaelsen- ogsaa her paa Egnen- var ringe 
nok, hvad Statens Anliggender angik. 

Men den Kamp, som Fæstebonden endnu i 1845 
maatte kæmpe med H erremændene paa Sjælland og 
andre Steder, var allerede den Gang forlængst til• 
bagelagt af Bonderne i Hind H erred, der allerede i 
mange Aar havde siddet som fri Mænd paa deres 
Gaarde og med T ak mindedes Forældre, der c a. 50 
Aar i Forvejen var vaagne og selvstændige nok til at 
forstaa, hvad Stavnsbaandets Losning, og hvad der• 
med fulgte, betod for Hjem og Arne, saa de hurtigst 
muligt kobte Gaardene, naar Lejlighed bødes. 

Det e! en af disse gunstige Lejligheder t il at gore 
en sto r Handel , vi i det efterfolgende skal hore nær• 
mere om. 

Fra Stadi! i Aarene 1791-92. 

En Sommerdag i 1792 kom en lang Række Sonder• 
vogne ad Landevejen nord for Rindom Kirke. Kt.,. 
skene var i godt Humor. Vognenes ensformige Knir• 
ken hortes langt bort. Ved Rindum Kirke drejede 
Vejen i Vest, indtil den kom paa Linie med den ost• 
lige Del af Ringkobing, saa slog Vejen atter et Sving 
og fo rtsatte forbi Vasgaard indtil Byporten, hvor T o l• 
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derne standsede Vogntoget. Der var meget for Told
betjentene at efterse den Dag. Det var Herremanden 
Brockdorff, Sondervang i Stadil, der holdt sit Ind' 
tog i denne lille Kobstad med »Kone og uforsørgede 
Born«. 

En ny Tid var ringet ind for Land og Folk. Knur• 
rende maatte Herremændene finde sig i den ny Be~ 
vægelse, der gik hen over Danmark og satte Sindene 
i Svingninger. 

I 1786 satte Godsejer So ren T an g folgende stolte 
Indskrift over Porten i den gamle Borg, Timgaard: 

• 1786: Se her en Bygning fast og stcrk 
Knud Gyldenstiernes store Verk - . 
Nu over femte Hundredaar 
Thirngaard som H erresæde staacr. 
Af Sorcn Tang dens Ejermand 
Er Bygningen nu sat i Stand. 
G id denne Hovedgaard bestaac 
Til Verden skal med den forgaaelc 

Søren T an g og de andre vestjyske Herremænd 
anede ikke, hvad Aaret 1788 skulde bringe. For Aar• 
hundredet randt ud, fuldforte Haandværkernes Red• 
skaber det Værk, som Fjendens Kugler aldrig havde 
formaaet: Timgaard, den stolte Borg derude i En• 
gene, sank i Grus. Nu spejder man forgæves efter en 
Rest af Murene, naar man korer der forbi. 

Men ovre paa Sondervang gik Herremanden Brocb 
dorff en D ag paa sine Krykker ærgerlig i Hu. D et 
var en Skatteansættelse i 1791, der bragte ham saa 
meget ud af Ligevægt, at han tilbod et Par af sine 
Fæstebønder, at d e kunde kobe Hovedgaarden Son' 
dervang med Fæstegods og Kirke - hele Stad il Sogn 
-for 40,000 Rdlr. At d en ene af disse to Mænd var 
C hristen Christensen fra Gaarden Toft i Mejlby .-
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Sognets rigeste Mand- i daglig Tale kaldet Chri• 
sten Toft- er der næppe Grund til at .tvivle om. Den 
gamle Købekontrakt af »l5de Martz 1791« taler i den 
Henseende saa tydeligt et Sprog, at der næppe kan 
være T viv l derom. Det er ikke blot hans betydelige 
Formue, men særlig hans smukke faste Haandskrift, 
og hans senere udviste Vovemod, da han ene Mand 
overtog Hovedgaarden, der vidner om, at han var 
selvskreven til at være Fører blandt sine Ligemænd. 
Og han blev det. 

Sammen med Gravers Thomsen fra Gaarden Bjerg 
og fl ere gode Mænd tog han Sagen op og gennem
forte den, s ikkert til Overraskelse for H erremanden, 
der næppe troede, at hans Fæstebonder kunde udrede 
den store Sum 23925 Rdl. , som blev udbetalt, for 
Skoderne blev underskrevne. Derfor gjorde han og~ 
saa et f orsog paa at gaa fra sit Ord, da han mærkede, 
at d et blev til Alvor med Handelen. H erremanden 
paastod , at Handelen var ugyldig, da Kobekontrak• 
ten var skreven paa ustemplet PJpir. Men det hjalp 
ham ikke. Christen T oft og Gravers Thomsen, der 
efter sin Gaard gik under Navnet Gravers Bjerg, rej• 
ste til Kobenhavn med Kobekontrakten eller vel nok 
rettere en Genpart af den, som de efter Kontraktens 
Ordlyd havde faaet udleveret. Deres Haab stod til 
Kronprins Frederik, at han vilde hjælpe dem. De 
blev ikke skuffede. Kronprinsen tog venlig imod de 
to Vestjyder. Da Sagen var fremlagt og undersogt, 
sagde han til dem: »Rejs kun hjem med Fred, I to, 
I skulle nok faa jer Ret«. (P. Stor~aard Pedersen : 
Hing H erreds Historie). Derefter blev Kobekontrak. 
ten stemplet paa det kgl. Trykkeri . Det var i Enevæl• 
dens Dage, da maatte selv en Herremand bøje sig. 
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At Christen Toft og Gravers Bjerg efter den Tur var 
Dagens Mænd i Stadil, er let at forstaa. 

At Brockdorff i Virkeligheden har faaet for lidt for 
Gaard og Gods, er der meget, der tyder paa. Det er 
et let Regnestykke at se, at Brockdorff kun fik knap 
100 Rdl. pr. Td. Hartkorn af Bondergodset med 
Kirke samt Kirke• og Kvægtiende. 

Bondergodset alene stod til Har! L 27i T d r. f S kp. 
2 fdk. l u::! Alb. Præstegaarden, Kirken med oven• 
nævnte Tiender til 38 T d r. Det bliver i alt godt 
315 Tdr. 

Den samlede Kobesum for dette var 29,680 Rdl. 
eller ca. 94 Rdl. pr. Td. Hartkorn. 

Til Sammenligning kan anfores, at Banderne i Tim, 
da de i Aarene fra 1797- 1807 kobte deres Gaarde 
til Selveje, maatte betale omtrent 200 Rdl. pr. Td. 
Hartkorn. Paa Grund af Krigen i Europa i Slutnin_gen 
af det attende Aarhundrede, maa vi vel nok regne 
med en Prisstigning paa Ejendommene i disse Aar. 
l\'\en Prisforskellen er jo ogsaa ret stor. 

Mindet om Ritmester Brockdorff til Sondervang 
levede længe i Stadil. Minderne om ham var ikke 
gode. Han var haard mod sine undergivne. 

T Kobekontrakten af 15. Marts 1791 har han sat sig 
selv et Minde, som heller ikke taler til hans Fordel. 
I Slutningen af Købekontrakten fandt han Anledning 
til at indfore folgende: 

»Det Byg, som af visse Sognemænd ydes til Kir• 
kens Vin og Brod, er }\idtil oppebaaret af Sognenræ• 
sten, imod at han har forsynet Kirken med disse For• 
nodenheder; i Fald at herom i Fremtiden skulde blive 
nogen Disputs imellem Kirkens Ejere og Sognepræ• 
sten, saa tager Sælgeren ingen Del derudi. 
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Sognepræsten har endvidere g jo rt Fordring paa en 
aarlig Afgift fra Syndervang af 3 T d . Rug, 3 T d . Byg 
og 3 T d. H avre, men da Sælgeren ansaa samme For
dring som aJd eles ugrundet og urimelig, saa har han 
ald rig ydet det ringeste deraf i alle de Aar, han ejede 
Gaarden. Dette tilkendegives Koberne af Hovedgaar~ 
den i d en Hensigt, at om denne Fordring af Sogne' 
præsten skulde b live oprippet, saa skal Koberne af~ 
gore denne Sag med ham paa deres egen Bekostning 
og Risiko om Udfaldet , og bliver saadant for frem~ 

tiden Sælgeren aldeles uvedkommend e«. 
H er er altsaa en aaben Bekendelse af, at han i 13 

Aar aarlig har fo rholdt Sog:1epræsten en Ind tægt af 
9 T d . Korn -en ikke helt lille Sum omsat i Penge. 

Den Præst, det mest kom til at gaa ud over, var 
Præsten Schlichtkrull , d er var Præst i Stadil fra 1783 
til 1802. P. Sto rgaard Pedersen har givet ham et godt 
Mindeord i ovennævnte Bog om Hing H erred og i 
Bogen om Ole Kirk. 

M en Kobckontrakten er en god Kilde til O plysning 
om flere Forhold i Stadil ved Overg-angen til Selveje. 

I A nsagningen til Kongen om T illadelse til at gen~ 
nemfo re d en paatænkte H andel og om Stempelfrihed 
fo r de mange Skøder og Obligationer, d er skuld e ud• 
stedes i Anledning af H andelen, er H erremand og 
Bonder kont enige om at go re sig selv saa ri nge som 
mulig i okonomisk H enseende fo r at opnaa d en øn~ 

skede Fritagelse fo r Stempelafgiften. Skriveren har og$ 
saa haft d en rette Evne til at forme O rdene. 

M en det er ikke let at fo rstaa , at Koberne, der 
havd e saa gode Kort paa 1-Iaanden, turde vove at 
sætte alt paa Spil for at opnaa Stempelfriheden. Købe· 
kontraktens § 2 har fo lgende Ordlyd , 
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»Alt forarnmeldte sælges og købes ·udi samtlige 
Contrahenters allerunderdanigste H aab om adskillige . 
ansogte allernaadigste Bevillinger og denne Contraels 
A probation; men skulde ingen allernaadigst Bonho~ 

relse i saa Maader være at erholde, saa er hele Con
tracten uefterrrettelig uden al Kraft, ja, som ugjort i 
alle Dele at anse«. 

Man stolede paa Kronprins Frederik og hans Mænd. 
Starlilboerne blev ikke skuffede. De blev fritaget for 
hele Stempelafgiften. 

Men ved nærmere Eftersyn i Købekontrakten ses 
det, at Ritmester Brockdorffs faste Gæld paa Sonder• 
vang, Gaard og Gods, var 20,000 Rdl. Han forlod alt• 
saa Sondervang med en Formue paa 20,()(X) Rdl. En 
stor Sum den Gang. Banderne var da heller ikke.helt 
forarmede i Stadil paa denne Tid. 39 Mænd kunde 
betale Gaardene kontant og endda tage for 5000 Rdl. 
Aktier i Hovedgaarden. Da der paa den Tid var ialt 
91 Bosteder i Stadil (Herregaarden medregnet) var 
det jo ikke saa daarligt klaret. Bonderoe viste endog 
Herremanden den Tillid at udbetale ham 23,925 Rdl. , 
før Skøderne blev underskrevne. Der var altsaa ingen 
G rund for Herremanden til at tale om den Tillid, han 
viste Koberne, som fremhævet i Købekontraktens§ 20. 

Af ovenstaaende fremga:tr det, at Stadil allerede den 
Gang var ret godt besat med Bosteder- overvejende 
Gaardbrug. 

Sognets storste Gaard efter Sondervang var Præste• 
gaarden med 9 T d. 2 F dk. 2 Al b. Hartk. Af Bond er• 
gaardene laa den storste den Gang i Alrum 1''\atr. Nr. 
10 med 7 Td. 4 Skp. Hartk. Niels Lauridsen var 
Gaardens Fæster, o~ paa Kobekontrakten staar han 
som Kober af Gaarden. Han er en af Hovedmændene 
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ved Ko bet af Starlil Sogn. Han skriver sit Navn
Niels Laursten- med en god og læselig Haandskrift 
paa Kobekontrakten og Ansagningen til Kongen. Det 
bliver d og ikke ham, men Sonnen Laurids Nielsen, 
fodt 1762, der faar Skod e paa Gaarden. Laurids Niel• 
sen er Ungkarl i 1792, men bliver senere gift med 
Margrethe Eskildsdatter, f. 1776. Der var vist ingen 
Boen i dette Ægteskab. 

- Derefter kommer to Gaardc paa Stadilo. De er 
begge ansat til samme Ha rtk. 6 T d. l ~·~ Al b. Dette 
tyder paa, at de to Gaarde oprindelig har været sam' 
lede i en Gaard. Mikkel Jeppesen staar opfort som 
Kober af den ene Gaard Matr. Nr. 1 a. Kobesummen 
Cl 600 R dl., som Mikkel J. kan betale kontant, og saa 
har han 100 Rdl. tilovers til et Par Aktier i H oved• 
gaarden. Den anden Gaard af samme Storrclse blev 
kobt af Peder Jeppesen. Kobesummen er ogsaa her 
600 Rdl. Peder Jeppesen var sammen med sin Fader, 
Jeppe Sorensen, Gaardens Fæstere for 1792. l nyere 
Tid har denne Gaard været i Peder Kr. Johannesens 
Eje (fodt 1821). 

For ovenannævnte Mikkel Jeppesen tegnede Frem• 
tiden sig lys. Han var en Mand i sin bedste Alder 
- ca. 40 Aar gl.- han skal snart sidde som Selvejer 
paa sin gode Gaard sammen med sin Hustru og 5 
Born. Det var trygge Kaar- syntes alle. 

f\\en alt blev hurtig forandret. Et T ordenvejr træk~ 

ker op. Det er i Sommeren 1791. Mikkel er i Engen, 
da Uvejret bryder los, men gaar hjem til Gaarden for 
at soge Ly. Da rammes han af Lynet, der »splittede 
hans Hat og Klæder i mange Stykker, som fandtes 
vidt og bredt adspredte paa Marken«. Det er Stadil 
Kirkebog, der har bevaret Mindet om denne Ulykke. 
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Enken, Maren Christensdatter, var kun 34 Aar, da 
Manden saa pludselig dode. Hun har ikke 1'1od til at 
kobe Gaarden, som forst Aaret efter skulde overtages 
til Selveje. 

21. Juni 1792 er det Mads Knudsen, f. 1756, der faar 
Skode paa Gaarden med Forpligtelse til at forsarge 
Mikkel Jeppesens Enke og hendes umyndige Born. 
Den Sag klarede Mads - paa en for alle Parter for" 
haabentlig god Maade - ved at gifte sig med Maren 
Christensdatter. 

Mads Knudsen var vistnok fra fuglbjerg og Bro, 
der til Ole Knudsen, Fuglbjerg, hvis Efterkommere 
endnu lever der. Ole Knudsen var Medunderskriver 
paa Kobekontrakten af 15. Marts 1791. Han under• 
skriver sig »Olluf Knudsen«. Der er ialt 5 Mænd, der 
underskriver Kobekontrakten af 15. Marts 1791 og 
Ansagningen til Kongen, paa egne og samtlige Be, 
boeres Vegne. 

Af Underskrifterne ses det, at det er gammel Skik 
i Stadil. at Manden faar Navn efter Gaarden. lens 
Hoj og Gravers Bjerg underskriver sig ikke med Do• 
benavnet eller rettere Familienavnet, l ens Graversen 
og Gravers Thomsen, men med Gaardens Navn, som 
er deres Kendingsnavne . 

.i\1en vi vender atter tilbage til Kobekontrakten, 
der viser, at efter de ovennævnte 3 Gaarde, der er de 
storste i Sognet, folger d er 15 Gaarde med 5-6 Td. 
1-Iartk. og 17 Gaarde, der har mellem 4: og 5 Td. 
H art k. 28 Gaarde har fra 2 til 4 T d. Hartk. o~ ende• 
lig er der 9 Gaarde paa 1-2 T d. Hartk. Il Ej en• 
domme er under l Td. Hartk. og 7 Huse har intet 
Hartk. af Betydning. Hovedgaarden. Sondervang, var 
i 1791 paa 60 T d. 4 S kp. H art k . Kobesummcn blev 
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sat til 10,000 Rdl. for Hovedgaarden. Af alle Sognets 
Beboere var der kun 5 Husmænd, der ikke ønskede 
eller evnede at blive Selvejere. Disse 5 smaa Ejen" 
domme havde tilsammen af Hartk. 2 Skp. l Fdk. % 
Alb. og blev vurderet til 320 Rdl. I Handelen fulgte 
de med Hovedgaarden, der blev overtaget af 45 Ak, 
tionærer - a1le af Stadil Sogn- til en samlet Sum af 
10)20 Rdl. 

Det ses iøvrigt af Købekontrakten, at der er flere 
Gaarde i Stadil, der i 1792 har nøjagtig lige stort 
Hartkorn. Der var de to Opstrupgaarde, der oprinde .. 
lig var en Gaard. I 1431 ejede Domkapitlet i Ribe Op, 
strupgaard. I 1792 laa de saa tæt sammen, at kun en 
Vej, Vejen gennem Opstrup, skilte de to Gaarde. Ene, 
vold Jeppesen faar i 1792 Skoden paa Matr.Nr. 143; 
hans Svigerfader havde tidligere Gaarden i Fæste. Ca. 
1840-46 brændte Gaarden, det var vistnok den Gang, 
at Gaarden blev flyttet ca. 100 Al. i Sydost, hvor den 
nu ligger. Den gamle Gaard laa med Stuehuset mod 
Syd. Men lige over for laa Gaarden Matr. Nr. 142 
med Stuehuset mod Nord. D enne Gaard blev senere 
nyttet ca. 200 Al. mod Vest, men 27. Oktober 1868 
brændte den. I Ringkøbing Amts Avis for 28. Okt. 
1868 staar der: »Lynilden er inat siaaet ned i Knud 
Nielsen Gaard i Gpstrup i Stadil og har afbrændt 
samme. Ved Nedslaget dræbtes 7 Køer. 3 Kvier, 2 
Kalve, 5 Svin og 4 Faar indebrændte. Af Indboet skal 
kun lidet været reddet«. 

Men da blev Gaarden atter flyttet. Denne Gang 
blev den opbygget i den vestlige Ende af Opstrupby, 
hvor den endnu ligger. Gaardens Hartkorn var i 1792 
4 T d. 4 S kp. l F dk. l Al b. Det blev Niels Thomsen 
(Bjerg), der for 500 Rdl. blev Gaardens forste Selv• 
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ejer. Sammen med sin Svigerfader, Niels Knudsen, 
havde han tidligere Ca.arden i Fæste. I Nabogaarden 
er det ogsaa en Svigerson, Enevold Jeppesen, der over' 
tager Gaarden for samme Købesum og med det sam' 
me Hartk., som ovenfor nævnt. Det livede op i de to 
gamle Gaarde, da de to unge Ægtepar tog fat. 

Ogsaa de to Mcjlbygaarde har oprindelig været een 
Gaard; de var tilsammen paa lO Td. 4 Skp. 4 F dk. 5~4 
Alb. Hartk. Hvo rlangt vi skal tilbage, for Delingen 
sker, kan ikke opgives her, men i 1792 var den delt 
i to lige store Gaarde, der laa paa den samme Toft, 
hvor Mejlbygaard nu ligger. 21. Juni 1792 faar l eppe 
Knudsen S kode paa Gaarden, der har Matr.Nr. 121 a. 
Hartk. er 5 T d. 2 S kp. 2 F dk. 2\lo A lb. Kobesummen 
600 Rdl. 

Mærkeligt nok synes det at være gaaet i Mejlby, 
gaard som paa Stadilo, for i Kobekontraktcn af 15. 
Marts 1791 nævnes Niels Kristensen 2 Gange som 
Kober af Mejlbygaard, men i 1792 er han dod, og 
Enken bliver gift med Jeppe Knudsen, d er faar Sko• 
det. Fra omkring Aar 1624 og til 1933 var McjlbY' 
gaard uafbrudt beboet af den samme Slægt, og ve), 
sagtens længe for, men det lader sig næppe bevise. 

Den forste Mand paa Mejlbygaard, hvis Navn vi 
kender, hed Gravers Pedersen, f. 1624. Den anden 
Ilalvgaard af Mejlbygaard vil vi nu forgæves soge 
efter paa T oftcn ved Mejlbygaard, men den laa lidt 
Sydost for den nuværende Gaard. Kobesum og H art• 
korn er i 1792 lige store for begge Gaardc, men det 
er ogsaa samme Slægt vi møder i begge Gaarde. Det 
er Fæsteren Peder Graversen, der i 1792 faar Skade 
paa den anden Halvdel af den gamle, store Gaard, 
Mejlbygaard; men allerede i 1799 sælger Peder Gra• 

H,nd,yu~b Aubor XXXV. 
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versen ca. det halve af sin Gaard til Chr. Christcns('n 
fra Gaarden Toft i Mejlby (Sognets rigeste 1\'land). 
Kobesummen for den halve Gaard er 800 Rdl. Den 
anden H alvdel af sin Gaard afstaar Peder Graversen 
til Sonnen Gravers Pedersen. Hartkornet er da for 
denne 2 Td. 5 Skp. 2\1" Alb. Kobesum 100 Rdl.
Samme Slægt besidder Gaardcn 1889. Da dode Gra* 
vers Olesen; men da er Gaardcn forlængst flyttet og 
vistnok ombygget 2 Gange, inden Gravers dode, som 
den sidste af Slægten paa den gamle Gaard, der nu 
har Matr. Nr. 125 a og ligger lige Vest for den Plads, 
hvor Stadil n. Skole laa (som vi skrev det i vore 
Boger), i den Tid Niels Eskildsen stod for Styret i 
denne Skole. Denne Gren af den gamle Slæ~t fra 
l\1ejlbygaard er dog ikke uddod, men fortsætter Livet 
i andre Egne af vort Fædreland. 

Lige Øst for Gaarden Vestergaard i ~1ejlbv laa i 
gamle Dage en Gaard, hvis sidste Fæster var Peder 
Jensen Kamp. I Kobekontrakten af 1791 staar han 
som Kober af Gaarden. Men Datteren Johanne, fodt 
1771, var trolovet med Sonnen i Nabo~aaden mod 
Øst, iels Jorgensen, der faar Skøde paa Gaarden 
21. Juni 1792. Faa Aar efter ombygger han Gaardens 
Stuehus, men kort Tid efter kom Sporgsmaalet om 
at Aytte hele Gaarden ud paa en af Mejlby Bvs Ud· 
lodder paa Bane. Ogsaa dette gennemforte Niels Jor, 
gensen, der selv var Mollebygger. Gaarden, han byg, 
gede, kom til at ligge paa Linie med Halkjær Gaar, 
d ene og er senere bleven regnet for at hore til denne By. 
Gaardens Navn er nu Thesbjerg. En Bakke, Vest for 
Gaarden. som staar med en ret stejl Brink ud i mod 
Veststadilfjord, der naar helt ind til Bakkens Fod, 
har maaske givet Gaarden Navn. Det nylig opførte 
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Stuehus i M ejlby blev nu flyttet og stod paa Gaar• 
den Thesbjerg til det i 1926 faldt for Aldersgrænsen; 
da var det, at fj erde Slægtled efter Niels ]orgensen 
rykkede ind i Gaarden. Men da var ogsaa hele Gaar• 
den ombygget af Niels Pedersen Thesbjerg og dreven 
op til en Gaard med 40 Kreaturer oe 6 å 7 H este. 
U nder en SolformorkeJse mistede 1iels Je rgensen sit 
Syn. Han forbod Gaardens Folk at stirre mod Solen, 
men selv vilde han dog nok se en Solformorkelse. 
H an fandt sig saa en Do rsprækkc, hvorigennem han 
iagttog Solens Formorkelse; men det havde til Folge, 
at han blev blind. Paa lignende Vis gik d et en Mand 
paa Klitten ved samme Lejlighed . Til Trods for at 
Niels Jo rj;!ensen mistede sit Syn, kunde han do~ ar• 
bejde ved sin Hovlebænk og lave flere nyttige Ting. 
Han kunde blandt andet lave en Spand af Træ, og 
hvad mere er, han kunde lave den, saa den var fuld• 
stændig tæt. Han dode 3. Decbr. 1848, 82 Aar gl. 
N iels Jorgensen var paa Faders Side af Slægten fra 
M ejlbygaard, og paa .t\'lodcrs Side nedstammede han 
fra den Slægt, d er boede paa Gaarden Bjerg i Stadil, 
og hvis Slægtstavle kan fores tilbage til ca. 1600. 

I Kampgaardene sad Niels C hristensen o~ M ads 
Jensen som Fæstere i 1791, da der blev Rore i Sog• 
net. I begge Gaardene har de samme Slægter levet i 
over 200 Aar og sagtens meget længere. M en saavidt 
jeg ved, er der ingen, der har fort disse to Slægters 
Linier længere tilbage. Paa Reformationstiden horte 
Kampgaard - da var der kun en Gaard - til G raa• 
brodreklostret i Ribe, men 154:7 blev Gaarden købt 
af Ridder C laus Sehested. H vornaar Gaarden blev 
delt, kan ikke meddeles her, men i Købekontrakten 
staar begge Gaardene fo r den samme Kobesum: 550 
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R dl. og H artk. er for begge Gaardene 5 T d. l S kp. 
l F dk. l Alb. - nojagtig det samme. l den vestre 
Kampgaard er det dog ikke Mads Jensen, men Son• 
nen Jens M adsen, der ved Skode af 21. Juni 1792 
faar denne Gaard i Eje. Jens Madsen er fodt 1766. 
H ans Efterkommere boede i denne Gaard til 1938. 

I Trap: Ringkøbing Amt Side 288 staar: »Kamp~ 

gaard skal efter Sagnet være en gammel Kongsgaard«. 
Og der er meget, der tjener til Stottc fo r Sagnet. -
Kampgaardene ligger paa Landtungen mellem Hojde~ 

dragene i Sognets sydlige og nordlige Del. Mod Svd, 
Vest og Nord er denne Landtunge omgivet af lave 
Marker, Enge og Moser. Men i Oldtiden, da Landet 
blev bebygg-et, var Landtungen omgivet af Vand.
H erom vidner det gamle Navn, Skelmose; Mose og 
Engkjær, der paa ovennævnte tre Sider omslutter 
Kampgaardenes Marker og dannede en naturlit-; 
Fæstning. 

Nord for Skinkeise laa et lille Hojdedrag, der blev 
til Hede, da Skoven forsvandt. Ind imellem denne 
J-l ede og Landtungen, hvorpaa Opstrupgaardene blev 
byggede, ligger »æ Sig«, som i Oldtiden stod under 
Vand. »Æ Sig« gik oprindelig imod Vest omtrent til 
H olmager efter det nuværende Terræn at domme. 

Skinkeisa fik sit Navn efter General Skinkel, der 
fandt sin Dod her i et Slag. Saadan melder Sa~net. 
Dertil er knyttet Navnet Brunhoje -et J-loidedrag, 
der ligger Øst for Skinkelso. Her blev de brune He~ 
ste, der blev dræbt i Slaget, begravet. Deraf Navnet: 
Brunhøj e. 

Omtrent 1 km Nord-Nordvest for Skinkeise laa 
Skansen. Indtil Slutningen af det nittende Aarhund, 
rede var her endnu Spor af en opkastet Jordvold. Saa 
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meget melder de gamle Sagn om Krigerfærd i Stadil. 
I det nittende Aarhundrede var der Teglværk til 

begge ovennævnte Kampgaarde. H vorlæn_ge der har 
været Teglbrænderi i Stad il vides ikke helt bestemt, 
men i Købekontrakten af 1791 er der intet, der tyder 
paa, at der var et Teglværk i Stad il. M en lang Tid er 
der vist ikke gaaet, før T eglbrændingen i Stadil be" 
gyndte, thi det gamle Stuehus paa Thesbjerg, der blev 
opført i det nittende Aarhundredes Begvndelse, var 
opfort af brændte Mursten, hvad Svc!siden og Gav .. 
Iene angaar. Det samme gælder alle de gamle Huse i 
Stadil fra den Tid paa en enkelt Undtagelse nær. Det 
var saa lige til nu. da Gaardene var oveegaaet til Selv
eje, at det, der blev bygget, skulde være solidt ; nu 
var man sikker paa, at Gaarden kunde gaa i Arv i 
Slægten. (Alt tyder tilmed paa, at der var jævn Vel• 
stand i Stadil omkring Aar 1800). 

I Slutningen af det nittende Aarhundrede laa der 
endnu ret store Ruiner af 3 T eglovne. De to tilhorte 
Kampgaardene, den tredie, der laa Øst for Husene i 
»æ Ljergrav« tilhørte Sylvester Jensen, Skelmose. En 
fj erd e, mindre Ruin af en Teglovn laa i Nærheden af 
den Plads, hvor nu Stadil Skole ligger, og hørte til 
Jens Smeds Gaard Matr.Nr. 91 a. Et femte Teglværk 
laa lidt længere i Vest i N ærheden af »æ Daael« og 
horte til Gaarden Bjerg i Stadilby, men dens Ruiner 
har jeg ikke set. 

Ovennævnte iels Kristensen, f. 1756, fra den ostre 
Gaard i Kamp, døde i en forholdsvis ung Alder. 
Enken Maren Hansdatter, f. 1769, blev gift med Kri• 
sten Mikkelsen f. 176<! i Rejkjær i Tim, dod i Kamp 
1857. Kristen Kamp, det blev hans Kendingsnavn, var 
en Kraftkarl - høj af Vækst - og havde i sine unge 
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Aar været Soldat i 13 Aar. H vad Aarsagen var til 
den lange Soldatertjeneste kunde Dattersonnen Niels 
ikke give Underretning om, men han mindedes, at 
Bedstefaderen havde ligget i Halmstad en Del af sin 
Soldatertid. Niels var kun lO Aar, da Bedstefaderen 
dode, men han huskede ham som en god Fortæller, 
hvorFor Niels gerne sagte ind til ham i Aftægtsstucn, 
da der tilmed vankede et Stykke Sukker- en sjæl• 
den Vare dengang.-

At den gamle Kristen Kamp i mange Aar har været 
Midtpunktet i det Selskab, der- særlig ved Aftens• 
tid- samlede sig omkring Teglovnen, er næsten gi• 
vet, da han som ovenfor nævnt var en god Fortæller. 
De 13 Aars Soldaterliv havde sikkert ikke i alle J\1aa• 
der virket forædlende paa ham, men at det har givet 
ham en videre Horisont, end hans Standsfæller ejede, 
kan næppe fejle. 

Dattersønnen Niels, f. 1847, dod 27. April 1929 i 
Heager, kunde ogsaa fortælle om den gamle Te~J , 

mester Sylvester Kamp, der boede i et Hus paa Kamp 
Mark; han kunde drikke en Pot Brændevin i Dog, 
net, mens han passede Fyret; men han kunde ogsaa 
-drivende vaad af Sved- efter en Indfyring lægge 
sig ud paa Gronningen et Kvarters Tid under aaben 
Himmel kun ifort Bukser og Skjorte. 

Sammen med en Ovnfuld Sten blev i A lmindelig, 
hed brændt 2 Læs Kalk. Den raa Kalk blev hentet i 
Daubjerg ved Viborg. 

Sidste Gang, Ovnen blev brugt til T eglbrænding-, 
var vistnok i 1868. 

Da den gamle Kristen Kamp horte, at Datterson, 
nen Kristen Nielsen Kamp, f. 18j5, var udskreven til 
Soldat - Kasteljæger - ud brod han: »J-lan bliver 
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pinede traadt helt ned-«. Den unge Kristen Kamp 
var middelhøj, men Bedstefaderen var - som ovenfor 
nævnt- en Kæmpeskik keJse. 

Men Kristen Kamp den yngre klarede sig godt som 
Soldat- han skod sig fri og blev hjemsendt. l Ste
det for den Lodtrækning, der senere blev anvendt 
paa Sessionen, skod man sig dengang fri; de bedste 
Skytter blev hjemsendt efter en kort Uddannelses• 
tid. KristeO Kamp var en af dem- men da 1864 kom, 
blev Kristen Kamp indkaldt sammen med Brode• 
ren Ole. 

Da Tyskerne tog Als, var Kristen paa Vagt i en af 
Skyttegravene sammen med 2 Vestjyder, Jens Vand~ 
borg fra Mejlby i Stadil og Knud Kristian fra Agers• 
bek i H e. 

Jens Vandborg lob op i Skoven og blev der ramt 
af 7 projsiske Kugler. Kammeraterne advarede ham, 
ved Tilraab, mod at løbe ind i Skoven, da Tyskerne 
særlig rettede deres Ild imod denne, da de troede, at 
Danskerne skjulte sig der. 

Kristen Kamp og Knud Kristian blev i Skyttegra• 
ven, til Tyskerne stormede denne. Da Tyskerne var 
langt overlegne i T al, kastede de faa Danskere, der 
endnu var tilbage, Geværerne og var saa Tyskernes 
Fanger. Nu gik Vejen sydpaa. En Tid lang laa Kri• 
sten Kamp i Fangelejr i Tyskland og havde det elen~ 
digt, saa blev han sammen med sine Lidelsesfæller 
fort helt ned i Østrig. Broderen Niels mente, at han 
havde været ca. 40 Mil inde i Østrig; der fik de dans 
ske Fanger en god Behandling; særlig mindedes Kri• 
sten Kamp en Godsejer, der gjorde meget for at lette 
Fangernes Kaar ved at give dem en ekstra Forplej• 
ning og ved at kere for dem paa en Skovtur. Men 



SEVELDEGNE 
GREGERS JUSTSEN THORNING 

OG EFTERSLÆGT 
Ved Thulstrup Christensen, Løgstør. 

Nedcostaaende Beretning er skrevet ud fra en 
Slægtshistorie jeg har udarbejdet for nulevende Ef· 
terkommere fra fornævnte Seveldegn. Da hans Efter• 
slægt ved G iftemaal kom ind i den bekendte Har• 
pothslægt fra Nees Sogn, hvilken Slægt er beskrevet 
i nærv. Aarb. 1913, Bd. i, har jeg ment, at Thorning• 
slægten her ogsaa kan have Interesse for Bogens 
Læsere.-

Den forste, der kendes af denne Thorning•Harpoth 
Slægt, er en Mand ved Navn Gregers Justsen Thor• 
ning, som var DegniSevel fra 1706 til sin Dod 1718. 
En Tradition i Slægten siger, at han. for han kom til 
Sevcl, har været De{{n i Thorning og derfra har an• 
taget Thorning som Slægtsnavn. 

Han var gift med en Tho~ersdatter, men hvor de er 
viet, hvor hun stammede fra, og- hvad hendes Fornavn 
var, har ikke kunnet findes. Da deres forste Barn , 
Marie Magrethe, blev dobt 1. Augu~t 1706, nævnes 
Degnekonens Soster, Ane f\'\uie Thogersdatter, som 
Fadder; hun va r gi ft med Degn Jens Pedersen H olm 
af Fly. Men da fly Kirkebog forst begynder 1777 kan 
der heller ikke derfra faas nogen Oplysning. Desuden 
var der en Son, just, som dobtcs i Scvel Kirke 7. 
April 1709. 
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Just Gregersen blev gift med Mette Nielsdatter fra 
Sevel, viet 15. Juli 1731. De boede i Sevel Resten af 
deres Levetid, hvor de havde en Fæstegaard under 
Godset Landting. De maa have været meget ansete i 
Sognet, for ved Justes Død staar i Kirkebogen, at de 
var meget dygtige Mennesker, som anvendte alle deres 
Evner til Sognets Bedste. Han døde 3. Septbr. 1781. 
De havde tre Børn: Frederik, Dorthea og Thøger. 
Dorthea var født 1737, hun døde 1809,72 Aar gl., var 
ugift og boede i Hjemmet indtil Faderens Død. Thø
ger, som havde taget Tilnavnet Ostenfeldt, blev Degn 
for Brønduro-Hvidbjerg Menigheder i Salling ; han 
fødtes 1741 og blev begravet i Brøndum 30. Marts 
17%, 55 Aar gl. En Svigersøn fik Embedet efter ham. 

For de tre Børn kan ikke gives Fødselsdatoer, da 
Kirkebogen mangler fra 1732 til 68, og de er alle fødte 
inden for dette Tidsrum. Men i et Skifteudskrift efter 
Faderen findes deres Navne m. m. 

H er er Skiftets Indledning ordret: Skifteudskrift efter 
afgangne Just Gregersen, Sevel, Fæster under Godset 
Landting, Ejsing Sogn, Ginding Herred. 

Anno 1781, d. 3. Oktober, som er 3Qte Dagen efter 
Just Gregersens Død, indfandt sig efter forlangende 
Hr. Hansen, Herre og Ejer til Landthing, Nygaard 
etc. assisterende af Fuldmægtig Jakobsen og Degnen 
Mads Lund, tilligemed Vurderings, og Vitterligheds
mændene J ep Nielsen Gadgaard og J ens Christen
sen Hald for at vurdere Afdødes Efterladenskaber, 
som siden ved Auktion gjordes i Penge og deltes 
imellem hans Enke Mette Nielsdatter og hans tre 
Born: Thøger Justsen Ostenfeldt, Degn for Brøndum
H vidbjerg Menigheder i Salling, Frederik Justsen, 
boende i Sevel, som begge er myndige, en Datter, 

Hud.yu~ls Aubo~~: X..XXV 
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Dorthea, som har til Laugværge Stafen Christensen 
Vesteegaard og til Formynder Peder Christensen Hald. 
Skiftet er underskrevet den 3. Jan. 1782 af fornævnte 
Mænd samt Thoger og Frederik. 

Boets Formue til Deling udgjorde 81 Rdl. i Mark. 
Enken, Mette Nielsdatter, findes ikke dod i Sognet. 

Frederik Justsen Thorning blev gift med Karen 
Christensdatter. Da de er viet indenfor Tidsrummet, 
hvo r Kirkebogen mangler, ses ikke, h vor hun stam~ 

mer fra, eller hvornaar de er viet , men det er antagelig 
sket omkr. 1765-66, da deres forste Barn, Just, ifolge 
hans Dødsalder, er født ca. 1767. De boede i Sevel 
fra 1765-66 til 1802, efter dette Aar findes de ikke 
mere nævnt der. 

Maaske er de deres s idste Aar flyttet til Holstebro, 
da et Par af deres Børn var bosatte der. ~ De havde 
fem Børn : Just, f. omkr. 1767, Christian, f. 1768, Ma
ren, f. 1776, Ane Margrethe, f. 1778, Niels C hristian, 
f. 1781; kun Just og Niels skal omtales her. 

Just Frederiksen Thorning blev gi ft med Ane Ma
lene Sørensdater fra H olstebro, viet 12. Aug. 1802 i 
H olstebro. De boede i Borbierg Molle, som just 1801 
havde kobt af Stiftamtmand N. Sehested til R ydhave 
for en Sum af 3000 Rigsdaler. Just var en af Sognets 
Foregangsmænd. Han var i mange Aar Formand for 
Sognets Styrelse og var i Skolekommissionen, hvor 
han va r med til at udarbejde R eglerne for Borbjergs 
daværende Skoleordning. Sidste Punktum fra nærv. 
Aarb. 1931 , Bd. 25, S. 147. 

Ane Malene dode 16. Maj 1837, 59 Aar gl. Just 
døde 19. Februar 1838. Efter hans Dod solgte Skifte• 
retten fvløllen til Skærlund•Damgaard for 4000 Rigs• 
daler. -
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en Kritik af afd. Lærer C. Molle!s: Borbjergs 
Sogns Histo rie (optaget i H ards. Aarb. f. 1928 og 29) 
findes i samme Aarb. for 1931, Side 147, angaaende 
Just Thornings Død m. m. følgende: H an gik vild 
om Natten mellem 18.-19. Febr. 1838, og fandtes 
frossen ihjel i Sneen. Det er fo rkert ; dette gælder 
Husmd. Jens Jensen Lybye, Østerskovhuus, Borbjerg, 
hvilket staar anfort i Kirkebogen for Borbierg, Fol. 
450 i Rubrikken ovenover Justes Dodsdatoer. Kritik. 
ken er skreven a f Gdr. Stephan Christensen, Bor
bjerg.' ) 

Det yngste af Bornene, Niels Christian Frederiksen 
Thorning, dobt i Sevel 24. Maj 1771, var gift to Gange, 
forst med Anna Marie Nissen fra Holstebro, f. 1766; 
hundode i Barselseng den 3. Aoril 1810. Deres Vielse 
kunde ikke findes, men er antagelig omkr. 1805, da de, 
res forste Barn fodtes 1806. I dette Ægteskab var fire 
Born: Just, Jens Peter, Frederikke, Anna Margrethe. 
Sidstnævnte, f. 16. Marts 1810, blev gift med Jens 
Have, de boede i Borbjerg. Frederikkes Fodselsdato 
kendes ikke, hun blev gift med Povl Mollcr; de boede 
i H andbjerg. Jens Peter, f. 9. April 1807, dode tre 
Uger gl. Just omtales senere. 

N iels C. Fr. Thorning var en meget vi rksom og 
alsidig Mand. H an var Snedker, Mollebygger, Mol
ler, Kobmand, havde sidst Gaarden Tidensminde i 
H jerm. 1'1ens han var gift med Ane M. Nissen boede 
de i T vis Kloster Molle. H an var paa denne Tid ret 
velhavende. 

Efter fire Aars Enkestand blev han gift med Anna 

•) l den Kirkebog, der findes i Borbjerg Præstegaard, er Be• 
mærkningen skrevet saaledes. at det gor en Fejhagelse mulig. 

Red. 
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Kirstine H arpoth; de viedes 22. Juli 18 14. H un var 
D atter af Christian Harpoth og Hustru , Kirsten Jor• 
gensdatter , f. i Sundgaard, Nees Sogn. H arpoth ejrde 
sin Fodegaard, H erregaarden Ulfsund, fra 1783 til 
1829. Han var Broder til Kobmand Jens Harpoth, 
Ringkjobing.- Se om denne Slægt i Hards. Aarb. 
VII. 1913, S. 1-50. - Anna blev født 21. januar 1785 
paa Ulfsund, hun dode 1850 paa Tidensminde i 
H jcnn. I dette Ægteskab var fem Born : Kirstine 
Sundgaard, f. 1816, død som lille. Jensine, f. 1817, 
gift med Andreas Nielsen, Thorning v. Viborg. Karen 
Marie, f. 1819, gift med Thomas Jensen, de fik H jem• 
met i H jerm. Sonneme Peder og Chr. H arpo th bliver 
omtalt senere. Af de fem var Peder den eneste, som 
efterlod sig Born. 

N. Thorning og Anna K. Harpoth boede knap et 
Aars Tid i T vis Mølle, for 15. A ug. 1815 !oste han 
Borgerskab som Kobmand i H olstebro; men allered e 
omkr. 18 16 flyttede de til Gaarden Tidensminde. I 
de A ar gik det tilbage for dem okonomisk , det var 
jo i Stats bankerotaarene ; de klarede sig- do g- gennem 
Skærene paa Tidensminde. M en der var intet at rose 
af, mens de var der, har Sannedatteren M argrethe Har• 
poth Thorning, Gottrup, fortalt mig. D et ses OI?Saa 

af folgende: D a Annas Fader dode 1829 var der ingen 
af Svigcrsonnerne, som magtede okonomisk at over• 
tage Ulrsund. Anna gjorde sit bedste for, at Gaarden 
kunde blive i Slægten. Hun henvendte sig ogsaa til 
Farbroderen, Kobmand Jens H arpoth, for at fo rmaa 
ham til at overtage Fodehjemmet, men han svarede, 
at nu var han for gammel dertil, det vilde kun fo r• 
styrre hans A lderdoms Ro; men kan Thorning staa 
den T aalmodighedsprovc igennem at vinde godt Ud · 
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fald af hans Affærer, saa kan han vel faa den i Be• 
siddelse. Vider., Ved Jens Harpoths Død 1844 efter• 
lod han 4000 Rigsdaler til Anna; men der var føl• 
gen de Betingelse, som ordret lod: 

Dog tilfojes endnu som Betingelse for den Ane 
Kjerstine Thorning tildelte Arv 4000 Rgd. med hvad 
videre der kan tilkomme hende, at hendes Mand ikke 
maa faa Raadighed over samme, men skal alene deraf 
nyde Renterne, saalænge han lever og er i Ægteskab 
med Ane Kjerstine, og at Kapitalen efter hendes Dod 
skal tilfalde hendes Born til Deling efter Loven. 

Ringkobing, d . 29. Marts 1844. Jens Harpoth. 

At de klarede sig igennem, skyldtes vel ikke mindst, 
at han havde sit Haandværk ved Siden af. Der gaar 
i Efterslægten endnu Sagn om, at han var en ualmin* 
delig dygtig og fin Snedker og Mollebygger. Margre• 
the Harpoth, Gottrup, har endnu i sin Besiddelse et 
Smykkeskrin, som han har lavet til sin anden Kone. 
Det er et ualmindeligt fint Stykke Arbejde, med Rum 
til forskellige Smykker. Det lukkes med en Sol v krog 
formet som et stort H , hvad nok skal være Forbag• 
stav til Harpøth. Han dode 27. November 1866-
85 Aar gammel. 

Begge hans Sonner lærte baade Mallebyggeriet og 
Snedkerhaandværket hos ham. Den yngste, Christen 
I-larpoth, levede ugift. I-lan ejede Tim Molle og hen• 
levede sine sidste Aar som Rentier i et Hus, som han 
ejede i T im. Han dode der 1908. Han skænkede et 
Legat til T im Sogn. Legatets Bestemmelse gengives 
her ordret eher hans Testamente: 

Underskrevne Partikulier Christen Harpoth Thor• 
ning af Tim bestemmer herved som min sidste Villie, 
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at naar jeg ved Doden afgaar, skal der forlods af mit 
Bo udredes folgende Legater: a. Jeg skænker herved 
den mig tilhørende Ejendom M tr. Nr. 3 c i Tim for 
Hartkorn 2 A lb. med paastaaende Bygninger og dis~ 
ses mur~ og nagelfaste Tilbehor, derunder Kakkel~ 

ovne og Komfur, samt den mig tilhorende Engparcel 
M tr. Nr . . 62 b i bd. for Hartkorn 3 F dk., samt en 
Kapital stor 500 Kr. til Tim Kommune paa s~, 

tingeise af, at ovennævnte Ejendomme indrettes til 
Fribolig for et Par hæderlige, stræbsomme og fattige 
Ægtefolk hjemmehorende i Tim Sogn, der nyde Bo• 
lig og Ejendommens Indtægter for Livstid, saavel 
som Renterne saavel af de fornæ\·nte 500 Kr. som af 
en yderligere Kapital paa 1000 Kr. , der skal opsamles 
ved at udleje ovennævnte Ejendomme med Tillæg af 
Renten af de 500 Kr., og Uddelingen af Legatet finder 
saaledes forst Sted, naar de 1000 Kr. er opsparede. Af 
Renten skal dog tages det fornodne til Vcdligchol$ 
delse af mit Gravsted. Legatet skal bære mit Navn og 
bestyres af Tim Sogneraad, der fastsætter den for~ 
nød n e Fundats. 

Tim, d. l. Naj 1908. C. H. Thorning. 

Det ovrige i Testamentet har ingen Interesse her. 
Den anden Son: Peter Harpoth Thorning, kom 

som attenaarig til Klim i Hanherred for at hjælpe 
med at bygge Vejrmollen der. H an blev der og var 
med til at bygge flere M øller i Omegnen. l-Ian fandt 
her sin Kone, Petrea Margrethe Christensdatter fra 
Tho rup v. Klim, f. IO. Decbr. 1822; de blev viet 
20. Maj 1853 og bosatte sig i Slojhusene, Gottrup, 
Hanherred. Han dode her IO. l\1aj 1868 kun 46 Aar 
gl., hun dode samme Sted 18. Oktbr. 1889. De havde 
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seks Born: Niels Christian, Margrethe Harpøth, Chri .. 
stian Pedersen, jens Møller, Jens H arpoth og Ane 
Kirstine. Jens Moller bor i Washington, U. S. A., 
hvor han er Ejer af flere Ejendomme. Han var gift 
med Ane, f. Klausen, f. i Kragero, Norge; hun dode 
1934. j. M. arvede 2000 Kr. efter forannævnte Tim 
Møller.- Christian Pedersen Thorning bor i Øster 
Holme, Gottrup, var gift med Ellen Kirstine, f. Chri" 
stensen, f. i Kollerup, llanherred, 8. Juni 184:8, dod 28. 
Januar 1928 i Ø. Holme. Der er en Son, Peder Har .. 
poth Thorning, f. 12. Decbr. 1884; han har været i 
Amerika en halv Snes Aar; nu hjælper han Faderen 
med Driften af Ejendommen, et Husmandssted.
Margrethe var gift med Murermester og Landmand 
Christian Meilhede Jensen, f. 19. Januar 1851 i Got .. 
trup, dod samme Sted 29. Aug. 1931. Boede i Sloj .. 
husene, Gottrup, hvor Margrethe bor endnu i en Villa, 
som hun ejer. Der er tre Born: Karl, Kirstine og 
Dagmar. Karl har en Tømrer" og Snedkerforretning i 
Gottrup. Kirstinedode 1932, 38 Aar gl. Dagmar bor 
hos Moderen. Jtns Harpoth er lidt aandssvag grun• 
det paa et Fald i to Aars Alderen. Han har sit Op .. 
hold hos f\'largrethe, som fik hans Arvepart udbetalt 
mod, at han skulde have sit Ophold hos hende, mens 
han er levende. - Ane Kirstine var ugift, boede i Fjer• 
ritslev, hvor hun dode 1938. 

Jeg har valgt at omtale den ældste, Niels Christian 
Pedersen Thorning, tilsidst, fordi han er den eneste 
af Bornene, hvis Efterkommere endnu fortsætter Har
poth .. Thorningslægten. Han dode paa Rigshosoitalet 
1892 kun 39 Aar gl.- Han var gift med Ane Kirstine, 
f. Have, paa Mors. Niels fulgte tro Fædrenes Fod• 
spor, var baade Snedker, Mallebygger og f\1oller. De 
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boede i Øsløs, hvor de passede Møllen paa Bygholms 
Vejle. Han var noget a f en Tusindkunster, var meget 
dygtig i sit Fag. Ane døde i Fjerritslev 1897. Tilbage 
var syv Børn: Peder, Christian, Villiam, Petrea, Olaf, 
Ane og Thyra; det ældste seksten og det yngste syv 
A ar gl. 

Peder Christian Harpøth Thorning, gift med Lar' 
sine, f. Andersen, bor i Vesløs, hvor han har en Bar• 
her• og Frisørforretning samt et Papir• og Blad udsalg. 
De har tre Børn: Anna, Niels Christian og Frede; de 
to forste er gifte og bor i Thisted. - Christian H ave 
Thorning, gift med' Lillian, f. Bristol, bor i Emmctt, 
ldaho, U. S. A., hvor han er Politibetjent. Der er tre 
Børn: Dolores, Joyce, Donald. - Villiam Bygholm 
Thorning, gift med Hilda, f. Jørgensen, bor ogsaa i 
Emmett, hvor de har en Købmandsforretning; ogsaa 
de har tre Born: A nna, Margrete og De Wyatt.
Petrea Thorning, gift med H ovmester Peder Lund, 
Thisted. H an druknede j H amborg 1929. Hun bor 
nu i Løgstor; der er ogsaa tre Børn: Anna Marie, 
Louis Thorning og Vagn Aage. Louis er gift med 
Dagmar, f. Laursen; de bor i Logstor, hvor han er 
Redaktionssekretær ved Logstor Avis.- Olaf Rye 
Thorning, gi ft med Katrine, f. Pritzmann Nielsen. Bor 
i Manstrup, H anherred, hvor de har en Gaard. Der 
er en Datter: Hilda Marie.- A ne Thorning, gift med 
Havnefoged Jakobsen, Løgstør. De har to Børn: G re
the og Walther.- Thyra Thorning døde ugift i Ves
løs 1932. - H er slutter Beretningen om H arpøth• 
Thorningsiden. Det bemærkes, at alle som kun er 
nævnt med Fornavn har Thorning som Familienavn. 

Den lige Thorning Linie fortsatte s ig gennem N. 
C. Fr. Thornings ældste og eneste levende Søn, Just 
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C hristian T horning, med sin første Hustru. Just fød" 
tes i H olstebro 3. Februar 1806. Ogsaa han lærte 
Snedker" og Møllebyggeriet; ogsaa han var lidt af en 
Tusindkunstner. Foruden ovenfor anførte findes han 
anført som Smedesvend, Blytækker og Entreprenor. 
Han rejste i mange Aar som en Slags Fonnand og En• 
treprenør for Englænderne, mens de anlagde nogle af 
vore første Jernbaner. H an førte i det hele taget en 
meget omflakkende Tilværelse, saa hans Livshistorie 
har ikke været let" at faa Samling paa;0

) han har oven, 
ikøbet undladt at melde sig fra og til , hvor han har 
opholdt sig. Jeg maa takke dem af Efterslægten, som 
har givet mig Oplysninger om ham, hvad d er har væ, 
ret mig en stor Hjælp. 

Han var en dygtig og virksom Mand, maatte drage 
Omsorg for Brødet til 23 Børn, som han blev Fader 
til Alle de Børn har heller ikke været til at faa Rede 
paa, da de jo er født rundt omkring i Landet. Seks 
har jeg fundet i Kirkebøgerne, ni har T eaterforlæg, 
ger Just Thorning, Kobenhavn, givet mig Meddelelse 
om. H an var gift to Gange. Først med Maren Jens, 
datter Trabjerg, Datter af M øller Jens A ndersen Tra, 
bjerg og Lydia, f. Hegelahr, Kibæk Mølle. Lydia var 
Datter af Pastor H egelahr, Skarrild. De viedes 29. Ja, 
nuar 1832 i Assing Kirke og boede indtil omkr. 1837 
der i Sognet, saa forsvandt de derfra. I dette Ægte" 
skab var fire Børn: Kirstine, Frederik, Julene, samt 
en Datter Ki rstine, som døde knapt et halvt Aar gl. 
Frederik døde som G uldgraver i Amerika. Nu fandt 
jeg ikke Just igen før 1854 i Lemvig Kirkebog. I dette 

•) Just Thorning var 1845 Mechanichus paa Clasensborg 
Fabrik, se H ards. A arb. 1940 S. 36.- En Christen Thorning, 
24 Aar, f. i Holstebro, nævnes som Snedkersvend sam. St. S. 37. 
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fvlellemrum var hans første Hustru død, og han var 
bleven gift med Ane Caroline Dorthea Frohn, f. i 
Plon i Holsten. De havde et Barn i Kirke i Lemvig 
14. Februar 1854, som kaldtes Lydia. Ved hendes 
Daab staar Moderen anført som 24: Aar gl. Den 15. 
Februar 1856 fik de en Dreng dobt ved Navn Just 
Christian, han omtales senere. Atter den 4. Septem" 
her 1857 en Dreng døbt ved Navn Hans; han rejste 
som attenaarig bort med en Cirkus, siden hørte Fami
lien ikke mere fra ham. Det sidste, som de fik i Lem' 
vig, blev født 21. November 1859, hedder Frederik 
Oseaj, han bor i Kobenhavn. Derefter kommer tre 
Døtre: Thora, Sofie og Malene, de to sidste er dode 
i Kobenhavn; Thora bor der endnu. Det yngste af 
Bornene hed Christian Harpoth Thorning, boede og~ 
saa i Kobenhavn, hvor han dode 19j6. H an var forst 
gift med Christa, f. Christensen, i dette Ægteskab var 
ingen Bom. Dernæst med Elna, f. Borgesen; der er 
fire Born: Christian, H ans, Svend og Grethe. - For~ 

uden de her nævnte Børn var der endnu en Son, som 
hed Alex Valdemar Thorning; han var gift med El~ 
vira, f. Lundgreen, i Sverige. Alex var Rejsende i Ma• 
nufakturbranhen, i hvilket Fag han var udlært. Op• 
lysningerne om ham har jeg faact af hans tre Børn, 
som bor i København, men ingen af dem vidste, hvor
naar og hv<.>r han var født, eller hans Dødsaar. Men 
af Oplysningerne kunde jeg reg-ne ud, at han maatte 
være fodt før 1854-, altsaa for Forældrene kom til Lem• 
vig. Alex er nok det ældste af Børnene i andet Ægte• 
skab. Han havde tre Sønner: Carl, Rudolf, Svend og 
en Datter, som hedder Sigrid. De er alle gifte og bor 
i Kobenhavn. Carl har en Cafe , Rudolf en Tobaks, 
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og Cigarforretning; Svend er Konditor og er Ejer af 
Palækonditorict, Bredgade, Kobenhavn. 

Just Christian Thorning blev gift med Bodil Marie 
Kirstine, f. Borgesen, f. i Torring ved Vejle IO. No~ 
vember 1850. De boede forsti Sæby,· dernæst i Ros
kilde. De havde en Forretning i Manufakturbranchen. 
Dode begge i Roskilde, han 5. Maj 1919, hun 22. Maj 
1932. De havde kun et Barn, en Son, Just Christian 
Borge Thorning, f. i Sæby 20. April 1894. I-lan er gift 
med Ebba, f. Raun,Ryberg, f. i Lemvig 6. Oktober 
1895. Datter af Stationsforstander W/ . E. Raun-Ry' 
berg, Lemvig. De har ingen Born. Just og Ebba er et 
Par dygtige og alsidige Mennesker. Han er Theater• 
forlægger, Foredragsholder o~ Forfatter, har skrevet 
talrige Artikler om Theatersporgsmaal, er Arranger 
og Forkæmper for By• og Hiemstavnsspil ; Ebba er 
ham en god Medhjælper i hans Virksomhed. Med 
Just svinder Justnavnet ud af denne Thorningslægt 
efter at have gaaet i lige Linie ca. 300 Aar. -

Som det vil ses, har paa Harpoth.Thorningsiden 
tre Slægtled i Rækkefolge været Snedkere, Mollebv~· 
gere og Maliere. Som omt:llt er Frederik Justsen den 
eneste af Stamfædrene, hvis Erhverv ikke findes 
nævnt , men begge hans Sonner var jo Brugere af 
nævnte H aandværk; mon Faderen ikke har været den 
forste i Slægten i disse Fag? Peter Harpoth, Ø. Holme, 
har et gammelt Egetræschatol, meget smukt lavet med 
Aarstallet 1783 hugget ind i de fleste Skuffer, det er 
gaaet i Arv fra Niels Chr. Thorning Og skal være lavet 
af en af hans Forfædre; det kan jo tænkes at være 
F rederi k J ustsen. 

De gamle Moller og deres Byggere er nu ved at gaa 
over i Historien. Angaaende Mollebyggerslægten her 
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skal nævnes, at forannævnte Villiam Bygholm Thor
ning har lavet en Model af Vejrmollen paa Bygholms 
Vejle. Modellen er, foruden Vingefang og Underbyg• 
ning, 16 Fod høj og mellem 2-3 Fod i Tværmaal. fo• 
tografter af Modellen har været i flere af De forenede 
Staters illustrerede Blade og er derved bleven en stor 
Turistattraktion. Han har herved ude i det fremmede 
sat et .Monument for s ine Forfædres Hjemstavnsvirk• 
somhed. 

Paa den lige Thorninglinie har Efterslægten mere 
lagt an paa Forretningslivet. Foruden de her nævnte 
bor endnu mange af Slægten i København. 

Som det ses, er det en stor, stærk og virksom Slægt, 
der ned gennem Aarene er groet ud fra den Sevel 

·Degn. 
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EN VESTJYSK FORSKER 
POUL ~\ATHIAS NØDSKOV 

Af Th. Hauch•Fausbølf. 

»Litteratus« Poul Mathias Nødskov var født i Hol• 
stebro d. 24. Septbr. 1757. Hans Fader Christen Jen• 
sen Nødskov var Snedker, men gjorde siden det for 
en Haandværker usædvanlige Avancement, at han 
blev Degn i Idum.0

) Han har rimeligvis tænkt sig, at 
hans Søn, der var »et godt Hoved«, skulde naa videre 
ad den gejstlige Bane og maaske en Gang blive Præst, 
og da Sønneri derfor havde overstaaet sin Børnelær, 
dom, blev han sat i Viborg Katedralskole 1770. Her, 
fra blev han, 17 Aar gammel, Student med 26 »Bene« 
(meget godt), og i 1775 tog han Filosofikum og fik 
Laudabilis. Men MidleWle var smaa, og han maattc 
selv bjerge Føden. Han valgte at skaffe sig den 
som Informatot:. I denne Egens~ab var han forst 
en kort Tid i Grindsted Præste!Zaard og paa Dej, 
bjerglund, saa kom han ved Michaelis 1776 til 
Henrik Ammitzbøll paa Herregaarden Søgaard paa 
Holmsland, hvor han skulde undervise hans to Son; 
n er H ans Peter og Søren. Nødskov fik dem ogsaa saa 
vidt, at de i 1779 kunde deponere Fra Ribe Skole og 
fulgte dem derefter til Akademiet, som Universitetet 
den Gang sædvanlig kaldtes. De unge Mænd drev det 
ikke videre ad den akademiske Vej; de blev senere 
Herremænd, men Nedskov nyttede Tiden saa godt, 
at han 1780 kunde tage dansk juridisk Eksamen, og 

•) Jvnf. 1-fa rdsyssels A;nbog 1922, S. SO. 
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da han nu havde godtgjo rt s ine juridiske Kundskaber, 
fik han efter sin Tilbageko mst til Sagaard Stillingen 
som Godsets Foged . H ans Principal var en temmeli15 
brutal M and, men Nedskov var fredsommelig, eller 
som man paa jydsk sagde skikkelig, till1ge tro og vil, 
lig, saa Samlivet gik saa godt, at han blev d er i fire 
Aar, og forst ved Nytaarstid 1785 skiftede han Plads. 
H an kom da som Foged i Tjeneste hos d en senere 
Kancelliraad Søren T an g paa den gamle historiske 
I-lerregaard T imgaard ved Ringkobing, men allerede 
i September d et folgendc Aar ramtes han af sit Livs 
forste Ulykke. Den begyndte med en Byld paa hejre 
Haands Langfinger og voldte ham stor Smerte. 3 Fingre 
blev ang rebet af Koldbrand , og han maatte rejse til 
Ringkobing for i en Maaned at underkaste sig Kirurg 
Hennings Kur. Da denne ikke hjalp, afsavede Kirur
gen i februar 1787 Halvd elen af d en »fordærvede« 
Finger, og ved Snapstingstider samme Aar afbræk
ked e Dr. Rogert under et n..-t O phold i Ringkobing 
de fremstaaende Ben af de to andre beskadigede 
fingre. Det var e,.n probat Kur, og Stumperne blev 
lægt i August samme Aar. Han lod sig lave en finger 
af Solv med Træ•Ende; den var beklædt med Læder 
og hefted es med et Baand, der id elig maattc repareres, 
til Haandled et. l et Aars T id havde han maattet ud• 
fore alt skriftligt Arbe jde ved Gaarden med to Fingre. 

Nodskov var meget historisk interesseret, og ved 
Siden af sin Gerning drev han derfor stad ig historiske 
og personalhistoriske Studier særlig vedrorende d e 
Egne, hvortil han va r knyttet, ligesom han aftegnede 
og beskrev d en Egns f ortidslevninger, hvor han be
fandt sig. Det forste Resultat heraf var hans Beskri• 
velse over T imgaard og Tim Sogn, der udkom 1787. 
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M ed sin Principal kom han udmærket ud af det ; han 
havde 27. November 1789 kaldet ham til Birkeskriver 
paa Timgaard, og Livet forlob roligt og behageligt, 
indtil han ramtes af sin anden U lykke, der var værre 
end den første. D et skete Lørdag den 21. Februar 
1795. Kancelliraad T an g havde sendt Christen Kjeld• 
sen i Brogaard i Ærinde til Ulfborg, hvorfra han hjem• 
bragte Brev og Penge. Da han var træt af T uren, bad 
han Nødskov løbe med dette over Gaarden til Kan
celli raaden, men det havde nylig været Islag ; Borg" 
gaarden, der var ~tenlagt, var sat under Vand, dette 
var frosset , og der havde herover lagt sig et tyndt 
Lag Sne. En stor Sten, som Nødskov skulde passere, 
laa skraJt og va r glat og isbebgt, ydermere var d et 
morkt, da det var Nymaane, og denne desuden var 
skjult af Skyer. Resultatet blev, at Nødskov faldt, 
og hans Ben gik af Led i H often. H an fik sig dog 
slæbt hen til Kælderlugen. H er fandt Kusken Niels 
lt.nsen Dam og Ladefoged Christen Michelsen Kamp 
ham og fulgte ham over til hans Kammer, hvor Chri• 
sten Kjeldsen sad og ventede paa ham, og hvor der 
derfo r brændte Lvs. Nodskov var den Gang 37 A ar. 
Efter Kancelliraadens O rdre blev der i Forstningen 
undertiden vaagetover ham, da man ikke troede, han 
kunde leve; det høj re Ben svandt betydeligt og ved,.. 
blev senere at være tyndere end det venstre. N u vilde 
U heldet, at Distriktskirurgen var dod fo r en M aa,. 
n edstid siden, og Eftermanden Kruuse kom først i Juli 
Maaned i hans Sted. Nødskov maatte derfor konsul, 
tere en klog M and, Peder Orlo ff, der i Akterne meget 
d iplomatisk kaldes »den Sagkyndige«, men han kunde 
paa G rund af H ævelsen intet se, og hans Sagkund,.. 
skab har maaske heller ikke været saa betydelig, som 
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den havd e Ord for. At Dr. Frisk, da han blev kaldet 
til Kancelliraadens Dødsleje, ogsaa fik Lejlighed til at 
tilse Nødskov, bragte ingen Fo randring og har maa..
ske ogsaa kun været en flygtig Konsulta tion , thi den 
første, der gjorde Nødskov opmærksom paa U lyb 
kens Omfang, var en klog M and, Bonden Jens Pil• 
gaard fra N issum. l Førstningen kunde Nødskov slet 
ikke gaa uden at sto tte sig ved Bo rd og Stol i sit 
Kammer eller ved andres Hjælp. Siden fik han sig et 
Par Krykker, hvorved han gik over et Aar til Maj 
17%. Han forrettede dog sin Tjeneste, idet han sad 
i Sengen og skrev. Efter den T id gik han ved en 
Krykkesto k i venstre H aand, men med sto r Astren• 
gelse og Aandepusten og mod Vejrskifte og i stærk 
Blæst, eller naar der laa l s, turde han slet ikke vove 
sig ud. Imidlertid var Kancelliraaden dod IO. D ecem, 
her 1795. H an havde vist sig gavmild mod Nødskov, 
der fo r første Gang havde faaet noget tilovers, og 
enten paa G rund heraf, eller fo rdi han havde folt sig 
saa stærkt berørt af D odsfaldet , gav Nødskov sig til 
at skrive sit T estamen te. D et er affa ttet 30. December 
1795 og med den M otivering, at han altid havde f ryg, 
tet a t have levet forgæves, bestemte han, at Tim Sogns 
fatt ige skulde arve ham . .;.) Kancelliraad ens Broder, 
Peder T an g i Ringkøbing og M edarvinger behold t 
Nodskov til l. M aj 17% og skænkede ham- i Be, 
tragtning af hans tunge Kaar som Krobling- det 
Overskud, Godsets Bestyrelse maatte indbringe. Den 
tidligere nævnte C hristen K jeldsen, der tilskrev sig 
nogen Andel i Nedskovs U lykke, gav ham Ophold 

• ) lilEfterlader jeg mig Intet, faae d e og Intet, men maa tage 
tiltakke med min god e Villico:, skriver han. Det sidste blev 
Tilfældet. 
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i sit Hjem paa Brogaard, og Nødskov gjorde sig for
trinlig agtet og anset af Bønderne. Imidlertid havde 
Nødskov truffet A ftale med Birkedommer Peter G røn
lund om at komrq.e til Voldberg; han opsagde derfor 
5. Aprill797 sin Stilling som Birkeskriver, og Maidag 
1797 drog han ind paa d en gamle Herregaard som Ven 
af H erremanden og for at undervise hans Børn. Grøn• 
lund og ødskov var fuldstændig enig om U nder• 
visningsmetoder. Birkedommeren var af den Mening, 
at »Tyranni« gjorde Børnene lumske og fejge, og Nød. 
skov brugte hverken Hug eller Slag, men han holdt 
nojagtig Bog over Bornenes Opførsel, og det kan ju 
ikke nægtes, at de undertiden var temmelig uartige. 
Her paa Voldberg fortsatte Nødskov sine historisk, 
personalhistoriske Studier og fuldforte i 1798 en Af,. 
handling, »Ejerne af Vold bjærg«, der blev trykt Aaret 
efter hans Dod i »Iris og Hebe«. Trods sin sagtmo .. 
dige Fremfærd bragte Nedskov det dog saa vidt, at 
Grenlunds Sonner Peter Severin og Erhard, som han 
de to sidste Aar underviste sammen med Pastor 
l. Hoyers Son Andreas C hristian fra Hee, i April 
1801 blev optaget i Mesterlektien i Ribe Katedral• 
skole. De to Fædre havde været me~et tilfredse med 
Undervisningen. Grenlund skrev, at skulde Nodskov 
nogen Tid komme i Omstændigheder, hvorved jeg 
kunde være ham til Nytte, »tilbyder jeg mig herved 
min Tjeneste som Ven efter Evne og Vilkaar«; og 
Høyer kaldte ham en duelig og brav Lærer, der nød 
alle brave Folks Agtelse og Yndest. Paa Voldberg 
fik Nødskov ogsaa Tid til at skrive en Bog »Efter~ 

retninger om Jupiters Tversæk«, der udkom 1800 i 
Odense. Da Ungerne nu var fløjet fra Reden, forlod 
Nødskov Majdag 1801 Voldberg og var derefter i 

Hardsyntil Aubo& XXXV 
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l~-~ Aar hJs en vis Hr. Eliung "'), der skriver om 
ham, »at denne elsktc Mand savnes af mig som en 
ufo rglemmelig Ven og af min Son som en god og
kjærlig Lærer«. Derefter vendte Nedskov 16. August 
1802 tilbage til Grønlund for at undervise hans tre 
yng re Born. H er genoptog han sin litterære Bcskæf• 
tigelse. Under Mærket »N .... v« sendte han Bidrag 
paa Vers og i Prosa til den »Viborg Samler« og hans 
»j ydske Ord og Talemaader, gangbare blandt Al~ 
muen i Ulvborg og Hind H erreder« blev optaget i 
»Lærde Efterretninger« for 1804. Nedskovs litterære 
Interesser drog ham mod H ovedstaden n), hvor han 

") Landinspektor i Hjerting, h.lm, der sammen med Nudskov 
aftegnede og beskrev Resterne af »Dyvckcso: (i Virkelighed 
Sigbrets) Ligsten paa Timgaard . 

.. ) l den j..Jekrolog, Professor R. Nyeyrup skrev over Nod~ 

skov i Iris og Hebe, 1806, S. 22- 28, hedder det: >l ( Sommeren 
IS<H brevvexlede han med I-Ir. Provst Astrup i Viborg om at 
blive ansat som llorer ved der værende latinske Skole. Et SteJ 
i det astrupske Brev hidsæties her, d,1 det er hæderfuldt for 
Begge. lir. Provsten skriver under l . Julii !Sot blandt andet: 
:~~Af det som jeg nu veed, deels af Deres udforlige Efterret. 
ningcr, dccls af min kjærc Ven I-Ir. Provst Wendelin i Staby.: 
h<~.ns givne Noticc ved sidste Samtale, har jeg nu den Ære ,11 

kicnde Dem som en Mand af Genic, en god Charactere og 
solide Kundskaber, men hvorfor da og ikke som Attcst.1tus? 
thi vist nok m.1nglede Dem ikke Studere Evner - efter al Fo:• 
modning havde De, n.1ar De havde appliceret sig til det thcolo. 
giskc Studium. for mange Aar siden været indsat i Præste. 
Embedet. 1\-\cn, maaske Dem fattes Formue og Lejlighed til at 
udholde Studcrings•Tiden ved Ac.1demict. Men, da De nu ikk.:: 
kan komme ind i Præste.Embcdcr, kunde De da ikke være 
tient med et anstændigt Degne. Kald? er De end ikke nogen 
god Sauger, var det jo vel mueligt at raade Bocd hcrp3.1. Nej - · 
jeg seer , at De attraaer en Harers Plads ved Skolen her- der• 
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~ikkert havde haabet at kunne gore dem frugtbrin• 
gende og maaske faa Evne til at stotte sin gamle Mo
der, Maren Jensdatter Sindal , der endnu levede i l dum 
i sit 82. Aar. 28. Juli 1804 afsluttede han derfor sit 
Ophold paa Voldberg og rejste til Kjobenhavn, hvor 
Lykken straks syntes at ville tilsmile ham. Han fik 
Tilbud fra Bogtrykker Schreiber om at folge ham 
til Mariager, hvor Schreiber vilde oprette et Blad 
»Adresse Contoi1 s Efterretninger«, som Nedskov 
skulde være Redaktor af, men Haabet brast, da 
Schreiber hverken kunde finde Lejlighed eller faa 
nogle Penge, der var ham lovet af Stiftskassen. N od•
skov fik dog forelohig noget Arbejde hos Schreiber 
og skrev en Ansagning om frit Logi og Brændsel paa 
Regensen. Han var saa heldig at faa denne bevilget, 
og han kom nu til at bo i Værelse Nr. 5 paa den store 
Kirkegang paa Regensen. I 1805 fik han optaget 
»Navnkundige Krablingers Gallerie« i Iris og I-Iebe, 
og det lykkedes ham ogsaa at faa dette ud særskilt, 
uden dog, som det synes at frerngaa af den folgende 

til gi\•es nu slet ingen fordeelagt i g Udsigt; thi vore 3 llerrer 
Colleger attraae vel a lle l'ræste•Embeder, men (orend een a! 
dem opna.u sit Ønske, kan vistnok nogle, ja vel mange. Aa( 
forlobe, saa at jeg umulig kan tilraade Dem i dette Ærinde at 
gjore en Rejse til Viborg. Men nt gjore en Rejse til Rigets 
Hovedstad . det turde \'ære for Dem langt nyu:gere. thi d,, maH 
i disse Tider o pretter :.d.skillige lnslituter efter den hcrskenJe 
Tænkemaade, synes mig at der vel kunde blive gh•et Lejlig• 
hed til at komme ind som Lærer p:t:t et af disse. 

Endelig seer jeg af Deres ærede Skrivelse, at De har en garn• 
mel Moder, som De maa underholde. hvilket vel i Deres For• 
f,,t ning kan falde Dem tungt nok; jeg tager mig derfor den 
rrihed her indlagt at sende en Banco.Note til IO Rdl., som 
de kunde anvende til hendes Understottelse«. 
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Skri velse, at faa andet ud deraf end et Frieksem• 
plar: •) 

Kh. 31. Aug. 1805. 

Med disse Linier folger Kroblingers Gallerie Nr. l , 
har de N r. 2 færdig tager jeg det med Fornajelse i 
Forlag. - For nærværende Tiid har jeg ellers en deel 
Skrifter under Pressen, saa at jeg i Aar ikke vover 
mig videre frem.- Det medfolgende Exemplar koster 
intet. N..rbedigst 

S. Poulsen, 
Antonistræde 
Nr. 324,325. 

Nr. 2 fik Nødskov ikke den Glæde at se; det ud• 
kom først 1806 i »l ris og H ebe«, og forinden var han 
dod.- 10. Oktober 1805 Kl. 3.30 bragtes han paa 
Frederiks H ospital, og her dode han af Krampe 13. 
Oktober Kl. 2,30. Da Skifteretten indfandt sig paa 
hans Værelse paa Regensen, fandt man kun en gam1 
mel Kuffert og et Skab; det sidste tilherte ovenikobet 
ikke Nodskov, al hans Habengut var en Hat, et Par 
gamle Stromp·er, tre gamle Skjorter. et Par gamle 
Bukser, en Stok og en Pibe samt et Bundt Bogcr og 
Collegia. l en gammel ub:ugclig T egnebog laa hans 
Daabsattcst og Eksamensbeviser. Bøgerne var hans 
kosteligste Eje. Det var nJturligvis sæ:-lig de Boger, 
han havde brugt til sin U ndervisning, Grammatika 

•) ,.J sin forlegenhed for Udkomme blev han især under• 
stottet af Professorerne Kjerulf og A. Kali , af hvilke den forst. 
nævnte havde været hans Skolecammerat i Viborgskole. Den 
sidstnævnte skaffede ham Noget at fortjene ved Arbejdet ved 
den danske Ordbog, en Syssel, hvortil han ved det i lærde 
Efterretninger i 180-l Nr. 48 og 49 Indrykkede havde vist sig 
at være særdeles godt skikket. Ogsaa som Oversætter af Tydsk 
fik han noget Lidet at fortjcncG<, skriver Professor Nyerup. 
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eller Lærebøger i Latin , Græsk og T vsk, ja endog 
i Engelsk og Hollandsk, men d er var dog ogsaa Bø
ger, der vidnede om hans historiske lnteresser: Mar
mora Danica, Danske Kæmpeviser, Holbergs Ver
denshistorie, Staden Viborgs Beskrivelse og saa na
tudigvis Christian V.s danske Lov. Flere af dem var 
defekte o~ bar nok tydelige Mærker af at være brugt, 
men det var C.:og det eneste, man fandt det Umagen 
værd at vurdere. Bøgerne blev ansat til 4 Rdl. , l Mark 
og l Skilling og overladt Formanden for Ligbærerne 
paa Regensen Graulund, der som Ven havde sørget 
for Nodskovs Begravelse . .;.) Den havde kostet det 
dobbelte af Bøgernes Værdi. Den gamle Krøblings 
G læd e og hans Trøst i M odgangen havde været de 
litterære Lyster. Han havde opnaaet at indskrive sit 
Navn i Litteraturen, og endnu efter hans Død gik 
hans Samlinger af danske Ord igen i Videnskabernes 

·selskabs Ordbog. 

Artiklen er skrevet paa Grundlag af Breve og Do• 
kurnenter vedrorende P. M. Nødskov i Universitets
biblioteket (Add. 103. XII. Fol.). 

•) R. Nyerup skniver : 010 Han b lev til sit Lejested og H vile 
i Graven ledsagei af sin Ven, Fo rmanden for Ligbærerlaugct, 
Hr. G raulund, og af /'o\edicinæ Studiosus Hr. 1\lelbye, som han 
havde consuleret i sin sidste Sygdomo:. 



NØDSKOVS L I TTER Æ R E 
A R BEJDER 
Ved H . P. Hansen. 

Nedskovs betydeligste litterære Arbejde er hans 
Thimgaards og Sogns Bes kri vel se, Viborg 1787. 
Bogen, der er paa 188 Oktavsidcr, er ikke alene den 
ældste Sogncbeskrivelsc, vi har,':.') men d en horer og, 
saa til de bedste blandt de ældre, idet den giver en 
Mængde Forstehaandsmeddclclser om de historiske 
og kulturelle Forhold i d enne Egn af Vestjylland. I 
sit Anlæg minder Bogen o m N. Blichers T opographie 
over Vium, der udkom seks Aar senere. 

Da Nedskovs Bog nu er en sto r Sjældenhed, og 
det vel næppe er sandsynligt, det okonomisk vil 
kunne bære sig at udgive den paany, hvad den efter 
min Mening fortj ener, ha r j eg gjort en Del s predte 
Uddrag, som kulturhistorisk interesserede sikkert vil 
have Interesse af at læse. 

Om Skoleforholdene fortæller Noelskov, at Degnen 
i Thim skal holde en Skoleholder i 1'v\adum og en i 
Østersognet, medens han selv skal ho lde Skole i Ve• 
stersognet i D egneboligen i fire Maaneder. >)Vil no• 
gen have Information i Skrivning og Regning, betales 
derfor ugentlig 2 til 4 Skilling. D egnen nyder for Sko• 
lehold af hver Mand i Thim og Madum l Læs for• 

•) O laus O!a ... ius' Ockonomisk.physisk Beskri'l.'e!sc 
Schagcns Kiobsu:d og Sogn udkom samme Aar. 
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Thim~:•.ud. 

svarlig T o rv, og desuden i Penge af begge Kirker 
( Lysepenge iberegnet) ialt 21 Sldr., halvd eelen til 
l\1artini , halvdeelen til 1ste Februarii«. 

Der var paa den Tid 10 Almisse,Lemmer, d er var 
tillagt 6 T d r. 4 S kp. 2 F dk . Rug, 6 T d r. Byg og 14 
Rdl. 3 Mrk. 12 Sk. 

I Sognet findes ingen Selvejere, alle er Fæstebonder 
og forrette Hoveri til Thimgaard. »Indbyggernes O r" 
den, deres Agerb rug, samt H egn og andet , bliver af, 
talt paa Videstevne efter G udstjenesten om Sonda• 
gen,<. V idebrev, paa 12 Artikler , blev affattet 1695 
og 1734 og det blev fornyet 1786. Dette vedrørte kun 
Sognets vestlige Del, et andet V idebrev, vedrorende 
den ostlige Del, var fra 1734 og dette blev fornyet 
1783.*) 

Under sin O mtale af Naturforholdene fortæller 
•) Disse kendes ikke nu. 
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Nødskov, at man har haft »sto r Vinter« 1706, 1709 
(med uafbrudt Frost og megen Sne fra Jul til Paaske) 
1716, 1726, 1729, 1740, 1764, 1766 og 1776. J 1784 
og 85 havde man ligeledes megen Sne og langvarig 
Frost, og i 1786 var Kulden ::olangt overtræffende, thi 
den 5. Januar var Termometret falden til 141!2 Grad 
under Frysepunktet (ca. 19 ' C.) og den 6. Marts til 
12 Grader, hvorved man havd e Exempel, at rød Viin 
og Brændeviin tilfros, og sprængde Steenkrukker og 
Flasker.« Men i 1779 var Vinteren saa mild, at der 
»ikke nogen s inde var saa stærk lis, som kunde bære 
et voxen Menneske«. 

Blandt særlig varme Somre nævnes 1719, 1732, 
1748, 1760, 1763, 1779 og 1783. Efteraaret 1785 »var 
saa fo rtrinlig mild , at Kreaturene indtil den 17. De
cember ginge ude paa Marken«. 

Nødskov omtaler en tyk Rogtaage, som i Aaret 
1783 oversvommede Europa, den mærkedes ogsaa i 
Thimegnen og »endog medforte en sveden Lugt«. » l 
Foraaret 1782 grasserede her den i Europa saa 2:-ængse 
Brystsvaghed (influ enza) eller Snuefeber eller hvad 
man skal kalde den --«. 

Fra Kirkebogen bringer Forfatteren en lang Liste 
over Folk, der er dode i Alderen mellem 80 og 99 Aar 
i Tiden mellem 1673 og 1786. 

H an skriver, at der er faa og smaa Sten i Sognet, 
godt Ler findes ikke, men derimod ypperligt Skrive• 
sand (Datidens Trækpapir!), »dog ikke af den H vid· 
hed som den berømte Skrivesand, der opgraves i 
Ha dsager Sogn«. M ergel har man ikke fundet i 
Sognet. 

Paa den Tid var Engene begroede med Risbuske, 
hvor Folk fra Nabosognene hentede Materialer til 
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Fejekoste og Brændsel, hvad der blev forbudt ved 
Kirkestævne 1749-50. Disse Risbuske lod den nye 
Ejer af Thimgaard, S. T a n g, udrydde i 1784-86 og 
han lod opfore en Dæmning, saa han baade kunde 
sætte sine og Bøndernes Enge under Vand, men »En• 
gene cre ikke beplantede med Kløver , Esparcette, Lu• 
cerne eller andre fortrinlige G ræsarter, men bære af 
~aturcn ypperli_ge Urter, der giver vellugtende og 
nærende H oe, som overalt i Egnen er bcromto::. 

Om Flyvesandet skriver Nodskov fo lgende: »En 
slem Fjende har Sognet havt i Flyvesandcn, som i 
Oldtiden*) er udbrudt især ved Kog:sgaard, ' ·~ Mi il 
osten for Thimgaard, hvilken Gaard omtrent blev 
odelagt af Sandflugt, 1680, som oversvommede deres 
f\·larker og ved videre Udbredelse truede den tilgræn• 
sende Deel af Sognet med Undergang". l 1760 lod 
C hr. Daniel Friedenreich opkaste et Dige til Værn 
mod Sandflugten, men Sandet dækkede snart Diget 
og Ødelæggelsen strakte sig 1780 i en Længde af 
1770 Alen og i en Bredde af 790 Alen. Saa dæmpede 
man Sandflugten ved Plantning og ved Belægning 
med J-l edetorv. 

Thimgaards Jorder blev opmaalt og takserede 1780 
og der blev udarbejdet en Delingsplan for Jordernes 
Udskiftning, men denne Plan st randede desværre ved 
Justitsraad H ygums Dod s. A. Nodskov skriver: 
»Som sagt er Fælledsskabets Ophævelse saare nyttig, 
ja fo rnoden i Thim Sogn. Denne Sandhed falder en• 
hver Kjender uden videre Forklaring i Øjnene, og 
tilstaaes endog af de veltænkende Indbyggere selv«. 

Et interessant Kapitel omfatter Indbyggernes Tal, 
Sæder, Sprog, Næring m. m. Der bringes en Liste 

•) Hermed menes •gamle Dage.,, 
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over fodte, dode og ægteviede fra 1660- 1784: og 
meddeles en Række ejendommelige Navne, som Tnd' 
byggerne forhen har haft, f. Eks.: Adser, Gøde, 
Lyder, Milter, Visti o. s. v., Id e, J y tt e, Tekla og 
Øllegaard. 

Vedrorende Dragterne paa den Tid fortæller Nød
skov, at Mændene til daglig brugte »en hvid Vad
mels Troje, ikke saa lang som H ammerum H erreds 
Folkenes, ej heller saa kort som Holmboernes og 
Klitboernes. Benklæderne af samme Toj, eller af gule 
Skind, en stribet eller blaafarvet Undertroie, alt hjem• 
gjort og med hvide Metalknapper. Stromperne blaa 
eller hvide, ja ogsaa graa, afskaarne under Fodsaa' 
Jerne, hvormed de gaae blotte paa Jorden om Som
meren og om Vinteren i Træsko. Det agtes meget for• 
nemt, især for Qvindekjonnet, at have blanke Mes' 
singbaand (Krammer kaldede) oven om Træskoene, 
og disse maa med Beslag af Jern eller Horn være 
velskoede, under neden, deels for Slid, deels for Vel• 
lyd paa Broesteenene. Paa Hovedet bæres en blaa 
Hue, rod og hvidbroget, og om Halsen et blaa hvid 
rudet Torklæde. Om hellige Dage bestaaer den bedre 
Dragt, eller saakaldte Kisteklæder, i en Hat, som 
unge Fo!k deels have trind afskaaren, deels kantet 
med Baand; en blaa Vest eller Kjortel, Knæespænder 
af Metal i Beenklæderne, og Skoe eller Stovler. 

Qvindekjonnets Prydelse er, som andensteds, Troje 
og Skjort, med videre, eller stribede Livstykker med 
røde eller gronne strikkede Ermer, og rudede For• 
klæder, blaa og hvide. 

Paa Hue Monster af god Smag og en Dusk koleurte 
Baand i Nakken kommer det fornemmeligen an. 
Nogle gammeldags Koner bruge til Stads sorte Flojels 
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Huer; men om denne Dragt er optagen efter H øjlovlig 
Ihukommelse Dronning Margarethe, som Lessøe 
Fruentimmers, kan jeg ikke sige«. 

Om Maden fortælles følgende: »Beboerne her nyde 
gemeenligen Mad 5 Gange om Dagen nem\. frokost 
Smor og Brød, saasnart de ere opstandne, dernæst 
Dovre oppaa Dagen, varmet ØU og Brød, eller varmt 
Meik og Grød, med hvad Suul Huset formaaer, Mid· 
dagsmad (Unden kaldet) Kaal og Kjød, Velling og 
Fisk, eller Æggemad, hvert til sin Dag i Ugen. Mel• 
lemmad om Eftermiddagen: Smø r og Brød; Nadvere 
om Aftenen G rod med Suurmelk, eller i M angel deraf 
Øll. Til Højtiden især Julefesten, belaver man sig naa 
flint Brød (hvoraf det rareste kaldes sigtet Kage, skre• 
ven Kage, Knæpkage) samt godt Øl\ og Brændeviin , 
om kan formaaes«. 

Saaledes var Levemaaden altsaa paa en Tid, da man 
hverken kendte til Brugen af Karto fler eller Kaffe i 

Vestjylland. 
Det lader til, at der kun fandtes en Indgangsdor 

i Sondernes Sals, og at der kun var en Stue i Almin• 
delighed, thi Nodskov skriver : »l H enseende til Byg• 
ningsmaaden bruges her samme Indretning som an• 
densteds i Egnen, neml. at Indgangen falder igiennem 
Kjokkenet, foruden hvilket Værelserne bestaae af en 
Stue med Skab•Senge i , samt et Spisekammer, som 
man kalder Kjelder. De Formuende beflitte sig des~ 
uden paa en Storstue med en Stolpe• eller Paneel 
Seng til fremmede Gjæster. Husene, som ere af T øm• 
mer og Leer , holdes vel vedlige med aarlig Kalkning 
og Tags Oplæggeise og Bygningen her i Egnen er 
langt bedre end Øster i Jylland eller i Sælland. 

D et er her, ligesom overalt hos Bondestanden, en 
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besynderlig almindelig Skik at vende Vinduerne mod 
Syden, hvorved Indbyggerne om Sommeren plages 
af en heed Qvalme, som Solens gjennemkastede Straa• 
ler medfore og foraarsager en raaden stinkende og 
usund Luft i Værelserne, som er uudstaaelig for Frem• 
mede, allerhelst Beboerne selv forøge den, idet de 
omhyggeligen vogte sig for at oplukke et Vindue eller 
en Dor, som var saare tjenligt«. 

Om Sproget siger Forfatteren, at det ligesom i hele 
Jylland, er en fordærvet Udtale af det danske Sprog. 
l-lan giver flere Eksempler paa, hvorledes man i Thim 
bruger andre Vokaler i Ordene end i Rigssproget: 
Varren (= Verden), Har ( H erre), Hjat (Hjerte) , 
Oar (Dor), s i e r (ser) , s itte n (sytten), hor (har), 
Styvel (Stovle) o. s. v. 

Et stort Afsnit omfatter Thimgaards 26 Ejere gen' 
nem Tiderne og derefter fortæller han om Gaardens 
Forpagtere, Fogder, Birkedommere og Birkeskrivere 
o. s. v. Om sig selv oplyser han, at han deponerede 
fra Viborg Skole li74, tog Exam. Philosoph. l i75 og 
Ex. J u rid. 1780. 

Nødskov var ugift , men uden Interesse for Kvin• 
derne var han vist ikke, eftersom han i et Afsnit om 
Gaardens og Sognets Herligheder skriver: »I vore 
Tider give følgende Personer af det smukke Kjon 
Sognet Glands: Jorn. Ved el. Huusholderske paa 
Thimgrd. Jomf. Lassen, Præstens Soster, og Jomf. 
Morsing, et Norsk Fruentimmer, Huusholderske i 
Præstegaarden. Hvilket, hvor ubetydeligt det end i 
(sig) selv synes, anfores do_g, som en Optegnelse for 
Efterslægten«. 

Han giver naturligvis en fyldig og værdifuld Be• 
skrivelse af Thim Kirke, dens Inventar, Ligstene, 
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Præster o. s. v. og han skriver: »Ved en Mæng"de 
Gravtræer paa Kirkegaard en over Bonderfolk er intet 
mærkværdigt. Østen for Kirkegaarden staar en rund 
afdrejet Kampesteen, som deraf er mærkværdig, at 
den, medens det saakaldte Thim~Macked ~)holdtes 

her, brugtes til et Spotte~Sted, hvor de som begik 
Tyverie eller andre U ordener i Markedet, blev e op~ 
stillede til a lmindelig Beskæmmelse«. 

Rundt om i Bogen, hvis Orden ikke just er monster~ 

gyldig, soger han at give Forklaring til Stednavnene. 
Om f\'\olgaard skriver han: 

»Af Navnets Lyd, som og af Gaardens Beligge1v 
hed nær Thim Molle vil uden T viv! enhver strax falde 
paa, at bemeldte Naboskab med .M.ollen har givet 
Gaarden Navn. Men da det er bckjendt, at Mollen i 
forrige Tider, og læ nge efter Mølgaards T ilværelse, 
har lagt paa et andet Sted, nem!. tæt osten for Hoved~ 

gaarden, og altsaa haft samlige Kogsgaard, Svends• 
gaard og Noderup Gaarde imellem sig og Mol~ 
gaard, saa bortfalder denne Oprindelse til Navnet. 
Rimeligere synes det, at Gaardcns rette og egentlige 
Navn er Mogelgaard, som paa gammel Dansk be• 
tyder en stor Gaard, hvortil den altid kan svare, især 
efter gammel Matrikul, da den stod for 8 T d r. 4 S k pr. 
2 fdkr. % Al b.«. Videre henviser han til Ordet, møgel. 
i Mogeltø nd er, Steenmagle, f\1 yk legaard (som 
de gamle Nordboere kaldte Cons t a ntinopel), 
Miklagaard, Miklahay og Miklaholt paa Island 
foruden en Række jyske Ga01 rde, der hedder Mol• 
gaard. 

•) Dette Marked blev i 1740 flyttet til Ringkobing. Det blev 
holdt i August og beholdt sit Kendingsnavn , Thim.Marked. 
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besynderlig almindelig Skik at vende Vinduerne mod 
Syden, hvorved Indhyggerne om Sommeren plages 
af en heed Qvalme, som Solens gjennemkastede Straa, 
ler medføre og foraarsager en raaden stinkende og 
usund Luft i Værelserne, som er uudstaaelig for Frem, 
mede, allerhelst Beboerne selv forø_ge den, idet de 
omhyggeligen vogte sig for at oplukke et Vindue eller 
en Dor, som var saare tjenligt«. 

Om Sproget siger Forfatteren, at det ligesom i hele 
Jylland, er en fordærvet Udtale af det danske Sprog. 
Han giver flere Eksempler paa, hvorledes man i Thim 
bruger andre Vokaler i Ordene end i Rigssproget: 
Varren (= Verden), H ar ( H erre), I-tj at (Hjerte) . 
Dar ( Dor), sie r (ser), s itten (sytten), hor (har), 
Styvel (Stovte) o. s. v. 

Et stort Afsnit omfatter Thimgaards 26 Ejere gen" 
nem Tiderne og derefter fortæller han om Gaardcns 
Forpagtere, Fogder, Birkedommere og Birkeskrivere 
o. s. v. Om sig selv oplyser han, at han deponerede 
fra Viborg Skole l ii4, tog Exam. Philosoph. 1775 og 
Ex. Jurid. 1780. 

Nodskov var ugift, men uden Interesse for Kvin" 
derne var han vist ikke, eftersom han i et Afsnit om 
Gaardens og Sognets H erligheder skriver : »l vore 
Tider give folgende Personer af det smukke Kjon 
Sognet G lands: Jo rn . Vede l, Huusholderske paa 
Thimgrd. ]omf. Lasse n, Præstens Soster, og Jomf. 
Morsing, et Norsk Fruentimmer, Huusholderske i 
Præstegaarden. Hvilket, hvor ubetydeligt det end i 
(sig) selv synes, anfores dog, som en Optegnelse for 
Efterslægten«. 

Han giver naturligvis en fyldig og værdifuld Be• 
skrivelse af Thim Kirke, d ens Inventar, Ligstene, 
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Nodskov var en ret flittig Skribent, men httn fik 
dog kun udgivet to Bager, ovennævnte og saa en 
lille satirisk Bog paa 36 Sider: Efterretninger om 
Jupit e rs Tværsæk, en Nytaarsgave, fo r Betaling, 
til Aaret 1800; med sprænglærde Anmærkninger, al 
Poul Mathias Nodskov, Student og Informator. 
Odense u. A. 

En Græker ved 1avn Ph æd 1·u s, og som under de 
forste Kejsere var kommen til Italien som Slave, men 
var blevet .frigivet, forfattede flere Fabler paa Vers. 
En af disse omhandlede Jupiters T værsæk. Nodskov 
oversætter nu et lille Stykke fra Latin i fri Fordansk. 
ning: »Jupiter lagde en Tværsæk paa l\1cnncskct, i 
hvis bagerste Rum man fik sine ef{nc Feil at bære, 
og i det forreste Rum sine Medmenneskers. Man seer 
derfor ikke sine egne Feil ; men ændser andres paa 
det noiagtigste«. 

Og nu fortæller Nodskov meget vittigt, hvorledes 
en trivelig Mand, der fik Tværsækken, »kastede 
begge Rumme bag paa sig, saasom det var ham i 
Veien at have noget af dem fo r s ig, da hans Beskjæf• 
tigclse var- at plcie sit Legeme«. 

Den næste Bærer havde derimod begge Rum for 
paa sig. »Sin Næstes Feil, sagde han, for at advare 
og forbedre de forblindede Verdens Born i denne 
Jammerdal ; og sine egne Feil, fo r at ydmyge sig og 
spæge sit syndige K jod. Dette var vel tænkt - : men 
da Sækdrageren ivrede mod ligegyldige Forandringer 
paa Klæders Snit, og troede, at Uskvldighed just var 
dod med hans Oldemoder, og med hende havde him
h·t. saa - - «. 

Den næste bar Sækken, som Phædrus havde sagt, 
»kun, naar han var i Selskab, kastede han d en om, 



og bar sine egne Feil for paa sig, men sin Næstes 
bag paa, sigende, at han skiulte Alting med Kiærlig' 
hed Kaabe, og tog Alt i den bedste M ening. Men 
slemme Speidere mærkede, at han tog, naar han saa 
Leilighed, en Dee! ud al sit eget Rum, og fyldte i det 
andet, saa Næstens Feilpose blev ideligen storre og 
hans mindre. Han takkede imidlertid Gud for sin 
Fremvext i det Gode«. 

Saa blev en anden Ejer af Sækken, men han havde 
saa travlt med- Intet, at han ikke havde Tid til at 
binde for den, saa tabte han forst Indholdet og der' 
efter Sækken, der blev fundet af en Frue. Hun bar 
den rigtig nok, men hun lod Rummet med Næstens 
Fejl s taa aabent , tabte en Del, men fyldte yt i o. s. v. 

En M adam Otiosa blev Sækken betroet. Hun bar 
den »paa o ldfæd ersk Vi is; (thi Forandringer var hun 
en H ader af, ligerviis som Endeelaf det smukke Kion, 
naar det ikke gi ælder 1'1oden)- -«. 

Disse Prover turde være nok, kun maa bemærkes, 
at der paa hver Side findes Noter med H envisning 
til forskellige af Datidens lærde Værker. 

Blandt Nodskovs Artikler og Afhandlinger skal 
folgende omtales: I Den V ibe rge r Samler skrev 
han i 1 i91 flere Stykker under Mærket N .. , .. v. Han 
skrev for Eksempel et Digt,•) Snapsting•Tanker, 
hvori næstsidste Vers lyd er: 

Og- Penge at vinde-
Er Maalet de alle tilsigte 
Kun jeg har i Sinde 
En Sang over Sn.lpsting at d1e te -

•) Et længere Mindedigt, som Nodskov skrev ved Soren 
Tangs Jordefærd, 1795, er delvis gengivet i J-lards. Aarb. 1921, 
s. 29-31. 
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l Snapstingets Sager 
J eg ingen Dee\ tager : 
Forsynet bcfalde - og frie mig saae 
Fo r Penge at give og faae. 

Og i samme Aargang skrev han et Digt i Anled, 
ning af den 80-aarige Bonde, Kjeld Ch ri stensen 
Broegaard 's Dod ")- han blev begravet d. 29. Juli 
1791. 1 et Vers hedder det: 

En ærlig Bonde tidt fo rtjener 
Er Æreminde, frem for den, 
Som Pragt med Værdighed foreener 
Og for sin H o j hed lever hen -

l Iri s og H ebe, 1805- 06, skrev han et Par større 
Artikler Navnkundige Krablingers Gall crie, 
hvori han undertegner sig som Student og Krobling. 
Krøbling tager Forfatteren i fysisk Forstand, »mo' 
ralske Kroblinger, hvis Navn er Legio«, kommer ikke 
i Betragtning. l Alfabetisk Orden fortælter Nødskov 
om en Række beromte Danske, der har haft saadan 
Legemssvaghed: Ole Bork, Svend Es trid søn, 
H a n s Svanning, jergen Ulfeld o. s. v., og saa 
slutter han det forste Afsnit med følgende Omtale 
af sig selv: 
»-- jeg er en 48-aarig Jyde og Pebersvend, der 

netop i 30 Aar har tjent for mit Brød. 1 Aaret 1787 
fik jeg hojre Haands Middelfinger - een af de bed• 
ste - , man ejer, halvt afsavet, ligesom og et halvt 
Led afbrudt af de to Nabofingre; alt formedelst en 
koldbrandig Panaritium. Men dette var kun Børne• 
leg mod Ulykkens T opmaal, da jeg A ar 1795, fik 
mit hojre Laar af Led, ved Hoften, og Knæet for• 
vredet, formedelst Fald paa lis , uden at kunne vorde 

•) l Brogaard ble" Birhtinget ho ldt. 

H•d.tyutb A.ubo« XXXV 



kureret, af Mangel paa Læge. Efterat jeg have gaaet 
ved Krykker over et Aar, hjalp Naturen selv sig saa~ 

vidt, at jeg siden har gaaet Sneglegang ved en Krykke• 
kæp, i den ko rte Aarstid , da Jorden er aaben, under 
Plagen af evig Stillesidens og hyppig Værskiftes Fol1 
ger. Snart skal jeg atter til at bruge to Krykker, naar 
jeg vil gaae, og naar jeg kan ævne at bekoste dem, 
formedelst Rosen i mit højre Been. D ette være nok 
om mit ubetydelige Individ!« 

I andet Afsnit af denne Afhandling fo rtæller han 
især om 26 udenlandske Kroblinger. 

En Afhandling om Ejerne a f Vo lb e rg, et histo, 
riskt Forsøg, som han havde skrevet 1798, blev op• 
taget i I ri s og Hebe, September 1806, S. 1- 48. Deri 
~krivt!r han vedrorende Navnet: »Men hvad betyder 
saa den første Stavelse? Intet andet, paastaaer jeg, 
end det gode Danske og Norske Navn Ole--
Gaardens forste Stifter kan lige saa gjerne have hedt 
Ole, som Pa ll esbergs Navn giver Palle Quul). 
Det er bekjendt, at Oldtidens Stormænd og Lærde 
talede og sheve ikke et H :1ar bedre, end vor Tids 
Bond er. l Jylland skulde man for Alting have Bog, 
stavet v fæstet forved o. H erover blev af Oclstruppe 
gjo rt Volstrup; Oesborrig: Vosborg; Ons d ag: 
Vonsda; og utallige flere daglkgc Ord gik det lige• 
saa«. Og med Hensyn til den anden Stavelse siger 
Nødskov, at man kaldte enhver Smule Forhojning 
Bje rg. 

Forfatteren omtaler 31 Ejere af Velbjerg fra Erik 
Skram, der nævnes som Ridder 141 1, til Pede :
Grøn l und, der først var Prokurator i Ringkobing, 
men som flyttede til Volbjerg 1795. 

Noelskov kommer med mange interessante Oplysnin• 
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ger om Danske Atlas. dette og andre af Datidens Kil• 
deskrifter faar nu og da en Snæ·r for deres Upaalide• 
lighed. Han skriver for Eksempel : »--thi der horer 
en theologisk T roe fra sjette Kristians Tid til at an• 
tage, at et Tidsrum fra 1613 til 1615 skulde taale fire 
Mcllemejere, Fader efter Son, som Atlas·n angiver; 
allerhelst den ene af dem, Mogens Krag, dode 1622. 
78 Aar gl., og hans farfader, Erik Krag, givt med 
Karen Kalv, siges tillige, paa Tabellen i Hofm. Fund. 
T . 2. , at have ejet Volberg. Naar mon dette skulde 
have været?« Og saa bemærker han i Forbigaaende, 
at Krog i Efterretninger om Viborg By »har af een 
Niels Krag gjort to Landsdommere«. 

Som 30te Ejer af Gaarden nævnes: »Samtlige God• 
sets Sonder. Bleve saaledes, i Aaret 1792, Ejere af 
Velberg og- sig selv. Otto Krag, eller en anden 
stivsindet Adelsmand fra Bleen •), skulde da have 
seet op, og korset sig. 

Ligesom Niels Krag og folgende Eiere, i hine Tider, 
havde nedlagt Sondergaardc, for at udvide Hoved• 
gaards•Marken; saa skeede nu det f\\odsatte. Hoved• 
gaards•Marken blev nu udstykket, og derpaa sat ikke 
mindre, end 17 Gaarde og Huuse, foruden Volbergs 
Hoved•Parselle«. 

Og dertil skriver Nedskov i en fodnote: »Til Ære 
for Slutningen af det attende Aarhundredc, og til Ære 
for vestre Jylland, have en stor Mængde Sonder, især 
i det sidste Decennium, omskiftet Trældommen med 
Selvstændighed. Man kan, alene i vestre Egnen, fra 
Aaret 1788, tælle 17 Herregaarde, hvorfra Sonderne 
ere solgte til dem selv, og l-lovedgaards•Markerne til• 
dcels parscllerede, nemlig Krogsgaard, Lindberg, Dej• 

•) Liglag~n. 
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bjerglund, Brejninggaard, Hcrningsholm, Sinding
gaard, Qvistrup, 2 H olmegaarde, Kjærgaard, Mol .. 
trup, Volberg, Sondervang, Stenumgaard, Sonder 
Vosborg, Thim og Leergrav. Ville man kun gaae 
den gyldne Middelvej, og ikke parsellere i for smaae 
Jordstykker! Er det Velstand for et Land at fylde. 
med Husmænd, der ikke kunne fode sig selv, ikke 
selv drive deres Avl? Gaacr det ikke ud paa Gaard" 
mændenes og de arme Arbcjdsbesters Bekostning?« 
o. s. v. 

Naar man læser Nedskovs Artikler og Afhand• 
linger, faar man Indtryk af, at han var en lærd Mand, 
der behandlede baade Latin, Græsk og Tysk med 
Færdighed. I »Lærde Efterretninger«, 1804, tog han 
en latinsk Doktorafhandling, »Vita Candida.ri« af 
Nathan ltzig M arcus under haandfast Behandling. 
Han havde ventet, at en anden Litteratus skulde have 
yttret sig »og ikke taale det ædle regelfaste latinske 
Sprog forhaanet, at tilbagefores til h in g raa munke• 
salige Oldtid, da de lungerystende Epistolæ obscuro• 
rum galdte for gode Vare. Jeg kræver Himmel og 
Jo rd til Vidner, at jeg ikke af Animositæt dadler Hr. 
Forfatterens Maade i at udtrykke sig paa Latin. Han 
har aldrig fo rnærmet mig; men han har fornærmet 
Fader Priscian ; og - som akademisk Borger, i 30 
Aar - bør jeg paase, ne qvid detrimen ti capi t repu• 
blica literaria«. Stykket, der er dateret Kbhvn. d. 24. 
Sept. 1804, underskriver han saaledes: P. M . Nød"' 
skov, Antiqvitatum patriæ & philologiæ cultur. 

At Nodskov var interesseret i den vestjyske Dia• 
lekt, har vi tidligere set; men af særlig Interesse og 
Værdi er den Afhandling, han fik optaget i »Lærde 



~iJe , uturlla ~~~~tr~lse ~f Epoctet i l·nchitidion p~~ Cr:~~~k. 
L'o.ll!~•-~ fu I ii-l, hvon ~edskov h~r skt~vet done OplrJo 

(ll~mong .'11 u.•rum). 

Ov~rsat lyder Stykkel : 
fil osoffen Epiktc:l fr,, llieropolis var i Kom Slave hos Epaphro• 

ditu<;, en nær Ven af '\/ero. Der er dem, som b~r~ttcr, at han 
haltede, da han var blevet radbr.l:kkel pa.l 1\ \artcrpælcn af sin 
llerrc. At hiln sikkert med Ro har baarct denne U lykke, lvi,•lcr 
JCJ: slet ikke om, d.t han nemlig V.lt Tilhænger af den stoiske 
!':!kole. 

l A<1rc1 9.{ befalede Domiti.m, hint Uhyre bb.ndt Kejserne, 
ham at gaa i Landflygtighed sammen mc:d andre Filosoffer. Det 
fort.-~llcs, at EpikteiS usle Lampe er blevet solgt for 3000 Drak• 
mer. Angelus Polillanus har for forstc Gang gengivet hans En• 
chiridion P•"' Latin. 

\'oldbjerg, den 21. Ju li 1800 c. Kr. P. M. i'\odskov. 



Efterretning««, 1804, S. 763-68 og S. 780-84, 
»Prøve af synderlige Jydske Ord og Talemaader, 
gangbare blandt A lmuen i Ulfborg" og Hind H er' 
reder«. Af denne Afhandlin~ meddeles her et storre 
Uddrag med Kommentarer, 

Til Indledning skriver Nødskov blandt andet: »D et 
er Sagkyndiges Mening, a t det er ikke allene mor
somt; men og - især for Lcxikographcr - nyttigt, at 
kj ende provinciale Dialekter; og disse deles i d et uetv 
delige. Jeg har derfor villet ofre min Skjerv i Templet 
for dette Æmne. Da det her ikke saameget kommer 
an paa ængstelig Orden, som paa troe Afskrivt, efter 
Udtalen, og rigtig Fortolkning; saa har jeg ikke 
kunnet underkaste mig alphabctiskt Tvangsbaand. 
Velan da!« 

• Ba'ngue •) - Bornegode - betyder Barns 
A rv.1

) 

æ Braandsasse r = Brandsax-en L ysesax; thi 
Sesser kaldes enhver Sax- kanske en vanskabt Ud,. 
tale af det tyske: Schere. 

æ ] a rk ov' = Jernkloven-betyder Ildklemmen.':."::) 
æ g i ø j ' M og = det gladede M og - si~es om over~ 

maade ringe Ting, især slette Vahre.2
) 

1-l æ !. Kloer kaldes Sporer. 
•Æ r es tr yg er virksom, Aittig.4

) 

M ag mæ n øy i æ Tønder•Bojl: '! = l\1og mig 
noget i T ønder•Budiken - Stop mig min Fyhrtonde! 

Kaalhogend = stolt , storsindet. Peder Syv derivc~ 

rer det (uden T viv! retteligen) fra en Karls H øvding. 

•) En Stjerne forved Ordet betyder, at Ordet ellers synes 
at være ukendt. - Ved ' betegner Nodskov baade lang l. yd 
og Stod. l Noterne er · = lang Lyd og ' = Stod. 

••) Jarkov' er vel en Skrive. eller T rykfejl for J.uklo-.. 
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S tuerum kaldes en Stolt. Rimeligen af Ordet: stor 
og Articulus postpositivus, i Oldtiden: Um. 

Balderroun = Balderrune -betyder at give Prygl. 
Har vist nok sin H erkomst fra den T ragoedie i Roes• 
kildeoEgn, hvorom den danske Atlas's 6 Tome taler at 
»Balder og Rune gik til Thune ; der slog Balder Rune«. 

• Knøkelfuus = forleger., i Knibe; af det gamle 
Egnens Ord: Knok•Trang, og fuusforvirret, som d!t 
hedder i Kæmpevisen: »]eg af Dysten fuus«. Knok 
er, uden Tvivl, oprindeligen Knzzk (fractura) og Fuus 
det latinske confusus. Dette Ord kan gjerne være 
beholdt og vanskabt, fra den Tid Cimbrerne og Ro• 
merne deelte Huug ud til hverandre. 

• En N ystond' = en NysetOI)de = en Snusedaase. 
• En Yventjener = en Øjetjener = Hykler, kal• 

des den .mindste Muurske, som bruges til at afslette 
Kalken mellem Muurstenene. 

H van s = Hvad?- ligesom sal. Just H og, i gamle 
Dage gjorde en A ph æresis af Bogstavet li , og Sæl. 
lændere, samt Fyenboer, gjore det samme, den Dag, 
Idag er, saa have Jyderne, paa sine Steder, gjort en 
Paragoge af andre Bogstaver.~) 

Not, eller No j = Noget; som: Hvans for Noj? 
= Hvad for Noget? 

Aaldstilaastejeds = A lstille paa Stedet = uafla• 
deligen, uden Ophor. 

Æ Krilhav = f\1akrelhavet - M akrclfiskerioTiden. 
1-l væl bojel = det Gilde, Fiskerne ved Vesterhavet 

gjore, naar Vaarfiskeriet er forbi og Baaden oplæg• 
ges og hvælves. Forresten har 

Hvæl' og en anden Bemærkelse, thi det bruges til 
at udtrykke fo rtrinlig Ypperlighed-som en hvæl' 
Mand, en hvæl' Stud, H est o. s. v.~). 



æ Lyr = Skorstens• eller Roghullet . Endnu 1780 
gaves Røghul gjennem Taget p.J.a et Bondested, uden 
Skorsten.' ) 

• Dryvle m oy = drinlig meget- Nimium (Skal 
vel være minium.7) 

*Aa klov ' Latter = atklove l ægter -er en figur• 
lig Talemaade, der betyder at kaste op, brække sig.~) 

æ Faaet = Forten, Overdrev, kaldes og æ f\'\.aa'r, 
det Madjord, hvilket en Kjæmpcvisc omtaler og 
hvoraf Hindemaae i Fyen og Madum i jvlland have 
Navne. D ette i Forbigaaende. 

• Skra ldfiis. Dette Navn udmærker en egoistisk 
T alesyg, omtrent af den Slags, H orats modte, til sin 
Plage, paa V ia sacra. For Ideernes Forbindelses Skyld 
tilfojes, som Sidestykke. 

".. F a m s m i k k e l. Dette N av n betegner en paatræn~ 

gende Overlober, af hvilken man har kun Spyt og 
Stank. Fams betyder enhver lldelugt, og Navnet f\1ib 
kel er ubilligen miskiendt. En dygtig Mikkel er et 
Spottenavn til en Uduelig . H erhen hører og 

En Nav rh veder-Se A rtiklen::. FiJiknast (= en, 
der filer eller saver = en, der er gærrig). Navr er det 
storste Bore, og hvede er at hvæsse. 

• En Skrupstaader = en paatrængendc Tolper. 
• En Mygsky t t' = en med smaa Øjne. 
l-li amsk og Hj ejn = Upassel ig. D et sidste bruges 

og om en Ret, som er fo rlidet saltet. 
Mejllos =er afkræftet, saasom af Hunger. Det 

første Ord af Middel (medius), nemlig mellem Syg• 
dom og H elbredelse; det andet af Middel (opes ad• 
miniculum). 

Val f arre = vel færdig, betyder : for rask, over• 
modig. 



Valajte = velagtig, tilgJ.vns. 
Løjtels = Lugtelse, Rogelse. 
Vrovlkok = Scendrægtig i Forreh!il ,ger; dog med 

»vie! Geschrei und wenig Wolle,<. 
0 Smæk'ast = et spotsk bagtalende og trippende 

Fruentimmer. 
Fedse llejer = Fodsaalelæder. Den Læderrem,som 

bruges under Foden, for at fastholde »æ Stump~ 

hues«= Stumpe Hoser= afskaarne fodløse Strom~ 
per, meget beqvemme om Sommerdage, hvilke og kal~ 
des Springtrilder. 

A a flekk' Tryn = at udlee En ved Gebærder. Her~ 

til passer sig 
0 Bogtryn' = et udskjeldende Menneske. Den for• 

stc Stavelse er vistnok ikke af Bog (fagus), men af det 
gamle Ord boge = brole (mugire). Tryne forklarer 
sig selv, som Rostrum suis. 

En H ja p = en Deel, Portion. Jeg har selvhorten 
Bonde, ved et Bryllup, sigende til Præsten, da han 
bod denne et Glas Brændeviin: »Ta en gue Hjap 
aa 'n Faa'r!« Tag en god Portion af det, Fader l~ 
Dette V<lf sand Vclvillie. Fra dette maa naje skille:. 

En Hjapp', med langt A, det er : et J\1enneske, 
som ideligen forseer sig. 

Hjappguc om dem som beviser Velgjerninger 
mod Uværdige. 

Hjappfett' bruges om den, som er en sand Tosse. 
Hvad Oprindelsen er til dette Hjap er ikke godt at 
sige; maaske at l-ljap er en Vanskabning af H jærpe, 
ligesom Gjanning af Gjcrning; og det er saare rime$ 
ligt, at Ordet er beslægtet til det Norske Hværpe. En 
vis Norsk Præst sagde engang: »Jeg har aldrig hvær• 
pet i Nisler«. (Conf. Mull. Beskr. over ]arlsb. Prov* 



stie). Men nok herom. Jeg vender mig til et andet 
Udtryk; og først moder mig 

Tovle - Der er hverken lvl.eer eller Mindre end: 
Seen, Langsom. At Ordet oprindelig-en, uagtet sin 
Forqvakling, er tove lig, a verbo: tove, paastaaer jeg. 
>) H and er tov le i hans Far« = han er tovelig i hans 
færd: giver sig god Tid. 

Buetov betyder Begge to. 
et Graabuelde = graaboldet, siges om Fæhovder 

der, paa hvid Bund, er graaplettede. 
Straag = smukt pyntet, og tillige velskabt. Ordet 

betyder egentligen jævn, lige. H ertil henhører 
Doll, der vist ikke her maa fortolkes som Tydskt, 

ved Gal, men som: kjøn, net, pæn. I Vadskjærs Vers 
til Professor Anchersens Bryllup, 1737, finder man 
begge Cimbricismer. Det hedder nemlig 

»Aa Guj ha Lov Fa li! !'l æ Bruj hun er saa straag 
Aa sier !laa faa!c do!!, saavel aafor. som baag«. 

Æ H oss er i fe! - betyder, at Horsen (Hoppen) 
er i Fol\, svanger. 

De er j en Dovn- betyder: det er lige meget, det 
selvsamme. Nodskov mener, Ordet er det samme som 
Dont. 

I Band'- vil sige saa meget som: fortræd. For
skriver sig vistnok fra de katolske T ider. En hojere 
Grad af Fortrydelse udtrykker 

De æ Døvvel s = Det er djævelsk t-
Drøvtidas = Drivetiddags, er Klo kken 3 Efter~ 

middag, da Kreaturerne skulle uddrives i Marken, 
efter at Folk og Fæe have overstaact Middagshvilen. 
Da maa og Hyrderne, paa sine Steder, have 

Dryvmad = Drivemad, et Maaltid. 
et Pilimarum = Mod og Brændevin sammen blandet. 



Tamler = fej ler, fattes; f. Ex.: »ha n tamler o æ 
V ed« = han er lidt Vtlnvittig. 

Faage r ed? = fager det? haster det? ' ) 
En Darstud (med langt A) = Dorstud, en af de 

bedste Stude, som paa H erregaardc sættes lige fo r Ind• 
gangsclaren; dog ikke en af de allerstorste og bedst, 
thi en saadan hedder - (et Navn med græske Tegn). 

En Kang'st u d = Kongestud, .mseelig Stud. 
J en jenner graand = en saare kort Tid.u') 
J en sande graand = eet Sandskorn , et Øjeblik. 
En Go j ska ft = en lang Stage (Nodskov siger, 

mindre heldigt, at Goj er en lang Snor, f. Ex. til at 
hskc med).") 

En H ej r i n g = et tilhugget, eller tilskaaret . Stykke 
T ræe, f. Ex. til en Greb, en Skee, som bedre maa 
uddannes. 

A a s tavnes = saa loseligen at afklippes; f. Ex. 
»Du s kuld h a di S kj æg s tovnt«. 

G uf = en stor Mund; for Ex. : H o ld mæ di Gu f i 
= vær tavs! ':) 

• B ej mad = Biddemad. Det forste man spiser om 
M orgenen, altsaa Frokost, hvi lket Honoratiores 
bruge.u) 

Douer = Davre. A t den fo rs te Stavelse er Ordet 
Dag, er umiskjendcligt, og at den sidste stammer fra 
det Islandske Verd, (Vcrdur) Fode, er rimeligt; --

Naader = Nadvere. Udtales ogsaa Na tt e r og 
N æt t e r. Naar jeg har sagt, at den forste Stavelse er 
Ordet Nat, saa anvender jeg herpaa hvad jeg har 
nylige sagt om Davre. Nadvere kunde saaledes være 
Nattevæ rseJ eller Natte\'ærge mod muelig H un• 
ger i H viletiden. Men - hvo der kan etymologisere 
mig det underlige Navn paa M iddagsmaaltidet 



Onden, som og kjendes i andrt: Provintser, med 
nogen Forsk j cl i Dialekten.- -

Mange af de ejendommelige Ord, Nodskov gen~ 
giver, bruges eller kendes endnu hist o~ her. Det gæl• 
der f. Eks.: Kålho·gend, hjap'g u'e, i Band·, 
Dro·wt'edaws, now'te, Hæj ·ring, hjamsk, mej·• 
los, hwæl·, Dåw·er, Ond·cn og Næt'er m. fl. Der 
er andre, jeg ikke har hort i Folkemunde, og som 
antagelig nu er uddod, f. Eks.: Stuerum, knokel• 
fuus, ærestryg, Smækast, Bogtryn og graa• 
bue le. 

NOTER 

1) G u e(= Gode) brugtes i forskellig l~etydning; Ordet kunde 
ogsaa, som her, betyde Formue eller Midler, og om en G.urd eller 
et lljcm, hvor der var Velst.1nd, kunde m.1n sige: D æ æ et' s.\ let 
G u·e d æ·.-!!) l Tarmegnen har jeg optegnet : De æ r æt nlt god l 
,\1 ag = noget, der er meget ringe. -~) Endelsen kan \'el s~ m men• 
lignes med Udtrykket strygende og Forstavelsen er m.a.aske N re? 
eller, er det samme Ord, der forekommer i sej æ re' ? Jvnf. l !ards. 
Aarb. 19}7. S. 12.- t) Denne Form er vel kendt fra t\ggu, Thy, 
Nors og J-lan Herr. f. Eks. Jeg har fo~,tet opgivet, at afdøde L 
P. Ovesen i Thorsted, men fra Bø\'ling, brugte Udtrykket h w a n s. 
-·~) hwæ·l og hwæl· er, som bekendt, to vidt forskellige Ord. 
- f:l) Endnu hen i Slutnin~cn .l f forrige Aarhundrcde kunde man 
her i Vestjylland høre ældre Folk sige Ly ·r og Sk.\s tin sly·r 
om Skorstenspiben, og endnu siger man: De slå r Ly·r i æ Sko j'. 
Lyre betod oprindelig Lysaabnmg. - ')Spurgte man; Er det nok? 
kunde S\'aret lyde: Ja, de æ da dryw·lc moj!-") Ut\'tvlsomt 
kommer dette L.:dtryk af Lydigheden.- O) l en af mine Opteg• 
nelser fortælles, at der kom en Kone ind til en Nabokone i 
Stundsig ved Varde. Den fremmede havde tra\'lt, den anden 
sagde: De f.i·ger w al et', bew' d æ (d. \'.S. sæt dig); men den 
fremmede Kone svarede: N.1.:j', a mo et' bow·, a ska s træ ·f 
o hjem'! l Tarmegnen har jeg hørt : De fa·gcr wal et'-sæt 
dæl Fra Sinding: li an w.t s a fl'g o et = H ;~o n havde s.u lr.lvlt. 
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T a m le r = fejler, fattes; f. Ex.: »h a n tamler o æ 
Ved« = han er lidt vanvittig. 

Faager ed? = fager det? haster det? P) 
En Darstud (med langt A) = Dorstud, en af de 

bedste Stude, som paa H erregaardc sættes lige for Ind• 
gangsdoren ; dog ikke en af de allerstorste og bedst, 
thi en saadan hedder- (et Navn med græske Tegn). 

E n Keng'stud = Kongestud, anseelig Stud. 
J e n jenner g r aa nd = en saare kort Tid.10

) 

Jen sande graa n d = ect Sandskorn, et Ojeblik. 
En Go j skaft = en lang Sta~e (Nodskov siger, 

mindre heldigt, at Goj er en lang Snor, f. Ex. til at 
f1ske med). 11

) 

En 1-1 ej rin g = et ti lhugget, eller tilskt~aret, St ykke 
T ræe, f. Ex. til en Greb, en Skee, som bedre maa 
uddannes. 

Aa s tov n es = saa loseligen at afk lippes; f. Ex. 
»Du sk ul d h a di S kj æg stovnt«. 

G uf = en stor Mund ; for Ex.: Hold mæ di G uf i 
= vær tavs! 12

) 

• B ej mad = Biddemad. Det forste man spiser om 
M orgenen, altsaa Frokost, hvilket H onoratiores 
bruge.u) 

D ouer = Davre. At den forste Stavelse er Ordet 
Dag, er umiskjendeligt, og at den sidste stammer fra 
det Islandske Verd, (Vcrdur) Fode, er rimeligt; --

Naader = Nadvere. Udtales ogsaa t a tt er og 
Nætter. Naar jeg har sagt , at den forste Stavelse er 
Ordet Nat, saa anvender jeg herpaa hvad jeg har 
nylige sagt om Da\'re. Nadvere kunde saaledes være 
Natteværse t eller Na tt eværge mod muelig l-lun• 
ger i H viletiden. Men - hvo der kan etymologisere 
mig det underlige Navn paa Middagsmaaltidet 
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l Sunds har je~ optcgntt: Ii w a få·ger du at'r? = Il vad har du 
travlt med? Og fra Gjellerup S.l!tningcn: De go'r wa l e t så 
O· g? = Det haster vel ikke saa meget?- IO) Sam m..: Udtryk, 
Jæn' jænner Grl'nd, har jeg bort en gammel M.and sige i 
Tarmegnen. -11) En Svøbe blev kaldt e n Gåj', og man sagde 
en J\1i·ergåj' om Medetoj.-1:!) Gof er velkendt som nedsæh 
tende Udtryk om Munden, og man siger o go f i s æ , om en, der 
sidder og fylder i sig. - l!) Det er en f\'istydning, man bider dog 
i al Slags fast Mad. Det skal være B i· m a d, d. v. s. til a t bie eller 
gaa p.u. Da Jens C hr. Jensen, h'•em jeg skriver om i •De gamle 
fortalte• Il , kom td at tjene i Sdr. Os i Sunds, sagde Konen: 
De æ et' Skik, te vi fo r Dilw"erl De fik et Stykke tort Brod 
til en Kop skummet Nælk, en Ret, som hun bidte B i· m a t, og 
paa dette foder m;~atte Knægten gaa til Middag. 



M I NDRE AFHANDLINGER 

ET TI GSV!ONE OM BYGG ESTEDER 
PAA KÆRGAARDS MARK 

Af A. Sor~nsen. 

Nedenstaaende, der er Afskrift af et Pergamentbrev 
med 5 vedhængende Segl, d er d. IO. September 1651 
læstes ved Viborg Landsting, i hvis D ombog C 1651, 
Blad 199, det findes indført, hJ.r vel ikke Krav paa 
sto rre Interesse, men fortæller dog saa meget, at det 
maa være Kærgaard i Sedin~ Sogn, H ans Lauridsen 
ejede, og ikke, som i Trap V III 323 anfort, Kærgaard 
i Skern Sogn, eftersom Glarbjcrg siges at ligge paa 
Gaardens Mark. 

»\Xly Eptherne bcntt pouclsen, fogett till bolling 
heridstingh, Erich Christensen i Klochmoss,') pier 
Jensen i Rikiergrd,2

) Jens tamcsen i Secling och Hans 
Sorensen Euindelig med gud Aar efter guds biurd 
MDXLV den Mandag 1 ) Nest efter Sondagen judica 
var schickct paa forne tingh \Xlelb. mand Hans Lau• 
ridsen i Kiergrd, Eschet och fick itt Vuildige 4

) Sion 
af Viij ~) Dannemend, som var Anders peders, Michell 
persen, Jes wielsen i bølling, Niels Christensen, per 
o lluffsen i Kogsgrd, Simen J es persen, Anders i O ru p 8

) 

och Christen Nielsen paa Lildbech, Huilcke fo rne Viii 
1) Klokmose i F.1stcr S. 1) Rcjkjær i Tim S. 1) Il . f'.'\.l j . 

' ) Uvildigt. ~) 8. ') Aarup i Dejbjerg S. 
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Dannemend \X/ onde paa tro och sanden, attj 1
) ware 

offucr Kyergaard marck wed gl.lrbiere sigh, o ffuer 
dett game\1 iord, grandschctt och forfarid om bogge• 
stedh, Da Kunde De inghen bøggesteder finde dere 
i Nogen maader, och desligste ware di ved tuihoffuc 
wed det Hus, som Hans Lauridsen Haffuer Sielff 
Ladett boge ti\1 Hans plogmand, da Kunde de ey 
find e der bøgested, vden det same Hus, H ans Lau~ 
ridsen Haffr bogett til Hans plogmand, och Aldrig 
d1 Kunde forneme eller spørge aff fader eller foreldre, 
att der haffr vcrid Nogen bogesteder Vdi Kicrgaards 
march, der som ware saa Lcnge, som denom Kand 
Lcngst mindis, Huer efter sin Alder. A t de saa wonde 
for os Som fo rschr. staaer, dett Hørde wy och saa, 
och winde dett frembdelis med "vor Jndsegell H en• 
gende N eden paa dette breff. Datum vt supra«. 

En Lovhævd paa Drøjdal 
i Lomborg Sogn. 

Den 7. Maj 1711 lader Præsten i Lomborg, Hr. 
Laurids Clausen Borch, paa Skodborg•Vandfuld H er• 
reders Ting {Tingbogen 1707-14) fremlægge et gam• 
melt Tingsvidne, som han begærer indfort i Ting• 
bogen og derefter som Vidisse (bekræftet Genpart) 
udstedt paa stemplet Papir. H vad Meningen hermed 
har været, anfores ikke, men har velsagtens været den, 
ilt hævde Retten til nogle Skæpper Byg, som det i 
Tingsvidnet nævnte BovJing Byggested skal yde 
Præstegaarden. 

»Mads Morch i orss Domer til skodborg herridts• 
ting Gior viterligt for alle med Dene mit obne bref 

') at de. 
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aar f\'l. D. X. L. 1) paa den tiende mandag n es t fo r dhj 
Ellefve tusind Jomfruer Dag,:) paa fornefne Ting var 
skicket for mig og fleere gode mænd Edi g mand H r. 
Christen Poulsen sognepræst i Lomborg paa den eene 
og hafde tiltale til Las Vilsen 3

) i Bechmarch paa den 
anden side for en Lahofvet ( Lovhævd) hand hafde lat 
giore paa Droudal som Hr. Christen Povelsen sagde 
Las Vilsen holtt same hofvet hos sig imoed dend 
Contracht og forligeise som Erlig og Velbyrdig mand 
Claus Zeest ~) som da var overst Regent ofver riber 
Stigtt ~.) og Jens Tamesen ø) til H oelemgaard hafde 
giort imellem Las Vilsen og Hr. Christen Pouelsen 
om hvilcken og de motte her i Dag for mig udj ald 
rette som dennem var tid forlagt. Da fo rst lod for• 
nefnte Hr. Christen Povelsen læse same forligeise bref 
som fornefnte gode mænd gaf og giorde imellem hatv 
nem og fornefnte Las Vilsen lydende at d j giorde same 
fe rligeise imellem dennem udi Lemvig Mandagen 
Nest efter St. andræe Dag') Sub anno M. D. X. L. II I. 
lydende at forskrefne Las Vilsen bcpligted sig til at 
hand skulle øde den høvd saa dend skulle aldelis 
Være dod og magtisløs som hand giorde paa den 
gaard som kald is D røfdall og . .. sig fo r vit ind ud j 
præstegaardens march og schulle hand ej korne len~ 

gere sønder med Drøfdals Brugelse end til den Dahl 
') Dette Aarstal maa være forkert indfort, da der ikke 1540 

k.1n udstedes Lovhævd i H enhold til Forlig indgaaet 1543; 
im•rigt blev \.Iaus Sehsted forst Lensmand p<ta Riberhus 1542 
( Kr. Erslev: Danmarks Len og Lensmænd 1516-96). ' ) 21. Okt. 

3
) Sikkert Borgmester i Lemvig, Las Vilsen, der l. Decbr. 

1542 faar Ejendomsbrev paa Gods i Skodborg og Vandfuld 
H erreder (Register over alle Landene IV. 371 b). 

~) Cl.1us Schstcd , Lensmand paa Ribcrhus. &) Stift. 
") JensThomescn Schestcd ti l Holmgaard og 1-lojris. 7) JO. No v. 
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som ligger imelum nogle Leerpotter og dj steen som 
Las Vilsen hafde kom en Sandmænd til .... .. ofver 
dend h j Voldgift som var gangen til Viborg Lands, 
ting ..... skulle hand lade optage med 4re gode 
M ænds ofverværelse og sette dem i Den Dahl i mellom 
de Leer pytter som et marchskiel er, og det Byggested 
Kaidis Bnuling Byggested , som legger nest norden 
til som hand vilde ...... d er til Droffdall, da schal 
hand gifve hvert Aar 8te skipper Biug til kierchen 
og .. skp. til præstegaarden, det skal holdis ubrodc• 
lig i alle maadcr. Datum ut supra, huilcket forligelse• 
bref Las Vilsen selfver bestoed i Dag for besidden 
tingdom Var Rætfærdelig . .. . og gifvet af fornefnte 
mænd efter forskrefne Hr. Christen Poulsen og Las 
Vitsens Villie og samtycke; sarneledis lod Las Vilsen 
læse Dend lahofvet hand hafde lat giort om Drofdal, 
som Hand og Hr. C hristen Povelsen blefne forligte 
om at skulle ode, H vileken lahofvet forskrefne Las 
Vilsen straxen velvilig fra sig antvordet pa forskrefn ..: 
ting og til erlig og Velbyrdig mand Jens Thomsen til 
Holemgaard, paa det d en skulle odis efter fornefnte 
forligelsesbrefs Iydelse Ved ord og articell som d end 
indeholder i alle maade, Da efter Den lejlighed som 
forgifven er sagd e ieg der saa paa for .... at dterdj 
at fornefnte Las Vilsen selfver bestoed fornefnte for• 
ltgelsesbref at være giort ret i sin ord og Articell 
som Dend blef tald og handlet imellem hannem og 
H r. Christen Povelsen om same lahoffvet og for• 
nefnte C laus Zeest Var den tid o fver Regentt ofver 
Riber stigt der same forligeise blef giort som for er 
Rart. Da bor forskrefn e Las Vilsen og forskrefne H r. 
Christen Povelsen at holde same Contract og for• 
Iigelse Ved alle sine articler som den indeholder og 

H<>rdsyu~lf Anboe XXXV 



!JO Mind r e: Afhandlinge r 

udviser medens same fo rligeise ved magt staar og til 
nogen korner her for mig med bedre hevisninger i 
den sag, til Vidnisbyrd trycker ieg forskrefne Mads 
Mørch mit indsegell under paa denne mit obne Bref«. 

En Lavhævd paa Sp lid Ban gs Gods 
i Hammerum Herred. 

Folgende Lavhævd, der findes indfort i Landstin~ 

gcts Dombog C 1651, Blad 199b- 201, er læst d. IO. 
Septbr. 1651 uden at Formaalet anfores, men forment• 
lig for at faa udstedt en bekræftet Genpart, men her• 
om siger Dombogen dog intet, kun at Brevet var for• 
synet med Il Segl. 

»Alle mend dette breff Seer eller Hore Leese, Helse 
Vy Per Oloffsen aff Holmholdt, Heridsfogett paa 
Hamerom Heridsting, Niels Christensen, prest till 
Sneberig, f\'\orten grøn af ørnhoed, Prier, Niels Lau~< 

ridtzen i tandrup, Vepener, Pr Christensen Thoringh, 
Nis Tomesen i Mærild, Nis Jensen i Ørschoff, Suend 
Smed i Nestholdt, Saren Erichsen i bech, Christen 
Gundesen i Suntze 1

) och Christen Nielsen i Ørschoff 
Med dette vortt obenc brcff, att aar efter guds biurd 
MDXXXij jo Loffuerdagen ~) Nest for St. Jergens 
Dagen DJ. var Schicket for os och for Aiere goede 
mend paa Hamerom H eridsting, att Splyde bang ~) 

tilt Agersbech Eschett och fich Jen fuld tings Vinde 
aff Viij Danemend, Som var Morten grøn af ørnhoed, 
Vcpener, Niels Lauridtzen i tandrup. Vepencr, pr 
Christensen i Thoringh, Nis Jensen i Ørschoff, Chri• 
sten poelscn i game\1 arnborig, Sorcn Erichsen i bech, 
Christen gundesen i Sondtze och les Jens i Sneberig: 
Disse forne Viij Danemend Vonde paa deris gocde 

1
) Sunds. 1

} 20. April . 1
) Splid Bang til Agersbæk i He S. 
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tro, seel ~) och Rette sandhed, attj horde och saae same 
Dag paa hameromheridsting, Att fo rne Splidc bang 
ti\1 Agersbech H ans Lauff H øffds Horing Vondc for 
denom, Som var Nis T amesen i Merild och S u end 
Smed i Nestholdt, att dj Kund giorde och lydeligen 
Thillstoed, attj H oes Var Vdj Ny bo ~) den Thors• 
dagen Nest til foren, Hørde och ~o. att Splidc bang 
Giorde Laff H øffde Sielff xij 8

) med frie mend och 
bondr och lord eyere Vdj Loffue tid Dags, och brast 
H anom ingen Veren heller ied, Som hand var till 
funden aff fougden och aff goede mend, Opo J-lame• 
rom Heridsting. ]tern Vorde 1 ) hand Jen gaard, Som 
Kaidis Nybo, 1\1cd alle H endis Rette tillegelse. Ager 
och Engh, fortte och fecgangh, fiere Vegne til march 
moede, Jtem Bregerholm. Legendis Østen Ved oen, 
Jtem Jen engh, som Kaidis Lang Engh, Som giffr ix 
lees H øye, Jtem en Endicll, Som Kaidis quinnc 
Veye ' ) uig, Legendis Ved quinne Veyc, Sonden fra 
quinne Ve y, Som af ere stienitt och af cre merchte. 8

) 

]tern tou Less Engh i Brockier och Enn H olm i same• 
steds, Som den halffdeell brogis till Hoolflods." ) 
Jtcm Thou Lees engh i brockier ]mellom H olfAods 
eng och Simen o lluffsen hans gaards Enge, ]tern Jen 
Eng, Som Kaidis stor eng, i brockier, som giffuer ficr 
Læs Høø, Som aff ere sticnett. Jtcm to Engedeel i 
schaffue, J t em saa møgett eng i N y bo ker, som haffr 
wcredt bruget til Nybo aff Arilds tid, Jtem tho Lees 
eng i wrekier.11

) Jtemb xij ager Sønden paa Sandbe• 
rigs, Som aff cre stienett. Jtem V Hedoms Agr, Som 
schyldr paa huolfAods ager. Jtem xxx ager po Nøff• 

') Sjæl. :.) Novling S. e) selv tolvte. 1) lndværgede. 8) Kvinde. 
vad, Sinding S. ' ) d . v. s. afmærket med Sten. 10) Ho ltflod, 
Novling S. 11

) Bredkær, Novling S. 
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lingbcrigh, Som Lober Øster och Westcr, Jtcm xxxij 
Ager paa hollom brede,'~) J tern x\·ij agger paa Hollom 
agger, dette forne goeds Jnd Vorde hand for Nybo 
H endis Rettehed och tilegelse. ]tern Jndworde hand 
Enn gaard, Som Kaidis Nøfflingschoff, med ald Hen~ 

dis Rette tillegeise med Ager, Engh, fortte och fee$ 
gang, fier Vegne til! March mode, Jttem V lees engh. 
Noffling prestgaards engh paa den Vester side, ]tern 
en Engh, som Kaidis Langin , Som erc xiii j Lee<:; engh , 
Jtcm En Eng, som kaidis boclsengh , som er x les cngh, 
Jtem Jndwordc hand dend Norhe marck. ]ttcm Enn 
ode bogested i Noffling schoffmarch, Som Kaidis 
boels Hus Sted, med hcl)dis R ettehed. Item En ode 
bogested i NofAing schoff, hendis march med hendis 
Rettehed, ]tem Thre ode bogcsteder, som Kaidis 
osterhaudt,13

) med dets Rete tilegelse, Jtem Jndworde 
handien gaard, Som Kaidis Egebech, med alle hendis 
Rette til! Legelse, fiere Vegne till March mocde, Jtem 
En Eng, som kaidis den Nor maie , Som er Viij Lees 
Engh, J tern en Engh, som kaidis den brede Eng, Som 
er Viij les Engh, )tern den Sondr Kicr, som er Viij 
lees eng, Jtem en Eng, som Kaidis Rorkier, som er 
Viij lees engh. ]tem i Lees engh i schibild marck, 
Legendis hoes Rocker H) bech, vodtagen alle mend"i 
Enge i dese forne Marche, Jtem en Enng i Agerbech 
march , som pallie bang a) satte Sielff en stage i , Jtem 
en ode Hosted i Aggebech march , Norden hos den 
Damme, med hinds Rette tillegelse, ]tern fnd worde 
hand En grd i Lyndtbec, Som Anders Christensen 
]boer, med hindis Rette tillegelse, ]tem to Lees Engh 

1 ~) 1683 næ,·ncs l+o llum Brodc Agre \'Cd ll oltflods M.uk, 
Nm·ling S. 11) 0sterhovcd , N ovling S. U) Ra.1.kær, N ovling S. 
1~) Palle Bang, \'æbnc r, Lensmand p.l.l H cnncgaard. 
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hos sponge Veye, Jtem En Engdiell, Som Kaidis 
Rocker Eng h , Legendis i mellom bispens eng och 
Klosters engh, Jtem to Lees engh, Legendis imellom 
R ynde u) prestegrds eng och rynde Veye, Jtem to 
Lees eng Vesten Ved aaen, nest norden til Veyen 
Dige, Jtem Viij Lees Engh Norden ved oen, fra 
~chierbech lober Vdj aaen, och saa till Jacob Lyche 
hans eng vedtager, Jtem den halffdiell aff to Lees eng, 
som kaidis bods Eng, Som denanden halffdiell brugis 
till den gaard i Lyndt, som Jep prs Jboer, jtem Jnd 
Vorde H and En gaard, som Kaidis Kuofuestrup, som 
Jens poels ]boer, med alle H endis Rete tillegelse, fiere 
Vegne til March moede. Dette forne goeds, med alle 
forne godsens Rette till Legelse, det Jnd Vorde forne 
Splide Bangh for hans Rette Arffue goeds och for 
paltie bangh hans Reite Arffue goeds, och for deris 
Kiøbegods, Som di Haffr Kiobt aff deres Soster, 
Karen Bangh,1

:) och aff Johan Bangh, och Vdsuore 
hand alle mend, der aff forne goeds, Vden sig och 
pallie bang, Yndtagen Christopher Bang 18

) i toft 
Hoffue, hans Arffue Diell i alle forne goedtz. Thill 
Vindis biurd H enge r vy vortt J ndsegell N eden paa 
dette vortt obene breff«. 

'~) Rind, Rind S. 10
) Denne Soster mangler i Thistts Stam• 

t.wlcr. 1
" ) Christopher Bang til Tofthoj, Gadbjerg S. 
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ET PAR BRORSON·NOTER 
Af P. Nerskov Uuritsen. 

En Tradition.0
) 

Ejsing Kirke er som bekendt baade stor og anselig. 
Det er fortalt fra gammel Tid, at Biskop Brorson ved 
en Visitats i Ejsing, da Kirken rimeligvis var fyldt 
af Mennesker, gik paa Kirkegulvet og sang saa klart 
og smukt, at Biskoppens Stemme kunde høres og 
skelnes helt ud paa Kirkegaarden. 

--Sagnet er for maaske en Snes Aar siden eller 
mere meddelt mig af nu forlængst afdøde Erik Maar• 
bjerg i Aale i Sahl. Denne Mand var født i Hjerm 
omkring Midten af forrige Aarhundrede og boede 
mange Aar i Sahl. Som Svigersøn af Lægprædikanten 
Jens Maarbjerg i Sahl havde han haft Forbindelse 
med de gamle Forsamlingsfolk, som brugte og elskede 
Brorsans Salmebog »Troens rare Klenodie«, og det 
er sikkert Forsamlingsfolkene, som har bevaret Tra• 
ditionen ned gennem Tiderne. H vor megen virkelig 
Oplevelse, der ligger bag Sagnet, kan naturligvis ikke 
siges; men det er sandsynligt nok, at det har en paa• 
lidelig Kerne; og i saa Fald er Traditionen et smukt 
Vidnesbyrd om den ejendommelige Evne, Brorson 
vistnok havde, til med sit følsomme Sind ved Tale 
og Sang at gribe Menneskehjerter. Dette har altsaa 
her gjort et saa stærkt I n d tryk oaa nogle af Til• 
hørerne, at der har kunnet tales om det i mere end 
150 Aar. 

•) O m Brorson, se Dr. theol. L. J. Koch : »Salmedigtercn 
Brorson• og »Brorson•Studier«, Se ogsaa Edv. Egeberg: 
»Bro rsons Visitatser"'. !·!ards. Aarb. IX , 93 ff. XXVI, 8-23 og 
XXIX 61- 69. 
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H . A. Bro rsa n s Indvi e lse til Bispeembedet. 

Under andet Arbejde stødte jeg for en Del Aar 
siden i Danske Cancellies Brevbog 1741 pag. 164 f. 
paa en M eddelelse om, at Gehejmeraad og Stiftsbefa
lingsmand Christian Carl von Gabel havde 30. Maj 
1741 søgt Cancelliet om Tilladelse for den nysud* 
nævnte Biskop Brorson »i Henseende til samme hans 
maadelige H elbred samt Reisens Besværlighed, samt 
og at hans Nærværelse udi Stiftet for adskillige an* 
forte Aersagers Skyld behoves« til at maatte blive 
ordineret af Biskop Hygarn udi Ribe Domkirke. Sa
gen var refereret Kongen, men Begæringen har ej 
»mødt allernaadigst Bifald«, og »Hans Mayst. var 
af allernaadigst Tanke, at s li g t a t acco rd e r e ey 
kunde lade s ig gore, men at hand maatte komme 
her til Staden for at blive ordineret som sædvanlig«. 

Cancell.s Svar dateret 10. luni 1741. 
Under 29. Juli tilskrives Biskop Hersleb, at Bror

son maa ordineres Dom. 10. p. Trinit. (10. Sønd. 
e. T r.), om intet hindrer. »Kongen eller nogen af det 
kgl. Hus bivaaner ikke denne actu m«. 

Pede r H ers l eb var Biskop i Kobenhavn 1737-57, 
havde tidiigere været Biskop i Kristiania, hvor han 
havde øvet stor Indflydelse i pietistisk Retning. Siden 
stod han noget køligere over for Pietismen ; men om 
hans Stilling allerede 1741 havde forandret sig, saa 
Brorson af den Grund søgte Fritagelse for Indvielse 
i København, kan ikke siges. N ogle Aar tidligere var 
der paa en vis Maade skabt et Slags Præcedens, idet 
Salmedigterens ældre Broder og Fonnand i Ribe 
Stiftsprovstcembede B. Brorson, dengang han var ud
nævnt til Biskop i Aalborg, blev bispeviet i Ribe 
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Do mkirke, fordi Kobenhavns Bispeembede paa dette 
Tidspunkt var ledigt. 

Peder Jacobsen H y gom var Biskop i Aarhus 
1738-64. Han var Pietist og var fra sin Ungdom 
knyttet nær til den Bro rsonske Slægt, saa d et kan 
ikke undre, at Brorson gerne vilde indvies af ham. 
Han er Oversætter af Salmen »Jesus, din sode For~ 

ening at smage«. 
C. C. Gabe! var Stiftamtmand i Ribe 1726 til sin 

Dod 1748. 
- - Naar Kongen ikke vilde overvære Bispevie!• 

sen 6. August 1741, kan det naturligvis skyldes til" 
fældige Omstændigheder. D og kunde det ogsaa tæn• 
kes, at G runden var kgl. Misbilligelse af den Bror• 
sonske (Gabelske) Ansagning om Indvielse i Ribe 
ved Biskop 1-l ygom. Efter den form, Afslaget fik , 
synes Andragendet- trods »allernaadigst T anke« at 
væt"e blevet temmelig unaadigt optaget. 

STAUSI-IOLi\IS LEGAT OG I-IANS G RAV 
Af J Gr. Pinholt. 

Forvalter Jens Stausholm ved » Rammegaard«, 
Ramme, barnefodt paa H arboore,1

) stiftede i Aaret 
1766 et Legat paa 8000 Rigsdaler, hvis Renter siden 

1
) Jens Jensen Stausholm var ifl. O. Nielsen : Skodborg og 

Vandfuld Herreder, S. 403. fodt i Kolhede, Bovlin g Sog n, 
10. Nov. 1706 og Son af Jens Pedersen St.tusholm, fo rdum 
Delfoged p.u 1-!.uboore, og Maren Jensdatler Kolhcde. H,m 
var forst »i 1-io hjenesteo: paa Lundbæk hos Baron Ouo l"lenrik 
Juel i 12 Aar og dueher Forvalter for samme Herskab ''ed 
Rysensten og Rammegaard i 30 A.u. J-lan dode ugift paa Ram. 
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hans Død er kommet trængende tilgode i syv af 
Lemvigegnens Kommuner. 

Af Fundatsen, der er dateret 6. Novbr. 1766, an" 
føres følgende: 

»Siden det er en fast Ret, at alle Mennesker skal 
døe, og ingen vced sin Dodstime, og jeg paa nogen 
Tid har været svagelig, folgelig da Aar og Alda ti\ .. 
lige er derhos, desmere maa forestille mig min Fra• 
skilleisestid ikke at være langt borte, saa haver jeg i 
den hellige Trefoldigheds Navn besluttet, herved at 
fastsætte, hvorledes efter min Dod skal forholdes 
med den Formue, vor H erre haver givet og betroet 
mig, og det saaledes som følger: 

Til Ryssensteens og Rammegaards Godsers Fattige 
udi Skodborg og Vandfuld H erreder skal udtælles til 
næste Snapsting efter min Død en Capital af 8000 
Rdlr., skriver Otte Tusinde Rigsdaler, som leveres til 
Lehns•Baronen, enten i rede Midler eller i suffisante 
Gjældsbeviser, der samme paa Rente besørger udsat 
og der efter den aarlige R ente i 2de T crminer uddeler 
til hvert Sogn efter indhentet Efterretning fra Præ~ 

sterne om de fattiges A ntal og Nødlidenhed, og skal 
af den fo r Capitalen erholdende Forskrivning en 
verificeret G jenpart leveres til hver af H erredsprov, 
sterne, at indføres i H erredsprotokollen, hver Gang 
Capitalen omsættes, alt paa det vides kan, at den er 
i god Behold og vel forsikret ... «. 

Efter at der bestemmes udsat »til min Ven, By• 

megaard 13. Nov. 1766. En Broder til ham, Christen Jensen , 
var fadt i Bovling S. 15. Jan. 1712 og dode paa Stausholm 
20. Marts 1741. Alle t re blev begravede paa Harboøre Kirke. 
gaard, hvor der tidligere var Ligsten over dem. 

j. Aldal. 
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foged Jørgen Sørensen, Lemvig«, en Kapital af 6000 
Rdlr., »til min Tjener Byrge Qvist« 500 Rdlr. »for• 
uden mine Liv• og Gangklæder af uldent og Linnet, 
alt i Henseende til hans lange og tro Tjeneste«, samt 
til »Husholdersken Anne Nielsdatter Nor«, der »skal 
have og nyde til Arv og Ejendom, den halve Dee! 
udi Vandborg Mølle, uden nogen Slags Betaling der
for at give«, afsluttes der med følgende Bestemmelse: 

»Al min øvrige Formue og Efterladenskab, det 
være sig af hvad Navn nævnes kan ... skal altsam
men tilho re min eneste Søster og Arving Marie Ca• 
thrine Stausholm, som er i Ægteskab med Velærvær' 
dige Hr. Poul Riis, Sognepræst for Engbjerg og Har• 
boøre Menigheder, hvorimod bemeldte min kjære 
Søster og Svoger skal være forpligtede at betale min 
retmæssige Gjæld, besørge mig en sømmelig Jorde• 
færd, og bekoste mig en smuk Liigsteen over min Grav 
og H vilested ... «. 

Fundatsen har faaet kgl. Stadfæstelse 5. December 
1766. 

Om Legatets Behandling bestemtes i Ringkjøbing 
Amtsraads Møde 15. August 1848 bl. a., at Renterne 
fremtidig ikke skulde tilflyde Sognenes fattigkasser, 
men derimod trængende i Sognene, uden Hensyn til 
om de er Almisselemmer eller ikke, og at Legatren• 
terne bør uddeles af Præsten og to af Forstander• 
skabet udnævnte Sognemænd. 

Renterne af Legatet er siden da fordelt saaledes 
mellem de paagældende Kommuner: 

Harboøre•Engbjerg . 
Hygum•H ove 
Dybe• Ramme ......... ....... . . . 
Vandborg•Ferring 

136 Kr. 
88 » 

80 » 
76 » 
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Fjaltring•Trans 8:! Kr. 
Bøvling•Flønder 90 » 
Lomborg~ Rom . .. .. .. . .. .. . .. ... 86 » 

Legatstifterens G rav findes paa H arboøre Kirke• 
gaard, umiddelbart Nord for Kirkens Kor. I Aarenes 
Løb havde Tidens Tand og stadig Upaaagtethed saa 
godt som udslettet ethvert Minde derom; paa et lidt 
sænket Jordstykke, overgroet med Ukrudt , fandtes 
kun enkelte Stumper af den i sin T id »bekostede 
smukke Liigsteen«, for øvrigt af uholdbart Sandsten. 
D en, der skriver disse Linier, gjorde Kommunalfor• 
cningen opmærksom paa Forholdet, der kun rimede 
sig slet med den Taknemmelighedsgæld, Kommu• 
nerne stod i til Velgøreren og hans Minde, O'!" man 
besluttede straks at lade Graven sætte i forsvarlig 
Stand. Den restaureredes ved Anvendelse af Cement, 
saa dens Tilstand blev baade varig og smuk, og den 
prydedes med en Savtasten af svensk Granit, kunstne• 
risk og stilfuldt udført, af Vægt ~odt 2500 kg og 
Dimensioner 76X 38X 22 Tommer, fra Schannongs 
Firma, København. 

Inskriptionen er saalydende: 

Legatstifteren 

J en s J en sen Stausho lm, 

Forvalter ved Rysensten og 

Rammega.ard, 

• 1706 t 1766. 

De syv legatnydende Kommuner 
istandsatte Graven 

1903. 
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FORRETNING OM ROIJENSIG •) 
Ved J. Aldal. 

A ar 1830 den 26. J u li vare vi undertegnede Beboere 
af Stoustrup og Tarm Byer samlede i Tarm Bye, for, 
efter forhen mundtlig sluttet Overenskomst om Van" 
dets bedre Afdæmning og Afledning af vore Enge, 
her skriftlig at vcdgaae de Regler, der i denne Anled .. 
ni n g skal være gjeldendc for Fremtiden, hvilke er e: 

1. Den Dæmning, som i dette Foraar er opfort af 
Stoustrup og T arm Byers Beboere sonden Stoustrup 
Aae fra Stoustrup Agerland, Helsager kaldet, i Ve .. 
ster til det Punkt, hvor Skjellet mellem begge Byer 
støder paa Aaen, skal for Fremtiden bestandig ved" 
ligeholdes med den J-lojde over Vandfladen og efter 
de Regler , som Aastedsforretningen af ]de og Sde 
:'\iovember 1817 bestemmer for Dæmningerne ved 
Skjærn Aae, af undertegnede Lodsejere af Stoustrup, 
uden at T arm By es Beboere dertil skal bidrage. 

2. Da Udlobet af Skjelgrovten mellem Stoustrup 
og T arm Enge ved denne D æmning bliver stopper 
saa forbinder vi G raves H<~nsens Enkt> og jens Chri
stian Smed, begge af T arm By e, os til at opkaste en 
Grovt i Skjellet mellem vore Enge med 3 Alens Brede 
fra Stoustrup Skjel og i Vester over Rodensig til den 
i ovennævnte Aastedsforretning, i Hanenge bestemte 
Grovt, samt siden bestandig og ~arlig oorense den 
saaledes, at den kan a Aede l ndv:mdet af fornævnte 
Enge. 

3. For at fo rsikkre os og ovrige 1\'l edlodsejere om rig
tig Opfyldelse af ovenstaaende Forpligtelser under
kaste vi os de i fornævnte Aastedsforretning af ]de 

•) Originaldokumentet tilhorer lotterikailektor Chr. Fr.tnd• 
sen. Tarm. 
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og Sde November 18 17 fastsatte Bestemmelser, T vangs, 
midler, Muleter og aarlige Syn, af de Sysmænd, som 
syner de øvrige Dæmninger og Vandledninger, i hvil~ 
kenAnledning vi bede,at denne forretning maa vorde 
os in duplo beskreven, for at tilstilles Amtet, det eene 
Exemplar for at forblive ved An.1tsarchivet som Bi• 
lag til Aastedsforretningen af ?de og Bde November 
1817, og det andet Exemplar bede vi underdanigst 
at Amtes hoje Øvrighed vilde tilsende de i for~ 

nævnte Aastedsforretning af Egvad og Lo n borg Sogne 
beskikkede Synsmænd, med Ordre at de ogsaa skal 
tage de heri bestemte Grøvter og Dæmninger under 
aarlig Syn. 

4. De af denne forretnings Tinglæsning og Proto' 
collation A ydende Omkostninger udredes ene af T arm 
Byes Lodsejere. 

Saaledes erc vi i Mindelighed forcenede om fo ran• 
staaende Bestemmelser, der ej alene skal tjene til Re# 
gel for os men og for vore Ejendommes efterkom• 
mende Ejere, hvilket vi endvidere forbinde os til at 
vedstaae inden den respective Bølling Herreds Ret 
næste Tingdag, hvor vi bede Forretningen maa vorde 
læst, Protoccollcn tilført og os som meldt ind(l)duplo 
beskreven meddelt Datum ut supra. 

Jens Christian Smed 

Jens Lauridsen 
Peder Christensen 
!1\ads Sørensen 
Christian Gade 
Mads Nielsen 
Lau Hansen 
Niels Sørensen 
Knud Relle 

Jens Andersen 
Jergen Jensen 
Jep Jensen 
Frands Madsen 
Enevold Jesse:n 
Jens Christi.m Hansen 

Vi Sex Mænd som har under• 
skrevet Indestaaer for at l-folde 

~æ~~~~nj :t~lti~~s~~~i~~ 1~sr~ 
byde Det J-Ivo r Dæmningen støt• 

alle af Tarm. ter for Deres Ejendom. 

Som Forfatter af Forretningen l. Fløe. 



142 M.indH Afhandlinger 

For at forestaaende Forretning kunde erholde lov• 
mæssig Kraft og Virkning har Sognefogden at ind• 
varsle samtlige forannævnte Lodsejere, og desuden 
Gravers Hansens Enke, Villads Christensen Stoustrup 
og Christen Midtgaard, at møde paa mit Contoir 
Mandagen den 24:. dennes om Formiddagen Kl. lO si. , 
og jeg skal da efter Pluralitens Ønske søge at bringe 
en mindelig Forening tilveie. Udebliver nogen af Par~ 

terne, da kan Sagen fo rmcentlig kun ved Aasteds• 
mode kunde afgjores, og saafremt Aastedsmødets 
Skjon skulde gaae de modvillige , til at indgaae For• 
eeningen, imod, ville disse rimeligvis komme til at a f• 
holde Omkostningerne. -

Dette Document bringes mig tilbage inden oven~ 

nævnte Samlingstid. 
Petersminde den 6. October 1831 

Hertz. 
Til 

Sognefogden i Egvad, 
Do. i Aadum. 

Bekjcndtgjort fo r Vedkommende i Egvad Sogn 
tilstaaer 

Tarm, den 14. Octbr. 1831. 

J ens Lau rid se n. 

Bekiendtgior for Vedkommende i Aadum Sogn 
tilstaaes af mig. 

Odderup, den 22. Octobcr 1831. 

Niels C. Jen sen. 

Aar 1831 den 24. October modte samtlige fo runder• 
skrevne Lodseiere samt Jens Peter Graversen paa sin 
Moders Vegne og Villads Christensen paa egne og 
Christian Midtgaards Vegne paa H erredernes Con• 
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toir i Petersminde og erklærede da Villads Christen' 
sen at saavel han som Christian Midtgaard intet havde 
imod den trufne Overenskomst at erindre, Jens Peter 
Graversen samtykkede ogsaa at kaste den i 2. Post 
omtalte Grav, samt at sætte den i Jstc Post arnmeldte 
Dæmning saavidt hans Ejendom gaaer, og da saa• 
ledes samtlige Lodsciere vare eenige underskriver Vi J, 
lads Christensen og Jens Peter Graversen saa at For• 
ceningen saaledes faar forbindende Kraft for dem alle. 

Paa egne og Christen Nielsens Vegne 

Villads Christensen. J ens Peder Graves. 

Læst inden Bolting og Nørre Herreds Ret den 27. 
Octobcr 1831 og protocolleret folio 227 og 228 

Hertz.. 

EN VEDTÆGT OG EN NIDVISE FRA TIM 
Af Alfred Kue. 

Godsejer So ren T an g, der besad Timgaard og 
Gods fra 1784-95, var en Fæstebondes Son fra Nør 
T an g i Ulfborg; men dog var hans Tid som Godsejer 
en Slags Renæssance for den gamle Adelsborg. Han 
havde ogsaa megen Omsorg for sine undergivne Fæ$ 
stebønder, baade for deres økonomiske og deres mo$ 
ralske Velfærd. 

Et Par Blade af Timgaards Birkeprotokol bærer 
Vidne om dette. 

Først skal her gengives en Vedtægt om fremmede 
Tiggere. Godsejer Tang er vistnok Forfatter til Ved~ 
tægten og har fundet det helt unødvendigt at lade 
Bønderne skrive deres Navne under som Bekræftelse. 
1-L:tns Medunderskrivere er Præsten Lassen, Degnen 
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Brask, Præstens Medhjælpere og Sognefogeden.-
Vedtægten skal nok være et Supolement til de gæl• 

dcnde Byvider, af hvilke Tim paa den Tid havde to. 
De gamle L1ndsbyvider indeholdt undertiden nogle 
Bemærkninger om Tiggere og Stakler. Man kan f. Eks. 
træffe Bestemmelser om, at Staklerne skal fores af 
By. j\tlan saa ikke gerne, at de blev i Byen eller Sog~ 

net, men skaffede dem hurtigst til Nabosognet; det 
var PligtkørseL 

Betleriet har været et stort og vanskeligt Problem 
helt til vor Tid; men i 1786 skulde de fremmede Bet• 
leres Plagerier altsaa standses i Timgaards Godsom' 
raade, og Godsherren lod folgende Vedtægt læse paa 
sit Birketing den 20. Oktober 1786: 

»Det over Haand tagende Betleri af Fremmede om 
Løbere her i Sognet udkræver, at mand med alvor• 
lighed Soger at hemme samme, thi længere kand og 
bor mand ikke T aalle saadan overlob af uvedkom• 
mende Falck der vel til Dels ere kun orkestose Ledig 
Giængere, og omend nogle ere nodtørftige, ere dog 
den ene med den anden ved saadan Omstrejfen sky}, 
dig i Forbrydelse mod hans Majestæt Kongens aller• 
naadigste Villie og Visse Foranstaltninger, ligesom 
og enhver, der huuser eller hæller dem gior sig med$ 
skyldig og straffældig; Foruden at menig Mand dag• 
lig foraarsages store Udgifter; og Dovenskab, samt 
dermed selskabelige Laster unelerstottes og befordres 
til Menneskelighedens Fornærmelse og Egnens Van• 
ære. -

! denne H enseende erc vi Samtlige Thiim Sogns 
Indbyggere, ingen undtagne blduen enige med hin• 
ar:den, og have indgaaet, ligesom vi og herved ind~ 
gaar beslutter og fastsætter, at fra undertegnede Dato 
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og fremdeles for Eftertiden skal og maa ingen af os 
paa nogen Tid eller Sted give eller give lade nogen 
Slags Almisse til Fremmede arnlobende Betlere fra 
andre Sogner, men enhver for sig, skal være forplig• 
tet til at afvise dem uden i Ringeste Maade at med• 
delle dem noget og uden nogensinde dem at huuse 
eller hælle. 

Og skulde mod formodning nogen handle derimod, 
da skal den skyldige, saa snart enten Naboer eller 
Husgesinde eller hvo det være maatte, Handlingen 
kand robe ham, være forfalden i Mult 2 Mark dan• 
ske til Sognets fattige forste Gang og siden dobbelt, 
som i Mangel af mindelig Betaling, strax udpantes 
uden Lov og Dom i Folge vores herved gjorende Ved• 
tægt, hvorefter tillige enhver Husfader haver at være 
ansvarlig for sin Hustrue, Born og Tieneste Folk, 
Foruden sig sielf. 

Thi ville enhver lade denne foranstaltning, der sig• 
ter til Fælles Bæste, være sig ret angelegen og nøje 
vaage over sames Efterlevelse.-

Dattum Thiim l O. Octbr. 1786 

Paa egne og Godses Vegne underskriver 
Soren T ang. 

Paa egne Vegne underskriver 
J. Lassen. 

Ligeledes paa egne Vegne underskriver 
H . Brask. 

Som Præstens Medhjælpere underskriver 
Jen s Johansen. I ver Jepsen. 

Ligeledes som Sognefoget underskriver 
Kield C hristensen Broegaard«. 

H~td•yn~l• Aarb<!e XXXV 
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Tog denne Tiggerivedtægt okonomiske Hensyn er 
det følgende udelukkende tjenende til Moralens l-løj• 
nelse i Sognet omkring Adelsborgen, som desværre 
ingenlunde kunde siges i Almindelighed at virke frem• 
m ende for god Moral og rene Sæder. Men So ren T an g 
viser sig her som en ret F a der og Godsherre med 
Omsorg for, at det gode blomstrer, og det slette hol• 
des nede, og vil en og anden end smile ad hans Me• 
tode, saa fik dog Sagen sin rette Udgang. Dvden blev 
haandhævet, og Udyden fik en Bode paa en hel Rigs" 
daler. 

Sagen begyndte med, at to Ryttere, der tjente i Tim, 
havde lagt sig ud med hinanden. Rytterne var Jens 
Kristensen i Povlsgaard og Kristen Mikkelsen i Rej• 
kær. H vad der egentlig var dem imellem, oplyses ikke. 
Men det frem~aar dog af Sagen, at de to Krigere 
muligvis har været Rivaler, og det ser ud til, at den 
Rejkær Rytter har været en flottere Karl end ham i 
Povlsgaard, der til Gengæld var mert' haardkogt og 
rapkæftet. 

Et Par Gange i Lobet af Vinteren og Foraaret 1790 
havde Rytteren Jens træn~t sig ind hos Jens Ander' 
sen i Smedgaard sildig Aften og sagt slemme Ukvems• 
ord om Jens i Smt!ugaard, hans Kone og Datter, samt 
om Rytteren Kristen i Reikær. Sidste Gang en Son• 
dag Aften i April Maaned var Jens Povlsgaard kom• 
men i fuld Mundur og med sin Kaarde ved Siden og 
havde sagt mange H aansord og til sidst endog truet 
med at digte en Vise om Rytteren i Rejkær. 

Visen kom ogsaa; den blev kendt Sognet rundt 
og indeholdt de samme Talemaader, som lens Ryt• 
ter havde brugt i Smedgaard. Men saa kom Sagen 
for Godsejerens Øren, og han tog sig for at afstraffe 
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den ondskabsfulde Digter. Men da Visen intet For• 
fatternavn havd e, vilde Tang først skaffe sig Bevis 
for, at det var Rytteren Jens, som var dens Ophavs• 
mand. Han udlovede derfor en Rigsdaler til den, 
som kunde skaffe ham Bevisligheder for, hvem der 
var Forfatter til Nidvisen. Bekendtgorelsen om denne 
Ducørs Udlovelse blev læst ved Tim Kirkestævne 
den 2. M aj af Degnen Brask. og den lyder saaledcs : 

:oA1 troværdige Mænds Andrdgelse, har jeg er• 
faret, at her i Sognet skal være blevet udstroet et 
Slags Skandskrivt eller en saakaldt Vise, der skal 
sigte til skikkelige Folks Beskæmmelse. Da saadan 
Maade at beklikke sin Næstes ærlige Navn og R ygte 
er ikke alene uanstændig og uskikkelig, mend endog 
efter Loven højt strafværdigt, oe man dog ikke kan 
tiltale Forfatteren, forend man kan faa Kundskab 
om, hvo samme er; - Saa udloves herved en Beløn• 
ning af Een Rigsdaler til den som med lovgyldig 
Beviser kan angive til mig, hvo den Forfatter er, som 
har digtet formeldte Vise, da je~ sikkert skal forti e 
Angiverens avn, samt gore Anstalt til den skyl• 
diges Vedborlige Undgjeldelse; paa det at ethvert 
skikkeligt M enneske kunde efterdags beholde sin 
Ære ubeskoren og sættes i Sikkerhed for Motvilliges 
Spo t og Bagtalelse. 

Thiimgaard. d. l. Maj 1790. Soren Tang«. 

R ytteren Jens stod sammen med de andre Folk 
af Sognet og horte paa, at Skrivelsen blev læst. Men 
saa sikker folte han sig mod Angivere, at han lo 
hojt og med »oprørske T alemaader« bandede paa , 
at han skulde have flere Viser digtet . 

Men den 10. Maj maatte han alligevel mode for 
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Birkeretten i Brogaard sammen med en Del Vidner 
og andre, som ansaas for at være hans medskyldige. 

T an g havde nedskrevet lange Rækker Sporgsmaal, 
som skulde forelægges de indstævnte; men de kom 
slet ikke frem. Kun et eneste af alle Godsejerens 
Sporgsmaal blev forelagt Jens Rytter. Birkcdomme• 
ren spurgte straks, om Rytteren vilde afgore Sagen 
i Mindelighed med en Bode paa l Rdl. til de Fattige 
og en Undskyldning til de forurettede. Det gik han 
ind paa uden Betænkning og erklærede intet at have 
at paadutte Folkene i Smedgaard og Rytteren i Rej:: 
kær andet end »Ære, Dyd og Got«, og hvad Vise, 
der kunde være digtet elle r Ukvemsord falden, 
skulde alt være dodc og magtestose som uskrevet 
og utalt, og efterdags skulde han hverken »giore eller 
giore lade Viser eller tale Ubeqvems•Ord om eller 
mod nogen her paa Godset«. 

Saaledcs blev Orden, Velstand, Dyd o~ gode Sæ, 
der befordret af Bondesonnen, Godsejer So ren T an g 
til Timgaard. 



SMELTEGRUBER 
FRA JERNUDVINDING 

A f H. K. Kristensen. 

Som tidligere omtalt her i Aarbogen °) blev der i 
Sdr. Vium i 1932 fundet baade Jernslagger og Myre
malm i en Hustomt fra Folkevandringstiden, og sam• 
ticlig blev der i Forbindelse hermed paavist en Smelte
plads for Jernudvinding af Myremalm tæt syd for 
Hustomten. De store Slaggeblokke, man fandt paa 
denne Smelteplads, hører til en Gruppe, der maa være 
smeltet i en af d e almindeligt fo rekommende i Jorden 
nedgravede runde Ovne. 

l Marts 1935 meddelte Gaardejerne Brodrene 
Knudsen, Vejrup, Sdr. Vium Sogn, mig, at de var 
stodt paa en ]\·\ængde Jernslagger i deres Mark. 
21. Marts foretog jeg da sammen med de to Gaard• 
ejere en Undersagelse af Stedet. D ette ligger 500 m 
sydvest for T om ten af Oldtidshuset eller ca. 250 m 
fra den tidligere fundne Smelteplads, men adskilt 
fra denne ved en Lavning med et lille Vandlob. 
Naar Forekomsten overhovedet er bevaret til vore 
Dage inde i en gammel Landsby, skyldes det nok 
udelukkende, at en gammel Byvcj er gaaet hen over 
Stedet. H verken syd eller nord for denne Vej fandtes 
der Slagger. Nu var Vejen imid lertid nedlagt, og ved 
at ploje den havde man gjort Opdagelsen. Jeg afstak 
da et Felt t il Undersagelse et halvt Hundrede m vest 

•) 1934, Side 83- 100. 
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for Brodrene Knudsens Gaard. Forst fjernedes Ploje' 
laget. Herunder viste Jorden sig straks aske• og træ• 
kulblandet og indeholdende Jernslagger; ca. 15 cm 
dybere nede viste Undergrunden sig. 

Ingen af Slaggerne kunde dog tilnærmelsesvis maale 
sig med de store cylinderformede Blokke fra Pladsen 
paa den anden Side Vandlobet. Der fandtes ikke en• 
gang Brudstykker, man med Sikkerhed kunde sige 
stammede fra en saadan Blok. De kunde nok være 
blæret, men havde kun sjældent Hulrum med Træ• 
kul eller Aftryk af Trækul, saadan som de findes al• 
mindeligt i de store Blokke. Paafaldende mange af 
Slaggerne her tilherte en A ad, skaalformet T y pc, for• 
oven 10-20 cm i Diameter, paa Midten 5-12 cm 
tykke, foroven var Y derrandene i Almindelighed op• 
staaende. De var haardtbrænd!e, tit med Glasur 1 

sorte, blaa e11er rødlige Farver. Ogsaa den An 
Slagger er velkendte. Det er den Slags, som man me• 
ner er dannet i en snæver Grydeovns halvkugle• 
fonnede Bund.') Desuden fandtes der graalige Slag• 
gestykker, der vist indeholdt smeltet Kvarts. og nogle 
mindre, ildskornede Sten eller Skærver. 

Ved Undersageisen viste det sig snart, at der i den 
vestligste Del af Feltet fandtes en sva~ kedelformet 
Nedgravning eller en flad Grube, forsænket indtil 
40 cm ned i Undergrundssandet. Omkredsen foroven 
dannede en Cirkel med en Diameter paa 180 cm. Den 
var fyldt med en lignende Blanding af f\'\uldjord, 
Slagger, Aske og Trækulstumper som Omgivelserne 
oven og uden for. Hertil kom endvidere Klumper af 

1
) Niels Nielsen: Studier over Jernproduktionen i Jylland, 

126. Rasmus Mortensen: Jysk Jærn, 168 U yske Saml. 5. Rk. 
IV 91 - 213. 
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brændt og ubrændt Ler. I den vestlige Del af Gru' 
ben laa der direkte paa Undergrundssandet et 5 cm 
tykt Lag brændt Ler og mindre Partier forekom hist 
og her ligeledes hvilende paa Undergrundssandet, 
men det dannede ikke nogen sammenhængende Be' 
klædning eller Foring. H erover laa der et 4-6 cm 
tykt trækulblandet Muldlag. Laget naaede ikke helt 
op til Overkanten. Over det laa der atter et ca. 5 cm 
tykt Lag væsentlig Sand, det meste mærket af Tid. 
Det dækkede heller ikke hele Gruben.- Vestligst i 
det trækulblandede Muldlag fandtes 3 forrustede, 
sømlignende jernstykker. 

Undergrundssandet var gult, men under en stor 
Del af Gruben havde det i en Dybde af J- JO cm en 
rødlig Farve, antagelig en eller anden Folge af Ildens 
Virksomhed. 

Kun 30 cm ost for Gruberanden fandtes en ny 
Grube, men af en ganske anden Art, baade for oven 
og for neden, 50 cm dyb, med flad 40X 50 cm breå 
Bund og uden Spor af Lerforing. Den var tæt fyldt 
med samme Slags smaa, skaalformede Slagger, som 
før er omtalt. 
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Den forste Aade Grube minder meget om nogle 
tilsvarende Ildsteder, som Professor Gudmund Hatt 
1935 fandt sammen med Oldtidsagre i Fogstrup i 
Nærheden af Silkeborg.~) De var flade og lerforedc, 
men ikke grubeformede. D en storste var 3,5 m i Dia
meter og indtil 12 cm dyb, og heri var der anbragt 
et Lag Ler. En anden havde en Diameter paa ca. 
1,25 m med et indtil 12 cm tykt Lerlag, to andre var 
endnu mindre. Med U ndtagelse af den mindste, der 
kun var forsænket i Muldlaget, har man, da de blev 
anlagt, fj ernet Muldjorden det oaagældende Sted, 
gravet en Rad Ford ybning i Undergrundssandet og 
heri anbragt Lerlaget. Ganske det samme har været 
Tilfældet i Sdr. Vium, blot har man her gjort Fo r" 
dybningen svagt kedelformet, saa den er blevet be• 
tydelig dybere i Midten. 

Professor H att finder det ikke muligt at forklare 
de »flade, lerforede Ildsteder paa Fogstrup Hede an• 
derledes end som H erder, hvor Jernmalmen har væ• 
ret underkastet en saa stor Ophedning, at der dan• 
nedes flydende Slagge«. - Rasmus Mortensen hæw 
der derimod, at Ildstederne i Fogstrup ikke er H er• 
der, men Risteanlæg. Mortensen mener, at Ternalder• 
folkene her til Lands forst har ristet Myremalmen, 
før de gav sig i Lag med selve Reduktionsprocessen. 
Saadan har norske og svenske Bonder baaret sig ad 
i historisk T id. Professor Hatt har imidlertid ogsaa 
taget den Mulighed i Betragtning, at disse Ildsteder 
var Risteanlæg, men har afvist den, da der til en 
Ristning ikke behovedes saa hoje Temperaturer, og 
da der findes saa mange Jernslagger paa H erderne, 
hvoraf en stor Del tilmed er fastbrændte i Lerfladen. 

1
} Aarb. f. n . Oldkyndighed og l list. 1936. 19 ff. 
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Mod dette fremfører Rasmus Mortensen, at disse 
Slagger er lette og netop fremkomne ved Ristningen, 
og »det omtalte Sand• og Lerlag i Baalenc stammer 
sikkert fra Ristningen: nedfaldet Materiale, oprinde• 
lig indeholdt i Myremalmen. Saaledes vil det netop 
falde- først Sandet, derefter Leret«. a) 

Hertil maa jeg imidlertid sige, at saadan ligger det 
ikke. Lerlaget ligger nederst mod Undergrunden. Saa~ 
dan fandtes det i Fogstrup, og saadan fandtes det i 
Sdr. Vium paa de Steder i Gruben, hvor det brændte 
Lerlag laa paa sit oprindelige Leje. Rasmus Morten• 
sen maa enten kun have tænkt paa den tredie Herd 
i Fogstrup, hvor det brændte Lag mest bestod af 
Sand, lidt lerblandet foroven, eller ogsaa maa Mor~ 
tensen have opfattet det ildpaavirkede Undergrunds,. 
sand lige under Lerlaget som ikke værende Under• 
grundssand, men nedstyrtet Materiale. - En saadan 
Fejltagelse er ikke mulig, i hvert Fald ikke i Sdr. 
Vium og sikkert heller ikke i Fogstrup. Var det ned~ 

styrtet Materiale, vilde det have dannet en ganske 
anderledes Grænse mod Undergrunden, og Grænsen 
mellem dette og Leret vilde ikke have været saa 
skarp. Jeg kan derfor ikke opfatte det flad e, grube~ 
formede Ildsted i Sdr. Vium som et Ristningsanlæg. 
Det maa være en Herd, en primitiv Ternudvindings~ 

ovn. 
Forøvrigt stemmer Herden i Sdr. Vium endnu 

nøjere overens med en Type, der er fundet i Våster" 
gOtland: en simpel lerforet Grube, ca. 1 m i T vær~ 
maal og 40-50 cm dyb, som man ogsaa mener er 
en primitiv Jernudvindingsovn.4

) 

3
) Rasmus Mortensen: Jysk J ærn 176. 

4
) John Nihlt!n: Studier rOrande aldre jarntillvcrkning, 56.68 
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Under Optagningen af den smeltede Masse har 
Lerforingen været udsat for Ødelæggelse, idet Mal .. 
men har brændt sig fast til Leret; dette er antagelig 
en af Grundene til, at Lerforingen i Sdr. Vium var 
saa uordentlig og ødelagt. Det askeblandede Lag og 
Sandet i Gruben maa være bragt ned i den, efter at 
den er tømt for Malm. 

Den cylinderformede Grube er formodentlig en 
Jordovn. Disses Gennemsnitsdybde angiver Morten .. 
sen til at være ca. 70 cm og Diameteren 50 cm. 

De mange smaa, skaalformede Slagger viser aaben" 
bart, at der i N ær heden har været anbragt en Ler" 
gryde, hvor Udsmeltningens sidste Akt foregik. Men 
det lykkedes ikke at finde Gryden eller Dele af den. 

Saaledes er her da Vidnesbyrd om tre forskellige 
Slags Jernudvindingsovne paa samme Plads.- Des" 
værre lykkedes det ikke at finde Skaar eller lignende, 
som kunde tjene til en Datering. Men da Pladsen 
ligger saa tæt ved den tidligere fundne Smelteplads 
og Folkevandringstidshuset, er det vel sandsynligt, at 
det er i Folkevandringstiden, man her har »gjort 
Jern«. 
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Det er Meningen i Aarbogen efterhaanden at omtale nyudo 
komne Bøger med lokalhistorisk Stof fra Amtet. Her nævnes de 
Bøger, der er kommen det s idste Aars Tid, for saa vidt jeg har 
Kendskab til dem. 

Museumsforstander H. P. Hansen har i Serien »Danmarks 
Folkeminder« udgivet en stor smuk Bog: l:> Hyrdeliv paa I-leden«. 
Det er en Bog, der har vakt megen Opsigt landet over, især 
ved den sagkyndige og ædruelige Maade, hvorpaa den bedøm• 
mer Hyrdedrengens Kaar. Bogen, der er et Mosaikarbejde med 
utallige Smaatræk, som tilsammen giver et troværdigt, til Tider 
gribende Billed<', af de smaa Hyrdedrenges Liv, koster i Bog• 
handelen 7 Kr. 50 Øre; men ved at indmelde sig i Foreningen 
» Danmarks Folkeminder« faar man den og endnu en Bog for 
4 Kr. 50 Øre. - Adresse; Det kgl. Bibliotek, København K. 

Lærer A l f r e d K a a e: » Timgaard den røde«. Bogen begynder 
med en kort Skildring af den gamle Herrcgaard; men Hoved• 
indholdet er en Række smaa Fortællinger, hvortil Stoffet er hen, 
tet fra Timgaard Birks JustitsprotokoL Det er dog ikke tørre 
Referater, tværtimod , Beretningerne fremtræder i livlig og farve• 
rig Form, og det er lykkedes Forfatteren at træffe det Vestjyske 
paa en Prik. Bogen, der er paa 1:16 store Sider, faas fra Forfat• 
teren for 4 Kr. 50 Øre. - Adresse; Kronhedcn, Ulfborg. 

Lærer Kaae har i en Bog »fra Vedersø« samlet forskell ige 
gamle Ting. De r er et Afladsbrev fra 1474, som giver en Fore• 
stilling om, hvorledes Afladshandelen virkede i et afsides vest• 
j ys k Sogn. Saa følger en Sognebeskrivelse fra 1638, det er en 
Indberetning fra Sognepræsten, den handler særlig om Natu r• 
forholdene. Bogens største Afsnit er Præsteindberetningen fra 
1766, hvor Præsterne , Kirken, Sognet o. s. v. skildres ret udfør~ 
li gt. Den faas i Boghandelen og koster 2 Kr. 

En ikke helt almindelig 13og er Petrus Christensen: »To 
Slægtled«. forfatteren er Grosserer i Viborg, men stammer fra 
Borbjerg Skole. Bogen er oprindelig kommet som Artikler i Hol• 
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stcbro D01gblad og fremtræder som Særtryk af disse Artikler. 
llovcdindholdet er Skildringer ,,f forhold og Personer i Bor• 
bjerg Sogn og forovrigt pa.1 llolstcbrocgnen for o. 70 A:~r siden. 
Forf.lltc:rc:n fort,\:llc:r lost og f.1st. O!: pa.1 en mt:gct fornojelig 
,\\.ude f,,ar vi Besked om en Række Forhold i gam le Dage. Bogen 
f.us i Boghandelen for 3 Kr. 50 Øre. 

:~~.\\indesk ri ft om Valgmenighedspræsten K P. Chr. Nielsen i 
Bovling•. Fhv. Friskolelærer J org. Jørgensen Borup, Bov• 
linghjerg, har skrevet en ,\\indebo,~~: om Pastor Nielsen, 8ovling. 
:-.:.ur den for storsteDelen best.ur .1f Citater fra Boger og Blade, 
skyldes det Frygt for, 1111011 Billedet let kunde blive ensidigt be~ 
rost og fortegneto., naar Forf.1ttercn skulde skrive om sin Ven 
og motngeaarige Medarbejder i BovJing Valgmenighed. 1\\en netop 
gennem alle disse Vidnesbyrd fra for~kellige Sider tr,\:dcr Pa.stor 
Nielsens Billede tydeligt frem; og sam tidig faar vi Besked om 
kirkeligt Liv paa Lemvigegnen gennem 50 A.u.- Bogen faas i 
Bogh.1ndelen for 2 Kr. Il. C. Il. 



HISTORISK SAMFUNDS 
VIRKSOM H ED I 1941 

Aarsmedet holdtes paa Hejskolehjemmet i H olstebro den 
16. Februar. lienved 100 fo1cnneskcr var kommet til Stede. 

formanden, t\mtmand Karbcrg, udt:~lte Mindeord om afdøde 
Overlærer Aldal. og idtt Fors,lmlingen rejste sig, sluttede han 
med d •:\:rt-:1 være homs Mindeoa:. 

Til Styrdsen genv.lllgtes de efter Tur <~fgaaende: Skolebestyrer 
J. Jergensen Borup, Red.lkter IL Lilholt og Lærer IL C. Han• 
sen. T Stedet for Ovnlærer Aida! valgtes Lærer E. Jespersen, 
Vinding. Til Revisor genvalf{tes pens. Lærer S. L~:thoOanidscn. 

Dcn:fter holdt Professor P. Skautrup et med Lysbilledu og 
Lydpl.o~der illustreret Foredrag om Holstebroegnens Folkem;llal, 
og Lærer E. Jespersen talte om Fattigplejen i gamle Dage. 

Ved d dterfelgende Bestyrelsesmode genval!ltes Amtmand 
Karberg til Formand og Redaktor Erlang til Næstformand. Til 
Kasserer OEC Sekreta.-r v;algtes Lærer l-lansen. Til Redaktionsudo 
valget v.1lgtes foruden Sekretæren Redaktor Erlang og Lrrer 
Jespersen. 

Somme rmødet holdtes i Stadilden 8. Juni og havde samlet 
u. 200 Delt.1ogere. Det begyndte i Kirken, hvor Museumsinspek• 
tor ved Nation;almuseet V. Hermansen t;alte om Kirkens Histo rie. 
Derefter var der Lejlighed til en T ur til Sondervang, hvor G.1o;aro 
dens Ejer, Jeppe Jensen viste rundt og gav en forfriskning til 
Deltagerne. 

Mødet fortsattes i Forsamlingshuset, hvor Træhandler Peder 
Jensen fortalte gamle Minder om Stadil, og hvor Museumsin• 
spekter Hermansen talte om danske Kirkebygninger. 

t'\odet var begunstiget af det herligste Sommervejr- og det 
h;avde, som Formanden sagde ved Afslutningen, været en ud• 
bytterig Dag. H . C. H. 

Alle H en"endelser til Historisk Samfund bedes sendt til Sck• 
retæren ; Adresse: Trabjerg Skole v. ll o lstebro. 
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· Regnskab for Ringkøbing Amts historiske Samfund for 1940. 

Indtægt: 
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I Sparekassen ................ · . . . . . , .. . 
Overført fra 1939 .•..........•. •. ..• . . 
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· Leritvig Bank . . .. , ... . . ..... : . 25 00 
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RingkØbing Bank . . . . . . . . . . . . 25 ·00 
Ringkøbing Landbobank ..... · 50 00 
Holst~;br9 Bank .. .. ........ ,. 25 00 
Sparek.' for Lemvig og Q.megn 25 00 
Ringkøbing og Omegns Sparek:. 25 00 ''' 

, "Holstebr9 ·Sparekasse .... ·~ . . . 50 00 
Skjern Sparekilsse . . . . . . . . . . . . 20 00 

Kr. l Ø. 

2612 30 
183 ,82 

2217 00 
67 50 
18 00 

155 00 

j 
l 

Salg af Aarbøger (især ældre) .. . :. . . . . 142- 24 1 

Salg af Sanghæfter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 '25 

Udgift. Kr. 

Foredragsmøder . . .. ... ·, .... ... .. .. .. .. . 
Forfatterhonorar ..................... . 
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Aarbog~Jis 'Trykning ·og Hæt~ning . ... . 
Billeder ·og Klicheer ' ...... ... : .· . .. . ·: .. .-
Postp.enge .og Konvolu,tter .. . .' ... , . .. .' . . 
Kundgørelser i Bladene . ' ... . .... .. . .. . 
Afgift til dansk hist. F<i:llesforeniri'g . . . ,:. 
Bogindkøb ......... · .. . ........ , ......... . 
Sekretærens og , Kassererens, I.;Øn . . 1 • 1 • • 

Andre ,U d gifter. , ........ , .... \" .. ) . . . 
Beholdning 31. Decemb,i:r 1940: . 

,, . I Sparekassen ................ · ...... ..... . 
' At overføre til 1941 .... . ... ......• .. . 

1327 
171 

' 281 
105 

. '46 

'* 300 
56 

2609 
374 

ø. 

00 
00 
00 
70 
81 
17 
06 
75 ' 
00 •, 
80 

19 
98 

Ulfborg Sparekasse ........ -~25·1'1 00 315 00 

Godtgj
1
orte Portoudgifter . . . . . . . . . . . . . . - l ?3 ' 90 

Indvundne Renter ............ ~~~~ , 
- . [[6006 ~ 

' ' . ~~!46, . 
Ttabjerg ,Skole, 5 .. Februar 1941. 

( 
H. C. Hansen, 

Kasserer. 

Ovenstaaendc; Regnskab er revideret aTundertcgncdc; Kassebogen 
Kassebeholdningen· er .forevist,, og iøvrigt er intet fundet at be,mærke. 

Holstebro, 6. 'Februar '1941. S.' Leth Daniels~n. 
_..!., , •. > • 

er sammenholdt med Bilagene, 

' l\. Kr. Kjeldahl. ·' 
< '' 

;:., d 

(~ ·. 
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