
Claus Rønlev
Slægtsforskning

Denne søgbare PDF-fil er downloadet fra min 
personlige hjemmeside www.ronlev.dk.

Det er tilladt at dele PDF-filen med andre, da der 
ikke er ophavsret til titlen.

Besøg www.ronlev.dk. Måske er der andre af 
mine flere tusinde artikler og scannede bøger, 
der har interesse.

Mange venlige hilsener

Claus Rønlev

http://www.ronlev.dk
http://www.ronlev.dk


TIMRING SOGN.



KONRAD UNDERSTRUP

TIMRING SOGN

I KOMMISSION
HENRIK ERICHSENS BOGHANDEL

HERNING 1929

Digitaliseret af Claus Rønlev



Eksprestrykkeriet, Herning.



FORORD.

For en Del Aar siden blev jeg af flere Mænd fra Vild- 
bjerg-Nøvling-Timring opfordret til at skrive om disse 3 
Sogne. Se Indledningen til Vildbjergbogen.

Denne Bog om Timring skulde jo have været ud for 
længe siden, forskellige Omstændigheder har gjort, at den 
først kommer nu. Og jeg beder alle, som i Utaalmodighed 
har ventet, at være overbærende i deres Dom over mig. Selv 
mener jeg, at Bogen har vundet betydeligt ved ikke at ud
komme for Aar tilbage. Som man ser, er denne Bog betyde
lig fyldigere end de 2 foregaaende, her er flere Sider og ikke 
saa lidt mere paa hver Side end i Vildbjerg og Nøvling 
Sogne, men Timring har jo ogsaa sin Herregaard, der har 
taget ikke faa Sider. Alle 3 Bind kan jo udmærket indbindes 
i en Bog.

Og saa takker jeg alle dem, der ved Penge eller paa an
den Maade har hjulpet med, at Bogen kan komme frem. Jeg 
skal kun nævne Historisk Samfund for Ringkøbing Amt og 
Den Grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse, sidst
nævnte med 300 Kr.

Brændgaard ved Herning, I. September 1929.

KONRAD UNDERSTRUP.
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Sognets Navn.
Timring eller Temm-ering har jo nok sit Navn efter 

Aadalen gennem Sognet og er vel sammensat af Temmer 
og Eng; — ing eller inge hører til vore ældste Endelser 
i Stednavne, og i Sognets Stednavne fremkommer det kun 
i Navnet Timring.

En Dag i Høsletten 1904 faldt en vældig Tordenbyge 
oppe i Rødding og deromkring, nijen det regnede ikke saa 
meget ud for Trostrup Miark, at det kunde bløde et Skjorte
ærme. Men gennem Aadalen kom væltende en indtil 2% 
Alen høj Flodbølge, den kom sindig, men kunde høres viden 
om. Mange var hjemme i Middagsstunden, men da de erfa
rede, at Vandet var i Anmarch, kom de hurtigt ned i Engene, 
for at redde, hvad de kunde af deres Hø.

Med Vandet kom Klædningsstykker, River m. m., men 
da især løs Hø og Høstakke. I Førstningen dukkede disse 
somi Ænder under æ Spong ved Mølsted, men da Vandbølgen 
blev højere, gik Stakkene oven over og knækkede Rækværket 
somi ingen Ting, siger Anders Mølsted. Somme Steder sam
ledes mange Læs Hø og andre Ting. For Peder Nybo paa 
Møltrup tog Vandet 45 Læs Hø, og 15 af hans Høveder 
reddede sig i Land ved Svømning.

Bropillerne i Møltrup Bro væltede med vældige Brag, 
og Vandets Larm og Brusen vtar! saa stærk, at det hørtes 
helt ud i Vestersognet, og mange kom til Stede for at erfare, 
hvad der var paa Færde. I flere Dage kunde der ingen 
Færdsel foregaa over Bioen.

I gamle Tider, skal vi sige for 1000 Aar siden, da der 
sikkert var langt mere Skov langs med Rødding og Møltrup 
Aa end nu, lad os da tænke os, at der da er kommen en 
endnu stærkere Flodbølge end i 1904, og at den har taget bl. a. 
mange Træer med sig. Da Vandet igen er sunket, har man 
set mange Træer m. m. ligge skyllet op paa Engene. Det 
vi kalder Tømmer, kaldte man vel den Gang som nu her 
for Temaner, og naar æ Temmer er skyllet op paa en Eng, 
saa har vi jo Temmer-eng eller Timring.
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Ja, hvem der ikke er tilfreds med denne Tydning, har 
jo Lov at digte sig til en bedre.

Sognet i Almindelighed.
Timring Sogn ligger i Ulfborg Herred, men hører under 

Hammerum Herreds Jurisdiktion. Kirken ligger 2 Mil Vest

for Herning. Sognet omgives af Sognene Vildbjerg, Nøvling, 
Snejbjerg, Vorgod, Brejning, N. Omme og Vinding.

Fladeindholdet er ifølge Trap 11,992 Tdr. Land med 80 
Tdr. Hartkorn; der gaar altsaa ca. 150 Tdr. Land paa hver 
Td. Hartkorn, men godt en Trediedel ligger ogsaa endnu i 
Hede. Sognet har en Længde af ca. 2 Mil, og en Bredde 
af ca. 1 Mil.

I Sognets østlige Del løber Møltrup eller Vorgod Aa 
mod Syd og allervestligst har vi Abildaa, der løber i Vorgod 
Aa ved Baride. Af Bække er der mange i det store Sogn, 
og de fleste har deres Udspring fra Skovhjergaasen.

Igennem Sognet fra Nord til Syd gaar den mægtige
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Skovbjerg Bakkeaas, der har givet Navn til den saakaldte 
Skovbjerg Bakkeø, hvorpaa bl. a. Timring Sogn ligger. Aasen 
er paa det højeste Sted over 300 Fod over Havet. Og den 
mægtigste af Trehojene paa Aasen er endog 323 Fod (101 m). 
Herfra kan inan se Solen skinne paa Ringkøbing Fjord ved 
Aftenstid, og ud imod Viborg kan man se Stendalsgaard 
Plantage. Der er i det hele en vidunderlig Udsigt herfra 
til alle Sider, hvorfor man ogsaa om Sommeren ser mange 
Mennesker lier, som nyder Udsigten. Stierne op paa den 
mægtige Kæmpehøj er ogsaa svært slidte.

Ved Brikshus allerøstligst i Sognet er ogsaa et smukt 
Bakkeparti paa 211 Fod over Havet.

Timring er et interessant og ejendommeligt Sogn, men 
det er det ikke alle, der synes. Den Dag, Pastor Munck fra 
Møltrup blev begravet, kom jeg til at følges med en intelli
gent Mand, som oprindelig var fra Timring. Vi kom i Sam
tale, og jeg maa have sagt, at Timring var et kønt og inter
essant Sogn. Han kunde imidlertid ikke se noget kønt i 
sit Fødesogn. Jeg sagde bl. a.: Se paa denne Aadal under 
Møltrup og længere i Syd, eller se Brikshus og Trehøjene. 
Nej, han kunde ikke indrømme, at der var kønt i Timring, 
det maatte han ærligt sige.

Efter sidste Vurdering til Ejendomsskyld er der i Sognet 
af Agermark 6474 Tdr. Land, Eng 269 Tdr. Ld., Plantage 
776 Tdr. Ld. og Hede 4158 Tdr. Ld.

Ved sidste Tælling var der af Heste 434, Hornkvæg 2418, 
Faar 320 ojg Svin 2030.

Befolkningen var 1925: 1181, 1801: 197, 1850 : 361, 1901: 
914. Ved Folketællingen 1928: 1185.

Aar 1928 blev der i Timring Sogn født: Af Mandkøn 25, 
af Kvindekøn 16. Døde: Af Mandkøn 7 og af Kvindekøn 2. 
Ægteviet 8 Par. (Et Par blev borgerlig gift). Der konfir
meredes 20 Drenge og 8 Piger. Altergæsternes Antal var 826.

Naar Folk fra stærkt befolkede Egne læser en saadan 
Sognebeskrivelse, falder de ofte i Forundring, over saa faa 
Folk her bor paa saa stor en Flade. Her maatte kunne bo 
mange flere, synes de. Og det kunde der ogsaa, thi meget 
af Jorden er ret god. Men man maa jo huske paa, at mindst 
en Trediedel endnu er Hede, og her findes jo ogsaa mange 
magre Jorder, og i den vestre Del af Sognet er der Mangel 
paa Mergel. Bredkær Mergelbane gik i sin Tid helt ud til 
Tiphede, og havde den vedble ven at gaa, og Mergelen var 
kommen ned i rimelig Pris, vilde det sikkert hurtigt have 
forandret Sognet herude.
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Man behøver i hvert Fald ikke at ekspropriere Jord i 
Timring, den er til at faa til en meget rimelig Pris.

Hederne.
I første Udgave af Trap og andre Steder læser man om, 

at % af Timring Sogn er Hede. Som man ser af omstaaende 
er nu kun godt % Hede- Der, er jo i de sidste Par Menne
skealdre opdyrket og plantet meget.

Men staar man paa Storhøj ved Brikshus eller paa Tre- 
højene og skuer ud over Sognet, faar man dog det Indtryk, 
at det er et ægte Hedesogn-. Men det maa ogsaa indrømmes, 
at den høje og brede Skovbjerg Aas egner sig ikke særlig 
til Dyrkning.

Skovene.
Engang har der sikkert været megen Skov i Sognet. 

Flere Stednavne vidner derom; vi kan nævne: Skovbjerg 
i Vest, Skovsbjerg i Øst, Træbakke, Riis, Birkmase o. s. v. 
Ved Bjerregaard meldes om Krat i gi. Dage.

Den største gi. Skovrest (Egekrat) hører til Tipliede. 
Her har vi æ Luund paa ca. 10 Tdr. Ld. oppe paa Aasen. 
Længere nede mod Gaardene liar vi flere smaa Rester af 
Egeskov.

Det næststørste Egekrat er ved Brikshus, ca. 4 Tdr. Ld. 
Nord for Gaarden og en Del Egepurr Syd for.

En Snes Tdr. Ld. er dog det hele, vi har endnu af de gi. 
Egeskove. Men nu har vi jo Granskove paa en 800 Tdr. Ld.

Vandløb, Vadesteder og Broer.
Af alle Vandløb i Sognet er Møltrup Aa eller Vorgod 

Aa den betydeligste og interessanteste. Det er skønt at se 
om Sommeren, naar Engen staar i fagreste Grøde, ogsaa i 
Flod-tiden, naar Vandet strømmer højt op over Engene, er 
det et friskt Syn at se. Om jeg nu kendte Aaen lige saa 
godt som Løvenaa i Ørre, mit Fødesogn, saa vilde jeg maa- 
ske beskrive hvert et Høl m. m. Men da jeg ikke gør det, 
bliver Læseren forskaanet herfor.

I gamle Dage var der jo ingen Broer over Vandløbene, 
men man kørte igennem de kendte Vadesteder. At dette 
kunde lade sig gøre, kan vi nu ikke godt forstaa. Det kunde 
ogsaa være farligt ved Højvande, og næsten hvert betydeligt 
Vadested har sine Historier om farlige Tilfælde i Flodtiden. 
Men naar der ikke var Højvande, gik det udmærket; He-
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stene var vant til at gaa igennem dem, og var Vandet varmt, 
var det ligefrem en Lyst for dem at gaa igennem Vadet, 
som de gerne standsede i for at drikke.

Naar et Vadested stadig bliver brugt, ser det altid mere 
grundt ud end naar det ikke bruges, da hæver Jorden sig ved 
Siderne og Vandet synes at være dybere nede. Disse gamle 
Vadesteder over Aaer og Bække er interessante, de fleste er 
nemlig flere Tusind Aar gamle, allerede før m,an fik Vogne 
passerede man gennem dem; saa længe Egnen har været 
beboet, har Menneskene søgt Samkvem, og for at komme over 
Vandløbene, har de fundet de haardeste og grundeste Ste
der i dem og udbedre! dem med Kampesten i Bunden.

Tænker vi saaledes paa Vadestederne ved Møltrup og 
Riis og Vadet mellem; Mølsted og Ahle; vi kan være vis paa, 
at de er flere Tusind Aar gamle.

Nu er der jo Broer ved de fleste gamle Vadesteder, 
mlen disse ses gerne ved Siden af. Først 1885 blev der 
slaaet Bro ved Riis. Broen ved Møltrup er antagelig slaaet 
et Hundrede Aar før.

Da Møltrup skal sælges 1813 staar der i Konditionerne: 
Af Broen svares Bropenge (ca. 30 Rigsdaler kom der aarlig 
ind) efter et allerniaadigst Privilegium fra Aaret 1789, for 
hvis Fornyelse Køberen selv haver at drage Omsorg. Dette 
Aar er Broen antagelig bygget. Ved Folketællingen 1787 
nævnes intet Brohus.

Vejene.
Et saadiant Hedesogn gemmer en Mængde gamle Veje, 

og de er saare interessante, mange af disse Hedespor er Tu
sinder af Aar gamle, nogle fra den Tid de første Vogne 
kom i Brug.

Den gamle Adelvej fra Øst til Vest: Horsens—Ringkø
bing-Vejen, er nu saa grundforbedret, saa der ikke er meget 
ved den somi gammel Vej betragtet. Over Tohøjene er dog 
en Mængde gi. Vejspor bevarede, som gik ad Nørgaard i Tip
hede. Senere lagdes Vejen om ad Trehøjene.

En anden gi. Vej gik fra Vadet ved Riis forbi Tarp og 
Tinghøj i Vest, en Del af de gamle Spor er her bevarede. 
Men endnu mere befærdet var Vejen over Riis og Birk- 
mose ad Barde. Da Niels Andersen i Birkmose for nogle 
Aar siden opbrød et Par Tønder Land Hede Nord for Gaar- 
den, var det næsten ene gamle Veje.

Øst for Aaen ses ogsaa mange af de gamle Veje i Heden. 
Saaledes Vejen fra Grimstrup ad Vadestedet ved Mølsted og
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Ahle. En ældgammel Vej gaar fra Mølsted forbi Skanserne 
og Trostrup ad Brikshus og Kvindvad. Den gamle Vej fra 
Grimstrup ad Snærlunddal og Snejbjerg har været flankeret 
af en Mængde Gravhojc, hvoraf de fleste ses endnu. Den 
bedst bevarede Hede vej i Sognet er dog Adelvejen fra Hol
stebro over Trehojenc til Barde og ad æ Sønden. Til Kørsel

Afbrændt Hede ved Trøstrup med over 30 Vejspor.

er den Vej dog nok mindre benyttet end til Drivervej. Her 
kom store Studedrifter og drog Syd paa.

— Det var en herlig Majdag, at L. Chr. Spandet korte 
mig fra sit Hjem over Birkmose og Ahle ud til Abildaa ved 
Barde. Derfra fulgte vi saa Adelvejen den lange Strækning 
hen mod Trehojene. Det var en prægtig Tur ad de gamle 
Hedespor, som for det mfeste er bevarede, og fra Aasen var 
der den herligste Udsigt baiade i Øst og Vest. Abildaadalen 
er en mægtig Dalsænkning, som rigtig ses her oppe fra.

Af og til sprang en Hare op eller man forskrækkedes af en 
Agerhøne. Her er gode Jagtdistrikter, Urhøns holder ogsaa 
til her.

Baade i ny og fjerne Tider har der raset Ildebrande her. 
Flere Steder ses, hvorledes Ilden bar fortæret alt, ogsaa Muld
laget, lige til det klare Sand. Saa danne Steder varer det 
mange Aar for der bliver lidt Muld igen, men der er jo altid
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nogle Planter, som kan gro hvor ussel Jorden er, og som 
prøver paa at »klæde Fjældet«. Somme Steder kører man 
igennem Smaaskove af Gran og Bjergfyr. Et Sted kører man 
over Møltrup Drift. Herud paa Møltrup Hede drev man 
jo i ældre Tid Studene fra Møltrup, her har vi betegnende nok 
ogsaa Sludvad. Henne ved Knipsdal paa Najbjerg Mark 
viser endnu Spandet tydelige Mærker i Jordsmonnet fra 
Istiden.

Paa Turen besøgte vi Johs. Sørensen i Lundager paa 
Birkmose Mark; en driftig Mand. I hans Tørvebund tæt 
ved Gaarden ligger en stor Træstamme og vidner om gi. 
Skov paa disse Kanter.

Johannes Sørensens Fader, Marinus Sørensen (75 Aar) 
fortalte om Opdyrkningen af Egnen. Hans Fader havde 
begyndt i Omme Fjalde, Vest for Abildaa. Og Pæ Hus 
havde begyndt paa Møltrup Hede her tæt ved. Nu er der 
16 Ejendomme paa, Møltrup Hede og Arealet er ret stort 
til hver.

At vore ældgamle Fdrfædre ikke har været daarlige 
til at afstikke Veje ser vi af, at Nutidsvejene følger de samme 
Linier som de tusindaarige gamle Veje gjorde.

For nogle Aar tilbage hørte man megen Tale om den 
kommende Jernbane fra Skjern og Videbæk over Timring 
og Vildbjerg ad Skive og man var jo spændt paa, hvor Sta
tionerne skulde ligge. Nu, da det vrimler med Biler alle
vegne, tales der ikke om Banen.

I Timring er ca. 10 Mile offentlige Veje, som kommunalt 
set ikke er lystelige at holde i Stand, og det forlanger Folk 
nu, ellers klager de til Amtet, som giver Klagerne Medhold.

Gravhøjene.
Hederne fortæller os meget om> hvordan her saa ud 

for et eller flere Tusind Aar siden. De gamle Veje er inter
essante og mange af disse ældgamle Vejenet burde fredes. 
Ploven skulde ikke alle Steder have Lov at gaJa.

Og Heden gemmer Gravhøjene eller Kæmpehøjene. 
Højene kan jo ogsaa der ofte være medtaget af Gravrøvere, 
men de er ikke udkørte, som ofte er sket paa den dyrkede 
Mark. Engang tænkte man ikke, at disse mange Høje, der 
som Muldvarpeskud ligger spredt paa det danske Land, 
kunde være flere Tusinde Aar, nu ved man at de kan være 
4000 Aar gamle og maaske mere. Naar man i sin Levetid 
har kendt en Kæmpehøj, har man jo ogsaa erfaret, at den 
ikke har forandret sig det mindste.
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Da Timring er et udpræget Hedesogn, er selvfølgelig de 
fleste Gravhøje bevaret her. Og det er her som andre Ste
der, de ligger gerne ved de gamle Veje. Der er dog en 
Del, som vistnok er lagt for at tage sig ud i Landskabet; 
dertil er intet at sige. Nu vil vi jo ogsaa gerne lægge vore 
Mindesmærker, saa de kan ses af Folk.

I Nationalmuseets første Afdeling findes Optegnelser om 
de jordfaste Oldtidsmærker i Timring Sogn, affattede i 1903. 
De gælder ialt 95 Punkter. Tillige er Optegnelserne vedlagt 
et Kort, hvor Mindesmærkernes Plads ses.

I Nationalmuseet har jeg gjort lange Uddrag om disse 
Høje, og det var min Mening, at det hele skulde været 
brugt her*), men jeg finder dog, at dette vilde blive for 
vidtløftigt og trættende for Læseren, og jeg foretrækker der
for at nøjes med et Uddrag.

Nogle Høje er nævnte under Gaardene. Højbeskrivel
serne er ordnede efter Matrikelsnumrene.

Først beskrives Højene paa Timring Sogns Hede m. m., 
det vil sige alt Vest for Aaen saanær som Møltrup. Der 
begyndes med Moesgaard, Kirkegaard, Tiphede, Riis, Bjerre- 
gaard, Kjærgaard, Najbjerg By, Birkmose By, Feldhjerg og 
Lille Riis.

Hver Højs Højde og Diameter er opgivet. Næsten alle 
Høje ligger i Lynghede. Størst er Nr. 27, som er den højeste 
af Trehøjene, der ligger paa Najbjerg Mark. Den beskrives 
s'aaledes:

Nr. 27, Matr. Nr. 7, 3,80 Mefter høj, 28,50 M. i Diameter. 
I Toppen et rundt 4 M. dybt Hul (men tilgroet), hvortil en 
lidt dyb Indgravning fører fra Øst. Ellers velbevaret. I 
lynggroet Hede, fredlyst.

Det omtalte Hul er nu jævnet.
Høj Nr. 30 paa Najbjerg Hede (Matr. Nr. 8) en ganske 

lav Høj. 8 M. i Diameter. Den har Stenkæme. (Om ingen 
anden Høj i Sognet siges dette).

Nr. 36 og 37 er Tohøjene (Syd for Trehøjene). Højene 
Nr. 47—49 ligger imellem Birkmose og Moesgaard, det er 
Tarphøjene, hvoraf de 2 tager sig prægtige ud fra Timring 
Kirke.

54 Høje er omtalt Vest for Aaen.
Saa er vi Øst for Aaen. Paa Trøstrup Mark er Højene 

Nr. 55—69 alle beliggende i Nærheden af Vejen, der før gik 
ad Snærlunddal og Snejbjerg, nu ad Albæk. Ingen er nævnt 
ved Navn. Men det bemærkes om een af dem (vist om 
Nr. 60), at den for et Par Aar siden blev udgravet uden

*) Nøjagtig Afskrift maa ikke tages.
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Fund. I Toppen et 4 M. stort firkantet Hul til Højens Bund. 
Gravningerne foranledigedes ved, at den ene Ejers Moder 
havde hørt Støj i Højen.

Nr. 70—72 er de 3 saakaldte Møllehøje Sydøst for Trø- 
strup. Den midterste, Nr. 71, er 2,25 M. høj, 18 i Diam. 
I Toppen et dybt Hul, de er fredlyste.

Højene Nr. 73—77 er paa Grimstrup Mark. Nr. 76 er
2.50 M. høj, 18 i Difajn. Det er vist Torvehøj ved Grim
strup Skole.

Højene Nr. 83 og 84 er paa Grimstrup Mølles Mark. 
Nr. 84 kaldes paa Kortet Eenhøj.

Højene Nr. 85 og 86 er de 2 Høje Nordøst for Mølsted.
Nr. 87 ligger paa Elkjær Mark Syd for Møllehøjene, 

kaldet Topbakkehoj, beliggende paa en naturlig Bakke, 0,75 
M. høj, 10 i Diam. Et Par Tørv er borttagne i ca. 0,30 M.s 
Dybde. Paa Toppen et Par Sten som Skelmærke, Hede.

Nr. 88 og 89 ligger paa Brikshus Mark. Nr. 88 er fuldt 
bevokset med Eg. Den kaldes i Udskiftningen for Rishøj.

Nr. 89 er 2,60 M. høj, 13,50 i Diam. I Toppen er et 
5,75 M. stort tilgroet Hul, nu indtil 1 M. dybt. Siderne 
er velbevarede. Lynggroet Hede.

(Det er sikkert den prægtige Høj Sydøst for Brikshus 
med den herlige Udsigt. Den bedste Høj i Sognet næst efter 
den store af Trehøjene).

Resten af Højene ligger paa Møltrup Mark.
Nr. 90 er den paa Timiring Kirkegaard. 2,80 M. høj,

14.50 M. i Diameter. Opad den nordre og søndre Side er 
anlagt en Stentrappe. Foden er omsat med mindre Sten. 
Velbevaret, græsgroet.

Nr. 91 en overplojet Høj, 1,10 M. boj, 18 i Diam. Lig
ger overfor Bols vad men Øst for Aaen.

Nr. 92 er 3 M. høj, 20 i Diam. Fra Nørd er en 4,50 
M. bred Gravning ført ind til Midten, tildels lige til Bunden. 
Her er Karloffelkuler. Lynggroet i Ager.

Nr. 93 er 1 M. høj, 11 i Diam. Højen er velbevaret i 
Hede.

Nr. 94 er den lille Adelhøj, der gør Skel imellem flere 
Sogne.

Nr. 95, sløjfet Høj. Kun Randen mod Øst og Vest staar 
tilbage. Nu 1,35 M. høj, ca. 20—22 i Diam. Ødelagt ved 
Grusgravning. Lynggroet i Ager.

(Det er den sydlige af de 2 Hjortsballe Høje. Nr. 92 er 
den anden).

Saa langt Nationalmuseet.
Sydøst for Timring Kirke er en overpløjet Gravhøj. Og
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Nord for Lille Trøstrup, Nord for Vejen, er ligeledes en over
pløjet Gravhøj.

Beretningen har ikke noget om den lille Tinghøj paa 
pala Riis Mark, Syd for Kirken.

Jeg antager, at der for har gaaet en Vej fra Kirken ad 
Bolsvad, og at der har ligget Gravhøje. Den overpløjede 
Høj Sydøst for Kirken viser Retningen.

Jakob Dahis Hustru i Timring fortæller:
Min Fader ejede 2-Højene og de 2 sydligste af 3-Højene 

paa Skovbjerg. Han havde vældig Lyst til at udgrave dem. 
Han gravede et Kors ind igennem dem. Han fandt for
skellige Stenredskaber fra Oldtiden. Længere oppe Urner og 
Ting fra Broncealderen. I en Høj laa et Skelet. Jeg fik 
et Led af en Finger med hjem, men den smuldrede inden 
vi kom hjem. I en af 3-Højene laa en stor Sten, men 
meget slidt i Bunden, og der oven paa laa en anden. Enten 
en Mølle- eller en Skærpesten for Stenredskaber.

Timring for 300 Aar siden.
Themmering sogen leger udi Ulborg herrit. Først en 

gaard Thipheede, huor der findis først en aa, som kaldis 
Abilaa, en beck som kaldis Therkelsbeck, en bierg som kal
dis Kragbierg, en anden Langmosbierg, Thredingbierg, Skiø- 
deriis Bierg och dali, Stackemosbierg, Skyehye, Threhye; 
Sk.. dail, Skiøderiis bye, en lund kaldis Bianispild lund, och 
saa icke andett uden en dali, kaldis Byrgedall. Nock Birk- 
mose, huor der findis først bierge, en kaldis Steenmose bierge, 
en kaldis Skusbierg, Røenmosbierg, Hiømosbierg, Brabierg 
som mand hører att der banckes udi, Threhye och Steen- 
mosbech och saa icke andet. Noeh Najbierg, huor der findis 
først Pugihye, K.. hye, Kanhye, Ungkarlbierg, och saa icke 
mere.

Noch Felbierg, huor der findis tho becke, en kaldis 
Synderbeck och den anden Felbierg beck, och saa icke mere. 
Noch Biergegaard, huor der findis en bierge, som kaldis 
Thudbierg, och saa inthett andett. Noch Kirckgaard, Mos- 
gaard och Ris, huor der findis inthet uden en beck, som kal
dis Bølsvad. Noch Grimstrup, huor der findis en bierge 
som kfaldis Gilbierg, Gilbierg dal, Gilbierg beck, och en 
rivier, huor der er en Mølle och saa intett andett. Noch 
Thrøstrup, huor der findis en biérg som kaldis Stojbierg 
och Stojbierg lund, Huashye, Troelses vold, Røffuerstoile, huor 
der er en vandspring. Noch Riishye, och ochsaa en anden
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vandspring, nock Trolhye, Thorashye, och saa en liden beck, 
som kaldis Røerbeck, -och saa inthett mere. Noch Mølthrup, 
som er en Adelsgaard, huor der findis norden for en mose 
med adskillig rivier och vandspring, och saa icke andet. 
Kiercken aff de gamle er kalditt Sanct Trab, och findis der 
paa kierckegaard en stoer hye, som er omsaat med nogle 
store steen.

Indberetning fra Præsten 1638. Trykt i Danske Sam
linger, Anden Række, Fjerde Bind, S. 30.

Man begynder her fra Vest i Sognet, hvad der er rime
ligt nok, naar man kommre fra Ulfborg.

Skioderiis bye skal vist være hye (Høj), her har sikkert 
ingen By været.

Her omkring nawnes mange Navne paa Bjerge, Dale 
og Høje, som nu bliver vanskelige for nogen at kende.

Skusbierg er Skovsbjerg ved Birkmose. Trehøje ligger 
endnu ved Østergaard i Birkmose.

Thudbierg ved Bjerregaard er vel nok Bjerget Øst for 
den gi. Bjerregaard ved Pogeskolen.

Boelsvad1 synes at blive forvekslet med Risvad.
Stojbierg er vel nok det nuv. Brikshus, da der nævnes 

en Lund derved.
Her oppe kommer Præsten ind i Nøvling Sogn, hvor 

bl. a. Hvashøj ligger. Hvad Troelses Vold er, vides ikke, 
men i Kløften ved Staldhøj ses Volde. Røffuerstolle maa 
være Røverstalde og maa henpege paa de Jorddynger (Jord- 
stalde), man ser i Kløften Vest for Staldhøj. Her har vi 
ogsaa et Vandspring, som nok før har været stærkere.

Trolhøj og Thorashøj er neppe kendt nu, men den ene 
af dem er maaske Storhøj.

Rivierne Nord for Møltrup hører nu for en stor Del 
til L. Chr. Spandets Ejendom. Interessant er det at se, at 
Højen paa Kirkegaarden har været omsat af store Sten.

Aaen er ikke omtalt. Heller ikke Skanserne ved Trø- 
slrup, saa de har rimeligvis ikke eksisteret 1638.

Minder om Svenskerne i Timring 1658—59.
For det første kan nævnes Skanserne ved Trøslrup. (Se 

under Tros trup).
1671 forærer Ove Blik til Timring Kirke et nyt Alter

klæde i Stedet for det bortstjaalne. Og Jens Dyre forærer 
en ny Messesærk i Stedet for den bortstjaalne.
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Det er sikkert Svenske eller andre samtidige Fjender, der 
har stjaalet i Kirken. Se under Kirken.

Flere Sagn fortæller om Svenskerne. Der siges, at man 
i Svenskekrigen gemte sine Heste i Kløften ved Staldhaj.

Svenskehøllet ved Elkjær. Se under Elkjær.
Svenskerne i Bækgaard. Se Nøvling Sogn Side 62.
Ved Abildtrup laa en Mølle, som blev afbrændt i Sven

sketiden. Efter Sagnet kom Svenskerne fra Tiphede, hvor 
de havde afbrændt Gaarden. Da de havde stukket Ild paa 
Møllen, drog de ad Gullestrup og er sikkert kommet forbi 
Trøstrup.

I Mand tallet for Snejbjerg Sogn 1787 er nævnt Enge l - 
breckt Henr., Husbonde i Nar Helstrup, 45 Aar, Bonde og 
Feldbereder. (Sulkjær).

Fra Helstrup er der kommen mindst 2, som er bleven 
gift i Timlring, af Navnet Engelbreckt, som vi vil se læn
gere fremme. Dette Navn kan man være sikker paa er 
svensk. Under Svenskekrigen blev der hist og her en svensk 
Soldat tilbage; Sygdom kan have gjort det, en Forelskelse 
i en dansk Pige kunde vel ogsaa være Grunden.

I P. Storgaard Pedersen: Ulfborg Herred, S. 221 læses bl. a.:
»Den lille Jens var en vakker og yndig Dreng i sit 13. 

Aar. Han vogtede sine Forældres Kvæg paa Vej vad Mark, 
og der toge Rytterne ham og to Plage og droge til Møltrup 
i Timring Sogn«.

I samme Bog fra Side 220 ff. findes mange interessante 
Ting om Svenskerne og Brandenborgerne i Vinding Sogn. 
(Vinding Kirkebog).

Nedenstaaende fra Karstoft hører jo til Skarrild Sogn, 
men da det ikke er sagt, at dette Sogns Historie bliver skrevet 
for det første, medtages det her. Det giver et godt Indblik 
i den Fattigdom, der fulgte efter Svenskernes Indfald.

Jakob Ulfeld har maaske ejet Trøstrup, i alt Fald var 
hans Søn Jacob Jacobsen Ulfeld Ejer af Gaarden en Tid.

Jakob Ulfeldt til Karstoft i Krigen 1658—59.
Paa Hovedgaarden Nørre Karstoft i Skarrild Sogn i Ham

merum Herred boede under Svenskekrigen Jakob Ulfeldt, der 
nedenfor beskriver sine Lidelser, ifølge Danske Atlas 5. 755 
ligger han begravet i Skarrild Kirke.

Til allerunderdanigst erklæring efter Hans kgl. Majestæts 
naadigste skriftlige befaling dateret Kbnhavn den 4. sept. 
1660 paa huis jeg udi1 denne fejdetid haver udgivet til de
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svenske, allierede eller H. kgl. Majestæts egne Folk, da har 
jeg udi denne tid ikke kunnet udgive noget til nogen af dem 
alle, eftersom jeg, som bor her paa en almindelig strog, hvor 
alle Partier, i hvor de skulde lien udi Landet, paa det næste 
skulle forbi, og jeg desforuden af mange skarns Folk var hos 
fjenderne og andre udspist og ingen synderlig til kvarter er 
bleven assigneret, og derfor været baade de svenskes, kejser
liges, Brandenborgeres og Polakkers daglige rov og bytte, 
hvilke alle har plyndret og frarøvet mig (foruden hvis de 
modvilligevis dagligen for mig fattige mand liar ruineret) alt 
mit bo og boskab, heste og hopper, kretter og fæ, stort og 
smaat, korn og kærne, og intet efterladt uden en bar, øde 
gaard, ja saaledes at jeg fattige mand paa somme tider læn
ger end 6 eller 8 uger har maattet ligge, med gunst at skrive, 
udi det bare halm alene, saa godt som nøgen og sulten, indtil 
at godtfolk forbarmede sig over mig og sendte mig noget 
at ligge paa igen, hvilket dog ikke længe varede, førend andre 
tog det med bort, og har jeg end ikke kunnet blive for- 
skaanet for landsens egne indbyggere, bønder og andre, 
som baade med ryttere, besynderlig de svenske og selv uden 
ryttere dog forklædte udi rytterhabit mig plyndrede nat og 
dag lige ved vore fjender, og ikke levnede mig blot aller- 
ringeste, da eftersom jeg udi al denne tid for armods skyld 
og stor usikkerheds har saa godt som ingen folk kunnet 
holde her paa gaarden og de faa, der kunde stjæle sig til 
imellem plyndringerne lidet at forblive ved gaarden, har dog 
alle øjeblik; naar partierne kom, maat løbe deres kaas at 
forstikke sig udi moser og kiær, saa at ingen mennesker 
kunde blive tilstede uden jeg selv alene, som laa syg og kunde 
ingensteds komme, og derfor ofte maatte lide baade slag og 
alt hvad de vilde gøre ved mig, da kan jeg ikke egenlig vide 
al min skade eller alt hvad jeg har mist, eftersom mig er 
frarøvet alt det jeg har ejet og har derfor maat lide og 
endnu maa lide største armod og elendighed, besynderlig 
efterdi næsten halvparten af mit gods er her for uden ganske 
øde og næsten nedbrudt af onde mennesker og de andre saa 
forarmede, at jeg ingen hjælp hos dem kan bekomme, saa 
Gud véd min armod og elendighed, hvorfor og ingen af alle, 
være sig svenske, kejserlige, Brandenborgere eller Polakker, 
efter at de har set min elendighed, har videre anmodet mig 
om nogen kontribution*) for min person, mens hver taget 
mens her var noget at tage. Af Hans kgl. Majestæts eget folk 
véd jeg mig for min person ingen skade at være tilføjet eller 
*) Bidrag f. Eks. Krigsskat.
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om noget anmodet, videre end hvis uret mine fattige over- 
blevne bønder af rytterne og officerer er tilføjet, og for kom
missarierne klage, eftersom jeg intet havde selv at leve af, 
uden af en officer ved navn Jørgen Kaas Iversen, hvis hustru 
med nogle af hans folk drog til en af mine bøndergaarde og 
der imod min vilje med magt tog den boendes svend bort, 
som var mig nogle bøder skyldig, til at stille ham for paa den 
sidste mønstring til at komplettere hans kompagni med, som 
der sagdes, og dermed skille mig til min forrige nød ved 
samme bøder, hvilket jeg fattige mand, som af alle andre 
tilforn er ruineret, saaledes endnu maa forsmerte og med en 
lang Næse efterse, saa længe saadan gevalt skal gaa for 
retten.

Dette er saaledes min underdanigste erklæring piaa 
samme efterskrevne kgl. missive.

Dateret Karstoft, den 20. Okt. 1660.
Jacob Wllfeldt. 

m p.
(Her efter O. Nielsen i Samlinger til jysk Historie og 

Topografi, 10. Binds første Hefte, Side 6).

I Rigsarkivet findes følgende:
Regnskab for Kop- og Kvægskatten 1678.

Møltrup Offue Blik og Hustru. En Jomfru, 20 Rdlr, 2 
Kaile, 2 Piger, 1 Hest, 1 Hop, 4 Stude under 4 Aar, 4 Køer, 
10 Faar, 2 Svin, 2 Bistader.

Hofuedgaard.
(Gaarden inaa betale 30 Dir. 4 Mark).

Christen Thamisen i Grimstrup og Hustru. 2 Køer, 1 
Ungnød, 4 Faar, 1 Lamb.

Peder Christensen i Riis og Hustru. 1 Dreng, 1 Hop, 
1 Stud i tredie Aar, 1 Kou, 5 Faar, 1 Svin.

Christen Thommesen i Moesgaard og Hustru. 1 Kou, 2 
Faar.

Hians Br-oder Sørren Thammesen er ugift. 4 Stude i 3. Aar.

Peder Ollufsen i Bjerregaard og hans Hustru. 1 Pig, 2 
Stude i 4. Aar, 1 Kou, 7 Faar.
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Christen Christensen i Madsbjerg. 1 Søn, 1 Datter, 2 
Hopper, 1 Kou, 5 Faar, 1 Svin, 1 Bistade.

Tamis Andersen og Hustru. 1 Søn, 1 Tjenestepige, 2 
Heste, 1 Stud i 4. Aar, 2 Køer, 9 Faar, 1 Svin, 1 Bistade.

(De to sidste bor vist i Najbjerg).
Jørgen Hansen i Trøstrup, Hans Hustru, 1 Karl, 1 Pig,

2 Heste, 1 Hop, 3 Kø-er, 8 Faar, 1 Svin.
Niels Pedersen og Hustru i Østergaard i Birkmiose, 2 Hop

per, 2 Køer, 6 Faar.
55 Rd., 5 Mk. og Sk. af Sognet.
(Man har ondt ved at tro, at Besætningerne paa Gaardene 

var saa sinaa den Gang, men det maa vel passe).

Matrikler.
Navnet er et fremmed Ord og derfor vanskeligt at for- 

staa. Det bruges særlig om Afgifter af Jordejendomme.
Da Enevælden i 1660 var ble ven indført, var Landets 

Finanser i en daarlig Forfatning. Den lige afsluttede Sven
skekrig havde den største Skyld i dette, Landet var hærget 
og afkræftet. Man maatte se sig oim efter ny Skatter, det 
blev en Jordværdiskat; man gik i Lag med Matrikuleringen 
af Jorden. Den første Matrikel kom i Stand 1664, men viste 
sig snart efter at være mangelfuld. Før havde man en anden 
Beskatning.

Saa fik vi Landmaalingsmatriklen af 1688, et udmærket 
Arbejde.

Da fik vi de 9 Matrikelsnumre i Timring: Najbjerg Tep- 
hede osv. Møltrup blev ogsaa takseret, det var ellers Me
ningen, at Herregaardene ogsaa skulde svare Skat til Staten, 
men allerede 1670 bortfaldt dette, mod at Herremændene 
sørgede for Skatterne af Bøndergaardene, ogsaa de øde Gaarde, 
og det var ikke altid saa let en Sag for dem.

1844 fik vi atter en ny Matrikel, den gamle var forældet. 
Timring fik nu ca. en Snes Matrikelsnumre: Møltrup, Trø
strup osv.

Nu er Ejendomsskylden jo bleven Værdimaaler i Stedet 
for Hartkornet.

Fra Markbogen 1683.
Aarene forud for Matriklen af 1688 skete der et mæg

tigt Forarbejde, navnlig med Opmaalingen af Landet. Øerne
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opmaaltes 1682 og Jylland i 1683, det Aar blev ogsaa Tim- 
ring opmaalt. Gaardene er opført i Protokollerne i følgende 
Orden: Najbjerg, Teppegaard, Trøstrupgaard, Riisgaard, 
Feldbjerg, Birkmose By, Bjerregaard, Grimstrup og Grim- 
strup Mølle, Møltrup. Paa Matrikelskontoret i København 
findes ogsaa den Markbog for Timring, hvori man paa Stedet 
gjorde Optegnelser om Markerne. Følgende har jeg taget 
fra Markbogen.

Najbjerg, Ejer Christen Linde. 2 Fæstere: Jens Laur
sen og Christen Christensen. Hver af de 2 Gaarde har af 
Hartkorn 6, 6, 1. 1. Gammel Hartkorn ganske lidt mindre. 
Kjæragre nævnes.

Tep Hedegaard har af gammel Hartkorn 27 Tdr., der nu 
gaar ned til 10, 4, 2. Tilhører højædle Axel Sehested til 
Timgaard, beboes ikke af nogen, men der holdes Folk, som 
driver den. Til Teppe Gaard kan avles 50 Læs* Mosehø og 
græsses 40 Høveder.

Trøstrup ejes af Capitain Von der Vege, beboes af Chri
sten Ghristensen. Der er 2 Huse paa Marken, det ene nok 
Elkjær. Det andet Hus haver i forrige Tider været en liden 
Vandmølle, som nu er øde, Huset beboes af Velbr. Sivert Friis, 
Gaarden lader nu male i Grimstrup Mølle.

Til Trøstrup avles efter Kaptajnens Beretning aarlig 15 
Læs godt Enghø og 15 Læs Mosehø, og der kan græsses 30 
Høveder.

Over-Trøs trups Agre er 29, hvor der avles Rug og Bog
hvede, Jorden hviler i 3 Aar. Paa Øster Stentofts Agre avles 
ogsaa Rug og Boghvede, hviler 4 Aar. Sædskiftet er omtrent 
saadan for nogenlunde Jord: 1) Byg, 2) Rug, 3) Boghvede, 
4) Rug, hviler 4 eller 3 Aar. Ringere Jord: 1) Boghvede, 2 
og 3) Rug, hviler i 6 Aar. Bols Agre 21: Skarp Rugjord, 
hviler i 5 Aar.

Biis. Ejer: Velbaarne Frue Fru Anna Dyre til Møltrup, 
beboet af Inger, Salig Peder Christensens. Aarlig høstes 2 
Læs god Eng- og 2 Læs Markhø. Kan græsses 7 Høveder.

Feldberg. Der avles 10 Læs Mosehø. Kan græsses 10 
Høvder, Tilh. Anna Dyre, beboes af Jens Jensen. Ingen 
Mølle.

Birkmose. Bymændenes Bekendelse er 1683: Niels Peder
sen avler 15 Læs god Eng, 15 Læs Moseeng. Kan græsse 14 
Hoveder. 14 Høveder kan alle 3 Gaarde græsse.

Christen Christensen avler 3 Læs godt Hø, 7 Læs Mosehø. 
Jørgen Pedersen 8 Læs god, 10 Læs Mosehø.

Bjerregaard avler aarlig 10 Læs Mosehø. Kan græsse 
8 Høfder.
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Grimstrup Gaard ejes af Anna Dyre, beboes af Christen 
Laursen. Et Salshus er ode, dog bruges samme Salshus.

Avles 2 Læs god Eng. Mosehø 2 Læs. Og græsses 7 
Hovder. Jorden bestaar af Grud og nogen Muld. Saaes i 
4 Aar: Byg, Rug, Boghvede, Rug. Hviler 4 Aar.

En Vandmølle lige ved bemeldte Grimstrupgaard hører 
til Møltrup, beboes af Knud Christensen Møller. I tørre 
Aar og om Somren kan det kun maale lidet. Har Søgning 
af næst omliggende Byer og Gaarde.

Møltrup Hovedgactrd. Ejer Anne Dyre, Sal. Oue Bliches. 
Avler aarlig 30 Læs godt Hø, 40 Læs Mosehø. Og græsses 
28 Høfder. Noget af Jorden hviler 10 Aar, andet 5. Skinders 
Flodagre, 43 Agre, inde 4 Aar. 1 Byg, 1 Rug, 1 Boghvede, 
4 Rug. Hviler 4 Aar.

Folketælling i Timmering Sogn 1787.
Møltrup:

Christen de Linde, Ejer af Møltrup, 53 Aar, 2. Ægteskab, 
Capitain og Proprietair.

Grimstrup:
1. Familie: Peder Christensen, Mand, 54 Aar, Enkemand 1.

Gang, Grd. Beboer.
2. Familie: Christen Madsen, Mand, 65 Aar, 1. Ægteskab,

Indsidder og Almisselem.
3. Familie: Søren Christensen, Mand, 61 Aar, 2. Ægteskab,

Indsidder og Almisselem.

Grimstrup Mølle:
1. Familie: Mads Jensen, 34 Aar, ugift, Møller o. Smed.
2. Familie: Jens Rasmussen, Mand, 78 Aar, 1. Ægteskab,

Indsidder.

Brixhuus:
Hans Pedersen, Mand, 43 Aar, 1. Ægteskab, Boelsmand. 

Elkier:
1. Fam.: Niels Pedersen, Mand, 43 Aar, 1. Ægtesk., Boelsmand. 

Mølsted:
1. Fam.: Mads Jensen, Mand, 54 Aar, 1. Ægtesk. Boelsmand. 

Riis:
1. Familie: Jens Ovesen, Mand1, 55 Aar, 1. Ægtesk., Bonde 

og Grd.beboer.
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2. Familie: Kirsten Jespersdatter, 49 Aar, Enke 1. Gang, Ind
siddere.

Birckmoese:
1. Fam.: Jens Jørgensen, Mand, 55 Aar, 1. Ægteskab, Bonde.
2. Familie: Jacob Andersen, Mand, 46 Aar, 1. Ægtesk., Bonde.
3. Familie: Karen Nielsdatter, Madmoder, 61 Aar, Enke 1.

Gang, Bonde.
4. Familie: Jens Jespersen, 26 Aar, ugift, Grd.beboer.
5. Familie: Jens Jacobsen, Mand, Indsid., 82 Aar, 1. Ægtesk.,

Almisselem.
6. Familie: Ib Christensen, Hosbonde, 29 Aar, 1. Ægtesk.,

Bonde.
7. Familie: Anne Jørgensdatter, Indsidder, 50 Aar, Enke 1.

Gang, Almisselem.
8. Familie: Mette Jensdatter, Indsidder, 32 Aar, ugift, Væver.

Kirckgaard:
1. Famjilie: Christen Christensen, Mand, 40 Aar, Skoleholder.
2. Familie: Peder Andersen, Mand, 35 Aar, 1. Ægteskab. Gaar

i Dagleye.
3. Familie: Jens Christensen, Mand, Indsidder, 48 Aar, 1.

Ægteskab, Teglbrænder.

Bierregrd.:
1. Familie: Ole Simonsen, Mand, 63 Aar, 1. Ægtesk., Grd.

beboer.

Najberg Bye:
1. Familie: Søren Sivertsen, Mand, 59 Aar, 3. Ægtesk., Huus-

mand og Dagleyer.
Edel Madsdetter, Kone, 77 Aar, 2. Ægtesk.

2. Familie: Niels Larsen, Mand, 38 Aar, 1. Ægtesk., Bonde.
Bodil Maria Jespersd., Kone, 24 Aar, 1. Ægtesk. 
Maren Nielsdatter, 1 Aar.
Mette Kirstine Larsd., Tjenestepige, 29 Aar, ugift. 
Lars Nielsen, Tjenestedreng, 13 Aar.

3. Familie: Christen Christensen, Mand, 44 Aar, 1. Ægtesk.,
Bonde.

Karen Thomasdatter, Kone, 49 Aar, 1. Ægtesk.
Niels Christensen, 9 Aar, ægte Barn.
Peder Christensen, 6 Aar, do.
Jesper Christensen, 5 Aar, do.
Mariane Ghristens Dat., 3 Aar, do.
Christen Christensen. 13 Aar, do.
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4. Familie: Niels Endvoldsen, Mand, 50 Aar, 1. Ægtesk., Bonde.
Anne Jensdaitter, Kone, 40 Aar, 1. Ægtesk.
Maren Nielsdatter, 6 Aar, ægte Barn.
Jens Nielsen, 2 Aar, do.
Anne Christensdatter, Tjenestepige, 22 Aar, ugift.

5. Familie: Christen Larsen, Mand, 33 Aar, 2. Ægtesk., Bonde.
Mette Larsdatter, Kone, 32 Aar, 1. Ægtesk. 
Margarethe Christensd. af 2. Ægtesk., 1 Aar.
Jens Pedersen, Tjenestekarl, 21 Aar, ugift.
Maren Iversdatter, Tjenestepige, 20 Aar, ugift.

6. Familie: Anne Nielsdatter, Indsidder, 64 Aar, Enke 1. Gang,
Almisselem.

Niels Jensen, Indsidder, 34 Aar, ugift, Almisselem. 

Feldberg:
1. Familie: Jens Andersen, Mand, 33 Aar, 1. Ægtesk., Grd.-

beboer.
Maren Andersdat., Kone, 26 Aar, 1. Ægtesk.
Anne Andersdatter, Tjenestepige, 10 Aar.

2. Familie: Christen Simonsen, Mand, 76 Aar, 2. Ægtesk.,
Dagleyer.

Moesegaard:
1. Familie: Niels Christensen, Mand, 34 Aar, 1. Ægtesk., Tøm

mermand.
2. Familie: Kirsten Jensdatter, Indsider, 61 Aar, Enke 1. Gang,

Almisselem.
3. Familie: Jacob Jensen, Mand, 52 Aar, 1. Ægtesk., Boels

mand.
4. Familie: Anne Jorgensdatter, Indsider, 52 Aar, Enke 1.

Gang, Almisselem.

Tephede:
1. Familie: Laurs Poulsen, Mand, 63 Aar, 2. Ægtesk., Gaard-

mand.
2. Familie: Peder Pedersen, Mand, 37 Aar, 1. Ægtesk., Gaard-

mand.
3. Familie: Karen Johane Nielsd., 76 Aar, Enke 2. Gang, Af

tægtskone.

Hiortsballe:
1. Familie: Thomas Hansen, Mand, 46 Aar, 2. Ægteskab, 

Tørne rmand.
Nyegaard:

1. Familie: Anne Catharina Allexandersdatter, Madmoder, 66 
Aar, Enke 1. Gang, Huusbeboer.
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Teglhuset:
1. Familie: Anders Pedersen, Mand, 51 Aar, 1. Æglesk., Tegl- 

brender.

Trøstrup:
1. Familie: Christen Christensen Wad, Hosbonde, 40 Aar,

Enkemand 1. Gang, Gaardmand.
2. Familie: Iver Pedersen, Mand, 57 Aar, 1. Ægtesk., Hus

mand og gaar i Dagleye.
Bodil Rasmusdat., Kone, 52 Aar, 1. Ægtesk.
Ane Joliane Iversd., ægte Barn, 13 Aar.
Summa Timmering Sogn = 189.

Ekstrakt-Udskrift o/ Folketællingslisten 1787 for Tim
mering Sogn — Ulvborg Hrd. — Ringkøbing Amt.

Som man ser, er her kun Familiefaderen medtaget, uden 
i Najbjerg, hvor alle Folk er medtaget. Grunden dertil findes 
andetsteds i Bogen.

Udskiftningen.
Ingen Reform har ændret Landboforholdene i Danmark 

som Udskiftningen, som dog er gaaet mærkværdigt stille af. 
Nu tænker de fleste, at Gaardenes Jorder har haft den nu
værende Form i Hundreder af Aar, og dog er det saadan, 
at for godt et 100 Aar siden dreves Byjorderne i Fællesskab.

Her paa Egnen er der jo ikke nær saa mange Lands
byer som i andre Egne, hvor Udskiftningen endnu var en 
større Lettelse end her.

Fra Udskiftningens Tid findes 4 Kort paa Matrikelskon
toret over Timring Sogn, som jo er el stort Sogn. 1 over 
Møl trup, 1 over Trøstrup og Grimstrup, og 2 over Heden, 
som man kalder alt Vest for Aaen, undtagen Møltrup. Det 
ene af de to sidste Kort er over vestre Del af Sognet, det 
andet over østre.

Paa Kortene ses jo en Masse Ting, f. Eks. hvordan 
Gaardene laa, deres Grundplan er aftegnet, dog kan man 
i Reglen ikke se, hvad der f. Eks. er Stuehus. Men lad os 
gemme dette til de enkelte Gaardes Beskrivelse.

Saa godt som alle Skel fra Udskiftningstiden har lige 
Linier. Naar vi træffer de gamle krumme Diger, er de 
næsten altid af ældre Dato.

En Udskiftningsforretning faldt i 3 Dele: Opmaaling, 
Taksation og Deling.
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Lad os nu se det Forslag, som blev fremlagt til Deling 
af Broderparten af Timring Sogn, og saa godt som alle Vegne 
blev fulgt:

Til Udskiftningens Fremme af Timring Sogns Hede 
Vesten Aaen tilligemed en Del Agerland og Eng sammesteds, 
har jeg efter Landinspektør Hyldgaards Forlangende be
rammet et Aastedsmode at holdes paa Møltrup Tirsdagen 
den 10. Februar førstkommende om Formiddagen Kl. 9, hvor
til alle paagældendc Lodsejere herved indkaldes at møde 
eller møde lade, og tillige at medbringe enten deres Skatte
bog eller Optegnelse paa deres ejende Hartkorn i Fællig, 
nemlig:

Her Oberst Linde til Møltrup, begge Pugdal Beboere i 
Vilberg Sogn, Peder Møller paa Møltrup Mark, Beboerne 
af Korshøj i Neuling Sogn, Kresten Kierkgaard, Peder Bod
sen i Riis, Niels Andersen i Birkmose, Jørgen Jensen, ibdm, 
Jens Larsen ibidem, Jens Ingversen ibidem, Anders An
dersen ibidem, Berndt Kristensen, Niels Mosgaard, Peder 
Bjerregaard, Kristen Larsen i Najbjerg, Niels Kristensen 
ibidem, Kristen Kristensen ibidem, Niels Larsen ibidem, Jens 
Feldberg, begge Tephede Beboere, og Jens Lille Ahle. — 
Endvidere indkaldes herved Beboerne af Lysgaard, af Aar- 
berg i Vildberg Sogn, angaaende Skjels Bestemmelse. — 
Denne Indkaldelse ville Deres Velædelhed behage betimelig 
og vidnefast at besørge begendtgjort for samtlige indbemeldte 
Vedkommende Lodsejere, hvorefter dette forsynet med Paa
skrift om Forkyndelsen for enhver især, foranstaltes mig 
overleveret ved min Ankomst til Møltrup.

Ringkjøbing Amtshus, den 27. Januar 1807.
Rosenørn.

Til Hr. Herredsfoged Grønlund!

Lovlig forkyndt bevidnes.
Møitrup, 1. Februar 1807.

C. Linde.

Lovlig forkyndt for disse anførte Vedkommende Lods
ejere. Dette bevidnes af os underskrevne.

Gremstrup Mølle, 2. Februar 1807.
Mads Møller. Peder Boedsen.

Fremlagt i Landvæsens Kommissionen paa Møltrup den 
10. Februar 1807 under Nr. 1.

Rosenvinge. Grooss.
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Forslag
til Delingsplan for Timmering Sogns Hede og Forte vesten 
Aaen tilligemed Tephede og Najbjergs Agerland og Eng, samt 

Birkmose Engs Udskiftning.

A. Hede og Forte:
1. Begge Tephede Gaarde faar deres fulde Lodder sønden 

Vasen, undtagen en Strimmel, som ligger langs sønden indtil 
Terkelsbæk Eng. Fra deres Eng og det vestre Skel af i 
nord til en Linie, som tager sin Begyndelse ved den nord
ligste af Trehøje norden Vasen og Bækken ned til det nord
østre Hjørne af Tephede Lund og derfra ned efter Træ Eng, 
og videre om med samme, samt i øster til den østre Ende af 
Engen i Skjel sigen. Som atter igen deles mellem begge 
Gaarde saaledes: Den Gaard som faar den nørderste Ager- 
lod faar og den norderste Hedelod, der tager sin Begyn
delse ved en Linie som trækkes fra det sydvestre Hjørne af 
Maade Engen og hen i sydvest til Røgenskifter ungefær efter 
den søndre Ende af Holmen vesten samme, og om i nord 
og øster til Birkmose og Møltrup Lodder, samt i sønder og 
vester til en Linie, som trækkes paa Lodskellet i Agerlandet 
for østen og ned i sønder ungefær til Lovmose østen Vejen 
og derfra i øster til Birkmose Lodder. Det øvrige sydvest 
samme bliver til den søndre Agerlod. —

2. Den Hede som bliver indtil Skjelsiig østen Tephede 
Lodder og i nord til det Skjel, som Bardebyes Skellinie for
længet i vester, udgør, deles mellem Riisgaard og Birkm'ose 
Beboere efter Hartkorn, Lodderne opsættes i øster og vester, 
og Beliggenheden bestemmes ved Lodtrækning, undtagen for 
den af Birkmose Beboere som faar den sønderste Lod faar 
uden Lodkastning sin Lod næst sønden ind til. —

3. Fra Møltrup Hjørneskel ved Hømose trækkes en 
Linie i Sønder efter den vestre Side af Kjer Engen og videre 
ud i sønder til Skellet. Denne Linie er paa Kortet bemær
ket med A—B, og gør Skel mellem Hjem- og Ud-Lodderne.

4. Riesgaard faar sin Hjemlod af Heden og Mosen vesten 
og sønden Gaarden i sønder til en Linie, der tager sin Be
gyndelse ved den nordre Side af Tiskaar Eng og trækkes 
hen til et Punkt ved Vejen ungefær 244 Alen norden Niels 
Andersens Agerlod paa de norderste Agre og derfra i vester 
til et Punkt ungefær 210 Alen sønden Skellet og videre i
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vester til et Punkt i Linien A—B, ungefær 490 Alen sønden 
Møltrup Skel.

5. Norden og østen Birkmiose Agerland tager enhver 
Lodsejer Heden udfor sin Agerlod til Riis Lod. —

6. Niels Andersen i Østergaard i Birkmose tager resten 
af Hede og Mose norden Bækken indtil Riis Lod og Ager
landet, og i vester til en Linie, som trækkes fra den nord
vestre Ende af Bæk-Engen og op til Skeldiget mellem begge 
Østergaarde østen Lukken, og atter igen til en Linie, som 
trækkes fra det nordøstre Hjørne af Niels Andersens nord
vestre Takst Dige og op i nord til Agerlod Skellet.

7. Jens Larsen og Jens Jensen faar Heden op for deres 
Takstlodder til Agerlandet.

8. Anders Andersen faar Heden op for hans Takst og 
mellem hans Agerland fra Riis Lod op i sønder til Kjær 
Engen og en Linie, som tager sin Begyndelse ved det nord
vestre Hjørne af hans Takstagre og trækkes 90 Alen op i 
nord og derfra til et Punkt mk. a9 ungefær 145 Alen syd
vest hans sydvestre Agerlod, og derfra til den østre Ende 
af Birkmose Eng. —

9. Sønden ud til faar Bærndt Kristensen en Lod i søn
der til Fælleslodderne, som tager sin Begyndelse fra en 
Linie, der trækkes fra det nordvestre Hjørne af Bærndt Kri
stensens vestre Takst Dige op i vester efter et Punkt 70 Alen 
sydøst Kjær Engen og videre i vester til Linie A—B.

10. Sønden for Fællesgrønne trækkes en Linie c—d. 
Hvilke Grønne dia deles imellem begge Vestergaarde og 
begge Meldgaarde efter deres Hartkorn, og Beliggenheden 
bestemmes ved Lodkastning undtagen Bærndt, som faar 
hans Lod af samme østerst næst indtil hans Takst. —

11. Jens Jespersen faar hans Hjemlod næst sønden 
indtil Fælleslodderne. Fra Englukkerne af og i vester til 
Linien A—B, samt om i nord til Bærndts Lod og i sønder 
til en Linie, som trækkes fra et Punkt sønden Driften ved 
Meldgaard.

12. Næst sønden indtil faar Jens Larsen hans Hjemlod.
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Skellinien for østen tager sin Begyndelse ved Skéldiget mel
lem Vestergaard og Meldgaard Englukker. —

13. Næst sonden indtil tager Niels Andersen en lille 
smal Hjemlod, som tager sin Begyndelse efter det sydøstre 
Hjørne af Englukken vesten Vejen og trækkes op til Linie 
A—B paa det Sted, hvor Lodskellet vesten samme bliver 
mellem begge Østergaardes Lodder. —

14. Sønden denne Linie og Bæk Engen faar Jørgen 
Jensen hans Hjemlod i sonder til Anders Andersens Lim 
Lod. Hvilke han tilligemed Bærndt beholder saavelsom det 
saakaldte Tothat Jord, og endvidere trækkes en Linie fra 
det nordvestre Hjørne af bemeldte Anders Andersens Lim 
Lod og i vester til Skellet, som nu er imellem Bærndt og Jens 
Asens Bæk Eng for østen. —

15. Fra Linien A—B og ud i vester til Tephede Lod
der tager samtlige Birkmose Beboere tilligemed Riis Resten 
af deres Lodder fra Vorgod Skel af og saa langt i nord som 
Maal og Takst bestemmer. Lodderne lægges i følgende Orden: 
Sønderst indtil Vorgod Skel lægges Jørgen Jensen, dernæst 
Niels Andersen. Videre Jens Larsen, Jens Jørgensen, Bærndt 
Kristensen, Anders Andersen og norden Riis Peder Bodsen.

16. Møltrup, Najbjerg, Bjerregaard og Feldbjerg faar 
hver en Hjemlod fra Riis Lod af i nord til Skellet og i vester 
til Tephede. Lodden og en Linie, som trækkes fra den nor- 
derste af Trehøje over i nord til Brønningshøj.

17. Bjerregaard faar den Hede og Mose, som ligger 
omkring Gaarden i vester til Engen norden Vasen, og til en 
Linie sønden Vasen, som trækkes paa det sydvestre Hjørne 
af Diget paa Bjerregaards Eng norden Vasen og i sønder 
efter det vestre Hjørne af Bjerregaards Lukke og med samme 
Linie ud til Møltrup Skel. Det Agerland, som denne Linie 
afskærer fra Najbjerg, giver Bjerregaard Vederlag for i Eng.

18. Møltrup faar sin Hjemlod mest norden indtil Riis 
Lod, fra sin forhen indskellede Lod af og i vester til Tep
hede Lod. Skellinien for norden, tager sin Begyndelse fra 
Skeldelen paa den østre Ende af Ungkarls Bjerg og trækkes 
ud i vester til bemeldte Tephede Lod. —

19. Kristen Larsen, Najbjerg, tager hans Hjemlod næst
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norden indtil Moltrup Lod fra Bjerregaard Lod af og i vester 
til Tephede Lod. Skellinien for norden tager sin Begyndelse 
ved det Punkt sonden indtil Kjelling Eng, hvor Ager-Lod- 
skellet overskærer samme. —

20. Niels Larsen tager hans Hjemlod næst norden indtil 
sidstmeldte Lod fra Agerlandet af og i vester til Udlodderne. 
Skellinien for norden tager sin Begyndelse norden indtil 
Vasen, 30 Alen vesten Huset og trækkes ud i vester til Ud- 
L odderne. —

21. Niels Kristensen faar den Hede, som ligger imellem 
Gaarden og Engen fra Vasen af i nord til en Linie, som 
trækkes fra den nordre Ende af den mellemste Lukke og i 
oster til Engen eller det nordvestre Hjørne af samme; det 
øvrige af Hjemlodden lægges næst norden indtil Niels Lar
sens Lod fra en Linie, som trækkes fra Skellet imellem Takst 
Lodden og ud i nordvest til den vestre Ende af Najbjerg Bæk 
Eng, og videre fra et Punkt 52 Alen vesten samme ved Bæk
ken ud i vester til Brønnings Høj.

22. Kristen Kristensen tager hans Hjemlod norden En
gen fra Lysgaard Skel af og i vester og sønder til sidstmeldte 
Lod og Engen.

23. Feldberg faar sin Hjemlod mellem begge sidst
meldte Lodder og Udskellet i vester til Brønnings Høj.

24. Heden norden Vasen vesten Hjemlodden, deraf ta
ger Møllrup, Najbjerg, Bjerregaard og Feldberg hver en Lod 
i følgende Orden som afsættes i sønder og nord:

Feldberg tager først ved Omme Skel fra Vasen af og 
nord til Engen. Dernæst Bjerregaard, videre Møltrup og 
Najbjerg By østerst indtil Hjemloddcrne; hvilke 4 sidste 
Lods Ejere kaster Lod om Beliggenheden. —

25. Det omkring Birkmose Limgrave forhen udlagt for
bliver til fælles Limkastning. Ligesom og en Vej til samme 
udlægges med 10 Alens Bredde.

26. Omkring Limgraven sydvest Najbjerg Agerland ud
lægges 3 Td. Land til fælles Limkastning for Najbjerg og 
Feldberg.

27. Enhver faar den Hede eller Mose, som ligger i hans 
Ager- eller Englod.
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28. Hvor Heden støder til en andens Eng Lod, der træk
kes en eller flere lige Linier udenfor Engen, dog saa nær 
sammen som mulig; men hvor der er gammelt eller nyt 
Hegn bliver samme uforandret.

29. En Vej med 16 Alens Bredde udlægges langs sønden 
indtil Fælleslodderne og en med Diget til Drivten fra Meld- 
gaard.

30. En Vej med 14 Alens Bredde udlægges fra Feldberg 
vesten om dens Agerland i sønder til Vasen. Hvorimod den 
gi. Vej igennem Boermose aflægges.

3L Alle øvrige Mølle-, By-, Hø- og Kirkeveje bliver 
hvor de er med 12 Alens Bredde.

32. Den Del af Nr. 3, 5 og 6 Limjord, som har faaet 
Lim og hvoraf de fulde Kjærve efter samme ej ere tagne, 
beholdes til Udbrug af forrige Ejere. —

33. En Vej med 12 Alens Bredde udlægges fra Lande
vejen ned i vester og sønder til Lodderne ved Skelsig.

34. Vej til Englodderne udlægges saa bekvem mulig 
med 12 Alens Bredde.

B. Birkinose og Biis Eng:
1. Riis faar sin fulde Englod af BrondhaJe og af Viders- 

kjær Eng fra nordre Ende af og saalangt i sønder som Maal 
og Takst bestemmer.

2. Niels Moesgaard faar hans fulde Lod i Viderskjær 
næst sønden indtil Riis Lod.

3. Niels Andersen beholder hans Gaardsplads, Kaal- 
hauge og Grønnen ved Gaarden som forhen, tilligemed Ve
derlag af Jørgens østre Lukke fra nordre Side af for hans 
egen østre Lukke, samt det halve efter Maal og Takst af 
Bæk Eng fra østre Ende af og i vester, det halve efter Maal 
□g Takst af Kjær Engen østligst og Resten af Viderskjær 
næst sønden indtil Niels Moesgaards Lod.

4. Jens Larsen faar hans Lod ved Aaen for hvad han 
forhen havde sammesteds i Viderskjær næst sønden indtil
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Niels Andersens Lod og ved Gaarden faar han Vederlag for 
livad han før sammesteds havde fra østre Side af og i vester 
li] en Linie, som trækkes paa den østre Ende af Huset, som 
staar i øster og vester, og ned i sønder over Bækken til Diget. 
Besten tager lian af Kjær Engen i Midten fra søndre Ende 
og i nord til Mosen næst vesten ind til Østergaard Lod.

5. Jens Jespersen tager hans Lod ved Aaen næst søn
den indtil Jens Larsens af Viddekjær Eng, Riis Lukke og 
vesten af Sonvig? Ved Gaarden tager han hans Andel næst 
vesten indtil Jens Larsens og det øvrige af Kjær Engen 
langs vesten indtil Jens Larsens Lod sammesteds fra den 
søndre Ende af og i nord til Heden.

6. Jørgen Jensen tager Engen vesten Kjærstedet i Taksten 
samt Niels Andersens sønder Lukke og tillige hans østre 
Lukke, samt saa mjeget af hans egen Lukke, som samme er 
større end Niels Andersens og desuden hans egen Lukke og 
Kaalhauge sønden Gaarden, samt Grønne og Gaardspladsen. 
Endvidere faar han det halve af Bæk-Engen fra vestre Ende 
af og det manglende ved Aaen fra Jens Jørgensens Lod af 
og i sønder til Bærndts Lukke, Tomsvig kaldet. Fra det 
nordvestre Hjørne af Gaardkrog trækkes en Linie over i nord 
til det sydvestre Hjørne af Sonvig, som da gør Skel mellem 
ham og Niiels Andersen. Hans Andel af Kjær Engen tager 
han næst vesten indtil Niels Andersens Lod sammesteds.

7. Anders Andersen beholder hans forhen havte Eng 
ved Aaen med den Forandring, at han tager Moesgaards Eng 
øg derfor afstaar af Huullukke fra søndre Ende. Ligeledes 
beholder han hans Eng ved Gaarden uforandret og hans 
Andel af Kjær Engen tages fra vestre Side af, i øster til 
Meldgaard Lodder.

8. Bærndt Kristensen beholder hans forhen havte Eng 
ved Aaen og i Vederlag for Bæk Engen tager han af Huul- 
bække næst sønden indtil hans Lukke. Tothat Eng og Engen 
ved Gaarden beholder han uforandret. Ahle Bæk Eng, deraf 
faar Jens Ahle det øslerst og afgiver Vederlag til Bærndt. 
Drysse? af vestre Ende næst indtil hans egen. Det øvrige 
saavel af Jens Ahles som aif Bærndts bliver uforandret. —

C. Najbjerg Agerland og Eng samt Bjerregaard Eng.
1. Najbjerg Agerland og Eng deles efter Hartkorn uden 

Henseende til Brug. —
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2. Agerlandet deles i 2 lige Dele ved en Linie, som 
trækkes fra Vasen og ned i sønder til den søndre Side af 
Kjelling Eng, den østre Halvdel drages igen i 2 lige Dele 
ved en Linie, som trækkes fra Bjerregaards Skel øg op over 
Kjæragre og videre i vesler til den anden Linie, dog kan 
samme Linie ej være en ret, men vil have en Bugt i sønder 
for ej at overskære Agrene. Den sonderste af de to sidste 
Dele tager Kristen Larsen, som udflytter paa samme og den 
nordest Halvdel tager Kristen Kristensen. —

3. Den næste Halvdel deles ligeledes ved en Linie, som 
tager sin Begyndelse ved Vasen og trækkes op mod samme 
i sonder til ungefær midt paa, hvorfra den trækkes ud i 
oster til Skellinien. Den sønderst Halvdel tager Niels Larsen 
og den nørderste Halvdel tager Niels Kristensen tilligemed 
det Agerland, som ligger osten Gaarden, norden Vasen.

4. Kristen Kristensen tager Najbjerg Bæk Eng og Bjerre
gaard Bæk Eng og Resien i en Lod norden indtil Vasen og 
i nord til en Linie, som trækkes fra det Punkt paa Vasen, 
hvor hans Agerlands vestre Skel støder til samme, og ud i 
oster til Bjerregaards Skel.

5. Kristen Larsen faar den Eng, som ligger i hans 
Agerland, samt den Del af Kjelling Eng, som Agerlodskellet 
afskærer.

6. Den vestre Del af Kjelling Eng tager Niels Larsen.

7. Den øvrige Eng osten Gaaixlen deles saaledes: Fra 
vestre Ende af Stor Fuglgaards Eng trækkes en Linie op 
i sønder til Kristen Kristensens Lod. Del osten denne Linie 
deles i sonder og nord i 3 lige Dele, og det vesten Linien 
deles ligeledes i 3 Dele i sonder og nord, hvor i Begyndelsen 
bestemmes ved Lodkastning med den Undtagelse, at Niels 
Kristensen tager vesterst, næst ved Gaarden. Ligesom og 
den Eng de har laget andre Steder lignes i disse vesterst 
Lodder.

8. Lukkerne og Gaden ved Gaarden bestemmes i Pro
tokollen.

9. Bjerregaard faar sin Andel norden Vasen fra ostre 
Side af og i vester til en Linie, som trækkes fra det nord
vestre Hjørne af Bjerregaards Englukke og over til Bugten
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paa Digel, Mk. a, og det øvrige norden for fra Bugten 6 
og i nord til Vasen ved Bjerregaards Eng. —

D. Tephede Agerland og Eng:
1. Agerlandet saavelsom Engen deles i 2 lige Dele efter 

Maal og Takst uden Hensyn til Brug.

2. Agerlandet deles i 2 lige Dele efter Maal og Takst 
med en Linie, som trækkes fra det nordøstre Hjørne af den 
ostre Lukke og ud over Søndermarken til Heden.

3. Enhver beholder sin Lukke og Grønne ved Gaarden 
som forhen, videre faar den nordre Lod følgende Eng: Ter- 
kelsbæk Eng, Nørre Eng, Vester Eng, Maade Eng i øster til 
Vejen og af Rogen Skifter 1 sønder til den søndre Ende af 
Holmen. Resten tages fra søndre Ende, nemlig det halve af 
det vesten Aaen og det manglende fra Vorgod Eng af og 
saa langt i nord som Maal og Takst bestemmer. Den øvrige 
Eng bliver til den søndre Lod. Begge Lodsejere kaster Lod 
om Beliggenheden i det hele.

4. Langs i Skellet paa Agerlandet udlægges en Vej 
med 14 Alens Bredde og siden op med samme Bredde til 
den gi. Kirkevej.

5. Drivten til begge Hede Lodder bliver vesten ud af 
Gaarden.

6. Hugst i Lunden bliver tilfælles for dem begge.

7. En Vej med 14 Alens Bredde udlægges i Bjerre- 
gaard Skel fra Kristen Larsens Agerlod af og i nord til 
Vasen.

8. Vej til Englodderne udlægges med 14 Alens Bredde 
norden for I?uglsgaard Eng og op mod den gi. til Byen.

9. Ligeledes udlægges en Vej med 14 Alens Bredde 
fra Kristen Kristensens Lod af i sønder til Limgraven i 
Kristen Larsens Lod; men dersom Kristen Kristensen kan 
finde Lim i hans egen Lod, da skal han være forbunden 
til at tage det der og ej at benytte sig af Limgraven i Kri
sten Larsens Lod.

10. Vejen fra Birkmose og om til Kjærremmer for
lægges ungefær midt imellem Berndts og Søren Kuskes,
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nu Anders Andersens Agerlodder med 12 Alens Bredde, og 
siden om med den gi. Vej.

11. Drivten eller Vejen gennem Jørgen Jensens Gaard 
forlægges østen om samme med 12 Alens Bredde og siden 
følger den gi. Vej,

12. Enhver antager og tiltræder sine Lodder, saasnart 
samme er afpælede og udviste paa Marken for saavidt samme 
ej er besaaed.

13. En Vej med 14 Alens Bredde udlægges fra Kristen 
Kristensens Eng Lod og ned i Skellet efter den vestre Ende 
af Fuglsgaard Eng til Drivt og Fart for Kristen Kristensen 
til hans Hedelod saafremt han nogensinde udflytter.

Abildtrup, den 1. Februar 1807.
Hyldgaard.

Fremlagt i Landvæsens Kommissionen paa Møltrup den
10. Febr. 1807 under Nr. 2. —

Hosenvinge.
Grooss.

Timring bliver en selvstændig Kommune.
Fra 1841 (da vi fik den ny Kommunal løv) til 1907, 

altsaa i et Par Menneskealdre, var de 3 Sogne Viidbjerg, 
Timring og Nøvling én Komjmune. Her ser man et kort 
Rids over Vilkaarene for Delingen.

I. Kommunen deles i en Vildbjerg-Novling Kommune 
og en Timring' Kommune fra 1. April 1906 at regne. De nye 
Kommuners Omraade retter sig overalt efter Sognegrænsen.

II. Vildbjerg-Nøvling Kommune overtager den paa den 
samlede Kommune den 10. Mai 1905 hvilende Gæld, der 
udgør ialt ca. 42,000 Kr. -j- Gælden til de danske Statsbaner. 
Dog overtager Timring Kommune Kautionsforpligtelsen over
for Statskassen paa 2 Laan, der er udlaant til en Mand i 
Timting Sogn.

III. Hver Kommune overtager selv sit Skolevæsen, ved
ligeholder Skolebygninger, svarer Skatter og Afgifter af Jor-
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der og Bygninger, lønner Lærerne og overtager i det hele 
hver for sig enhver saavel nuværende som fremtidig Udgift 
til vedkommende Kommunes Skolevæsen.

Jill. Hver Kommune overtager selv Forsørgelsespligten 
overfor sine Fattiglemmer, efter som de ifølge Sogneraadets 
Afgørelse er hjemmehørende henholdsvis i Vildbjerg-Nøvling 
Kommune eller Timring Kommune. Dog overtager Vildbjerg-
Nøvling Kommune Forsørgelsespligten overfor------ der for
Tiden opholder sig paa Fattiggaarden. Med Hensyn til 
fremtidig Trang bestemmes a: Hvor Fødselen begrunder 
Forsørgelsesretten paahviler Forsørgelsespligten den Kom
mune, under hvilken efter Adskillelsen det Sted hører, hvor 
Fodselen foregik, forsaavidt det efter de almindelige Regler 
maa betragtes som Fødehjemmet, b: Hvor Forsørgelsesret
ten vindes ved Ophold, bliver den paagældende at forsørge 
under den Kommune i hvilken han har tilbragt den længste 
Tid under det Forsørgelsesretten begrundede Ophold, og 
skulde han have opholdt sig lige lang Tid paa begge Kom
muners Omraade, da paahviler Forsørgelsespligten den Kom
mune, hvor han sidst har haft Ophold.

V. Med Hensyn til Alderdomjsunderstøttelse forholdes 
efter samme Regler som med Hensyn til Fattigvæsen.

VI. Vildbjerg Fattiggaard med samtlige Jorder, Byg
ninger og Inventar tilhører Vildbjerg-Nøvling Kommune.

VII. Timring Kommune har Ret til at indlægge Fattig
lemmer paa Vildbjerg Fattiggaard mod 60 Øre i Dagpenge 
pro persona, for saa vidt der haves Plads.

VIII. De Beløb, som indkommer ved Bortsalg og Eks
propriation af Vildbjerg Fattiggaards og Vildbjerg Skolelods 
Jorder anvendes til Afdrag paa den paa Kommunen d. 10. 
Maj 1905 hvilende Gæld.

IX. Saafremt der inden 1. April 1906 optages nye Laan, 
tager de nye Kommuner Part i den derved bevirkede Gæld, 
efter som saadanne Laan efter Sogneraadets Opgørelse ere 
anvendte til bedste for de nye Kommuner. løvrigt opgøres 
Regnskabet for 1905—06 saaledes at Timring Kommune be
taler hvad der anvendes til dette Sogns Anliggender udover 
Skatteindtægten af Sognet, ligesom det beholder mulige over
skydende Beløb af Skatteindtægten. Overskudet den 1. April
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1905 deles saaledes at Vildbjerg-Nøvling Kommune først faar 
1000 Kr., derefter faar Timring Kommune Y af Resten samt 
Skrivebord og Pengeskab. Vildbjerg-Nøvling Kommune faar 
Resten af Overskudet samt Lovsamlingen og Stemmerekvi
sitter.

X. Det nuværende Arkiv opbevares efter Kommunede
lingen paa Vildbjerg Fattiggaard.

XI. Medlemsantallet i de nye Kommuners Sogneraad 
fastsættes til 7 for hver Kommune.

Vildbjerg-Nøvling Sogneraad, 16. Jan. 1907.

Peder Nielsen, Chr, Iversen. Jens Jensen.
P. Sørvad Engelbrechtsen. Laust Bækgaard. Lars Korshøj. 

Andreas Bjærre.

Timring Sogneraad, den 22. Januar 1907.

Anders Chr. Svinth. Vilh. Larsen. Nikolaj Nielsen. 
Jesper Jensen. Poul Thomsen. Palle Madsen.

Peder Thomsen.

Paa Ringkøbing Amtsraads Vegne godkendes herved for- 
anstaaende Vilkaar for Delingen af den tidligere Vildbjerg- 
Timring-Nøvling Kommune.

Ringkøbing Amt, den 23. Febr. 1907.
H. C. Dons.



Om de gamle Gaarde m. m.

Trøstrup.
Gaarden Trostrup sydost i Sognet var til for faa Aar til

bage den bedste Gaard efter Moltrup, og endnu kan man hore 
gamle Folk fortælle om, at den Gang da de tjente paa Store 
Trostrup, da var der saa og saa mange Tdr. Land til Gaarden 
og der var saa og saa mange Folk o. s. v. Ja dens tilliggende 
Jorder var ogsaa Broder parten af Sognets Jorder Øst for

Trøstrup, set fra sydøst.

Aaen. 1000 Tdr. Ld., naar Afbyggerstederne tages med, har 
næppe slaael til, og i del hele var der 14 Tdr. Hartkorn. 
Somme fortæller ogsaa, at Trostrup skal have været storre 
end Moltrup, og del kan maaske være rigtigt. Men naar man 
saa fo jer til, at Mol trup nok endog i sin Tid skal have hørt 
under Trostrup, da er man nok kommet for langt ud.

Man kan udmærket tænke sig, at den Gang man her 
i Sognet oprettede en Herregaard, da har Valget staaet imel
lem Møltrup og Trostrup. Eng manglede ikke til Trøstrup 
og Agrene ved Gaarden var lange og af den Beskaffenhed, 
som passede til den gamle Tids primitive Redskaber. Men 
at befæste den paa sin nuværende Plads var ikke nemt, der 
havde Møltrup et stort Fortrin.
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Der er ogsaa noget herregaardsagtigt ved Trøstrup. Ud
husene ligger langt fra Borggaarden og har en betydelig 
Længde, Laden er saaledes 75 Alen lang og 18 Alen vid. 
Den gamle Lade var af svært Egebindingsværk, men Ud
husene brændte 11. Nov. 1888. Stuehuset eller Borggaarden, 
om man vil, er bygget af F. Gjedding for en 80 Aar siden; 
den er høj og vid nok, men for kort, en Dværg ved Møltrup 
Borggaard. Ved begge Ender er tilbygget to lave Fløje, sik
kert af Materialer fra det gi. Stuehus. De er morsomme 
ved deres Retning; de ligger nemlig i mindre end en Halv
vinkel fra Stuehuset. Alle Husene er straatækte.

Til Gaarden hører en stor og smuk Have med store, 
gamle Træer, noget havareret er den jo blevet de sidste Aar, 
men nu er den ved at komme til Hægterne igen. I Haven 
har ogsaa været Fiskedamme, og Strøm har der været gen
nem dem fra Væld Nord for Gaarden. I Haven staar et højt 
Egetræ, der er saa tyk, at der skal to til at spænde om det. 
Gaardsplads og Have med Plantage skal være 7 Tdr. Ld. 
Nogle unge Bøge er plantet af Jørgensens 1914.

Trøstrup nævnes i Ellen Goyes Jordebog S. 340. Gaar- 
dens aarlige Skyld var da »10 Mark pendinge«. Til Trøstrup 
laa da (ca. Aar 1500) 3 øde Byggesteder: Ovre Trøstrup, 
Stoybøl og Ellekjær samt en Mølle, der endnu ikke var sat 
i Skyld, altsaa Møllen ved Mølsted sydvest paa Marken.

Samme Steds i Jordebogen nævnes et Tingsvidne af 1509 
der udviser, at Sandemænd satte Markskel om Trøstrup- 
gaards Ejendomme.

1678 nævnes i Trøstrup Jørgen Hansen. 1683 ejes Gaar
den af Kaptajn Von der Vege, beboes af Christen Christensen. 
1688 ejer Jakob Ulfeldt paa Nr. Karstoft i Skarrild Trøstrup, 
og Gaarden beboes da af Kaptajn Von der Vege. Dette Aar 
blev Gaardens Hartkorn sat til godt 9 Tdr. Gaarden tilhørte 
siden Peder Munk til Estvadgaard og sammen med denne 
Herregaard solgtes Trøstrup med Mølle 1714 til Jakob Lykke 
til Tanderup. 1717 nævnes Sr. Just Andersen Holst, der 
ifølge Lærer Sulkjær: »Snejbjerg Sogn« skal have været 
Ridefoged paa Herningsholm. Død paa Trøstrup 1723.

Ved Folketællingen 1787 er der paa Trøstrup 10 Folk: 
Christen Christensen Vad, Husbonde, 40 Aar, Enkemand 1. 
Gang. Børn: Christen Christensen 10 Aar, Else Christens- 
datter, 8 Aar. Tjenestefolk, alle ugifte: Christen Madsen, 
32 Aar; Vistie Jespersen, 24 Aar; Maren Stephensdatter, 38 
Aar; Maren Jensdatter, 26 Aar; Peder Nielsen, 13 Aar; Iver 
Pedersen, 12 Aar; Mariane Chris tensdatter, 27 Aar.
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Ghr. Christensen Vad i Trøstrup er altsaa Enkemand. 
Hans første Hustru, Karen Jensdatter, døde i Barselseng i 
sit 26. Aar og blev begravet 3. Marts 1781. Samme Aar den 
26. Marts, som var 30. Dagen efter Døden, indfandt sig paa 
Trøstrup Fogden Peder Weigner fra Møltrup, for at regi
strere Boet for Skifteretten. Her skal efter Møltrup Skifte
protokol for 1776—93*) optegnes følgende Uddrag fra Boet:

1 Bilægger Kakkelovn 6 Rdlr. 1 stort indlagt Skab 4 
Rdlr. 1 Seng 10 Rdlr. 5 Bæster 73 Rdlr. 5 Køer 40 Rdlr. 
4 Kvier 16 Rdlr. 16 Stude 184 Rdlr. 47 (eller rnaaske 41) 
vinter fød Faar 28 Rdlr. 2 Galt Svin 6 Rdlr. 1 gi. grøn Vogn 
med Tilbehør 12 Rdlr. 1 ringere beslagen Vogn med Til
behør 10 Rdlr. 2 gi. Trævogne med alt Tilbehør 8 Rdlr.
I Ploug og 2 Harver 3—2 Mk.

I Folketællingen 1787 nævnes altsaa den 10-aarige Søn 
Chr. Christensen, der senere blev Ejer af Trøstrup og døde 
der 1. Nov. 1844. Hans Hustru, som hed Maren og døde 
et Par Aar før, var en rig Gaardmlandsdatter nede vesterfra. 
De havde flere Børn, 3 af dem, født omkring 1800, gik sam
tidig til Præsten og konfirmeredes én Dag, men den ene 
laante sil Konfirmationstøj i Præstegaarden. Den ene af dem 
var Juliane, som blev gift til Haunstrup og blev over 90 Aar, 
der er Billede af hende. Juliane var med til at hente Vand 
af Dammen Øst for Trøstrup, naar de brændte Brændevin. 
De havde bedre Held med Brygningen,, naar de tog Vandet 
her, end naar de tog det af Brønden.

Julianes Moder hørte det banke Nord for Stuehuset og 
sagde, lier skulde nok ske noget. — Her blev det nuv. Stue
hus bygget. Chr. Christensen, Trøstrup, og Hustru er begge 
begravet i Højen paa Timring Kirkegaard.

Den, der har fortalt dette, er Julianes Søn, den nu 84- 
aarige Kræ Haunstrup i Snejbjerg, som er født samme Aar 
og i samme Døgn som Bedstefaderen døde i og efter hvem 
han er opnævnt.

Kræ Haunstrup fortæller ogsaa, at det er en gammel 
Tradition, at Kornet i Haunstrup fylder godt i Skæppen, men 
det bliver endnu bedre, naar mjan kommer til Trøstrup. 
»Min Bedstefader solgte megen Rug til Holstebro. Vejen gik 
da gennem Vinding og var ussel. Den ene Vogn kørte med 
4 Tdr. og den anden med 3«.

Efter Chr. Christensen ejedes Trøstrup samtidig af 2 af 
hans Sønner Niels Vad Christensen, der 1824 blev gift med 
en Datter fra Grimstrup, og Severin Tang Christensen.

*) Den eneste Skifteprotokol, der er bevaret fra Møltrup. Findes i
Landsarkivet i Viborg.
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Ved Aar 1840 købte en Slesviger, August Petersen, Trø- 
strup, men solgte den kort efter til Frederik Gjeding, en 
Præstesøn fra Idom. Hans Moder døde paa Trøstrup. Kirke
bogen har flg. Tilførsel: 1853 — død 5. Nov. Engelke Gje
ding, født Glerup, Enke efter afdøde Sognepræst i Idom Hr. 
Jens Jensenius Gjeding, 73 Aar. — Liget blev kørt til Idom 
den 14. Nov. 53, for der at begraves i Familiebegravelsen.

I Tidsskrift for Landøkonomi, 12. Bd. 1850 fra S. 402 
læses følgende: Ved Trøstrup (Proprt. Gjeding) flere smaa 
Enganlæg af forskellig Slags, navnlig var et naturligt Anlæg 
gjort i en Lyngmose,, der laa langs med en lille Vandstrøm 
noget Syd for Gaarden. — Det var jo i den Tid man rigtig 
fik Øje for Engvandingens Betydning.

Gjeding byggede altsaa det nye Stuehus, vist 1850, thi 
i Brandprotokollen staar Gjedings Stuehus 1848 kun til 450 
Rigsdaler; men i 1850 er et nyt Stuehus norden det gamle 
takseret til 1270 Rdl. Han har maaske ogsaa ombygget 
Laden, thi 1848 takseres denne til 800 Rdl., før stod den til 
280 Rdl. 1850 takseres ogsaa for første Gang de 2 Fløjbyg
ninger, den vestre til 400 Rdl., den østre til 330 Rdl. Hele 
Gaardens Bygninger takseres det Aar til 3900 Rdl. Men 
1853 gaar de ned til 3450 Rdl.

Omtrent 1854 korn F. Busse til Trøstrup. Han var en 
Tysker fra Lippe Detmohl og havde med sig 3 tyske Fami
lier, som han troede var dygtigere end Danskerne, og som 
ban byggede et Familiehus til ved Trøstrup. De 2 Familier 
rejste imidlertid snart tilbage igen, men Frahm blev, og 
Slægten bor endnu paa Trøstrup Mark.

Alle roser Busse, som var en flink og dygtig Mand. Han 
var godmodig og meget st<vrk, ingen kunde klare sig for 
ham i Legemskræfter. Han talte ret godt Dansk, selv om 
han vendte Ordene noget om, saa de blev noget forvre- 
dent. Nogle Lærepenge maatte han jo af med, især i Først
ningen. En Dag stod han og saa ned over den store Lyng
hede i Sydvest og sagde: Hvad skal vi dog gøre ved al 
den Lyng? (han sagde altid dog). Her kunde dog gro mange 
Klover. Saa købte han Kløverfrø og saaede i en Del af Heden, 
men de spirede kun, hvor de faldt i Agerjord lige ved’ 
Heden.

Den Gang brugte man til Brændsel særlig Fladtørv, kun 
faa Klyne. Busse skulde jo ogsaa det første Aar have gra
vet Tørv. Paa Marken boede Niels Rytter, en Husmand 
med et Par Køer. Hør Niels, sagde Busse, kunde du have 
Lyst til at grave Tørv for mig. Jo, det kunde han godt. Hvad
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vil du have pr. Stk. En Skjelling, svarede Niels. Ja, saa 
kunde han straks begynde.

Og Niels gravede Torv i flere Dage, og rask gik det; 
her var noget at tjene. Den almindelige Pris var saadan 
noget som 8 Skilling pr. Læs a 7 Snese, og N. R. kunde 
faa 140 Skilling, 2 Kr. 80 Øre pr. Læs. Men saa kom For
valteren ned i Heden; han forstod, at dette lier blev for me
get og sagde, at det kunde ikke hjælpe han gravede Torv 
længere. Ja, saa kan jeg grave dem kortere, sagde Niels 
Rytter, som var i godt Humor.

Om nu Niels Rytter fik den akko iderede Betaling, ved 
man ikke,, men det siges for bestemt, at siden var Niels 
Rytter en god Mand (sad godt i det).

Da Busse friede til Jomfru Annette Godt paa Højris, 
syntes Godt ikke om, at Annette skulde have en Tysker. 
Han skal endog have sagt, at tog hun Busse, fik hun ingen 
Arvepart. Gør heller ingen Ting, sagde Busse, jeg har dog 
Penge nok. Og det havde han vist ogsaa i Førstningen. 
Faderen skal have ejet et stort Gods i Tyskland, men siden 
hentede han ofte Penge derhjemme, lian kørte derned efter 
dem; naar han kom hjem, stod der en Trækasse bag i Vog
nen, som var fuld af hele og halve prøjsiske Daler. En 
Gang han kom hjem, sagde han til Forkarlen, Søren Iversen, 
at naar han kunde staa paa Jorden og tage Kassen af Vog
nen, skulde han dog faa en dobbelt Prøjser derfor. Det var 
altsaa 16 danske Mark; over 5 Kr. i vore Penge. Men S. I. 
maatte lade Kassen staa, skønt han dog ellers var en bom
stærk Karl.

Konen i Elkjær, Marie, fortæller, al hun har tjent 10 
Aar paa Trostrup i Busses Tid. Hun kom der, da hun lige 
var konfirmeret. Busse var en meget flink Mand; Fruen var 
ogsaa rar. De havde da en 80 Køer paa Gaarden. Busse 
korte ofte mied 4 Heste. Han var fra Lippe Detmold og kørte 
somme Tider derned; naar man kom til Hamborg, var man 
halvvejs. Marie var som Barnepige engang med dernede i 
Busses Hjem. Det var uinaadelig flinke Folk og et stort 
Gods. Alt var nydeligt der.

Paa en af disse Ture til Tyskland, fortæller en anden, 
var Busses Hund med, men den kom ikke med hjem, til stor 
Sorg for Busse og Hustru. Men endelig efter en Tids Forløb, 
stillede Hunden i Gaarden, den havde selv fundet den lange 
Vej hjem, og der var stor Begejstring over dens Genkomst, 
og Busse sagde: Den Hund skal dog leve saa længe den kan.

Omsider døde den dog, og i det Tæppe, hvorpaa den
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døde, blev den svøbt og begravet i Haven Vest for Stue
huset. Paa dens Grav blev plantet en Hængeask, som staar 
der endnu. Busse sagde, at han hellere vilde have mistet 
sin bedste Hest. Aaret efter, siger man, mistede lian 2 af 
sine Køreheste. Busse var nemlig ualmindelig haard til at 
køre. En Dag, han kom fra Holstebro, strittede den ene 
Hest, inden han kom, helt hjem.

Imidlertid kunde Busse ikke klare sig paa Trøstrup, en 
kort Tid havde han Gæstgivergaarden »Vestjylland« i Her-

J. C. Schousboe med Familie.

ning. Saa rejste han til Amerika, hvor han nok en Tid var 
Faarehyrde, men ikke i det smaia, han red omkring og 
saa til Faarene.

1875 fik Mogens Larsen Trostrup af Busse, efter i et 
halvt Aarstid at have været Mejeriforpagter der. Der var da 
700 Tdr. Ld., skønt Busse havde solgt en Del Jord fra Gaar- 
den. Mogens Larsen var fedt 13. Maj 1834 i Espe Sogn i 
Sverrig. Han døde i Lille Trostrup 24. Maj 1910. Hans 
Hustru var Ottomine Theodora Deneher, som døde i Her
ning 1924.

Derefter havde Sønnen Vilhelm Larsen Gaarden nogle 
Aar, han solgte den 1910 til Chr. Jørgensen for 64,500 Kr. 
Jørgensen drev Gaarden godt og havde over 100 Kreaturer, 
før regnede man m(ed 70 a 80.
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Allerede 1918 solgte Jørgensen Gaarden for 160,000 Kr. 
til Peder Grimstrup m. fl., det var jo i den dyre Tid. Der 
var nu ca. 400 Tdr. Ld. Jørgensen har siden købt Gaard 
i Sønderjylland. Gaarden var nu en Tid i Gaardslagternes 
Hænder, de solgte bl. a. de 17 Tdr. Ld. Eng ved Aaen.

Siden kobte Ililbert Sørensen fra Randersegnen Gaar
den; der var da godt 300 Tdr. Ld., hvoraf ca. en Trediedel 
var Hede. Han byttede sig til Giaarden og havde den til 
190,000 Kr. Siden ejedes Gaarden af J. C. Tliestrup.

I 1924 købte nuv. Ejer J. C. Schousboe Gaarden for 120 
Tusind. Han er fra Koldingegnen, og hans Fader var Sø
skendebarn til Biskop Schousboe.

Her er nu ca. 320 Tdr. Ld., hvoraf ca. 100 Tdr. Ld. Hede 
og Mose. Hartkornet er omtrent 4 Tdr. Mærkeligt nok, at 
her ikke er mere, da her er meget af den Slags Jord, som 
plejer at have rigeligt med Hartkorn.

Schousboe har allerede faaet sat Skik paa meget i Mark 
og Have og fa)aet tækket meget. Alle Husene har Straatag, 
saa det er ikke nemt at holde det vedlige.

Skanserne.
Sydvest for Trøstrup findes i Heden nogle mærkelige 

Højder og Fordybninger, som kaldes »æ Skanser«. Jeg 
troede, før jeg saa dem, at det kun var et lille Stykke Jord, 
men Skanserne strækker sig over flere Tønder Land, saa 
her er noget at studere for slagkyndige. Skanserne ligger 
paa begge Sider af den gamle Vej fra Mølsted ad Trøstrup 
og Kvindvad.

Sagnet siger, at her i Svenskekrigens Tid skal have 
staaet et Slag mellem^ Danske og Svenske. Føreren for de 
svenske Tropper boede i Raabjerg i Snejbjerg, hvor han 
blev overlistet øg taget til Fange og druknet nedenfor i 
Bækken i et dybt Høl, som endnu kaldes Svenskehøllet. Da 
Fjenden saaledes var uden Fører, overvandt Danskerne dem 
let og mange af dem faldt i Kampen og jordedes i nogle 
aflange Forhøjninger tæt ved Skansrene.

(P. Storgaard Pedersen: Ulfborg Herred S. 251).
Der er somme der tror, at Skanserne kun er Flyvesands - 

partier, men det er let at se, at her en Gang er gjort et 
betydeligt Jordarbejde. Siden har Vinden ogsaa nok været 
virksom her.

Skanserne er et interessant Parti, som ikke burde piøjes, 
bedre kunde det jo gaa at beplante Arealet uden at jævne
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noget ved Jorden. Men lad det ligge som det ligger, der 
er jo Jord nok ved Siden af.

Gamle Kræ Haunstrup siger, at han tidt har gaaet paa 
Jagt her, der var baade Ræve og Harer i Skanserne.

Den ihjelkørte Pige.
Lidt nordost for Trøstrup ved Landevejen ses en Sten

dynge, godt 2 Alen lang og ca. 1 Alen høj; den ligger lige 
syd for Vejgrøften paa Trosirup Hede. Denne Stendynge

Peder Andersen.

har sin Historie, som nu skal fortælles efter Peder Andersen 
i Herning, som er en Broder til den ihjelkorte Pige:

1857 tjente min Søster Sidsel Marie i Riis. Det var det 
Aar Riis blev flyttet op fra Aaen til sin nuværende Plads. 
Saa kom Lund Marked, og alle fra Riis skulde jo ogsaa 
til Marked, og der var et stort Læs, thi flere af Haandvær- 
kerne var med. Vi boede et Stykke norden for Riis og min 
Moder og min yngre Søster var i Riis, for at passe alt, 
mens de andre var til Marked.

Om Aftenen kom jo saa Folk kørende fra Marked. Søn
nen Jens Michael kørte Vognen fra Riis og blev nu ind
hentet af Vognen fra Aagaard i Vildbjerg, som kørtes af
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Sønnen Niels Chr. Aagaard, og han havde nok allerede kørt 
om ved flere Vogne; det brugtes jo at køre om Kap, og 
nu vilde han ogsaa om ved Rus’ Vogn, eller det var nok 
Faderen, der var den ivrigste, saa han tog Pisken fra Søn
nen, for at drive paa Hestene. Haandvaukerne fra Riis 
sagde til Jens Michael, at det var da ikke værd at lade 
Vildbjergboerne køre om ved sig. Vognen fra Aagaard vilde 
køre om ved venstre Side af Riis’ Vogn. I den stærke Fart 
med de mange Mennesker slyngede Riis’ Vogn stærkt og 
væltede midt paa Vejen til venstre.

Den anden Vogn var jo lige efter og korte over de væl
tede Mennesker, hvoraf mange fik store Skrammer. Et Hjul 
gik over min Søsters Ansigt og et over hendes Bryst, idet 
Hestene fra Aagaard drejede til venstre om i Heden. Min 
Søster havde faaet et dybt Hul i den ene Tinding, rimelig
vis af Hagen af en Hestesko, og det sagde Doktoren var 
Dødsaarsagen.

Nu samledes der jo mange Mennesker til, og der var 
Uenighed om, hvem der havde Skylden; ingen troede dog, 
at der var sket Ulykker paa Menneskeliv. Saa kom Snaken- 
horg fra Ejsingkjær kørende og fik de omkapkørende til at 
tælle deres Folk, om de havde dem alle sammen, og nu 
fandt man Sidsel Marie døende. Vognen fra Riis kørte 
nu tilbage efter Læge og kom forbi min Fader, som kom 
gaaende fra Marked, og han undrede sig over, hvad Riis’ 
Vogn kørte efter.

Havde Riis’ Vogn kommen lidt længere frem, var den 
drejet af ad en nærmere Vej til Riis. I Riis og andre Steder 
kunde man høre Støjen oppe fra Vejen. Min Søster Ann 
Kjerstin tjente pa’a Ejsingkjær og var paa Snakenborgs 
Vogn og vilde se den døde Søster; men Snakenborg sagde, 
at hun havde ikke godt af det nu.

Jens Køli i Pugdal kørte min døde Søster til Riis, hvor 
hun lagdes op i et Gæstekammer ved Fredestuen. Murerne 
sagde siden, at naar Sidsel Marie bar Bankerot til dem, saa 
vilde hun aldrig gaa ind i det Kammer med det, de kunde 
hente det udenfor; om( hun nu havde anet noget.

Min Moder, som jo var i Riis den Dag, havde anet, al 
noget galt vilde ske; hun duede snart ikke siden. Vi havde 
hos mine Forældre hjemme en Kone, Kjesten, der boede 
hos os. Min Moder raabte da til hende: Kjesten, Kjesten! 
og fortalte om, hvor sørgeligt, det var gaaet. Dette Raab* 
havde Kjesten alt tidligere hørt flere Gange. Min Søster 
var en 23 Aar og forlovet. A var 9 a 10 Aar og tjente i
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Meldgaard i Rødding og var jo til Begravelse; en Dreng 
fra Ejsingkjær fortalte mig Ulykken, Morgenen efter at den 
var sket. — Der var mange med til Begravelsen, en 12 
Vogne. Folk kom ubudne, som da ikke var Skik, somme 
langvejs fra. Pastor Langhoff talte om Sosters Frimodig-

Den tildels spredte Stendynge paa Trøstrup Hede.

hed, som saa P. Andersen fortæller Træk om at Langhoff 
havde Erfaringer om.

Hun begravedes øst for Kæmpehøjen paa Timring Kirke- 
gaard. Der hviler ogsaa mine Forældre, men nu, efter Kirke- 
gaardens Regulering, kan Gravene ikke ses.

Stendyngen til Minde om min Søster ligger altsaa over
for, hvor hun ihjelkørtes — det skete jo paa Vejen, men der 
kunde Stendyngen jo ikke ligge. Stenene begyndte at sam
les til kort efter Ulykken; det er vist en gammel Skik. De 
blev baaret dertil af vejfarende Folk, som ofte tog en Sten 
i Haanden og lagde til Dyngen, jeg har baaret Sten dertil, 
og jeg ved flere, som har gjort det. Da Vejen for mange 
Aar siden blev grundforbedret, tog man Sten fra Dyngen, 
der var da et helt Læs, og lagde i Vejen, maaske tog man 
den helt, men Stendynge blev der snart igen. Somme Tider 
blev Stendyngen spredt, men den blev altid samlet sammen 
igen. A har samlet den sammen en Gang, da den var spredt. 
(Efter at Forfatteren heraf havde sagt, at det meste af Dyn
gen nu var spredt, sagde P. Andersen: Den skulde samles
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sammen igen). Og hen sidst paa Aaret 1919 var P. Andersen 
ved Stendyngen og samlede den sammen til sin nuværende 
Størrelse, ca. 1 Al. høj og 2 Al. lang. Flere Sten laa saa 
langt væk, som man kunde kaste dem og flere var sunkne 
godt i Jorden, det tog vel et Par Timer for mig.

Første Gang jeg*) var ved Stendyngen var 13. April 1919. 
Da var der ikke over 100 Haandsten samlet her; de største 
har man nok med at tage op i én Haand, men der er ogsaa 
nogle ret smaa. Dyngen var ca. % Al. høj. Rundt i Heden 
om Dyngen saas spredte Sten fra Dyngen.

Saa var jeg der 5. Fcbr. 1920. Da var Dyngen som sagt 
ca. 1 Al. høj og 2 Al. lang. Man siger, at der af og til er 
en Hestesko ved Dyngen; det har jeg da hort Skolebørn fra 
Grinnstrup Skole fortælle. Det skal vel være den Sko, der 
ihjeltraadte Pigen.

Der blev jo Retssag om det skete paa Landevejen. Det 
var det Aar (1857) at det nv Tinghus i Herning var bygget, 
Aarstallet stod paa Huset. De 3 udpegtes som de, der havde 
mest Skyld i Ulykken (de er allerede nævnt), og de blev 
idømt de største Bøder, der kunde gives for den Slags.

Saa langt Peder Andersen.
Kirkebogen siger, at Sidsel Marie Andersen døde 2. Sep

tember og begravedes 6. September og var 22 Aar. Omkom 
ved Væltning med Vogn. Tjente i Riis.

Ved Forhøret i Sagen ses, at Sønnen fra Riis Jens Mi
chael Hansen var Kusk. Paa Vognen var Faderen, Moderen, 
den forulykkede, Tjenestekarlen Peder Krajstrup Jørgensen, 
Murer Jens Peter Larsen og den 10-aarige Søn. Ulykken 
skete Kl. 10 Aften; det var maanelyst; begge Vogne væltede.

Paa Aagaard-Vognen kørte ligeledes Sønnen, men Fa
deren erkendte at have opfordret ham til at køre forbi. Der 
nævnes intet omi Beruselse.

Den 10-aarige Søn var Hans Chr. Hansen, i flere Aar 
Ejer af Riis; han har fortalt mig, at han sad bag i Vognen, 
da de væltede. De fleste fik slemme Skrammer, og der var 
almindelig Sorg over det skete.

Sagen paadømtes 12. Decbr. 1857. I Henhold til For
ordning 1833 4. Okt. § 1 dømtes Jens Michael Hansen af 
Riis, Niels Chr. Nielsen og Niels Nielsen af Aagaard til 
hver at betale 40 Rigsdaler samt i Fællesskab at udrede 
Sagens Omkostninger.

Bøderne i Henh. til nævnte Paragraf er fra 5 til 100 

*) K. Understrup.
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Rbd. Sølv til Fattigkassen, saa de fik endda ikke højeste 
Mulkt.

Ane Pedersen fra Tranholm i Vildbjerg fortalte (her 
efter hendes Datter), at Sidsel Marie kom til hende, om hun 
ikke vilde stikke op for hende Markedsdagen, de tækkede 
jo paa de ny Huse: A tøs ett a ka løw, om a etl ka kom 
te Markind, sagde hun. Og Ane stak op for hende, det 
var nok paa Agerumladen i Riis.

Det var nok ikke saa længe før de væltede, at Sidsel 
Marie sang en Sang. Brøndgraver Jakob Dahis Hustru har 
sunget Visen for mig. Første Vers lyder saaledes:

Tvende unge Mænd tilsammen 
gik for ud at købe Kvæg,
Lystighed og Spøg og Gammen 
fulgte dem paa deres Vej.
Ved et Værtshus nok saa glad 
disse Venner skiltes ad.

Engang Anders Peter i Lille Albæk (Museumsforstan
der H. P. Hansens Morfar) og Johan Meldgaard kørte hjem 
fra Set. Hansmarked i Holstebro, standsede deres sorte Hest 
og vilde ikke længere paa det Sted, hvor Pigen senere blev 
dræbt.

I lange Tider efter Ulykken holdt Folk ikke af at gaa 
forbi Stedet om Aftenen.

Fra min Barndom af har jeg med Spænding hørt for
tælle om denne Begivenhed, og det er vist derfor jeg har 
faaet Lyst til at oprede den. Men naar man nu tænker 
sig om, saa maa man meget undres over, at det ikke oftere 
gik galt med Kapkorsel, som var almindelig. Jeg har set 
Folk med Vilje køre andre Vogne i Vejgrøften, uden at der 
skete Skade paa Menneskeliv.

Ulykken paa Trøstrup Hede gav Anledning til en Mar
kedsvise, og dét en sørgelig. Niels Tejlgaard digtede neden- 
staaende Vise, som i Holstebro blev trykt i mange Eks
emplarer og sunget paa Markederne og solgt for 4 Skilling. 
Visen har somme Steder hængt i Glas og Ramme, maaske 
er den der at finde endnu.

Det var ikke alle, der kunde lide det, der blev sagt 
f. Eks.: Naa, vel æ Sownstaakler no osse le o dejt Viser! 
N. Tejlgaard fik af Sognet.

Begivenheden blev særlig mærkelig ved omtalte Sten
dynge ved Vejen, det maa vist være brugt som Minde fra 
meget gammel Tid.
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Da Anders Haunstrup for nogle Aar siden blev dræbt 
paa Staldhøj ved et Vaadeskud, begyndte der ogsaa at sam
les Sten. Det blev dog ikke til mere end en halv Snes 
Stykker, men Stedet er ogsaa afsides.

100 Favne i Syd fra Stendyngen staar ved samme Side 
af Vejen en af de gatmle Milesten med 3 Huler i (3 Fjer
dingvej) og straks har vi en stor Gravhøj, hvoraf Vester- 
siden er udkørt.

28. Februar 1928 saa jeg igen Stendyngen. Den var 
nu sunken mere sammen, saa ud til at den ikke var mere 
end godt en halv Alen høj, men mindst lige saa bred og 
lang som før.

For nogle Aar siden døde Peder Andersen. Hvem skal 
nu samle Stendyngen, om den spredes?

Minde.
over den nu hos Gud salige Pige Sidsel Marie Andersen, 
som Natten mellem den 2den og 3die September mistede 
Livet ved en voldsom og usømmelig Kjørsel, som udøvedes 
af Gaardmændene Hans Jensen Riis i Timmering og Niels 
Nielsen Aagaard i Vildherg eller deres Vedkommende paa 
Vejen hjem fra Gjelleruplunds Marked.

Melodi: Hvo veed, hvor nær mig er min Ende.
Saa Ungdoms skjonne faure Dage 
De hastig blev tilbagelagt,
Naar Spiritus for Mandfolk raader,
Di handler tit ei som Di bør;
I Raseri Di tumler frem,
I Stads og Pragt som Adelsmænd.

Uskyldig muntre unge Pige,
Saa voldsomt mistede sit Liv,
Ved saadan. ufornuftig Handling;
Det maa jo krænke Hver især,
Som var lilstæde der og saae,
Den sidste Aandedræt hun drog.

Forældre kjær det haardt mon krænke,
At see sit Barn i den Adfær,
En Moder hær jo Moderhjerte,
Hvo skal aftørre hendes Graad;
En Fader omt ved Liget staaer 
Og fælder mangen Længselstaar.
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Ja Sødske nde det Tab begræder,
Di sørger for en Søster kjær,
Tungt for den ene Søster er,
At see sin anden Søster kjær,
Paa Mark og Vej ved Maaneskin,
See Elskte Søsters blodig Lig.

Farvel vi alle hende byder,
O Gud, ledsag Du hendes Sjæl,
Til evig Ro, til Fryd og Glæde,
Det beder vi for hende her;
Lad Fredens Lys en Morgenstund,
Fremkalde hende af Dødens Blund.

Enhver som her nu er tilstæde,
Og skuer dette blodig Liig,
Di vil hos sig de Tanker gjørc,
Gud veed, hvor Tid og Stedet er;
Men tænker, dengang var det Dig,
Hvor snart mon det vil gjælde mig.

Det unge Liig vi her nu skuer,
Har været før som rosenrød,
En Tid i Verden har den blomstred,
Ja noget over 20 Aar;
Nu er den falmet, visnet hen,
Men hisset evig blomstrer den.

I Gravens Gjemime trygt Du hviler,
Saa sød Du slumrer der i Fred,
Hvergang Din Gravhøi her beskues,
Af Fader, Moder, Sødskend kjær;
Vi mindes om Din voldsom Død,
Hvil sødt, hvil tryg i Jordens Skød.

(Forf. af N. N. Tejelgaard i Vildbjerg).

(Peder Andersen havde et prentet og indrammet Grav
skrift over Søsteren. Dette Gravskrift, hvoraf ovenstaaende 
er en Afskrift, hænger nu i Herning Museum.

Forøvrigt synes der at være mere end én Afskrift).

Lille Trøstrup.
Øst for Trøstrup har vi Lille Trøstrup. Det er vist 

det Sted, der i gamle Dage kaldes Ovre Trøstrup. Det laa
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oppe ved Landevejen, hvor der endnu er et lille Sted. Ved 
Folketællingen 1787 nævnes Iver Pedersen, Husmand paa 
Trøstrup Mark, og han boede antagelig i det daværende 
Lille Trøstrup. Ved 1850 og længere bor her Villads Jen
sen, hvis Søn Ole Villadsen begyndte omtr. 1865 at bygge, 
hvor nu Lille Trøstrup ligger, og han boede her i mange 
Aar. Han var en Tid gift med en rig Københavnerinde;

Siden boede Valdemar Larsen, Søn >af Mogens L., her 
en Snes Aar. Han er nu Beklædningshandler i Herning. 
V. L. lod frede 3 Høje sydøst paa Marken, de saakaldte 
Mølhøje. Den midterste er ret stor, de andre er smaa.

Ved Lille Trøstrup er et stærkt Væld, som har Afløb 
mod Syd.

Nu er Gaarden opbygget og ejes af Valdemar Larsens 
Broder Aksel Larsen, Konen er fra Brikshus. L. Trøstrup 
brændte 9. Maj 1888, altsaa samme Aar som St. Trøstrup. 
Til Gaarden er købt en hel Del Jord fra Trøstrup og andre 
Steder. Her er nu 135 Tdr. Ld., det er en god Gaard og 
godt beliggende i sin Mark og tæt ved Landevejen.

Vest for Gaarden er Ovre Trøstrup (Højdedraget); her 
er mægtige Mergelgrave. St. Trøstrup har Mergelret her.

Brikshus.
Gaarden Brikshus ligger meget højt. Vindmotoren sav

ner sjælden Vind. Der er en prægtig Udsigt fra Brikshus, 
men bedre er den endnu fra en Kæmpehøj, Storhøj kaldet, 
noget syd for Gaarden. Herfra er en af Egnens bedste Ud
sigtspunkter over et meget vekslende Landskab. Man troede 
ikke, deri var saa megen Hede i Sognet, om man ikke her 
havde Syn for Sagen. Det maa antages, at det er Udsynet 
fra denne Høj, der har lagt gamle Dalgas disse Ord i 
Munden:

». . . . Men Brixhusbakkerne vinker os, og vi rider derop 
og nyder Udsigten over den smukke Oase, som ligger foran 
os i Nord. Timringby, Møltrup, Nøvlingby, Skibbildgaard, 
Ørnhoved, Tjørringby, Gjødstrupsø, Vildbjergby, en Mængde 
isolerede Bøndergaarde og Huse, frodige Enge og gode Korn
marker ligge lige neden under os, i Vest omsluttede af den 
store lyngdækkede Skovbjergbanke, i Syd af den Hedebakke, 
vi selv staar paa. Modsætningen mellem det milde, bløde 
Landskab, opfyldt med lykkelige Beboere, og de sorte, 
knudrede, opadstræbende Bjergformer, den rige Afveksling i 
Farver, den Ro, der er udbredt over det hele. Alt bringer
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os til at erkende, at der er smukt overalt paa Jorden, selv 
i Vestjylland, selv i det udskregne Hammerum Herred . . .

»Gid der dog fandtes Skov paa disse Bakker«, udbryder 
én af os, og vi andre maa give ham Ret, der mangler et, 
og det er Skov, men det er ikke Forsynet denne Mangel 
kan bebrejdes, det er os selv, thi Bakkerne omkring Briks- 
hus har tidligere været Skov og de østre Skrænter i Snær- 
lunddal ned imod Snejbjerg er endnu af og til kratbe-
voksede................«. (E. Dalgas: Geografiske Billeder fra
Heden 1870).

Mærkeligt er det, at Dalgas ikke omtaler den 4 a 5 Tdr. 
Land Egekrat nord for Brikshus. Grunden maa være, at 
han er komimen fra Syd herop. Krattet ligger mest paa 
en Nordskrænt, men der er da ogsaa Eg i Havediget og 
andre Steder ved Gaarden. I Krattet er mange ret høje 
Egetræer og i Marts kommer Violerne frem.

Noget syd for Gaarden er ogsaa et Bælte af gamle Ege
træer. En Kæmpehøj er helt begroet med Eg og kaldes 
Rishøj. I Heden syd og øst for Gaarden er miange Egepurl 
og smaa Bæverasp, saa det er tydeligt nok, at her har været 
Skov. Imellem Brikshus og Staldhøj ses ogsaa i Mosen 
mange kraftige Egerødder, hvor Tørven er afgravet. Det 
er i det hele et vildt og interessant Parti omkring Brikshus, 
hvortil hører 120 Tdr. Lafrid, men 40 Tdr. er Hede. For
uden Storhøj er der i Heden flere Kæmpehøje, som godt 
kunde være Omtale værd; paa Højenes Retning, ser man, 
at Vejen har trukket mod Snejbjerg. Et godt Stykke vest 
for Gaarden ligger Mølhøj, en gi. Gravhøj, som vist ligger 
ved en gammel Møllevej.

Somme har ment, at B!rikshus ikke var noget gammelt 
Navn, men det nævnes da i Kirkebogen 1746. Og Torsdagen 
den 23. Septbr. 1779 er Hans Pedersen af Brix Huus og 
Anne Madsdatter copulerede i Timring Kirke. Brylluppet 
stod i Brix Huus.

Den bekendte Urmager og Sparekassemand N. A. Nielsen 
i Herning var fra Brikshus og kaldtes ofte Niels Brix. Hans 
Brodersøn Peder Nielsen har nu Gaarden. Han er altsaa 
en Fætter til den kendte Kassererske, Frk. Mariane Nielsen 
j)aa Herning Sparekasse.

Vi træder ind i den gamle 3 Fags Stue, som gaar over 
hele Husets Vidde. Her er langt Bord og Bænk, som nu 
ellers forsvinder. Blandt andre Billeder paa Væggene hæn
ger Timring gi. Kirke, som ses baade ude og inde fra, og 
paa et langt indrammet Skilderi staar: »Alle Ting tjene
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dem tilgode, som elske Gud«. Saadanne Skriftsprog er meget 
almindelige i Folks Hjem; der er ofte flere. I grundtvigske 
Hjem, som man ikke træffer mange af heromikring, er Bil
lederne lidt anderledes. Saa er der Billede af Gaarden, saa- 
dan som mange Bønder har det, og disse Billeder er altid 
tegnet af samme Mand. Og Gaardene tager sig altid ud
mærket ud, Murene er lige og Taget nyt, selv om Gaarden 
i Virkeligheden er vind og skæv og har forrevent Tag, men 
det er jo nemt at komme til en ny Gaard.

Ovenstaaende er skrevet for 1922, dette Aar byggedes 
nemlig nyt Stuehus.

Brikshus er sikkert det samme, som ved Aar 1500 kal
des Stoybøl, og 1636 Stojbjerg, da herved nævnes Stojbjerg- 
lund (Krattet). Siden er her vel kommen til at bo en Mand 
ved Navn Brix.

Nuværende Ejer Peder Nielsens Bedsteforældre var: Niels 
Nielsen, fodt i Vildbjerg, død her 1874, 80 Aar gi., og hans 
Hustru Johanne Engelbrektsen fra Helstrup, dod 1872, 83 
Aar gi.

Det fortælles, at da de 2 begyndte her, havde de kun 
1 Ko og der var kun 4 dyrkede Agre. Men de tog godt fat 
og deres Son Christen Nielsen ligeledes, han dode her 1896, 
66 Aar gi.

Brikshus er en interessant Ejendom, men behagelig at 
drive er den ikke, især er Nordmarken unem at komme til, 
da den ligger dybt under Gaarden.

Helligkilden.
Lidt nordvest for Gaarden har vi Helligkildebakke, kal

det Hellekibakk. Her var for en Helligkilde med Lægedoms
kraft, men nu rinder Kilden ikke mere, og ingen kan finde 
dens Sted, uden de, som er godt kendt her. Omtrent midt 
paa Nordsiden af Bakken, ca. 4 Agre bred fra Toppen (Bak
ken er dyrket) findes en ganske lille Fordybning i Jorden, 
her udvældede Kilden. Til Bunden af Bakken er et godt 
Stykke. Men som sagt, den rinder ikke mere, og det lader 
ikke til, at nogen nu mindes, at dens Vand er brugt, men 
at Helligkilden har været her, er lige saa sikkert, som at 
Helligkildebakke er her den Dag i Dag, og Manden i Briks
hus siger, at der er endnu fugtigt, hvor Kilden var.

Elkjær
er et gammelt Sted paa Trostrup Mark, sydøst for Gaarden. 
Det nævnes, som vi har set, ved Aar 1500. Nuværende Ejer
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er Peder Elkjær, som er 77. Baade hans Fader og Bedste
fader har beboet Gaarden, som er købt fra Trøstrup. I 
Peder Elkjærs Bedstefaders første Tid var de ikke engang 
kørende med Stude, siden holdt de 2 Stude og 2 Køer. Bed
stefaderen, Peder Nielsen, døde 1861, 77 Aar gi. Peder Elkjær 
fortæller, at for ca. 200 Aar siden skal der have boet 2 Kvin
der i Elkjær, enten 2 Piger eller 2 Enkekoner, og de havde 
hver 10 Faar, som var Stedets Besætning. Den ene gav sine 
Faar noget Korn om Vinteren, og de levede; derimod døde 
den andens henad Foraaret, da hun slet ikke gav Korn til 
hendes Faar.

Peder Elkjær og Hustru.

Den 18. Juni 1875 blev Peder Elkjær gift med Marie 
Dalgaard, en Datter af Jens Dalgaard, Forpagter i Vedersø 
Præstegaard, men Marie tjente en halv Snes Aar paa Trø- 
strup i Busses Tid, hun kom der, da hun lige var konfir
meret.

Først boede Peder Elkjærs paa et Stykke Jord fra El
kjær, som de havde bygget paa, men da Peder var eneste 
Søn, flyttede han siden ind i Elkjær og Forældrene flyttede 
over i den lille Ejendom.

Da de overtog Gaarden, var der 4 Køer og 2 Stude og 
gamle Bygninger. De har nu en Besætning paa 16 Malke
koer, lige saa mange Ungkreaturer og 5 Heste, foruden Faar 
og Svin. Det hjalp slemt godt paa Marken, da vi aarlig kom 
til at bruge en 100 Sække Kunstgødning, siger Peder Elkjær.

De har opbygget Gaarden paa Stuehuset nær. Paa Laden 
ses Aarstallet 1916. Arealet til Gaarden er godt 100 Tdr. Ld.
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Marie og Peder Elkjær har haft 5 Børn, hvoraf en er 
død, de 3 er gifte. Men foruden deres egne 5 Børn har 
de opdraget 13 Plejebørn, hvoraf et Par som voksne endnu 
er i Hjemmet.

I dette Foraar (1928) er det 40 Aar siden Søndagsskolen 
begyndte her. Datteren, Birgitte Elkjær, liar gjort et godt 
Arbejde i denne.

I Elkjær har man altsaa ikke levet for sig selv alene. 
Da her den 18. Juni 1925 holdtes Guldbryllup, kom det rig
tig frem, hvor afholdte de er i Elkjær. Marie Elkjær har 
i flere Aar maattet holde Sengen, men alligevel kan hun faa 
sine Medhjælpere til at ordne Huset, og er man saa heldig 
at faa en Samtale med hende, da glemmer man den ikke 
straks igen.

Søndagen den 17. Juni 1928 holdt Søndagsskolen i El
kjær 40 Aars Jubilæumsfest, og der blev ved den Lejlighed 
holdt Børnegudstjeneste, hvor mange Børn og Voksne var 
mødt, over 150. Provst Smidt talte.

Ved Kaffebordet blev der holdt en Mængde Taler, og der 
blev bragt Marie og Peder Elkjær en hjertelig Tak, fordi de 
saa kærligt gennem 40 Aar havde aabnet deres Hjem for 
Børnene. Ogsaa Frk. Birgitte Elkjau’ fik sin Part af Tak
ken, fordi hun i saa mange Aar har arbejdet blandt Bornene 
øg stadig gør det.

SvenskehøUet.
Imellem Elkjær og Gaarden Raabjerg i Snejbjerg har vi 

SvenskehøUet. Nu er Høllet tilgroet, da Bækken er liget 
og uddybet, men da Peder Elkjær var Dreng var æ svensk’ 
Hol, som det altid kaldtes, ret stort og dybt med klart Vand. 
Her skal en svensk Befalingsmand være druknet. (Se om 
Skanserne ved Trøstrup). Nu er som sagt SvenskehøUet til
groet saa velsom andre Fordybninger her i Bækken, saa selv 
Peder Elkjær har ondt ved at udvise Høllet. Den 28. Febr. 
1928 viste han mig dog Stedet, som ligger ca. 20.Favne vest 
for Hjørneskellet i Bækken imellem Timring og Snejbjerg 
Sogne.

Denne Bæk gaar siden sammen med Haunstrup Bæk 
og danner Bækken imellem Mølsted og Ahle.

Et Stykke i Vest for æ svensk* Høl har vi æ Foold 
(Fold). Det er en tør Morholte, hvor der jo nok har været 
en Fold, hvor Kreaturerne i gi. Dage kunde indelukkes; her 
var jo godt Drikkevand. Der er dog ingen Diger at se, men 
de kan jo være kort hjem soin Træk under Møddingen, siger 
Peder Elkjær.
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Mølsted.
er ligesom\ Elkjær nævnt under Trostrup ved Aar 1500. 
Gaarden har jo sit Navn efter den Vandmølle, som her laa 
nede ved Aaen. Det fortælles, at Mollen i sin Tid er flyttet 
til Grimstrup, og det er meget rimeligt; 1688 er Møllehuset 
øde. Et godt Stykke nord for, hvor den gamle Molle laa, 
ser man, hvor Aaen var ledet ind i Møllegrøften. Rimeligvis 
er Vandet fra Bækken ogsaa ledet hen til Møllen; her gaar 
endnu en Kanal, som nu vander Engen. Hvor Mollen har

Anders Mølsted og Hustru.

ligget, lige ovenfor Engen, er et haardt Gruslag i Jorden, 
saa her har det været godt at køre for Møllevognene.

Anders Molsted kan huske, at der var nogle Hussteder, 
henne ved hvor den gamle Molle laa; de er jævnet. Anders 
Mølsted mener, at Vandet har ødelagt den gamle Mølle. 
Efter Traditionen kunde den sættes i Bagvande paa en 
Time. Udenfor Stalddøren i Mølsted ligger et Stykke af 
en gammel Kværnsten, og hist og her sidder der Tommer 
i Bygningerne, somi sikkert er fra den gamle Mølle.

Ved Mølsted har før vivret 2 Aalegaarde i Bækken. Ud
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i Øst fra Mølsted kaldes Jorden Rasmus Haall. Nede ved 
Engen er Krat og tæt herved, i en lille Eng til 5 Stakke 
Hø, mødes 3 Sogneskel: Timring, Snejbjerg og Vorgod, og 
3 Herredsskel: Hammerum, Ulfborg og Bølling.

I Heden Nord for Gaarden ligger 2 Kæmpehøje tæt 
sammen, men nordost for Gaarden laa en anden Høj, som 
A. Mølsted siger ikke alene var stensat i Bunden, men der 
var flere Stenbroer ovenover hinanden i Højen. Hvor Højen 
laa, er nu en stor Hulning, thi her var Grus.

Ca. 1815 købte A. Mølsteds Bedstefader Mølsted fra Trø- 
strup for 300 Daler. Der er ea. 130 Tdr. Ld. til Gaarden; 
det meste er ringe, men der avles godt, en Del er Hede. A. 
Mølsted opdyrkede 40 Tdr. Ld. Hede. Gaarden har ca. 30 
Kreaturer.

For en 7 Aar siden afstod Anders Mølsted Ejendommen 
til sin Søn Niels P. Mølsted, og flyttede til Herning og bor 
i Th. Nielsensgade 4. For 45 Aar siden, da A. Mølsted 
holdt Bryllup, blev det da ret gamle Stuehus omforandret 
indvendig, og der blev bygget et Par Fag til vestre Ende. 
I Gaarden findes en Kiste med rundbuet Laag og med 
Aarstallet 1787. Paa en gi. Bornholmer staar 1797. Paa et 
lille Skab er Aarstallet 1806. Anders Mølsted har et mægr 
tigt Sølvbæger fra Mølsted med Aarstallet 1698.

Vest for Mølsted er en Spong over Aaen. Syd for Gaar
den er nu Bro over Bækken, men man ser det gamle Vade
sted, hvortil Vejene stilede fra Timring og Vorgod. Lidt 
sydvest for Mølsted ligger St. Ahle, hvor der holdes Skole 
i en af Stuerne, hvortil nogle gaar fra Timring, da der er 
en halv Mil fra Mølsted til Grimstrup Skole.

Anders Mølsted, der nu er 76, færdes hver Dag i Her
ning for O. Sepstrup; han gaar som en ung Karl. Engang 
imellem kommer han her ned til mig, for at fortælle noget 
om Timring, som han er kommet i Tanker om. Han er 
meget interesseret i Timringbogen og har bestilt 10 Eks
emplarer af den, Børnene m. fl. skal have den. Han gik 
hele Tiden til Skole i Riis, dertil var en halv Mil. Børnene 
var vante til at lære udenad, indtil Lærer Lauritsen kom, 
saa maatte man fortælle, men det kneb for A. Mølsted med 
den Vending. Derimod var der en Dreng, som intet kunde 
lære, men nu kom hans Tid, siger A. Mølsted, som den 
Dreng nu kunde fortælle.

Siden kom Anders Mølsted paa Hammerum Højskole, 
og Rasmus Nielsen staar altid saa højt for A. M.

A. Mølsted har altid været en frimodig Mand. Engang
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bar han et Barn i Kirke i Timring. Han var noget beklemt 
ved det, men da Pastor Nyeborg havde prædiket, var der 
ikke Spor af Angst over A. M., endda det saa godt som 
aldrig er hørt, at en Mand bar Barn til Daaben her paa 
Egnen.

Allerhelst taler A. M. om Guds Ord og han kan for
tælle mange Træk fra Timring. Da Vilh. Beck var i Vild
bjerg at vie Pastor Nyeborg og Frkz Lawaets, kom han om 
Aftenen for og han og Nyeborg sad og talte sammen. Nyeborg 
siger: Hvordan skal en Prædiken være? hvad skal den 
handle om1 o. s. v. Vent til i Morgen, sagde Beck.

I Kirken gik han ind paa Spørgsmaalet og fortalte, hvor
dan han forberedte sine Prædikener. Dernæst læser jeg dem 
op for den lille Menighed: Hans Kone o. s. v. A. M. hørte 
det hele.

Da A. Mølsted i 1927 holdt Sølvbryllup med sin anden 
Kone her i Herning, var der samlet over 200 Mennesker 
om dem paa K. F. U. M., hvoraf mange var fra Timring.

Grimstrup.
Navnet maa vel være sammensat af det gamle Mands

navn Grim og torp.
Til Gaarden hører en 300 Tdr. Land; ca. Halvdelen er 

Hede. Hartkornet er nu knap 4 Tdr., der bar været mere, 
men en Del Jord er solgt bl. a. til Brikshus.

Gaarden tager sig flot ud nord fra med sin hvælvede 
Port tværs gennem Laden. Gaardspladscn er stor. Stue
huset i Syd menes at være bygget 1854, Laden er bygget 
i 2 Hold, vestre Del bar Aarstallet 1864 paa vestre Gavl. 
Grimstrup ligger ikke langt fra Aaen, Haven gaar helt ned 
til Engen.

Samme Slægt er gammel i Gaarde her. 1755 den 3. 
Juli vies i Vildbjerg Kirke Peder Christensen Grimstrup 
og Ane Madsdatter Lysgaard. Hun døde i Grimstrup 1781 
og begravedes 8. Januar 56 Aar. 1794 den 12. Juni begra
vedes Peder Christensen i Grimstrup henved 67 Aar gi. De 
havde en Datter Karen, som ved Folketællingen 1787 er 
29 Aar og ugift. Hun blev 1791 gift med Ove Jensen fra Riis.

Peder Christensens Kvitteringsbog med Chr. de Linde 
paa Møltrup for betalt Landgilde m. m. er bevaret fra 1773. 
Her ser man Lindes Kvittering de fleste Aar, somme Tider 
kvitterer hans Fuldmægtig.

Den næste Ejer Ove Jensen var altsaa fra Riis. Hans
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Fader Jens Ovesen Riis faar 1807 et Aftægtshus bygget hos 
sin Søn Ove Jensen i Grimstrup.

1791 købte Ove Jensen saa Grimstrup af Chr. de Linde 
for 680 Riksdaler. Skødet er til endnu, det er underskrevet af 
Linde 4. Oktbr. paa Møltrup og hans Segl er under. 6. Juli 
1892 blev Skødet læst i Ulfborg og Hind Herreders Ret. 
Ove Jensen udstedte til Linde en Obligation paa de 680 
Rdlr. — 1809 er Obligationen udbetalt. Chr. Linde har selv 
kvitteret paa den, men saa er der jo laant paa Gaarden.

Ove Jensens Fader Jens Ovesen Riis døde ved 1820 som 
Aftægtsmand i Grimstrup; tidligere boede han i Riis, og 
hans Fader maa jo have heddet Ove og er antagelig født 
omkring 1720 vel sagtens i Riis. Men ved den Tid boede 
der endnu et Par adelige Damer i Riis, Døttre af Ove Blik, 
og det ligger maaske nær at antage, at en Dreng i Riis 
bliver opkaldt efter deres Fader. Det er forresten Laust Chr. 
Spandet, der er kommen i Tanker om dette. Men Kirke
bøgerne gaar ikke saa langt tilbage, at de kan hjemle det.

1825 fik Grimstrup igen en ny Ejer, nemlig Sønnen 
Peder Ovesen, jo kaldet Peder Grimstrup, Faderen døde 1835. 
Peder Grimstrup døde 29. Aug. 1872, 79% Aar gi. Hans 
Hustru Ane Marie Pedersdatter døde 18. Aug. 1878, 78 Aar gi.

Ane Marie Pedersdatter var fra Rind og 1831 blev hun 
og Peder Grimstrup viet i Rind Kirke. I 3 Aar havde Ane 
Marie tjent Gaardmand Iver Hansen af Uhre i Brande Sogn, 
som har været fuldkommen tilfreds med hende. Til Grim
strup skal hun oprindelig være kommet som en fattig Sypige, 
sagde Peder Andersen, men hun vedblev at være lige god 
mod Fattige efter sit Giftermaal som før. En Dag, hun’ 
syede i Grimstrup, kom; en Kone ind for at tigge Mælk. 
Men P. Grimstrup fortalte, at han havde ikke Mælken for 
ingen Ting osv. — Vil du da ikke sælge Mælk, sagde Sypigen. 
Jo, det vilde han nok. Saa købte An Marie Mælk og gav 
Tiggersken.

Bagefter foreholdt P. Grimstrup hende det urigtige deri. 
Der kunde gerne komme den Dag, da hun kunde faa Brug 
for sine Penge. — Det gør ingen Ting, sagde Sypigen, jeg 
kan jo bare lægge det paa min Syløn her.

P. Andersen fortæller videre: Rugen var i min Barn
dom saa gjæv, at selv om min Moder kom med baade Pose 
og Penge, saa kunde hun dog ikke faa Rug. Vi har Missel 
ikke Rug, sagde man i Gaardene. Pæ Grimstrup var sejg, 
men hans Kone fik ham dog til at love Moder Rug. — Hwa,
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haar vi ett Row! sagde hun til Pejer. Han maatte endog 
love at sende Rugen til Mollen.

De havde 4 Born: 1) Ove Grimstrup, som kom til Naj- 
bjerg. 2) Jens Riis Grimstrup, som blev gift til Pugdal.
3) Peder Grimstrup, som havde Høkerhandel hjemme i vestre 
Ende af Stuehuset i Grimstrup og siden rejste til Køben
havn og blev Smørgrosserer. Mange herovre afviklede deres 
Gæld til ham ved at sende Smor derover. Som gammel Karl 
blev han gift med en Jomfru Nybo, som nok var rig. De 
testamenterede deres meste Formue væk til Mission og lign., 
saa Arvingerne fik saa.godt som intet. Born havde de ikke.
4) Karen Grimstrup blev i Gaarden og blev gift med Soren 
Nielsen fra Smedegaard i Snejbjerg. Han gav 3000 Rdl. for

Søren Grimstrup.

Gaarden og Aftægt til de gamle. Soren Nielsen eller Soren 
Grimstrup havde nok ikke tjent saa lidt ved Hestehandelen 
inden han kom her, og den gamle sagde: Havde jeg tænkt, 
at Søren havde saa meget, skulde han have givet noget 
mere fra sig paa Gaarden. Soren var en meget driftig Mand, 
der skulde udrettes noget, og da han kom godt ivej til at 
begynde med, blev han Sognets rigeste Mand. En Tid var 
han Sognefoged.

Søren Grimstrup var ogsaa en god Handelsmand. I 
mange Aar handlede han sammen med Jens Chr. Kars toft. 
Søren var bedst til at købe Kreaturerne ind; Karstoft bedst 
til at sælge dem.

Hans Hustru Karen var af en noget anden Støbning. 
Hun var godt inde i Egnens Slægtshistorie og havde vist i
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det hele megen historisk Sans. Der er intet Billede af hende; 
Jørgen Birkmose var mere end én Gang i Grimstrup, for 
at fotografere hende, men det lykkedes ikke. Karen kunde 
blive helt syg ved Tanken om at skulle sidde for en Foto
graf. Søren Grimstrup døde 1912 og var 84. Karen døde 
1918, 83 Aar gi.

De havde flere Born, 2 Døtre bor i Brande. Den ældste 
Son Kristian Grimstrup, som hor ved Vejle, var den første 
her paa Egnen, der begyndte som Leder i svensk Gymnastik.

En anden Son Jens Møller havde Gaarden en kort Tid, 
men døde som ung. Peder Grimstrup, der var født 1864, 
døde her i Herning for flere Aar siden; han var gift med en 
Datter af Gram paa Møltrup. Han var meget historisk in
teresseret og samlede et godt Materiale til sin Fødegaard 
Grimstrups Historie, som nu gemmes i Herning Museum, 
og som er en ikke uvæsentlig Kilde til det, som her er 
skrevet om Grimstrup.

Aar 1900 fik nuv. Ejer Magnus Grimstrup Gaarden. Hans 
Hustru Karen Møller Madsen er født i Frue Landsogn ved 
Odense 1879. Magnus har været paa Vejstrup Højskole 
og Dalum Landbrugsskole. Han har en god jydsk Besæt
ning og hans Koer er bekendt for den fede Mælk, de leverer. 
Magnus siger, han har gaaet til mange Lærere herhjemme, 
men han lærte lidet ved dem.

Peder Andersen mente, at der somme Tider gik en hvid 
Dame ved Siden af Vejen i Nivrheden af Grimstrup. En
gang vilde en Karl have hende op at kore, men hun grinede 
saa sært til ham, saa Karlen saa efter at komme afsted.

Grimstrup Mølle.
Møllegaarden ligger kun faa Favne sydost før Grim

strup og godt i Læ for denne Gaards Have. Møllen ligger 
jo lavt, som Vandmøller gør. Mølledammen er mindst 2 
Tdr. Ld. stor; naar Vandstanden er højest, staar den paa 
Højde med Tagskægget i Udbygningerne.

Man ved ikke, hvor gammel Møllen er, men Traditio
nen vil vide, at den er bygget efter at Vandmøllen ved 
Mølsted er bleven øde, og det skal vel nok passe. Her var 
det nemmere at holde Styr paa Vandet end ved Mølsted; 
til Gengæld var Vandmængden sparsom i Grimstrup, da 
Mølledammens Tilløb saa godt som kun er en lille Bæk, 
der kommer oppe fra Staldhøj. 1683 siges ogsaa, at i tørre 
Aar og om Sommeren kan den kun male lidet — men Møl
len har Overfaldsvand og gaar aldrig i Bagvande.
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Naar Vandet i gamle Dage gik under en Sten i Dam- 
mien, kunde man ikke faa malet. I ældre Tid maatte man 
ikke tage Vandet fra Møllen. For flere Aar siden borede 
man flere Steder efter Vand ovenfor Dammen, og det har 
ogsaa hjulpet.

Det er et interessant Stromleje der er nedenfor Mollen. 
Her ligger store Sten i Kanten og smaa i Bunden og Træerne 
hælder sig ud over det. I Mølledammen er der Gedder 
og Aal af ret stor Størrelse. Somme Tider bliver Vandet 
tappet ud; saa er Fiskene jo nemme at fange.

Ved Folketællingen 1787 hedder Mølleren Mads Jensen, 
er Moller og Smed, 34 Aar, ugift. Siden blev han gift, og 
ved Udskiftningen 1807 ser man, at han skriver godt.

Almindelig Bededag 30. April 1790 prædiker Præsten 
over Faderen Jens Rasmussen, noget over 76 Aar. Og ifølge 
Moltrup Skifteprotokol holdes der 22. Maj. Skiftesamling 
over Moller Jens Rasmussen i Grimstrup Mølle. Hans forste 
Hustru er da endnu levende.

Den næste Møller var Sønnen Jens Madsen Møller, som 
døde her 11. Maj 1864 og var 70 Aar. Selve Møllen ved 
sondre Ende af Stuehuset er bygget af ham ca. 1850. Paa 
et Stykke Træ i Møllen staar hans og Konens Navne og 
Aarstallet 1831. Træet sad for i den ældre Mølle. Paa 
Toldkoppen staar 1840. Denne var for i travl Virksomhed; 
her var god Søgning. Folk kom helt ude fra Albæk og 
Tiphede.

Grimstrup Mølle horte indtil den frie Næringslov kom 
ved 1860 til de priveligerede Moller, og Molleren rangerede 
med Præster og Herremænd. Krarup siger i »Det svundne 
Hammerum Herred« S. 106: . . . Senere blev Jens Moller 
i Grimstrup Sognefoged. Han var en usædvanlig elskværdig 
og behagelig Mand, og havde megen Omgang med Ejeren 
Crone paa Møltrup, saa og med Pastor Glud i Vildbjerg 
Præstegaard.

Jens Møil, som han gerne kaldtes, levede allsaa saa 
længe til han saa Møllenæringen givet fri og andre Møller 
rejse sig i Nærheden.

Det var ellers ikke alle, der var saa tilfredse med Jens 
Moller som Krarup. Han blev skyldt for, at lian gjorde For
skel paa Folk, og det var jo menneskeligt. Der var 3 Gaarde, 
der altid kunde faa malet: Trøstrup, Møltrup og Vildbjerg 
Præstegaard; men Folk med smaa Møllesække var ikke altid 
saa velkomne. En Husmand med en lille Sæk kunde ikke 
altid faa malet med det samme. Mølleren var mere paa
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Tæerne, naar der kom store Læs, siges der. En Dag Kræ 
Nybos Bedstefader var i Mollen, vilde en Smaamand have 
malet, men det kunde ikke ske. Møllerkonen sagde da til 
sin Mand: Du kunde da ogsaa have slaaet Vandet fra. 
Hæ! sagde Jens Møil, naar man vænner dem dertil, kommer 
de altid.

Sagen var den, at Malningen helst skulde bestilles forud. 
Vandet skulde der økonomiseres med og Mølleren vidste jo 
ogsaa, at der var langt til andre Møller.

Anders Mølsted fortæller: Min Fader kom en Dag til 
Grimstrup Mølle med Korn: Kan a fo moolt? Ja, siger 
Mølleren, og Møllersvenden er ved at bære Kornet ind. Saa 
siger Fader: Ja, a ment da i Daw. Nej, siger Jens Møil, 
det kan der slet ikke være Tale om, det kan maaske vare 
3 Uger. — Saa skal Kornet ud igen, siger Fader. — Ja, siger 
Mølleren, lad mig lige se te æ Damm.

Jo, det kunde maaske gaa. Og Fader fik sammie Dag 
baade malet og »pillet«.

Det var i gamle Dage en ret stor Begivenhed, naar Folk 
i Gaardene skulde have malet. Dagen, da der skulde males, 
maatte tinges hos Mølleren, man kaldte det Stævne. Og 
hjemme havde man jo travlt med at faa Kornet fyldt i 
de tætte Melsække. Der var Sække særlig til Rugen, saa 
var der jo til Malt og Gryn. Der var jo intet at købe hos 
Købmanden.

Kræ Nybo fortæller:
Min Oldefader i Tusing, Jens Tusing, kørte hjemmefra 

med 5 Stude for, de 2 var for Stjertenden og den!, kørte 
Sønnen, til Grimstrup Mølle. Han kørte før Dag, man skulde 
altid komme tidligt, ellers var Mølleren ikke god.

Paa Vognen var 4 Tdr. Rug m. m. Det var Møllekornet 
til Jul, ja for hele Vinteren. Kreaturerne fik jo intet deraf 
dengang. Jens Tusing sidder jo selv paa Vognen. Vejret 
Var den Dag noget taaget, og man kunde høre Tusingman- 
den raabe gennem Rødding, for at der ikke skulde ske Sam
menstød, hvis Folk da var oppe. Jens havde en stor Stemme, 
og han raabte, da han kom Møllen nær, for at man der 
kunde være forberedt paa hans Komme.

Han blev i Møllen hele Dagen, han havde Mad med, og 
han fik Kornet malet og med hjem.

Smaafolk fik ogsaa malet efter Stævne, men der kom 
jo flere samme Dag.

Grimstrup Mølle var bedst til at lave Boghvedegryn,
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bedre end Kidris og Sinding. Alle de 3 Møller brugtes af 
en Mand i Snejhjerg. (Lærer Sulkjær).

I en halv Snes Aar efter Moller Jens Madsen var Axel 
Peder Moller i Grimstrup. Ham taler Folk endnu meget 
om, var en afholdt Mand.

Man havde i sin Tid en Sparekasse i Timring; mens 
Axel Peder var Moller, saas han at være Kautionist omtrent 
for hvert tredie Laan. Naar Axel Peder ftvrdedes ude og

Axel Peder, 80 Aar.

saa, at Folks Kreaturer trængte til Flytning, besorgede han 
dette.

Axel Peder Pedersen har boet flere Steder, sidst i Skovs
bjerg. Han dode 1915, 92 Aar gi. Hans Hustru Abelone 
døde 1905, 81 Aar gi.

1874 eller 75 kom Niels Christian Nielsen til Mollen. 
Han var barnefødt i Thim. Dode i Mollen 3. Dec.br. 1911, 
80 Aar. Han malede til 3 Dage for han dode.

Hans Hustru Sidsel Pedersen dode i Møllen 11. Juni 
1914, hun var født i Vind 1838.

1888 overbyggede Niels Christian Møllehuset; for havde 
man Sjov med Frosten.
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Nu er Sønnen Esper Nielsen Møller her; hans Kone 
er ogsaa fra Vind.

Grimstrup Mølle har altid haft god Søgning, indtil de 
mange Husmøller kom. I Espers Faders Tid var Folk her 
ofte i hele og halve Dage og blev trakteret, og dog tog 
han ikke mere end den forordnede Told: 1 Potte af hver 
Skæppe.

I 1919 rev Esper det gamle Stuehus ned og byggede 
et nyt. I det gamle var drukket mange Dramme og for-‘ 
talt mange Historier.

1925 fik Esper Turhine med mange Hestes Kraft. Nu 
kunde der udrettes meget her, men nu er Søgningen lille. 
Hvad Folk ikke køber hos Købmanden, males paa Hus
mølle. Nu er det Husmændene der kommer.

Heldigvis er der en ret stor Jordlod til Møllen, saa Esper 
Nielsen har over 20 Kreaturer.

Møltrup.
Navnet Møltrup maa antages at være enten et Møgel- 

torp (en stor Torp) eller et Mølle-torp. Navnet skrives til
bage til 16. Aarhundrede altid som nu: Møltrup. Men den 
ældste kendte Form er Moltorp (fra Juni 1575; Jydske Re
gistre I, 323, trykt i »Kronens Skøder« I, 159, siger det 
samme).

Moltorp vil altsaa sige det Sted eller det Torp, hvor 
der moles. Paa Jydsk moler vi jo Korn, og i gamle Skrifter 
om Moller skrives altid Mølleværket for Mole- eller Maale- 
værket. Men Moltorp er ikke just let at udtale, del er 
blevet til Møltrup.

Jeg foler mig forvisset om, at Navnet betyder Mølletorp. 
Gaarden ligger jo ogsaa ved Aaen, hvor der nok kunde stilles 
en Mølle an, og ellers har der været et kraftigt Væld nord
vest for Gaarden, hvis Vand kunde tænkes at være samlet 
i en lille Mølledam, som kunde trække en Mølle. Imidlertid 
hører man ikke noget til, at der har været en Mølle til al
mindeligt Brug. Navnet er rimeligvis meget gammelt, vel 
sagtens mere end dobbelt saa gammelt, som selve Herre- 
gaarden.

Det kan ikke oplyses, hvornaar Møltrup er bleven en 
adelig Sædegaard, men det er sket længe før Reformationen*). 
Vi maa derfor antage, at Gaarden som Herregaard har fyldt 

*) P. Storgaard Pedersen: Ulfborg Herred, S. 255.
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sine 500 Aar, men paa Christian den Andens Tid har der 
næppe været meget Gods.

Mange vil vel forundres over, at Gaarden som Herre- 
gaard ikke er ældre, idet mange tror, at Herregaardene er 
de oprindelige, hvorfra saa Bondergaardene siden er ud
skilte; men det er omvendt. Bondergaardene her i Timring 
Sogn kan man godt regne med, er mere end dobbelt saa 
gamle som, Herregaarden Møltrup.

Ved 1350 rasede jo den sorte Død her i Landet, og da er

Møltrup Hovedbygning.

vel mindst Halvdelen af Timring Sogns Folk dode, saa vi skal 
nok hen til Aar 1400 for Møltrup er bleven en Herregaard.

Hvordan det den Gang saa ud omkring Moltrup, ved 
vi jo ikke. Der hvor nu Gaarden ligger, kan jo have ligget 
en eller flere Gaarde, og en Del af Marken kan jo ogsaa 
have været bebygget, men vi vil ikke filosofere derover men 
erkende, at vi intet véd. Kaster vi et Blik paa Kortet over 
Egnen, ser man, at Gaarden ligger midt i de 3 Sogne: 
Timring, Vildbjerg og Nøvling, hvorfra den kom til at eje 
meget Gods.

Herregaardens Beliggenhed her ved Aa, Eng og Agér 
maa kaldes god.

»Saadanne Gaarde som Adelen ere tilhorige, ere ge-
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mentlig bygte paa de bedst belejligste og lystigste Steder 
udi Landet, saa at ej alene haves megen Ejendomme og 
stor Avl af Sædej ord, Mark, Eng og Overdrev, saavel som 
indelukte Dyr, Haver, Frugthaver og Hommelhaver, men 
endog lystige Skove . . . .«.

(Danmarks og Norges frugtbare Herlighed).

Naar det om »Hommelhaver« og »lystige Skove« bort
tages, kan Resten godt passe paa Moltrup.

Har Gaarden været befæstet? Det foler jeg mig over
bevist om. Alle Herregaarde heromkring har været befæ
stede, selv Ørnhoved, som var den mindste, hvorfor skulde 
Møltrup saa ikke ogsaa have været det. Den laa jo ogsaa 
udmærket her ved Engdraget til at befæste.

Der indvendes, at intet nu tyder derpaa; alt ser saa 
jævnt ud her. Men vi maa huske paa, at saa dygtige Folk, 
som Linderne var, saa skulde de nok faa Volde og Grave 
jævnet, da det blev Mode at sløjfe dem.

Else Bjerregaard siger, at hendes Forfædre fortalte om, 
at Borggaarden før laa længere i Syd, og at der var Volde 
og Grave.

Det maa antages, at Grunden er jævnet af Chr. Linde 
ved den Tid, da han opbyggede Gaarden.

Nord for Gaarden har maaske været en Dam, men det 
er ogsaa rimeligt, at her er taget Ler til at stryge Tegl
sten af.

Sydvest for Gaarden er de saakaldte 4 Damme, som 
man har spekuleret meget paa, hvad der betyder. De er her 
i alt Fald 1792. Der er da lidt Hede vest for. Her har en 
lille Bæk kunnet fylde Gravene med Vand.

Møltrups første Ejere.
Ingen er bedre inde i Egnens Herregaardes Historie 

end den kendte Historiker P. Storgacird Pedersen i Hee. 
Jeg tillader mig derfor at citere lidt af, hvad han skriver 
om Møltrup fra S. 256 i hans Ulfborg Herreds Historie:

»Den første Ejer der nævnes er Jørgen Splid, der tillige 
ejede Herregaarden Mindstrup i Nørvang Herred. Han var 
gift med Barbara Juel Jensdatter, og maa have ejet Gaarden 
her ved Aaret 1480. Sønnen Palle Splid til Mindstrup og 
Møltrup levede endnu i Aarene 1536—43 og var gift med 
Helvig Krabbe Mogensdatter. Deres Søn Jørgen Splid (Fasti) 
arvede baade Mindstrup og Møllrup efter Forældrene. Han
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nævnes 1536 og levede endnu 1577. Han blev efter 1535 
gift med Karen Dyre Iversdatter, Datter af Iver Klausen 
Dyre til Alergaard. Deres Børn var Johanne, der blev gift 
med Laurids Hansen til Kærgaard, Mette og Helvig, der 
arvede Møltrup, og Sønnen Palle, der arvede Mindstrup. 
Mette Splid nævnes til Møl trup 1627, da hun maatte svare 
en Krigsskat af 6 Skpr. Rug og 6 Skpr. Malt. Hun levede 
endnu 30. September 1637, men var død 1638, hvorefter Sø
steren Helvig ejede Møltrup nogle faa Aar indtil sin Død. 
Der blev da Trætte om, hvem der skulde arve Gaarden. 
Om den følgende Ejerinde Susanne Krabbe har faaet Gaar
den ved Arv eller Køb, kan jeg ikke afgøre. Hun var 1639 
bleven Enke efter Niels Friis til Krastrup og var en Datter 
af Niels Kjeldsen Krabbe til Vesløsgaard. Hendes Moder 
Ingeborg Juel var en Datter af Palle Juel til Pallesbjerg. 
Hun nævnes 1642 som Ejerinde af Møltrup, og 20. Januar 
1646 skrev hun herfra til Rigsraad Otto Krag til Volbjerg, 
om han ikke hos Kongen kunde udvirke, at hun fik Timring 
Sogns Kongetiende i Fæste. Samme Tiende — skriver hun 
— havde aldrig været fra Møltrup før nu, siden den gamle 
Jomfru var død, og Gaarden havde staaet saa længe og 
ingen Husbond haft, da de tvistedes om, hvem hendes Ar
vinger skulde være. Nu har Sognemændene fæstet Tienden, 
skønt »Gud ved, Gaarden er ikke uden ringe Avl. til, saa 
jeg har det vel behov, om jeg den lidet kunde forbedre«. 
Hun fik ogsaa Kongetienden, som hendes Broder Gregers 
Krabbe fæstede til hende for en aarlig Afgift af 4 Ørte Rug 
og 4 Ørte Byg til Lensmanden paa Bøvling. Hun var død 
1656, da hendes Arvinger solgte Gaard og Gods til Ove Blik 
til Nør Beg. Skødet blev først tinglæst det følgende Aar*). 
Denne Ejer indgav 1661 sin Jordebog til Rentekammeret, 
og Hovedgaarden var da sat til 24 Tdr. Hartkorn, medens 
det tilliggende Bøndergods skattede af omtrent 88 Tdr. 
Hartkorn«.

Ove Blik til Nørbæk og Møltrup.
Slægten Blik, der i Vaabenet førte en halv sort Enhjør

ning i Sølvfelt, havde fra Reformationstiden ejet Nørbæk- 
gaard (Nørbæg) imellem Viborg og Randers. Ove Bliks 
Fader var Kristoffer Blik, g. m. Inger Krag; han døde om
kring 1640. Han nævnes jævnlig i Aktstykker i Aarene 1624 
—38, han er da jævnlig af Kongen brugt til at udføre min
dre Hverv i Nørrejylland. Kristoffer Blik efterlod sig tre 

♦) Viborg Landstings Skøde? og Pantebøger 1657, Fol. 45 og 57.
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Sønner: Ove, Erik og Enevold, og to Døtre: Maren og Anne.
Ove var vist den ældste af Brødrene, da han fremtræ

der tidligst; allerede 1629 har han underskrevet som Vitter
lighedsvidne ved en af hans Faders Ejendomshandeler, lige- 
saa i 1633, og i 1636 skrives han til Nørbegsgaard. Efter 
Faderens Død er det ogsaa ham, der optræder som Fami
liens Overhoved, men kort efter at han havde medtaget 
denne Værdighed, maatte han opleve den store Tort at se 
et Medlem af Familien aabenlyst trodse hans Myndighed. 
Hans Søster Maren vilde nemlig gifte sig med en ufri Mand, 
Bonden Søren Nielsen i Nabobyen Faarup. Ove Blik satte 
sig i højeste Grad derimod, og da han ikke blot var hendes 
Brodér men tillige hendes Værge, havde han det ogsaa i sin 
Magt at forhindre Giftermaalet. Men Jomfru Maren lod 
sig ikke afskrække, hun gik lige til Kongen med sit Anlig
gende, og hun gik ikke forgæves; thi den 31. Januar 1647 
udfærdiges fra Kancelliet Tilladelse for hende til at ægte sin 
ufri Bonde*). Hun har ikke tøvel længe med at benytte 
Tilladelsen, thi et halvt Aar efter meddeler Ove Blik, at 
hans Søster »Maren Christoffersdatter« (hun anses vel ikke 
værdig til at bære Navnet Blik) imod hans Villie og Sam
tykke har ægtet en ufri Mand, hvorfor han begærer at blive 
fritaget for hendes Værgemaal. I Henhold til denne Be
gæring udgik der den 23. August 1647 Befaling til Axel Urne 
og Kristoffer Bilde, om at være til Stede, naar Ove Blik 
leverede Værgemaalet fra sig til sin Søster. Slægtens Vrede 
var ikke den eneste Straf, der ramte Maren Blik, fordi hun 
fulgte sit Hjerte. To Aar efter ser vi Søren Nielsen i Faarup 
og hans Hustru udbyde til Salg paa Viborg Landsting »alt 
det Gods, som hende arvelig er tilfalden i Nørbeg efter hen
des salig Fader Kristoffer Blik, om nogen af hendes Slægt 
og Venner inden Lands eller uden Lands eller nogen anden 
Adelsmænd det vil købe«**). Ufri Mand maatte nemlig ikke 
eje adeligt Jordegods.

Maren Blik havde imidlertid ikke skænket sin Haand 
til en uværdig. Søren Nielsen blev senere Herredsfoged i 
Nørhald Herred; han forekommer jævnlig som saadan i 
Viborg Landstings Justitsprotokoller i Aarene mellem 1663 
—69. Hans Hustru har velsagtens ogsaa haft sin Del i 
denne Forfremmelse.

Om den anden Datter Anne er ikke meget at sige. Kle- 
venfeldt anfører ved hendes Navn paa Stamtavlen den Til- 

*) J. R. 10,429.
**) Skøde og Pantebog, Fol. 27.
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føjelse: »Blev besovet«. Men hun blev alligevel gift med 
en Adelsmand, men døde kort efter; thi i en Indberetning 
fra Præsten i Nørbeg til Bispen i Viborg fra Aar 1647 an
føres mellem de Adelspersoner, der er begravede i Sønder- 
bæk Kirke, ogsaa »Velb. S. Frue Anne Blik, født i Nørbeg, 
og denne Frue kan ikke være nogen anden end Kristoffer 
Bliks Datter Anne*).

I den samme Indberetning faar vi at vide, hvorledes 
Faderens Gods var ble ven delt mellem Sønnerne. Ove Blik 
ejede alene Nørbækgaard, medens de to andre Sønner Erik 
og Enevold i Forening besad .Sønderbækgaard, som Kristof
fer Blik ogsaa havde været Ejer af. En ny Indberetning i 
1651 supplerer denne Meddelelse ved at oplyse, at Ove Blik 
foruden sin Hovedgaard ejede 5 hele Gaarde og 1 Bol i 
Nørbæk og 2 Gaarde i Sønderbæk. Derimod omtales intet 
Bøndergods som henhørende under Sønderbækgaard**).

I 1648 nævnes Ove Blik i Fortegnelsen over de Adels- 
mænd, som blev indbudte til at overvære Kristian d. Fjerdes 
Begravelse og Frederik d. Tredies Kroning***). Han nævnes 
mellem Ægtemændene og han har altsaa da været gift (han 
er vist da ca. 40 Aar). Hans Hustru var Anne Iversdatter 
Dyre fra Hvidbjerggaard. Erik Blik opføres i samime For
tegnelse under Rubriken »Enkemænd og unge Karle«. Men 
senere blev han gift med Inger Knudsdatter af Tredie. 
Enevold Blik nævnes ikke i Listen. 1649 tilskødede han sin 
Broder Erik sin Part i Sønderbæk Hovedgaard og forsvinder 
fra Egnen. To Aar senere købte han Strandbjerggaard i 
Skodborg Herred.

Af de to andre Brødre vedblev Ove at være den mest 
fremtrædende. Han fik Titel af »Oberst«, medens Erik var 
»Kaptajn«. Ove blev hvert Øjeblik betroet offentlige Til
lidshverv der i Egnen, saasom Skiftekommissær, at gøre 
Indførsel, at paadøinnie Stridigheder og lignende, medens 
Broderen kun en enkelt Gang blev betroet sligt. Ligeledes 
synes Ove at være ret velstaaende. Allerede 1646 havde han 
i Forening med sin Svoger Claus Dyre paa Sindinggaard 
og sin Svigerfader Iver Dyre 3105 Daler til Gode hos Jomfru 
Johanne Lykke til Hvidstedgaard. Senere gik han to Gange 
i Borgen for sin Broder Enevold og havde derfor begge 
Gange Strandbjerggaard i Pant, og ligeledes tilpantede han 
sig ved flere andre Lejligheder Gods til betydelig Værdi. I

*) Sønderlyng H. A. 1, Nr. 2.
**) Samme Steds, Nr. 4.

***) Sællandske Tegneiser XXXI, 23 b.
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1653 forbedrede han sin Gaard ved et Mageskifte med Præ
sten Jesper Pedersen*).

Erik Blik gik det derimod stadig tilbage for, han laa
ner Penge og giver større og større Pant i sin Gaard Søn- 
derbegsgaard.

Og snart kom nu den Tid, da begge Brødrene enedes 
om at forlade deres fædrene Gaarde og som allerede Enevold 
at søge til vestligere Egne. Erik kunde formodentlig ikke 
klare sig længere ved Gaarden. Om Ove har haft samme 
Grund vides ikke, men vægtige Grunde har der naturligvis 
været, ellers havde han næppe givet Slip paa den Gaard, 
som i over 100 Aar havde gaaet i Arv fra Fader til Søn. 
Allerede 1656 solgte Ove Blik Norbegsgaard til Erik Grubbe 
paa Tjele; Skødet er tinglæst 23. Januar 1657. Af Skøde 
og Pantebogen ses, at der hørte flere Gaarde og Bol til 
Hovedgaarden. Prisen er derimod ikke opført i Skødebogen. 
Og Broderen Erik solgte samtidig sin Hovedgaard til Klaus 
Dyre paa Sindinggaard. Hans Skøde er mere beskedent; 
det lyder kun paa »en Gaard i Sønderlyng Herred, Sønder- 
beg Sogn, som han selv tilforn har beboet«. Erik Blik blev 
aldrig senere Ejer af nogen Hovedgaard; han tilbragte sine 
sidste Aar i stor Fattigdom paa sin Hustru Inger Knuds- 
datters Fødegaard Tredie i Bølling Herred. Inger over
levede ham og døde i en høj Alder i Lem Degenebolig som 
den sidste af den gamle Adelsslægt paa Tredie.

Hvad der end har bevæget Ove Blik til at sælge sin 
Fædregaard, heldig var han alligevel; thi i November Maa- 
ned 1657 kom det svenske Indfald, som i Forbindelse med 
de efterfølgende Brandenborgeres og Polakkers Plyndringer 
nedstyrtede Landet i den dybeste Armod og forvandlede 
store Partier af Jylland til en Ørken. Og for Adelen efter
fulgtes dette materielle Knæk af det paafølgende sociale. 
Den 10. Januar 1661 udstedtes Suverænitetsakten, der blev 
underskrevet af hele Danmarks Adel, saaledes ogsaa af Ove 
og Erik Blik, Erik Grubbe og Klaus Dyre. Ved den havde 
den danske Adel i Virkeligheden underskrevet sin egen 
Dødsdom, og det er bekendt, hvorledes den ene Adelsslægt 
efter den anden med rivende Fart gik til Grunde. Saaledes 
gik det ogsaa med de Navne, vi her beskæftiger os med. 
Inden Aarhundredets Udgang laa den sidste Mand af Slæg
ten Blik i sin Grav, og 1707 blev den sidste Mand af Navnet 
Dyre ihjelstukken i Holstebro.

Med den gamle Adel sank ogsaa mange af de gamle 

*) J. R. 12,259b og »Nørbæk Kald«, Nr. 10.
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Adelsgaarde hen i Glemsel og Forfald. Nu gjaldt det om 
at samle store Mængder af Jordegods, thi kun Ejere af 
mindst 200 Tdr. Hartkorn nod de adelige Privilegier. Hvem 
brod sig om at sidde som Herremand paa en Ejendom som 
Nørbækgaard med sine 16 Tdr. Hartkorn. Disse gamle smaa 
Sædegaarde blev derfor rundt omkring slaaede sammen og 
gik ind under den nye Adels store og samlede Godser, og 
saadan gik det ogsaa med Nørbækgaard. Denne Blik’ernes 
gamle Gaard oplevede dog endnu en Gang at se Adelsfolk 
holde Hus indenfor sine Mure og det endda af et saa kendt 
Ægtepar som Marie Grubbe og Palle Dyre, som boede her 
i nogle Aar, og der er Minder om dem i Nørbæk Kirke. 
Men allerede 1688 lod Palle Dyre Nørbækgaard overgaa til 
at være en Bondegaard. Han boede da paa Trinderup.

Se endvidere: Samlinger til Jydsk Historie og Topo
grafi, anden Række, femte Bind, fra Side 230.

Ove Blik og Anne Dyre paa Møltrup.
1656 købte Ove Rlik Moltrup. Skødet blev læst paa 

Viborg Landsting og lyder saaledes:

Viborg Landzting dend 28. Janvarij 1657. 
Dorithe Daae saligh Her Gregers Krabes, paa hindes

Børenns Vegenne, Anders Sandberig thill Juelstrup, Axell 
Juell thiel Wolstrup paa Jomfru Heluigh Krabbe Iffuers 
Daters Vegenne, hindes Werge epther kongelig Befaling, 
Fru Anne Krabbe salig Gunde Langes till Kiølbye Gaard och 
Byrge Rosenkrandz paa sin egenn och hans Sødschens We- 
genne, deres Schiøde giffued Ouffue Blick paa effterschreffne 
Hoffuedgaard och Jordegoeds. Som dennem effter dieris 
salig Søster, Farsøster och Morsøster Fru Suss Anne Krabbe, 
arffueligen er tilfalden, legendis udi Harssøssell, udi Ulfborig 
Heridt i Thimmering Sogen, nemblig Møltrup Hoffedgaard, 
med sinne fiere Auffbøger paa Gaardsens March, Nyegaard, 
Hiortsballe, Øster- og Wester Kierche Gaard, till Haabe for 
13 Tønder Roug, thi Ørte Biug. Forschreffne Husse giffuer 
aarligen til Landgielde Søren Pedersen i Nyegaard 1 Tønde' 
Roug, Mads Smed i Hiordtsballe 1 Tønde Roug, Niels Chri
stensen i Wester Kierchegaard % Tønde Biug, Morten i 
øster Kierchegaard % Tønde Biugh. Grimbstrup Jens Madse
ssen 1 % Ørte Rough, 1 % Ørte Biug, 1 Haarboepund Smør,
1 Suin, 1 Føenød, 21 Skilling Giesterj. Itemb Grimbstrup 
Mølle otte Tønder Miell. Østertofft Peder Annderssen. Itemb 
Ris Wad, Peder............... Bierche Moese Jesper Christens-



— 78 -

sen Melgaard. Noch Westergaard i Bierche Moesse, Peder 
Iffuersen. Noch Moessgaard Knud Lassen. Siden den Marck 
er lagin fra dend, och Engen lige saa och lagt under Gaar- 
den. Saa møget som er March Jord, paa sønder Side Becken 
hliffuer thil Moesgaard, och Enge haffue till dend Beck, 
komer synden fra och løber i dend stuore Beck. Och saa 
huiss Eng paa synder och øster Side Becken beholdt dend, 
och schal nu giffue 4 Schipper Roug, 4 Schipper Biug, 6 
Haarboe Mark Smør, % Suin, 5 Skieling Giesterj. Noch 
Bieregaard Søren Christensen iboffuer, itemb Naadberig 
Syndergaard Christen Christensen iboffuer. Noch Naadberig 
Nørgaard Lauerids Anderssen iboffuer. Itemb Feldberig 
Lauerids Christenssen iboffuer. Noch i Wilberch Sogen 
Ottsberig Mads Nielssen. Noch Nordenberig Jenns Madssen 
1 Bolligli. Itemb Rødinghuus Christen Nielssen. Itemb udi 
Hammerum Heridt i Wilberg Sogen Lysgaard Lauerids 
Nielssen Joest Mortenssen. Noch Nøffling Sogen. Jegbech 
Jens Markorssen. Itemb Bolsgaard 1 Halffgaard Christen 
Nielssen Korshøy 1 Boel Søren Jepsen. Noch udi Winding 
Sogen. Hiedegaard Christen Christenssen. Noch Koldkier 
Christen Pouelssen.

Same Schiøde daterit Wiburig dend 31. Januarij 1657.
Thil Witterlighed: Peder Lange. Laurids Below.

Vi ved grumme lidt om Ove Blik i de godt 20 Aar, han 
boede paa Møltrup. Det er mest Skøde og Pantebøgerne, der 
fortæller om ham, thi det gaar stadig tilbage for ham. 
Svenskerne har velsagtens huseret slemt paa Gaarden, og 
en vanskelig Tid var det for de smaa Adelsmænd. Ove er 
stadig i Pengenød. 1667 pantsatte han Møltrup Hovedgaard 
tilligemed 4 Afbyggergaarde for 500 Rigsdaler til Sivert 
Rathlou*); 1670 laante han 120 Rdlr. af »hæderlig og højlærd 
Mand, Doktor Bendsen, residerende Medicus udi Aalborg«, 
og satte derfor Riisvad i Pant. Denne Obligation blev 1691, 
muligvis i Anledning af Fru Anne Dyres Død, indløst af 
Jomfru Elsebe Dyre til KrogsdaL

Fremdeles udstedte Ove Blik i 1677 en Obligation til 
fattige og husarme i Viborg paa 100 Rdlr. Specie**).

Den farligste Gældspost, som Ove Blik efterlod sig, var 
dog en Forskrivning paa 1600 Rdlr. til Borgmester Klaus 
Kristensen i Vilrørg, for hvilket Beløb Møltrup Hovedgaard 
og Størstedelen af dens underliggende Bøndergods var sat 
i Pant.
*) Viborg Landstings Skøde* og Pantebog Nr. 8, Fol. 50.

**) Skøde* og Pantebog 1677, Fol. 84 b.
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En lille Forøgelse paa Indtægtssiden er dog ogsaa til
falden Ove Blik i disse Aar. I Tiden efter 1667 begynder 
han nemlig at bortsælge og pantsætte en Del Strøgods i 
Vendsyssel, som ikke tidligere findes nævnt imellem hans 
Besiddelser. Det er nok Arv efter en Slægtning til hans 
Hustru, men snart maa han ogsaa sælge Gaarde og Bol for 
at skaffe Penge. Et Sted fortæller Ove Blik selv med en 
Ligefremhed, som man ikke er vant til at træffe i de for
melle Skødebreve, at han kun sælger af den haarde Nød 
og Trang*).

At Indtægterne var smaa paa Møltrup den Gang, ses af, 
at Ove Blik 1678 kun havde 2 Karle og 2 Piger i sin Tjeneste, 
og at Gaardens Kreaturbesætning kun var: 1 Hest, 1 Hoppe, 
4 Stude, 4 Køer, 10 Faar og 2 Svin.

Efter Kirkeregnskabsbøgerne døde Ove Blik 1679, thi 
det Aar er han ikke længere Kirkeværge, men det er velb. 
nu salig Ove Bliks Arvinger til Møltrup, og han er sikkert 
begravet under Kirkens Kor. Hans Alder har vist været 
ca. 70 Aar.

Enken Anne Dyre bor fremdeles paa Møltrup og har 
naturligvis kæmpet for at faa det til at gaa. 1684 (Skøde 
af 19. April) solgte hun Moltrup og det meste af Fæste
godset til Klaus Kristensens Arvinger for de 1600 Rigsdaler, 
som Gaard og Gods var pantsat for. I Skødet nævnes, at 
hun og hendes Døttre, Mette, der var Enke efter Mouritz 
Ernst Rønnow, Elsehe, Inger og Birgitte med deres Far
broder Enevold som Lavværge afstaar Møltrup, der da havde 
18 Tdr. Hartkorn, Grimstrupgaard og Mølle, Meldgaard og 
Vestergaard i Birkmose By, Bjerregaard, Søndergaard og 
Nørgaard i Naj bjerg By, Feldbjerg samt Hedegaard og Kol- 
kjær i Vinding til Panthaverne. Disse skødede 17. Marts 
1685 dette Gods til Christen Linde til Stenumgaard. Denne 
Ejers Svigersøn Niels Leth boede paa Møltrup 1701.

Det Aar 1684, da Anne Dyre solgte Møltrup, døde hen
des Søster Ellen Dyre paa Ørnhoved, Enke efter Erik Lunov, 
men hun ejede heller intet, hendes Broder, Claus Dyre paa 
Sindinggaard, vedgaar Arv sg Gæld efter hende.

Anna Dyre trak sig efter at have solgt Møltrup tilbage til 
Nabogaarden Riis, som hun havde beholdt til Opholdssted 
for sig og sine 3 Døttre. Fru Anne Dyre skriver sig ganske 
vist aldrig »til Riisgaard«, men vedbliver til sin Død at 
kalde sig »salig Ove Bliks til Møltrup«. Men at hun har 
boet i Riis fremgaar af, at hun 1688 derfra har dateret en 
Ansøgning til Kongen. De øvrige Breve, hun har udstedt, 
*) Skøde? og PantebogfNr. 9, Fol. 261.
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er rigtignok daterede fra andre Hovedgaarde i Egnen, saa- 
som Ørnhoved og Sindinggaard, men paa Ørnhoved boede 
jo hendes Søster og paa Sindinggaard hendes Broder, og det 
var jo rimeligt, at hun der søgte Hjælp, naar det drejede 
sig om Panteforskrivninger og Ejendomsoverdragelser.

Anne Dyre beholdt dog noget Gods foruden Riis, thi 
1688 solgte hun Dalgaard i Tjorring, men det var nok ogsaa 
det sidste, foruden Riis.

Hvor daarlig hendes Pengeforhold har været, ses bedst 
af en Ansøgning, hun indgav til Kongen 1688, om Efter
givelse af et Aars Skatter af Riis, samt nogle ældre Re
stancer af Møltrup, fra Aar 1683:

»Stormægtigste Konge,
Allernaadigste Arveherre!

Af største Nod og Trang foraarsages jeg højbedrøvede, 
sal. Ove Blickes efterladte Enke, for Eders kongl. Majt. udi 
allerdybeste Underdanighed at andrage den idelige Exeku- 
tion, som mig af Eders kongl. Magts Amtsskriver over Ring
købing Amt ansøges med, for nogle resterende Skatter af 
Riisgaard og Møltrup, som efter Amtsskriverens derom med
delte Restarts bedrager 29 Rdlr. 3 Mk. 4 Sk., som mig er 
umuligt at betale. Og som Eders kongl. Majt. i saa Maade 
har læsket saa mangen ens Bedrøvelse, falder jeg fattig, 
nødlidende i dybeste Ydmyghed for Eders kongl. Majt.s 
Naades Fodder med allerunderdanigste Bon og Begæring, 
Eders kongl. Majt. af hojmedfod kongl. Clemens og Naade 
mig samme resterende Skatter allernaadigst vilde efterlade; 
for slige Velgerninger mod mig fattige, nødlidende og høj- 
bedrøvede, vil den Alsommægtigste Gud Eders kongl. Majt. 
rigelig og rundelig belønne, som idelig og altid skal suk- 
kes om af

Eders kongl. Majt.s allerunderdanigste 
Arve-Undersaat og Tjenerinde

Sal. Ove Bliches Efterleverske Anne Dyre.
Riisgaard, den 13. April 1688.«

Ansøgningen blev sendt til Kancelliets Erklauing, der 
ikke faldt ud til Gunst for Anne Dyre, man mener, at Pen
gene bør bringes tilveje .... »med mindre Eders kongl. 
Majt.s Naade anderledes skulde tilsige«.

Den kongelige Naade tilsagde virkelig noget anderledes 
end Kancelliets Indstilling, idet Kongen under 19. Marts 1689 
resolverede, at »saa vidt som af indmeldtc Restans haver 
været forfalden til 1. Januar 1687, da vi de forarmede Pro-
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prietærer i Almindelighed sær kgl. Naade udi Skatterne 
beviste, maa allernaadigst være efterladt, men med det 
øvrige forholdes det efter Forordningerne«*).

Det er sidste Gang, vi hører noget om Fru Anne Dyre, 
som vist er dod 1690, i hvert Fald før 1694, da Døtrene alene 
fornyede en addre Obligation. Hun maa være dod i Riis, 
hvor hun levede sammen med sine 3 ugifte Døtre (som vi 
hører mere om under Riis), og er naturligvis begravet ved 
sin Mands Side under Koret i Kirken.

Hvis Anne Dyre havde ført Dagbøger, og de var beva
rede, vilde vi nu have læst dem med den største Interesse. 
Hun havde oplevet meget; hun har kendt Marie Grubbe, der 
blev gift med hendes Brodersøn Palle Dyre. Hun har op
levet det svenske Indfald i Timring og naturligvis haft Ind
kvartering af svenske Soldater paa Møltrup og set dem 
trække af med den ene Ko efter den anden fra Gaarden. 
Hun har hørt om Svenskernes Belejring af København. Med 
Smerte har hun hørt om Tabet af de skaanske Landsdele. 
Og hun oplevede, at den gamle Adel fik sit Knæk med 
Enevælden 1660. Hun har lidt med sin Mand under Ar
moden paa Møltrup. — Kun een af Døtrene blev gift, de 
passede ikke for Bøndcrkarlene og Adelsmændene trængte 
til Medgift.

Alligevel har hun nok inden hun blev gammel baaret 
sit Hoved højt; hun hørte jo til den rigtige Adelsslægt Dyre. 
Men de mange Sorger har vel ydmyget hendes Sind. Man 
har nok om Søndagen set hende i Timring Kirke som en 
god Tilhører, og det er jo nok hende, der har fundet det 
Ord frem af David og ladet det male over Korbuen: Gud 
skab i mig et rent Hjerte. Saa ingen har vel faaet mere ud 
af at se paa denne Skrift end Anne Dyre.

Fra 1685 til 1812 ejedes Møltrup af Slægten Linde.
Christen Linde den ældre var født i Holstebro anden 

Juledag 1626. Faderen Christen Jepsen Linde, var Borger 
og Handelsmand der, han var tillige Raadmand.

Christen Linde gik tidligt til Handelen, og Sagnet siger, 
at han som Bissekræmmer skal have gennemvandret store 
Dele af Vestjylland, som han derved lærte godt at kende, 
hvilket siden kom ham tilgode.

Snart slog han sig ned i sin Fødeby, hvor han i en 
Aarrække drev Handel, og her giftede han sig med Borg-
*) Rentekammerets originale Resulationer, Resulations Protokol XVII,

151 og’495, Deliborations Protokol XIX, 97.
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mesterdatteren Dorothea Nielsdatter Solgaard, som rime
ligvis har bragt ham Formue. I hvert Fald var Christen 
Linde en meget dygtig Mand, og hvad der gjorde ham til 
en af Landets rigeste Mænd var hans Spekulation i Jord
ejendomme. Han satte Prioriteter i Adelsgods, og naar 
Herremændene var paa Knæerne, hvilket ofte var Tilfældet 
i Tiden umiddelbart efter den gamle Adelsvældes Under
gang, maatte han gøre Indførsel i Pantegodset. Han er
hvervede ogsaa adelige Sædegaarde ved Køb, hvilket lod 
sig gøre efter 1660, da enhver Borger i Landet, om han 
havde Midlerne, kunde komme i Besiddelse af adeligt Jorde
gods. Før 1660 var uadelige forpligtede til straks igen at 
udbyde til en Adelsmand den Hovedgaard, som de havde 
maattet overtage.

Chr. Linde, der forstod at drage Fordel af de gunstige 
Konjunkturer, opkøbte Ejendomme, mens Priserne var smaa 
efter de uheldige Svenskekrige, der paa alle Maader havde 
trykket Næringslivet og navnlig i Jylland bevirket, at Gaarde 
og Landsbyer i Hundredevis laa øde og forladte. Efter- 
haanden kom Linde til at eje et Dusin Hovedgaarde, som 
han havde kompletteret med en Mængde Bøndergods. Disse 
Gaardes samlede Hartkorn jskal have beløbet sig til ca. 
halvfjerde Tusinde Tønder, mere end noget dansk Grev
skab. Og Linde beholdt, hvad han engang fik fat paa. 
Ved hans Død strakte hans Besiddelser sig i en bred Bræmmfe 
fra Skive Fjord til Nissum Fjord. 1685 købte han Møltrup 
(Skøde af 17. Marts). 1701 ses Lindes Svigersøn Niels Leth 
at bo paa Gaarden.

Da Linde var 78 Aar ophøjedes han i Adelsstanden. 
Grunden dertil skal særlig have været, at han havde laant 
Kongen Penge under Krigen. I hans Adelsskjold fandtes 
forneden en vinget Lindorm med spyddannet Tunge, og i 
det øverste Felt et Lindetræ.

Linde har næppe boet paa Møltrup. Han boede mest 
paa sin Gaard i Holstebro; dog boede han ofte paa Vol- 
strup og døde paa Pallisbjerg 9. August 1706 i sit 80. Aar. 
Han bisattes i Holstebro Kirke. Hans Hustru døde allerede 
det Aar han købte Møltrup, 46 Aar gi., hun døde i Køben
havn, men hendes Lig førtes til Holstebro Kirke, hvor Chr. 
Linde 1667 havde ladet indrette Begravelse og opsætte et 
stort Epitafium, som nu hænger i den ny Kirke den Dag 
i Dag, og der er 2 Billeder af Chr. Linde og Hustru.

Chr. Linde efterlod sine Børn ikke blot Gods og Guld, 
men ogsaa den Glans, som Adelsskab den Gang kastede 
over Ihændehaveren og som da gav mange Rettigheder.
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4 Sønner slægtede Faderen paa, som Arv fik de hver 
2 a 3 Hovedgaarde og skal tilsammen være kommet til at 
eje 22 Hovedgaarde med henved 7000 Tønder Hartkorn, og 
ca. 1100 Tdr. Hartkorn i Tiender.

Den betydeligste af Sønnerne var Niels Linde, der i 
Arv fik Kjærgaardsholm i Salling, Møltrup i Timtring og 
Tanderup i Snejbjerg. Niels Linde var født 1674 og fik — 
efter Becker — i sin Ungdom en udmærket Opdragelse ved 
Rejser til Hollands, Tysklands og Frankrigs Skoler. Be
rejste Tyrkiet, Lille Asien, Palæstina og Ægypten og deltog 
i Krigen imod Ungarerne i Begyndelsen af det 18. Aar- 
hundrede.

Niels Linde skildres som en meget dygtig og human 
Godsejer, og han gennemførte mange Forbedringer paa sine 
Godser. Kjærgaardsholm opbyggede han saaledes af Nyt.

Han ægtede Karen Rosenkrantz og holdt Bryllup paa 
Tirsbæk 28. Aug. 1718. De nygifte tog Ophold paa Kjær
gaardsholm en halv Snes Aar, og her fødtes deres 2 Børn; 
det ene døde, det andet var Christen Linde, født 1720 og 
opnævnt efter Farfaderen.

Af Svigerfaderen, Anders Rosenkrantz, overtog Niels 
Linde Tirsbæk, hvor han og Hustru siden boede, og Linde 
var nu Ejer af 5 Hovedgaarde, som han kompletterede med 
en Mængde Gods.

Kirkebogen i Engom siger: »Den 12. August Kl. 11 
(1746) døde Velbyrdige Juncher Niels Linde paa Tirsbech 
og blev begravet den 26. August; gi. 72 Aar«.

Bønderne bar deres gamle Herre til hans sidste Hvile
sted i Engom Kirke. Alle hans Ejendomme gik nu i Arv 
til hans eneste Søn,

Christen Linde, der ikke skal have arvet Faderens Dyg
tighed. I Folkemunde hed det sig, at han var ringe be
gavet, og eneste Barn var lian, hvad jo ikke skal være godt. 
Han fik imidlertid en god Uddannelse, var saaledes flere 
Aar i Udlandet.

Ved Faderens Død var han fuldmyndig og overtog selv 
dennes udstrakte Ejendomme, og der skal have været god 
Plan i hans Virksomhed som Godsejer.

Allerede 1747 afhændede han Møltrup og Tanderup til 
sin Fætter Rudolph Linde.

Chr. Linde forelskede sig i en fattig Pige, en Skomager
datter fra Horsens, Maren Jørgensdatter Loss hed hun og 
var født 1721. Hun havde først tjent som Hønsepige paa 
Brvskeborg, og kom derfra til Tirsbæk som Malkepige
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omkring 1740. »Hun udmærkede sig tidligen saavel ved 
sit Coquetteri som ved sin usædvanlige Skjønhed og en 
Ynde, som man ellers ikke let finder i denne Stilling, og 
som henrev alle«, skriver en Forfatter.

Den unge Chr. Linde blev tidlig forelsket i hende. 
Allerede 1741 skrev han til hende fra Udlandet.

Saasnart den gi. Linde var død 1746 ønskede Junker 
Christen at ægte Maren Loss; men han mødte en heftig 
Modstand fra sine Slægtninge, særlig de 3 Farbrødre, som 
for enhver Pris vilde forpurre dette Ægteskab. Der føres en 
lang Proces, og først 16. Septbr. 1750 produceres Sagen til 
Doms ved Tamperretten i Aarhus. Udfaldet blev dette:

»Og altsaa kiendes for Rætt, at velb. Christen Linde paa 
Tiirsbech ingensinde i Ægteskab med dend for hans afg. 
Fader Velh. Niels Linde Mistænkte og almindelig berygtede 
Maren Jørgens Datter Loss maa indlade«.

Det var altsaa fuldstændigt Afslag. Modstandernes sær
lige Argument var, at Maren Loss havde staaet i utillade
ligt Forhold til Niels Linde.

Men denne Dom appellerede Christen Linde og Maren 
Loss til Højesteret. Deres Sagfører siger, at Maren Loss 
var dømt alene paa Bagtalelse. Han siger ogsaa, at dette 
er et naturligt Ægteskab, idet Chr. Linde næsten fra Barns
ben har haft Kærlighed til hende, hvilket bl. a. bevises ved 
de smukke Breve, han har skrevet til hende og hvor han 
bl. a. formaner hende til flittigt at læse sin Morgen- og 
Aftenbøn og stedse frygte Gud.

Den anden Prokurator saa jo helt anderledes paa Sagen.
Paa den sidste Retsdag, den 20. Decbr. 1751, blev Maren 

Loss kaldt til Højesteret og aflagde Ed paa, at hun ikke 
havde haft utilbørlig Omgang med Niels Linde. Og kort 
efter falder Dommen, der lyder paa, at saavel Tamper- 
rettens afsagte Dom som alle de i Sagen fremførte Sigtelser 
og Beskyldninger, skal være aldeles tilsidesatte osv.

Og 5. Januar 1752 stod deres Bryllup i København.
Kun ca. 4 Aar varede Samlivet, som skal have været 

ulykkeligt og barnløst.
Den 19. April 1756 døde Christen Linde paa Tirsbæk 

og bisattes i Engom Kirke.
Efter Lindes Død overtog hans Enke alle hans Ejen

domme, og hun bekræfter samme Aar en Mængde Fæste
breve. Den fordums Tjenestepige er nu Ejer af Jordegods 
paa over 1600 Tonder Hartkorn. Et Aar efter hendes Mands
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Død ægter hun Jørgen Hvas, der siden blev adlet og fik 
Efternavnet de Lindenpalm.

1778 den 14. Decbr. blev Fru Lindenpalm (Maren Loss) 
bisat i Engom Kirke, 57 Aar gammel.

De gamle Historikere har altid været haarde ved Maren 
Loss. I 1923 udkom et stort Værk om Herregaarden Tirs
bæk ved Vejle, Forfatteren, Marius Hansen, har her taget 
hende i Forsvar. I denne Bog er det interessant at følge 
denne Kvinde af Folket, som trods sin fattige Herkomst 
greb mægtigt ind i flere Mænds Liv. At Misundelsen mod 
hende har været stor, er jo forstaaeligt. I nævnte Bog ser 
man hl. a., at hun har 2 Søstre, som ogsaa bliver gifte ind 
i gode Stillinger, den ene endda 2 Gange.

Rudolph Henrik Linde til Rosborggaard købte allerede 
Møltrup i Decbr. 1746, samme Aar som Niels Linde døde om 
Foraaret, og fik i April 47 Skøde paa Møltrup og Tander up af 
Fætteren Chr. Linde paa Tirsbæk. Den ny Ejer var en Søn 
af Christen Linde til Volstrup og Handbjerg Hougaard og 
var født 28. Okt. 1722. 1748 ægtede han Christine Dorthea 
Leth, der var Enke efter en Kaptajn Jespersen. Hun døde 
1772, og 4 Aar efter blev han gift med Augusta Elisabeth 
Lund. Kort efter sin første Hustrus Død skødede han, 22. 
Decbr. 1773, Møltrup og Tanderup til sin Brodersøn Christen 
Linde for 29,300 Rigsdaler. 1747 havde Møltrup og Tan
derup af Hartkorn 342 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdk.
Udskrift af Viborg Landstings Skøde- og Pantebog —52,

Bl. 232 b ff. *
Anno 1747 dend 14. Junij er effterskrevne Breve frem- 

viist og læst paa Nørre Jyllands Landsting:
Velbrd. Christen Linde hans Skiøde til velbrd. Rudolph 

Linde paa Møldtrup og Tanderup Hoved- og Sædegaarder 
med underliggende Bondergoeds der in allis er Hartkorn 
342 Td. 2 Skp. 1 Fdk., dateret 26. April 1747.

Nr. 1. Jeg Christen Linde til Tiirshech og Kiergaards- 
holm p. p. kiendes og vitterliggiør, at jeg med min fri Villie 
og velberaad Hue haver soldt, skiødet og afhændet, som ieg 
og herved sælger, skiøder og afhænder fra mig og mine Arf- 
vinger til velædle og velbrd. Rudolph Linde og hans Arfvin- 
ger disse effterskrevne mit frie frels og ubehæfttet comple- 
terit Møldtrup Hovedgaard med underliggende Bondergoeds 
og Møllere, samt Tanderup Sædegaard og Goeds med der
under hørende Sneiberg og Thøring Kirckers Tiender med 
jura patronatus og jus vocandj, alt beliggende i Nørre Jyl
land, Lundenis og Beufling Ampter, Hammerum og Uldborg
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Herreder, saaledes som det hereffter følger specificerit, nem
lig Lundenis og Beufling Amter, Uldborg Herred, Thim- 
mering Sogn.

Møldtrup Hovedgaard:
Agger og Eng 14 Td. 3 Fdk. 2 Alb. Afbygere under 

Gaardens Taxt i Hiortzballe Peder Christensen, Hartkorn 
1 Td. Aarlig 1 Td. Rug, Penge 1 Rd. 2 Mk. — Toftgaard, 
Lauritz Christensen, Hartkorn 1 Td. Aarlig 1 Td. Rug. Penge
1 Rd. 2 Mk. — Nyegaard, Christen Nielsen, Hartkorn 1 Td. 
Aarlig 4 Rd. — Kieldgaard, Christen Christensons Enke 
Karen Kieldgaard, Hartkorn 1 Td. Aarlig 4 Rd. — Kierche- 
gaard, Jesper Jensøn, 1 Td. Aarlig 1 Td. Rug, Penge 1 Rd.
2 Mk. — Moesgaard, Maren Mortensdatter, 1 Td. Aarlig 8 
Pd. Smør, 4 Skp. Rug, 4 Skp. Byg, Penge 3 Mk. 6 Sk. — 
Summa Hovedgaardstaxt 20 Td. 3 Fdk. 2 Alb. —

Bøndergoeds:
Thimmering Sogn: Grimstrupgaard Olluf Thønesøn og 

Søren Grimstrup, 4—5—„—2 Alb. Skylder aarlig 2 Lpd. 
Smør, 1 Td. 4 Skp. Rug, 1 Td. 3 Skp. Byg, Penge 2 Rd. 1 
Mk. 6 Sk. — Grimstrup Mølle, salig Jens Madsøns Enke. 
Maaleværcket 2 Td. 2 Skp. 2 Alb. Skylder aarlig 8 Td. Rug. 
— Riisgaard, Peder Christenson, 5—4—1—2 Alb. Aarlig 10 
Rd. — Thimmering Sogn, Birchemoese Bye, Jørgen Søren- 
søn og Jens Jensøn Skov, 5 Td. 4 Skp. 2 Fdk. 1 Alb. Aarlig 
18 Rd. — Anders Jacobsøn og Peder Poulsøn, Hartkorn 5— 
7—2 Fdk., aarlig 2 Lpd. Smør, 3 Td. Rug, Penge 2 Rd. 1 Mk. 
8 Sk. — Niels Pedersøn og Jens Jacobsøn 5—2—„—1 Alb. 
Aarlig 2 Lpd. Smør, 1 Td. 4 Skp. Rug, 1 Td. 2 Skp. Byg, 
Penge 2 Rd. 1 Mk. 6 Sk. — Bierregaard, Poul Nielsøn, 3 Td. 
5 Skp. 1 Alb. Aarlig 1 Lpd. Smør, 1 Td. Rug, 1 Td. Byg, 
Penge 1 Rd. 12 Sk. — Feldberg, Anders Jensøn 2—5—2—2 
Alb. Aarlig 2 Lpd. Smør, 1 Td. Rug, 4 Skp. Byg. — Naii- 
berg Bye. Christen Madsøn og Laust Nielsøn, Hartkorn 
6—6—1—1 Alb. Aarlig 2 Lpd. Smør, 1 Td. 4 Skp. Rug, 
1 Td. 6 Skp. Byg, Penge 2 Rd. 1 Mk. 8 Skilling. — Peder 
Nielsøn og Niels Lauritzøn 6—6—1—1 Alb. Aarlig 2 Lpd. 
Smør, 1 Td. 4 Skp. Rug, 1 Td. 6 Skp. Byg, Penge 2 Rd. 1 Mk. 
8 Skilling. — Thepheede. Poul Madsøn, 10 Td. 4 Skp. 2 Fdk. 
Aarlig 20 Rd. —

Summa Thimmering Sogn, Hovedgaardstaxt 20 Td. 3 
Fdk. 2 Alb., Bøndergoeds 57 Td. 3 Skp. 2 Fdk. 2 Alb., Maale- 
viercket Skyld 2—2—„—2 Alb.

Wildberg Sogn: Aastrup, Ove Madsøn, 2—4—3 Fdk. 
1 Alb. Aarlig 1 Rd. — Råadinglund, Jens Tinsagger, 4 Td.
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1 Skp. 2 Fdk. Aarlig 4 Lpd. Smør, 1 Td. Rug, Penge 3 Mk, 
— Raading Bye, Hans Jespersøns Enke og Lauritz Sørensøn
5 Td. 4 Skp. 1 Fdk. Aarlig 2 Lpd. Smør, 2 Td. Rug, Penge
2 Rd. — Mads Nielsøn Meldgaard 5—4—1—1 Alb. Aarlig 
2 Lpd. Smør, 2 Td. Rug, 1 Td. 2 Skp. Byg, Penge 3 Rd. — 
Christen Pedersøn Østergaard 7 Td. 2 Skp. 2 Fdk. 2 Alb. 
Aarlig 13 Rd. 2 Mk. — Thousingboel, Jens Christenson 1— 
4—2 Fdk. Aarlig 2 Lpd. Smør, 1 Skp. 2 Fdk. Rug. — Over- 
og Neder Biergge, Mads Sørensøn, begge Slæder 4 Td. 3 Fdk.
2 Alb. Aarlig 4 Lpd. Sn\or, 1 Td. 1 Skp. 2 Fdk. Rug, Penge 
1 Rd. -

Hammerum Herred, bemelte Wildberg Sogn. Eising- 
kier, Christen Jenson, 7 Td. 2 Alb. Aarlig 12 Lpd. Smør, 
Penge 7 Rd. 2 Mk. — Peder Clausøn, 3—4—„—1 Alb. Aarlig
6 Lpd. Smør, Penge 3 Rd. 4 Mk. — Liusgaard, Christen 
Justsøn og Mads Sørensøn 8 Td. 4 Skp. 2 Fdk. Aarlig 6 Td. 
Rug, Penge 3 Rd. 1 Mk. —

Summa Wildberg Sogn Bøndergoeds 49 Td. 7 Skp. 3 Fdk.
Nøuffling Sogn: Korshøye, Christen Nielsøn 7 Skp. 1 

Fdk. 1 Alb. Aarlig 2 Rd. 4 Mk. — Boelsgaard, Mathias Chri
stenson, 2—3—3—1 Alb. Aarlig 4 Rd. — Eggebæcli, Knud 
Andersøn og Peder Christenson, 3 Td. 7 Skp. 1 Fdk. Aarlig
3 Td. Rug, Penge 2 Rd. —

Summa Nøufling Sogn Bøndergoeds 7—2—1 Fdk. 2 Alb.
Uldborg Herred. Vinding Sogn. — Koldkier, Niels Pe

dersøn Brevig 3—2—3 Fdk. Aarlig 2 Lpd. Smør, 2 Td. Rug, 
Penge 4 Rd. — Heedegaard, Christen Ollufsøn, 4 Td. 2 Skp. 
Aarlig 4 Rd., tilforn 6 Rd. 4 Mk. —

Summa Winding Sogn Bøndergoeds 7 Td. 4 Skp. 3 Fdk.
Der efter nævnes i Skødet det Gods, der hører under 

Tanderup, først en Mængde i Snejbjerg Sogn, foruden er der 
Gods i Sognene Assing, Sønder Felding, Arnborg, Rind, Skar- 
rild, Ørre, Hodsager, Ikast, Bording og Tjørring.

Rudolph Linde var som de andre Linder et Jern til at 
samle Gods. Da han 1773 solgte Møltrup med underliggende 
Gods, var der over 100 Tdr. Hartkorn mere end da han for 
25 Aar siden købte det, endda han 1749 til Laurids Nybo 
solgte Tanderup med en Del Gods til ialt 65 Tdr. Hartkorn.

Christen Linde fik altsaa Møltrup m. m. for 29,300 Rigs
daler. Foruden Hovedgaarden med sine 20 Tdr. Hartkorn, 
var der Bøndergods dertil af 312 Tdr. Hartkorn, desuden ca. 
5 Tdr. Hartkorn Mølleskyld og en Del Tiender. Christen 
Linde var en Søn af Henrik Linde og Fru Helene Christine 
Hjermin til Handbjerg Hougaard, hvor han fødtes 26. April
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1734. Han var Kaptajn i Infanteriet, da han købte Møltrup, 
og samme Aar ægtede han Hedevig Sophia Luttichau.

Chr. de Linde ejede altsaa Gods ikke alene omkring 
Møltrup, men ogsaa snart i alle Sogne i Herredet, hvoraf det 
meste i sin Tid af Niels Linde og Rudolph L. var lagt ind 
under Tanderup, som dog kun nævnes for en Sædegaard, 
medens Møltrup var en Hovedgaard.

Linde ejede bl. a. ogsaa Snejbjerg og Tjørring Kirker, 
og 1799 kaldede han baade Degnen, Thomas Gjesten og 
Pastor Fabricius i Snejbjerg. 1807 solgte han Kirken og 
Kaldsretten til Cancelliraad Møller til Højris, som 1808 solgte 
Kirken til Hartkornsejerne. (Sulkjær: Snejbjerg Sogn I, S. 80).

I ca. 90 Aar, nemlig fra 1684—1773 har der næppe til 
Stadighed boet nogen af Ejerne, nemlig Linderne, paa Møl
trup eller Tanderup med, de har boet paa andre Gaarde, 
som vel var bedre opbyggede. Men jævnlig har de været 
lier, thi det er svært saa de har handlet med Gods, navnlig 
har de kompletteret deres Gaarde med indkøbte Gaarde og 
Møller m. m.

Skønt Chr. Linde blev paa Møltrup til 1812 har Tra
ditionen dog saa godt som ikke bevaret noget om ham; det 
er for længe siden. Dog skal Lali Nygaard if. Spandet have 
kunnet fortælle meget om ham og Livet paa Møltrup i hans 
Tid, og det er jo rimeligt, da hendes Bedstemoder Deden 
jo havde opholdt sig i flere Aar paa Møltrup i dennes 
Glanstid, men nu lader det til at alt er glemt. Dog fortælles 
der, at han jo ofte var ude at hverve Soldater paa sit Gods. 
Han var jo Kaptajn, siden Oberst og tillige Godsejer, saa 
han udtog jo Soldater paa Godset.

Chr. Linde har sikkert været en dygtig og human Mand 
og Godsejer. At han har været en Ordensmand, kan man, 
synes jeg, se paa hans smukke, altid stilfulde Haandskrift.

I en Stamtavle over Lindeslægten hos Fru Theill staar 
der, at Chr. Linde og Broderen Jens Linde er opdraget i 
Ørre Præstegaard hos Pastor og Magister Morten Lund. Der 
var vist Familieskab, maaske var Pastor Morten Lund Bro
der til Elisabeth Lund, Rudolph Lindes anden Hustru. Ma
gister Morten Lund har nok været en lærd Mand, han døde 
i Ørre 1755.

Christen de Linde har sikkert taget kraftigt fat, dja 
han 1773 blev Ejer af Møltrup. Meget har vel sagtens gaaet 
sin skæve Gang i den lange Tid, da Gaarden bestyredes af 
fremmede Folk. Marken har jo nok været en Del forsømt 
og ny Bygninger trængtes der sikkert haardt, saa noget
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af det første han har tænkt paa, har sikkert været at brænde 
Sten til nye Bygninger. Det forlyder da ogsaa i Folke
munde, at Hoveriet paa Møltrup var ualmindelig strengt 
i den sidste Periode af Hoveritiden.

Det første, Chr. Linde har taget fat paa af Bygnings
væsen, var Kirkens Restaurering. Allerede 1773, det Aar 
Linde kom, blev Kirken grundig istandsat, hvad Bogstaverne 
paa Kirkens østre Ende bl. a. vidner om.

Derefter er han gaaet i Gang med Gaardens Bygninger. 
Stuehuset laa jo før mere i Syd, saa det er vel brugt imens 
det nye er opført. 1777 maa det antages, at Gaarden har 
staaet færdigbygget, dette Aarstal staar over Hovedindgangs
døren. Det har været en stor og smuk Gaard, da den var

Lindes Haand og Segl.

opført, og forresten staar Borggaard og Lade endnu som for 
150 Aar siden, og det vestre Fløjhus nedreves først for gan
ske faa Aar siden. Kostalden, det østre Hus, er ombygget 
et Par Gange.

Den store Have er jo nok særlig anlagt i Chr. Lindes 
Tid. I alt Fald ses det i 1792, at der er en stor og vel
holdt Have.

Vi vil nu fremdrage nogle Begivenheder fra Christen 
Lindes Tid:

I en Protokol i Landsarkivet ses, hvor mange Plove 
Bønderne skal stille med ved de forskellige Herregaarde i 
Amtet.

1773. Møltrup Hovedgaards Takst 20 Tdr. Dertil oppe- 
bæres paa Kiærven 6 Tiender. Hartkorn 78 Tdr.—2—2—2,
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som er Hoveri Godset til berorte Gaard og i Plouge og Ar
bejde inddelt som følger..........

I Timring, Vildbjerg og Nøvling er der 25 Fæstere, ikke 
altfor langt fra Møltrup, som tilsammen skal stille 10 Plouge 
til Herregaardens Drift. Desuden har de bestemte Gangdage 
at forrette paa Gaarden.

Hovedindgangsdøren.

1777 er altsaa Borggaarden bygget, hvilket Stenen over 
Indgangsdøren vidner om; lier ser man Lindes og Hustrus 
Adelsskjolde og Navne. Rimeligvis er hele Gaarden det 
Aar færdigbygget.

1778, den 13. April, læses i Tillæg til Bladet: »Den 
Viborger Samler« M. Paa min paaboende Gaard Moltrup 
i Boufling Amt, Ulfborg Herred, Timring Sogn, befindes 64
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Stykker Stald-Stude af beste Sort og i god Stand, som for 
billigste Pris ere at bekomme, hvilket jeg aarsages til herved 
at bekiendtgiøre for de respektive Liebhabere, siden et falsk 
Rygte er udstrøet, at bemeldte mine Stude skulde være 
solgte.

Moltrup, den 4. April 1778.
C. de Linde.

Den 13. Novbr. 1779 døde Velbaarne Frue Sophie Hede
vig de Linde, fød Lutticov. Blev bisat i Timring Kirke den 
2. Decbr. og derfra ført til Snejbjerg Kirke. 40 Aar gi.

Linde ejede jo Snejbjerg Kirke, ved hvilken var et 
Sakristi, der blev Fru Linde bisat. Sakristiet var bygget 
af Rudolph Linde. Senere døde 2 af Lindes Børn, men 
der staar intet om, at de førtes til Snejbjerg Kirke,.

Aar et efter giftede Linde sig igen: 1780, 22. Septbr., 
copulered paa Wolstrup (i Hierum) velbaarne Captain Linde 
til Møltrup i Hammerum Herred og Frøken Ythe Dorthe 
Marie d. Gribb. — (Hendes Søster blev samme Dag og Sted 
viet til Etatsraad Skou paa Bustrup).

Christen Linde var da 46 Aar og Ytte Grib 18. Hun var 
en Præstedatter, men Faderen døde 1761 og hun opdroges 
paa Volstrup. Da hun kun var 14 Aar, broderede hun en 
mleget smuk Navneklud, som endnu er hos Fru Postmester 
Theill i Herning; hun har ogsaa andre smukke Ting fra 
Oldemoderen de Grib. Ligeledes har hun flere Ting fra 
Oldefaderen Chr. de Linde, saaledes hans Signet, som tit 
haij været i Brug. Hun spiser med en Sølvske med Lin- 
dernes Vaaben, som Chr. Linde har brugt paa Møltrup. Og 
mange flere Ting har hun haft, saaledes et Fajancestel.

I Chr. Lindes Tid har der været et elegant Hjem paa 
Møltrup, og det har været flotte Folk, der er kommet der, 
f. Eks. naar der har været Barnedaab.

1782, den 20. Febr., blev S. T. Hr. Capitain Christen 
de Linde Hånds Frue Ytte Dorthea Marie von Grib forløst 
med en Søn, som Dagen derpaa blev hjemmedøbt og kaldet 
Hendrich. (Blev Ejer af Handbjerg Hougaard). 14. April 
var han til Kirke, Fadderne er Fru Majorinde Høeg til Vol
strup, som bar ham, Hr. Etatsraad Schou, Hr. Kammerherre 
Sehested, Hr. Justitsraad Linde og Frøken Deden.

1783, den 6. Oktbr., blev Kaptain Lindes Hustru for
løst med en Datter, som Dagen efter blev hjemmedøbt og 
kaldet Sophie Hedevig Luttikau. (Efter Lindes første Hu
stru). Daaben publiceredes 16. Novbr. Fru Etatsraadinde 
Schou bar hende. Faddere: Hr. Etatsraad Schou til Bustrup,



- 92 -

Hr. Kammerraad Jermiin til Ausumgaard, Hr. Justitsraad 
Linde til Handbjerg Hougaard og Frøken Deden.

1785, den 18. Febr., blev Hr. Kapitain de Linde Hånds 
Frue Ytte Dorothea Maria von Grib forløst med en Søn, 
som Søndagen derpaa blev lijemmedøbt og kaldet Adam 
Friederich*). I Kirke 8. Maj. Fru Majorinde Høeg bar ham. 
Faddere: Kammerherre Sehested, Frøken Sehested, Hr. 
Kammerjunker Jermin, Hr. Justitsraad de Linde.

1787, døbt Jens Linde.
1788, døbt Allegaard Sophia.
1790, døbt Sophie Hedevig**).
1792, døbt Mogens Christian***).
1802,Torsdagen den 18. Februar, blev T. S. Hr. Oberst- 

leutenant de Lindes Frue forløst med en Datter, som Dagen 
efter blev lijemmedøbt og kaldet Helene Christiane. Kom 
til Kirke Torsdagen den 8. April. Jomfru Margrethe Speitzer 
til Sindinggaard, Hr. Pastor Fabricius i Gødstrup Præste-
gaard. Studioses Hr................. . Mademoselle Lammertz og
Præstens Kone.

Den 21. Januar 1780 har Præsten prædiket over Thomas 
Sørensen Kudsk paa Møltrup, 36 Aar.

I en Skifteprotokol fra Møltrup fra 1776—93 kaldes han 
Tomas Sørensen Schou, der tjente som Kusk paa Møl trup, 
og i Dag paa hans Rejse til Rindum ved Døden afgik hos 
Husmand Jens Hvolby i Najbjerg. (Maaske er Hestene løbet 
løbsk med ham).

Ved Skiftet viser det sig, at Thomas Kusk’s Bo beløber 
sig til 11 Rigsdaler og 6 Skilling, deraf er i rede Penge 4 
Rdlr. 3 Mk. 4 Sk.

Siden kom Sagerne efter ham til Auktion paa Møltrup.
1 rød Kram Hue til 1 Mk. 8 Sk. købes af Jochum Skytte.
1 Par gi. hvide uldne Strømper var vurderet til 10 Sk., 

men Christen Ladefoged maa skam byde 14 Sk. for dem, 
før de bliver ham tilslaaet.

En Hustjener køber 1 rød Sække Tørklæde for 2 Mk. 
2 Skilling.

Fuldmægtig Weigner paa Møltrup køber flere Numre, 
bl. a. 1 Skægbørste.

1 Spejl købes af Jomfru Stauning for 1 Mk. 14 Sk,
Aleksander (naturligvis fra Nygaard) køber bl. a. 1 Pisk 

for 9 Skilling.
*) Siden Præst i Vildbjerg.

**) Efter en afdød Søster.
***) Bjev chef for Bogholderkontoret ved Øresunds Toldkammer.
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Chr. Ladefoged køber 1 Hammer for 6 Sk.
Andre omkring fra Egnen køber jo ogsaa, og i Reglen 

gaar Priserne over den takserede Sum.

Langfredag den 2. April 1781 prædiket over en gammel 
tro Tjener paa Moltrup, Christen Madsen, som har tjent 
sammesteds 35 Aar, hvis Alder var 73 Aar nær 9 Maaneder 
og nogle Dage.

Folketælling for Møltrup 1787.
Christen de Linde, Ejer af Moltrup, 53 Aar, 2. Ægteskab,

Capitain og Proprietair.
Ytte Dorthea Maria de Grib, Frue til Møltrup, 25 Aar, 1.

Ægteskab.
Henrich Linde, 6 Aar; Adam Friderich Linde, 3 Aar; Jens

Linde, 1 Aar. Dette Herskabs ægte Børn udi Hr. Capi- 
tainens 2. Ægteskab.

Maren Johane Lagroleth, 34 Aar, ugift, Husholderske. 
Kirstine Catharina Bønig, 23 Aar, ugift, Barnepige.
Maria Chatharina Anders Dater, 21 Aar, ugift, Barnepige. 
Lasine Jens Dater, 16 Aar, ugift, Stuepige.
Anne Niels Dater, 53 Aar, gift, Kokepige.
Sidsel Ghristens Dater, 28 Aar, ugift, Bryggerpige.
Jens Sørensen, 22 Aar, ugift, Tjener.
Søren Christensen, 30 Aar, ugift, Kudsk.
Christen Madsen, 67 Aar, ugift, Almisselem.
Søren Mortensen Grønbcch, 37 Aar, ugift, Foged.
Jens Johansen, 38 Aar, ugift, Ladefoged.
Johannes Peter Bech, 31 Aar, ugift, Podemesler.
Mads Christensen, 27 Aar, ugift, Rygter.
Christen Nielsen Mørch, 24 Aar, ugift, Skytte.
Ove Nielsen, 20 Aar, Hyrde.
Jens Jacobbsen, 14 Aar, Hyrde.
Niels Pedersen, 18 Aar, Haanddreng.
Endvold Christensen, 23 Aar, ugift, Arbejdskarl.

Ialt 23.

1789, den 10. August, hjemmedøbte jeg Johannesen 
Paludan, Ladefoget paa Møltrup og Hustru Kirsten Niels- 
Datter deres Barn, der komi til at hedde Inger Kirstine. 
1785 var Paludan bleven gift med en Pige fra Riis.

1790, den 13. Decbr., prædiket over Hans Pedersen Ting, 
Ladefoged paa Møltrup, hvis Alder var 39 Aar 8 Maaneder 
2 Uger og nogle Dage.

(Kirkebogen).
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Nu er vi ved de store Landboreformers Tid.
Den 8. Juni 1787 ophævedes Herremændenes vilkaarlige 

Magt over Indfæstningen og deres Ret til at straffe Bøn
derne med Træhest, Halsjern og Hundehul. Den 6. Juni 
1788 blev Kornhandelen og den 11. Juni s. A. Kvæghandelen 
givet fri. Den 20. Juni blev Stavnsbaandet løst. Og efter 
1791 kunde Bønderne købe deres Ejendomme.

Salg af Bøndergods.
I 1790 fandtes der i Bovling Amt 20 komplette Hoved- 

gaarde, Møltrup var en af dem. En Hovedgaard, der var 
komplet, skulde indenfor 2 Miles Afstand fra Gaarden eje 
mindst 200 Tdr. Hartkorn Bøndergods, saa var Hovedgaar- 
den skattefri, men Herremanden stod inde for Bøndernes 
Skat. Møl trup havde 1790 260 Tdr. Hartkorn Bøndergods 
og var den første Gaard i Amtet, der fik Bevilling paa at 
sælge Godset 1791, men medens mange Herregaarde i en 
Fart solgte Bøndergodset, saa solgte Ghr. Linde sit efter- 
haanden. Aar 1800 havde han saaledes 39 og 1810 17 Tdr. 
Hartkorn tilbage.

(Hardsyssels Aarbog 1918).

Den 13. Juni 1792 tinglæses der Skøder paa 20 Fæste- 
gaarde fra Møltrup i Timring og Vildbjerg Sogne. De 13 
af dem er allerede solgt 4. Oktober 1791, 2 er solgt 5. Oktbr. 
og 5 den 15. Oktober.

I Birkmdse: Jens Jørgensen, Pris 370 Rdl., Jakob An
dersen, Pris 420 Rdl., Jens Jespersen, 350 Rdl., Niels Ja
cobsen, 350 Rdlr. og Ib Christensen, 720 Rdlr.

Bjerregaard: Ole Simonsen, Pris 400 Rdlr.
Feldbjerg: Jens Andersen, Pris 360 Rdlr.
Najbjerg: Niels Larsen, Pris 300 Rdlr., Niels Enevold- 

sen, 344 Rdlr., Maren Thomasdatter, 344 Rdlr., Christen Lar
sen, 299 Rdlr.

Riis: Jens Ovesen, Pris 680 Rdlr.

Vildbjerg Sogn:
Thusing: Laurs Thomsen, Pris 160 Rdlr.
Odsbjerg: Jesper Jensen, Pris 200 Rdlr.
Bjerre: Christen Andersen, Pris 260 Rdlr.
Rødding: Mourits Christensefn, Pris 370 Rdlr., Niels 

Nielsen, 355 Rdlr., Kirsten Pede'rsdatter, 700 Rdlr., Jenis 
Pedersen, 410 Rdlr., Christen Pedersen, 41 Rdlr.

En Uge efter tinglæses Skøde paa Røddinglund for Pris 
465 Rigsdaler.
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Disse 21 Ejendomme kostede altsaa ca. 8000 Rigsdaler 
og var næsten alle de Bøndergaarde, der havde været plig
tige til at møde paa Møltrups Hovmarker. Nu var dette alt
saa forbi, og Christen Linde maatte sørge for mere hjemlig 
Arbejdskraft til Gaardens Drift. Og saa godt som alle de 
omtalte Bønder fik et Laan til Forrentning i deres Ejen
domme, enten af Herremanden eller af den nylig oprettede 
Kreditkasse, hvor Laanet afdroges i et vist Aaremaal.

Alt var fra Regeringens Side ordnet udmærket.

100 Aar efter Stavnsbaandets Løsning, nemlig 1888 stod 
der i Folkets Almanak, udg. af N. C. Rom og C. A. Thyregod, 
en Historie: »I Brydningstiden« af C. A. Thyregod. Hand
lingen foregaar paa Møltrup og deromkring.

Frands Egebæk holder af en ung Pige i Najbjerg, men 
Junkeren paa Møltrup vil have hende dertil og Frands bli
ver Soldat i Rendsborg. Hen paa Aaret 1787 kommer Frands 
imidlertid hjem en Tur, da er Forordningen kommen bl. a. 
om, at Træhesten ikke maa bruges, og Frands slaar den 
Træhest i Stykker, som staar paa Møltrup; han hader jo 
Herremanden, som har taget hans Kæreste, og Fortællin
gen bliver spændende. Frands faar naturligvis til sidst 
Pernille Lukasdatter og de kommer til at bo i Najbjerg.

Naar jeg her omtaler denne Historie, er det fordi der 
er mJange her paa Egnen, der har læst den, og somme tror, 
at den omhandler virkelige Begivenheder. Der er endog 
dem der mener, at det er historiske Personer, Thyregod her 
har fremdraget. Som man ser i Folketællingen fra 1787, 
Side 25, har jeg taget alle Personer med i Najbjerg, for at 
sammenligne dem med Personerne hos Thyregod; men Nav
nene falder ikke sammen med Thyregods.

Thyregod var i sin Ungdom Lærer her paa Egnen og 
har jo sikkert hørt Sagn fra Møltrup, har maaske ogsaa 
selv været der, og mange af de Navne han nævner, er 
kendte i Møltrups Omegn. Her har godt nok været en 
Lukas, en Svend Pugdal og en Thomas Albæk osv. Men 
historisk for Møltrups Vedkommende er det ikke. Naar 
Traditionen vil vide, at Hoveriet paa Møltrup var meget 
strengt den sidste Tid før dets Ophør, stammer denne An
tagelse maaske for en stor Del fra den omtalte Almanak
historie.

Der er Kort over Møl trup opmaalt 1792 af Landmaaler 
Svendsen. Kortet er berigtiget 1817. Stor Have som nu. 
Aaen vringler sig ind mod Gaarden, den er bred før den
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naar denne. Vejen fra Gaarden ud mod Landevejen er 12 
Alen bred. Ud for Vejen, men nord for den gamle Lande
vej, ligger Brohuset. Vest for Vejen ind til Gaarden ligger 
2 Huse.

De saakaldte 4 Damme sydvest for Gaarden er afsatte 
og ser ud som nu, vest for er Mose, som har givet Vand 
til Dammene.

Landevejen er 22 Al. bred.
En Del Navne paa Kortet skal her gengives:
Øst for Gaarden: Sonder Broeng, Nør Moes Agre, Mit

ter Moes Agre. Sønder Moes Agre, Kildgaard Mark, Gaard- 
krog, en Eng nordvest for Grimstrup. Sydvest for Gaarden 
er Vester Toft. Ud for Gaarden Nørre Mark, vest for igen 
Vester Mark under Kirken. Øst for igen har vi Skinders 
Flod Agre. Øst for igen Sønder Mark, og Nør Agre har vi 
vest for Teglovnen. Øst for Aaen er Hede først, længere ude 
er »Gammel Jord«, her har vi Hjortsballe og Teglgaardshus.

En Bortførelse.
I Timring og deromkring gaar der Sagn om, at en 

Bondekarl engang skal have bortført en adelig Frøken fra 
Møltrup og giftet sig med hende. Andre mener, at det 
var selve Herremandens Datter han bortførte. At der var 
noget om Sagen, blev man snart klar over, man kendte 
Folk, som nedstammede fra de rømte.

Den første, der fortalte mig noget om, hvem de bort- 
rømte var, var Biskop Kocli, som jo i sin Tid var Præst 
i Vildbjerg-Timring. Han havde fundet Oplysninger om 
dem i de gamle Kirkebøger fra Timring, som jo ikke den 
Gang var afleveret til Landsarkivet i Viborg. Og personlig 
kendte han Efterkommere af Frøken Deden og Alexander 
Nielsen, som de to hed, der i sin Tid rømite og maaske blev 
viede i Aulum.

Da jeg saa kom til at arbejde med Timring Sogn, søgte 
jeg jo ogsaa til de gi. Kirkebøger, som nu var i Viborg, for 
bl. a. at faa Klarhed i denne Sag.

Vi træffer her først Frk. v. Deden 1782. Den 14. April 
dette Aar har Chr. de Linde paa Møltrup et Barn i Kirke, 
blandt Fadderne nævnes Frøken Deden.

1783 er der igen Bamedaab paa Møltrup, eller rettere 
Hjemmedaaben er publiceret i Kirken 16. Nov., da er Frøken 
Deden ogsaa blandt Fadderne, siden synes hun ikke at op
træde som Fadder paa Møltrup.

Alexander Nielsen, som Karlen hed, der bortførte Frk.
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Deden, stammer fra Nygaard paa Møltrup Mark. Hans 
Fader, Niels Nygaard, faar 1756 et Barn døbt Kirsten. Og 
1758, den 26. Oktbr., faar han atter et Barn døbt Alexander, 
øg det er ham, som siden blev gode Venner med Frk. Deden 
paa Møltrup, hvor han tjente, man mener som Havekarl.

Vi gaar saa til Aulum Kirkebog, om vi der kan hente 
Oplysning om Parret, og det er lykkedes, idet Aulum Sogns 
Kirkebog har følgende Tilførsel:

»Den 17. November 1793 havde Sr. Alexander Nyegaard 
og Elisabeth Henriette Christiane Deden Trolovelse. For
lovere var Michel Iversen Gabs og Niels Enevoldsen, som 
vedstaar, at samme Trolovelsespar er hinanden ganske ube- 
slægtiget, og i det øvrige indestaar for alt det deraf kunde 
flyde for Eftertiden. Tilstaar:

Michel Iversen Gabs. Niels Enevoldsen.
Anno 1793, den 1. December, havde Sr. Alexander Nye

gaard og Elisabeth Deden Bryllup, kopulerede i Aulum Kirke. 
Deres Bryllup stod i Aulum Præstegaard«.

Det er vel sagtens Bruden, der har haft Forbindelse i 
Aulum. Alexander tituleres med Sr., som er det samme 
som Hr. Det var kun fornemme Folk, der den Gang om
tales med Sr., men Alexander skal jo ogsaa giftes med en 
adelig Dame.

Naar de er viede i Aulum, har Grunden jo nok været 
den, at man paa Møltrup har været imod Ægteskabet. Det 
mener ogsaa Traditionen. Parret er antagelig straks efter 
Vielsen vendt tilbage til Brudgommens Fødehjem.

(Fortsættes under Nygaard).

Christen Linde og Jens Linde var som sagt opdraget 
i Ørre Præstegaard. Jens Linde ejede Handbjerg Hougaard, 
men døde her 1799 og Gaarden gik i Arv til Broderen Ghr. 
Linde, som flyttede fra Møltrup til Handbjerg Hougaard, 
hvor han kort efter døde:

1812, 29. Juni, begravedes Oberst Christen Linde fra Hou
gaard, gammel 79 Aar. (Handbjerg Kbg.).

Hans Hustru overlevede ham i 26 Aar:
1838, 24. Juni, døde og 4. Juli begravedes Ytte Dorthea 

Marie de Linde, født de Grib, Enkefrue efter Oberst de 
Linde til Møltrup, døde paa Handberg Hougaard, 77 Aar 
gammel. (Smst.).

Faa Maaneder før sin Død forsøgte Chr. Linde at sælge 
Møltrup, men der skete ikke noget ordentlig Bud. Det 
følgende Aar kundgjorde Enken i »Viborg Samler« at hun
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vilde sælge Gaarden ved Højbud. Det fremsattes ved den 
Lejlighed, at Haven var udmærket smuk og indbringende, 
Bygningerne grundmurede og Værelserne smukke og vel
indrettede. 1813 blev Gaarden solgt ved Auktion til

Jens Chr. Juelsgaard, Borger og Handelsmand i Ring
købing. I en Protokol i Viborg Landsarkiv ses, at Gaarden 
blev købt af et Interessentskab bestaaende af 6 Mænd, nem
lig: Agent Buch, Juelsgaard, H. Buch, Tanderup, L. Wad, 
N. Chr. Buch og N. Chr. Lund.

I nævnte Protokol er ført Regnskab over Bortsalg fra 
Møltrup i 1813, Priserne var ikke helt smaa det Aar. Det 
var jo i Pengekrisens Tid:

1 Skp. m. Salt 30 Rdlr. 1 Skp. Humle 20 Rdlr. 1 Lpd. 
Flæsk 60 Rdlr. 1 Pd. Kaffe 20 Rdlr. 1 Pd. Kandis 20 Rdlr. 
1 Ko, nylig kælvet, 460 Rdlr. 1 Galtgris 80 Rdlr. 1 Karl i 
6 Dage 14 Rdlr. 2 tidligbærende Køer 851 Rdlr. 1 Td. Byg 
i Gryn 70 Rdlr. 1 Slagteko 900 Rdlr. 1 Hest 561 Rdlr.

1815 solgte Juelsgaard Gaarden Hjortsballe paa ca. 9 
Skpr. Hartkorn for 800 Rbd. til Anders Jensen Opstrup af 
Stadil, men Handelen maa være gaaet tilbage. 10 Aar efter 
blev Møltrup solgt for 1000 Rigsdaler til

Oberst Wenzel v. Haffner, som 1823 var udnævnt til 
Chef for Artillerikorpset, nren allerede samme Aar udbød 
han Gaarden til Salg. Markens Størrelse var da 185 Tdr. 
Ld. Ager og 70 Tdr. Ld. Eng. Foruden Hovedgaarden med 
sine 16% Td. Hartkorn, laa der to bortfæstede Steder til paa 
Gaardens Mark samt Timring Kirketiende, der aarlig gav 
30 Tdr. Rug, og desuden en aarlig Indtægt af 30 Rigsdaler 
i Bropenge. Næste Aar fik han Gaarden solgt til Silke- og 
Klædekræmmer i København, Peder Aaby Waad, som for 
en Købesum af 4000 Rigsdaler fik Skøde paa Gaarden 20. 
April 1826, men døde 1829. Han skal være født i Talund 
i Ørre. Ifølge Provincial Lexikon har han ladet Alter og 
Prædikestol i Timring belægge med rødt Fløjl. Arvingerne 
solgte Møltrup til Christian Ulrik Valentiner for 6000 Rigs
daler. Allerede Aaret efter, 1830, skiftede Møltrup atter 
Ejer, idet

Poul Aagaard købte Gaarden (Skødet tinglæst 23. Fe
bruar 1831). Hartkorn for Herregaardstakst 16—4—3—2 5/64. 
Gods: Fæsterne Thomas Hjortsballes og Johan Christian 
Nygaards Steder. Hartkorn ialt 1—6—1—2 17/32. Brohuset 
og Broen over Aaen, »af hvilken Brou Bropenge oppebæres«. 
Timring Sogns Kirke med Tiender, Kirkejord. (Den store
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Hede nævnes ikke, men hører selvfølgelig med). Købesum 
4452 Rbd. rede Sølv.

En Sønnedatter af denne Poul Aagaard, Marie Aagaard 
hedder hun og bor i Slagelse Ny Kloster, har nedtegnet 
en Del oin Slægten Aagaard. Her skal gøres et lille Uddrag 
om Livet paa Møltrup:

Poul Aagaard købte Møltrup, en nydelig, herskabelig 
Gaard med 1800 Tdr. Ld. En dejlig, meget stor Have med 
høje Træer, dejlige Frugttræer i Lyngheden, der tog sig 
meget romantisk ud med alle sine Skønheder. Aaen, i hvil
ken der var Aalefangst, slyngede sig neden om Haven gen
nem Engene.

Lidt før Aagaard flyttede til Møltrup døde hans Hustru, 
hvorover han var meget fortvivlet. Det varede dog ikke ret 
længe, før hans Venner fandt en Jomfru Jørgensen, som 
han giftede sig med 31. Marts 1830. Men de passede ikke 
for hinanden, og den ny Kone forstod ikke rigtig at opdrage 
de 4 Stedbørn.

Møltrup Hovedbygning var meget smuk, tykke Mure 
og brede Vindueskarme. Springvandet i Gaarden trængte 
til at sættes i Stand, og det store Uhr over Porten var 
gaaet i Staa.

Kirken, som hører til Gaarden, ligger ikke langt derfra. 
En Allé fører fra Gaarden ned til det saakaldte Brohus, hvor 
de Rejsende med en Bom, der gik ned, blev standsede for 
at give et Par Skilling i Bropenge. Der var 2 Beboere, den 
ene var Bromianden, der drev lidt Beværtning; den anden 
var gamle Lars Kusk med Familie.

Den ny Madam Aagaard var hidsig af Temperament 
og ikke dannet, hun skændte paa Pigebørnene, fordi de talte 
for fint, hun vilde ingen fine Damer have af dem. Den 
lille Niels Marius forkælede hun derimod i en utrolig Grad.

Pastor Linde i Vildbjerg var meget svag; han maatte 
blive nede ved Koret og prædike. Han var en Søn af Oberst 
Linde, som havde bygget Møltrup. Han havde 2 Børn, 
Sønnen Chr. Linde døde som ungt Menneske. Pastor Linde 
var en Dag hos nogle Bønder, som gav ham en rødgul 
Hundehvalp, han puttede den i sin Lomme og gav den 
med det samme Navnet »Putte i Lomme«. Siden forærede 
han den til Børnene paa Møltrup, som den blev til stor 
Fornøjelse for. Aagaard stiftede efterhaanden Bekendtskab 
med de omboende Godsejere: Justitsraad Fjelstrup paa 
Sindinggaard, la Gour paa Timgaard, Kammerraad Kofod til 
Lindholm, Kuhlman til Brejninggaard og flere.
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Naar Vinteren kom, kom Spinderokken i Gang i den 
store Dagligstue paa Møltrup, alle Pigerne og Madammen 
spandt. Aagaard var ikke vant til Spinderokkens Lyd og 
holdt sig borte derfra.

Madam Aagaard følte sig imidlertid slet ikke hjemme 
paa en Herregaard, og hun talte tit med Aagaard om at købe 
en mindre Gaard, hvor man ikke skulde have saa mange 
Folk. Og svag som Aagaard var af Karakter, indvilgede han 
omsider deri, og saa blev Møltrup solgt til en Hr. Crone. 
Og Aagaard købte en lille Gaard i Flemming, hvor der 
kunde holdes 4 Heste og 12 Køer. Da Børnene holdt deres 
Indtog i denne Gaard, blev de uhyggelig til Mode. Der 
var Mødding midt i Gaarden og kun saa megen Plads uden 
om, at en Vogn kunde passere. Et saa tarveligt Hjem: var 
de ikke vante til og blev meget fortrykte af de smaa For
hold, og Aagaard ligeledes. Han blev sløv, da dette Liv 
slet ikke passede ham, som altid havde været vant til større 
Forhold; men hans Kone var her i sit rette Element.

Saa langt Frøken Aagaard.

Kun faa Aar havde Aagaard Gaarden. Han solgte den til
I. Crone, der var gift med Abel, født Lichtenberg. De 

havde Børn i Kirke 1835, 37 og 39.
Else Bjerregaard kan huske, der blev holdt Auktion paa 

Gaarden i hans Tid. Crone solgte Gaarden til
Brødrene Lassen, som afhændede den 1843 til
Greve Vincent Lerche til Lerclienborg, som havde Møl

trup et halvt Aarhundrede, ja nogle Aar var den solgt, men 
Greven maatte tage den igen. Det var i den Tid, at det 
blev Mode for Pengemænd at købe Hedegaarde til Opdyrk
ning. Snakenburg var for faa Aar siden kommen til Ejsing- 
kær, og der kan nævnes flere store Gaarde paa Egnen, som 
fik solide Købere fra andre Egne.

Grev Lerche kostede store Summer paa Gaarden, som 
sikkert aldrig kom til at betale sig for ham. Han har opdyr
ket megen Hede, ogsaa en Del af den Mark øst for Aaen. 
Nord for Gaarden var et meget vanskeligt og vandet Areal 
af Mose, men Greven fik det i Stand og avlede godt derpaa. 
Han sparede jo ikke paa Mergelen. I mange Aar var det 
en Fornøjelse at se den gode Avl paa Møltrup.

»En Gaard der ligner Brejninggaard er Møltrup, hvis 
Ejer er Grev Lerche. Han har anvendt en Del paa dens 
Forskønnelse. Her er ogsaa skabt Enge hvor der ikke tid
ligere var Tale om at slaa Græs (en Kanal omtales). Et lille,
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særdeles nydeligt Kunstanlæg laa tæt udenfor Gaarden, det 
syntes at være anlagt ikke uden en vis Luxus.«

(Tidsskrift for Landøkonomi, 12. Bind 1850. Fra S. 402).

Greven dyrkede Raps, som Skik var den Gang. Det 
kørtes sammen paa Slæde, fordi det let faldt af Frøhusene. 
Det tærskedes sommetider paa Sejl ude i Marken. 4 Spille- 
mænd skiftedes til at spille, naar der Dag og Nat tærskedes 
Raps. Musiken forskrækkede Fuglene og satte Humør i 
Arbejdsfolkene.

Det siges, at Greven altid lejede de stærkeste Folk, han 
kunde faa, og der gaar Sagn om, at i Grev Lerches Tid var 
det at være eller have været Karl paa Møltrup jo næsten en 
Anerkendelse, som det at være Gardist nu er. Naar Møltrup 
Karle ved Markedet i Gjelleruplund rykkede frem, kunde 
intet staa for dem1. To af disse stærke Karle var P. Ghr. 
Hvashøj, Skihild Hede, og Landpost Søren Christensen, Møl- 
trup, som begge er døde. Søren Krænsen var saare bekendt 
for sine Kræfter og sin Ro. Hans Sønner er alle stærke og 
solide Mænd.

Der fortælles endnu Historier fra Grevens Tid. Greven 
skulde engang skille Trætte mellem Mikkel og en anden 
Mand. Efter at have hørt paa dem siger han: Ja, Mikkel 
har skam ogsaa sin Hale!

En Dag klagede Folkene over Kosten. De troppede op 
med Forkarlen i Spidsen. Greven kom frem i Døren og 
Forkarlen fremførte deres Ærinde. Røgteren Jerrig var den 
bagerste. Men Greven sagde: Hvad siger du, Jerrig? Jerrig 
gav denne korte Karakteristik af Maden: Vrejn ær, svejn 
ær, o beskidt ær!

Greven havde en Skytte, som tøjrede en tam Andrik 
udenfor et lille Skyttehus ved Aaen og skød paa den Maade 
mange Vildænder. Greven gik ogsaa gerne selv paa Jagt, 
somme Tider med Grev Ferdinand, vist Broderen.

Man siger ogsaa, at det var ham, der brændte de be
rømte Møltrupsten. Han havde en tysk Teglbrænder, som, 
fordi han ikke niaatte faa Brændevin, brændte en Ovnfuld 
Sten sammen i et Stykke, som staar imellem Malkhøj og 
Brohus.

Engang, da Møltrup var forpagtet ud, kom Greven en 
tidlig Morgenstund herover at se til Gaarden. Kokkepigen 
kendte ham ikke og sagde, han kunde gaa ned i Folke
stuen til de andre kom op. Greven havde jo Lejlighed i 
Stuehuset.
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Else Bjerregaard fortæller:
Saa kom Greven til Møltrup, en lille snaller jen, der 

knævrede op. Rar Mand, byggede for flere og hjalp dem 
ivej. Ikke anselig, gik i graat Tøj. Naar han snakkede 
med Folk, som han gerne vilde, satte han æ Kjæp ind under 
sig og hvilede paa den. A war fjale ve ham. Han vild 
ved, hur a war fræ —. »Naa, er der saadanne flinke Piger 
i Bjerregaard«.

Greven havde en dejlig Kone, hun vilde snakke med 
alle paa Gaarden, men hun døde jo tidligt*). Det var haard 
ved Greven, saa det betød noget; han sagde, at hvad Stil
ling, man var i, saa kunde Verden tumle én. — Saa møj 
en pæneste Kone, hans første Kone. Han blev gift igen, 
hun var ikke saa flink. Den første Kone kaldte Møltrup 
hendes lille Paradis.

Peder Andersen fortæller:
Greven fik nok en Tønde Guld med Konen, af dem satte 

han de fleste til paa Møltrup. Dyrkede meget op, især i 
Nørremose, noget Skrupperi, og avlede godt. Han plantede 
ogsaa meget af nuv. Have; byggede Mejeri og Fæhus og 
ledede Vandet ind for Kreaturerne osv. Der er et stort 
Væld nordvest for Gaarden, hvor de 2 Veje mødes, derfra 
toges Vandet. Han merglede og tumlede og avlede godt.

Greven var en lille tyk Mand og kom gerne med et Par 
Hunde og en stor Kæp. Engang gav han sig i Snak med 
mæ o mi Bror Jens. Jens saa: Hva-a, men a saa: A hier 
Peder Andersen. — Det var S., hedder du Peter! Lidt vilde 
han bande.

Greven blev svært godt lidt, satte mange ivej, byggede 
til dem paa Marken og fik kun en lille Indfæstning.

Fruen var en dejlig Kone, hun bar mig paa Armen 
saa tit. Jeg havde Skæl i Haaret, det mente man var Tegn 
til, at man blev stærk. Min Moder klagede sig dog over 
det, men Fruen sagde, at det blev en rigtig stærk Dreng.

Greven boede en halv Snes Aar paa Møltrup, men ved 
1854 forpagtede han Gaarden til Otto Lawaetz, der allerede 
over et Aar havde været Mejeriforpagter der. I Septbr. 1854 
giftede Lawaetz sig med Charlotte Buckardi. Han drev 
Gaarden udmærket, men 1857 overtog han Forpagtningen af 
Mejerierne paa Birckendegaard og Lerchesminde ved Ka
lundborg, som ejedes af Grev Lerche.
*) Døde ikke paa Møltrup.
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En Søn af Otto Lawaetz, Carl L. har skrevet til mig:
Angaaende Grev Lerche kan jeg sige, at min Fader 

altid har omtalt Familien Lerche som en Slægt, han selv 
og Familien Lawaetz stod i stor Taknemmelighedsgæld til. 
De to Grever Lerche var gift med to Søstre, Frøknerne Bar
ner fra Kalundborg Slots Ladegaard.

Da Otto L. forlod Møltrup, fik han det ordnet saaledes: 
at hans Broder, Fritz Lawaetz, blev hans Efterfølger som 
Forpagter paa Møltrup 1857. Han blev gift med Amalia 
Petersen fra Bjødstrup, hvor Lawaetz havde været en Tid, 
da hans Fader var Mejeriforpagter der, hun var et elskeligt 
Menneske.

Fritz Lawaetz var ligesom Broderen en dygtig Land
mand, og i den Tid hørte man meget om, hvor godt alt saa 
ud paa Møltrup. L. dyrkede saaledes Roer, hvad der næsten 
da var ukendt her paa Egnen. Han havde altid mange Folk, 
da han havde baade Landvæsens- og Mejerielever, og han 
forstod at faa dem til at bestille noget. Var der en og anden, 
der ikke var, som han skulde være, tog L. vedkommende 
ind og talte med ham derom, og var der Karle, der var 
raa i Munden, fik de snart Rejsepas.

Var Brødrene Lawaetz kendte som gode Landmænd, 
saa er de dog særlig kendte som Begyndere og Fortsættere 
af det rige aandelige Liv, som, paa den Tid brød frem paa 
Møltrup og deromkring.

Fritz Lawaetz blev tilsidst svagelig. Før sin Død rejste 
han over til sin Broder Carl paa Kalundborg Slots Lade
gaard, hvor ogsaa hans Moder boede, og her døde han 1872.

Niels Larsen blev nu Forpagter paa Møltrup og 1874 gift 
med Lawaetz’ Enke, hun døde 7. Januar 1877 og han døde 7. 
Juni 1879. Hver af dem blev 40 Aar gi.

Paa Timring Kirkegaard ser man en simpel Sten med 
denne Indskrift:

Fritz Lawaetz1') 
Amalie, f. Petersen 

Niels Larsen

Minde om Møltrup fra troende Venner. 
Herrens Venner ingen Sinde 
mødes skal for sidste Gang.

0 Fritz L. blev dog ikke begravet i Timring.
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Da Larsen døde, opløstes Hjemmet paa Møltrup, og 
Otto Lawaetz, som i sin Tid havde hjulpet sin Moder og 
hjulpet alle sine 4 Brødre frem, tog sig nu af de 7 Børn 
fra Møltrup. Selv havde han 8 eller 9 Børn, og det blev 
efterhaanden til 16, saa der er vokset ialt 23 Børn op i Otto 
Lawaetz’ Hj em*).

Claudius Johan Lund var gift med Anna Marie Chri
stine, f. Vonsild, og blev først Forpagter efter Larsen, siden 
købte han Gaarden af Greven, men da Lund gik i Stykker, 
maatte Greven tage Gaarden igen. Da Grev Lerche solgte 
Møltrup til Lund forbeholdt han sig, at de sidste Fæstebøn
der blev Selvejere. Dette angik vist kun Lille Moesgaard 
og Gildbjerg.

Lund var en Isenkræmmersøn fra Aalborg, gift med en 
Brændevinsfabrikants Datter fra København. Han var en 
flot Skikkelse med noget Proprietæragtigt over sig. Var 
først Forpagter og købte senere Gaarden, vistnok for 130,000.

Lund var en impulsiv Natur, opfarende og hidsig, men, 
siger man, inderst inde en flink og behagelig Mand. Gaard, 
Have og Marken var i en fortrinlig Orden i Lunds Tid, men 
han forstod ikke ret at handle. Han akkorderede om Roe- 
optagning, saa Roerne efter Bøndernes Mening hellere maatte 
være bleven i Jorden. Han handlede, mente selv at gøre 
det godt, men gjorde principmæssig de daarligste Handeler. 
Der fortælles, at da Søren Grimstrup en Dag kom ind paa 
Møltrup, blev han modtaget af Lund med et glad Udraab om, 
at nu havde han, Lund, rigtig lært at handle, og da Søren 
Grimstrup spurgte, hvorfra han nu vidste dette, svarede Lund, 
at siden sidst Søren havde været paa Møltrup, havde de 
handlet og byttet Heste frem og tilbage, og nu havde Lund 
regnet ud, at hver havde beholdt sine Heste, og Lund havde 
endda 10 Kr. i Behold. Og naar Lund kunde tage Søren 
Grimstrup i Handelen, saa var han helbefaren. Søren sva
rede saa, at det kunde jo være rigtig nok — men, føjede 
han til, »hvor blev saa den 3 Aars Plag af«. — Da spruttede 
Lund op: »Saa skulde da S. ogsaa staa i det; den havde 
jeg F. g. m. glemt«. Søren havde handlet sig til en 3 Aars 
Plag for 10 Kr.

En Gang var Lund bleven udnævnt af Sogneraadet til 
at tælle Kreaturer. Da han havde faaet Meddelelsen, gik 
han stærkt ophidset over til Naboen i Lille Riis, Jens Michael, 
der var Sogneraadsformand. De mødtes paa Gaardspladsen. 
Lund raabte og skreg op, svang Stokken henovre Jens Mi- 

*) Johs. Gøtzsche: Livsrørelser, S. 92.
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cliaels Hoved; et Øjenvidne troede forvist, at han havde for
grebet sig paa Jens Michael — men det gik anderledes. 
J. M. hævdede jo, at det var en Tillidspost. »Hvorfor S. 
har I saa ikke udnævnt Mænd som Søren Grimstrup og 
Larsen, Trostrup«, siger Lund. »Jo-o«, siger Jens Michael, 
»Søren tog vi ogsaa. Han skriver nu ikke nær saa godt, 
som De gør, men Larsen, Trøstrup, det ved De jo godt, ham 
kan man ikke bruge til saadan noget. De er den dygtigste 
af dem alle, er rask i Vendingen og skriver smukt«. — »Det 
er rigtig nok, Jens Michael, og min Liste vil ogsaa blive 
den pæneste«, sagde saa Lund og var tilfreds med Æren.

Denne Historie, siger den, der overværede den, var 
karakteristisk for Lund.

»Lund er jo noget vild, men en god Mand for Sognet«, 
det var den Karakter Sogneraadsformand Jens Michael 
gav ham.

En anden siger, at Lund var for god til den Skæbne, 
der overgik ham paa Møl trup. Han kom foruden sine min
dre heldige Handeler endvidere ofte ud, hvor det gik haardt 
til, og brugte mange Penge. Saa maatte han gaa fra Møl
trup, men Gaarden faldt fra den Tid af i Drift, og Tim- 
ringboerne tjente ingen Penge ved en rask lille Handel med 
Lunds Efterfølger.

— Men da Lund kom, holdt de gode Møder paa Møltrup 
op. Engang gik Kirsten Spandet dog til Møltrup og spurgte, 
om Møderne ikke kunde optages, det var saadanne skønne 
Møder. Jo, det kan de godt, sagde Lund, men jeg vil F. 
g. 111. selv tale.

Det var nok i samme Ærinde, at Pastor Gabriel Koch 
gik til Møltrup, for at tale med Lund, som han traf i Heste
stalden. Efter at de havde hilst paa hinanden, siger Koch: 
Hvordan lærer man Hestens Fejl at kende?

Lund begyndte at fortælle herom og blev ret i sit Es, 
tog Benene op paa Hestene for nærmere at forklare, hvad 
der var spurgt om; men efterhaanden glemte han, at det 
var Præsten, han talte med, og den ene store Band (Ed) 
undslap ham efter den anden. Da de var færdige, siger 
Koch: Hvad er nu den mest moderne Ed i Tiden? Lund 
forstod, at han var opdaget, og de kom ikke videre den 
Dag. Men der menes, at det gav Stødet til, at der alligevel 
blev holdt Forsamlinger paa Møltrup; thi ikke saa længe 
efter kom Koch m. fl. til Møltrup, og Præsten slog Lund 
paa Skulderen og sagde: Ja, nu er vi her igen!

Ved Aar 1885 kom Sønderjyden Niels Gram til Møltrup,
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først som Forpagter, men 1894 købte han Gaarden af Grev 
Lerclie, kort før denne døde, for 108,000 Kr. Gram havde i 
mange Aar været Forpagter paa Herningsholm. Han blev 
paa Møltrup til 1901, skønt Kreditforeningen overtog Gaar
den flere Aar før og bl. a. satte nyt Ovre paa Stuehuset.

Gram var ingen skrap Landmand. Hans Datter, Fru 
Vedel, siger, at han eksperimenterede for meget; men Fa
milien elskede at bo paa Moltrup, siger hun.

Var der Spøgeri paa Møl trup, mens Deres Fader var 
der? spurgte jeg engang Fru Vedel.

Nej, slet ikke, men det var der paa Herningsholm.
Har De hørt noget?
Ja, et forfærdeligt Skud, som gennemrystede det hele, 

hørte jeg engang. Jeg kaldte paa Mor, som sagde: Naa, 
skal man nu ogsaa høre det igen, hun var jo kendt med det. 
Vi havde da et ungt Menneske i Huset, som saa saa tung
sindig ud. Jeg tænkte, om det var ham, der skød sig.

Fru Vedel fortæller videre: Mens vi var paa Møltrup, 
kom Mureren en Dag ned fra Kirken til Møltrup og fortalte 
om Indskriften over Korbuen, der begyndte at komme til 
Syne. (Møltrup ejede jo Kirken). Min Moder var ivrig 
efter saadanne gamle Ting, og fulgte straks med op i Kirken. 
Der maa staa mere, sagde hun.

I 1901 købte A. P. Jensen, ogsaa kaldet Peder Nybo*), 
Møltrup af Kreditforeningen for 63,500 Kr. Arealet var da 
421 Tdr. Ld. og der var et godt Teglværk. A. P. Jensen 
solgte Jord under Kirken til nogle Statshuse og 2 andre 
Ejendomme, ialt henved 80 Tdr. Ld.

1912 solgte Jensen Møltrup til Johs. Munck for 120,000 
Kr. Der var nu til Gaarden 267 Tdr. Ld., siger A. P. Jen
sen, som tog ca. 90 Tdr. Ld. fra Gaarden, hvorpaa han lige 
nord for Møltrup byggede den smukke Gaard Ny Møltrup. 
Men til Teglværket er fraskilt 13 Tdr. Ld. til Sønnen, Bæk- 
gaard Jensen.

Møltrup Teglværk laver aarlig 3 Millioner Sten.
I Efteraaret 1928 stødte man paa nogle Knogler i Glim

merleret. Fundet blev meldt til Herning Museum, og H. P. 
Hansen tog derud, for at undersøge Fundet. Det viste sig, 
at det var nogle Halehvirvler af en Hval, man var stødt 
paa. Om Resten af Dyret findes der, vil vel senere vise sig.

A. P. Jensen siger, at der var 3 Par Storke, der byg
gede Rede paa Møltrup; ja i hans Tid var der kun 2 Par. 
Men Paafuglene forjog dem med deres Skrig. Munck har 

*) Fordi han havde boet i Nybo i Nøvling.



— 107 —

sænket Grunden foran Stuehuset i Haven 3 Kvarter, og det 
syner vældig godt.

Med A. P. Jensen drog Bonden ind paa Herregaarden, 
og saadan er det gaaet de fleste Steder, i alt Fald her paa 
Egnen.

A. P. Jensen har nu afstaaet Ny Moltrup til Sønnen 
Charles Jensen, og har hygget en Villa ost for Gaarden, som

A. P. Jensen og Hustru.

han og Hustru bebor. Og man maa beundre det prægtige 
Haveanla^g, som Jensen har fremtryllet af de gi. Mergel
grave og andet Skrupperi ned mod Engen. Og selv har 
ban gjort alt Arbejdet, endda han er over 70, men 8 Timers 
Arbejdsdag er ikke endnu paa A. P. Jensens Program.

Møltrup i Folkemunde.
Vi bar nu faaet lidt at vide af Moltrups Historie. Lad 

os høre nogle Tra*k fra, hvad Folk fortæller om Møltrup. 
Saadan en Herregaard i et Sogn følges jo med stor Opmærk
somhed af Omegnens Beboere.

Paa Møltrup avledes i Grevens og Lawaetz’ Tid, ja ogsaa 
i Lunds, umaadeligt. Husene tog kun lidet af Avlen; det
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meste var ude. Der var vældige Stakke. Og Græsset var 
drabeligt; man behøvede kun at flytte Kreaturerne ganske 
lidt, og saa var der endda for meget til dem, og vi havde 
dog i Lunds Tid, da a tjente der, 80 Køer.

Da gik Agrene fra Landevejen helt ned til Engen. En 
Karl kunde ikke hoste mere end 4 Skaar om Dagen; altsaa 
1 Skaar i hver Kvart.

(L. Ghr. Spandet).

Forkarlen var Kæreste med Kokkepigen. Han kommer 
en Dag ind, da hun bager Pandekager. Hun giver ham, én, 
men i det samme kommer Ejeren. Karlen jager Pandekagen 
paa Hovedet og Kasketten ovenpaa; men Pandekagen var 
saa varm, at den tog baade Haarel og Huden.

(Peder Andersen).

I gamle Dage laa Borggaarden længere i Syd, maaske 
ikke Ladegaarden. Der var Volde derude i Haven ved 
Engen.

Paa Møltrup kørte de i gamle Dage med fire. En Kusk 
døde i Brohus det Aar, a gik til Præst. En Tjener boede 
i vestre Ende af Brohus, der var fint derinde.

(Else Bjerregaard).

Kusken paa Møltrup korte en Gang til Kirken efter Her
skabet. Da lian havde holdt ved Kirken en passende Tid, 
syntes han, at Herskabet maatte være i Vognen, og han 
kørte til Moltrup, hvor Tjeneren kom ud, men der var ingen 
i Vognen. — Da haar di s’gu waan der, sagde Kusken.

A tjent o Møltrup i 5 Oer som Indpig i Lawaetz’ Ti. 
Det var nogle gode Folk, men Lawaetz var meget svag, især 
til sidst. Saa kom han over til Broderen paa Sjælland. 
Inden han rejste, blev han kørt omkring paa Marken, for 
at sige Farvel til Avl og andet. Han døde saa hos Bro
deren; var vist 38 Aar. En dygtig Landmand, mjen kunde 
blive saa heftig. Larsen var mere taalmodig til at omgaas 
Folkene.

Lawaetz talte om Aftenen, saa kom der ofte Folk ude 
fra Sognet. A vild gjan hør’ ham. Han talte ogsaa ude 
i Pastoratet, især der, hvor der ikke var Gudstjeneste i de 
3 Sogne. Vilhelm Bech horte jeg ogsaa, men ham syntes 
jeg ikke saa godt om; jeg vilde hellere høre Lawaetz.

(Stine Vad i Herning, over 80 Aar).
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Rasmus Hansen i Herning, der nu er nær de 80, tjente 
paa Møltrup 1866—75 i Fritz Lawaetz’ og Larsens Tid. Han 
kan fortælle meget derfra. Om de Moltrup Karle, naar de 
havde været til Marked i Lund, havde han baade set og hørt 
meget. Naar de var paa Hjemturen fra Markedet, var de 
jo altid inde i Snejbjerg Kro, og der havde de altid Lyst 
til at sætte de andre Krogæster ud. Disse gik fra Haand til 
Haand blandt de storke Møltrup Karle, ligesom naar man 
paa Moltrup satte Neg ind i Laden fra Høstvognene.

At der var Spøgeri paa Møltrup, ligseom paa andre 
Herregaarde, siger sig selv.

En Mand*) boede i Tarp paa Birkmjøse Mark, men tjente 
paa Møltrup. Da kunde man fra Syd gaa gennem Haven 
og ud i Gaarden, og det var nærmest. En Aften saa han 
imidlertid den hvide Dame. Siden skulde han ikke have 
noget af at gaa den Vej.

(Brødrene Jørgensen).

Kristine Nielsen, Nygade Herning, er født i Brohus i 
Timring, men Faderen boede i Hjortsballe, hvor der er 2 
Høje. Hun tjente ca. 1876 paa Møltrup. Af Spøgeri var 
der den hvide Jomfru, som gik gennem Stuerne ud af østre 
Ende af Huset. I Haven gik der nok ogsaa en saadan. Man 
hørte ogsaa, at der slæbles med forskelligt. Men det kunde 
jo være rimeligt nok, da der et Aar førtes 4 Lig fra Møltrup. 
Baade Larsen og hans Foraddre, som kom derover at bo, 
er begravet paa Timring Kirkegaard. Lawaetz derimod døde 
paa Sjælland. Broderen fik Larsen herover, for at bestyre 
Møltrup, og han blev gift med Lawaetz’ Enke, m)en han 
døde nok kort efter af Brystsyge. Saa kom Lund, som. ban
dede og blonede.

Mette Marie Nielsen, Skolegade, ca. 80 Aar, fortæller:
A har tjent o Moltrup i 3% Or, men ett lig a jen Gong. 

Aaen var da ikke lige, men gik ud og ind. A er fra lille 
Riis. Der var Skole i Riis, nok indtil der blev bygget en 
ny Skole i Moesgaard. Kræ Thomsen var Lærer. Pastor 
Wernberg har konfirmeret mig, en dygtig Præst.

A tjent’ Lawetz. Det var prægtige Folk. De havde en 
halvsnes Børn, og selv var vi over 20; der var nogle at 
bage til.
*) Enten Rasmus Rødskæg eller Knud Staldkarl.
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Møltrup havde stor Engbjergning, ogsaa ved begge Sider 
af Aaen langt i Nord og Syd.

Vi havde 70 Koer, foruden Ungkreaturer. Koerne kom 
ikke ind om Natten.

Der var Køkkenhave i Øst, ned mod Aaen. Der groede 
det godt.

Man fortalte om 3 Steder, det spøgte: Mellem selve Køk
kenet og Bryggerset var et saakaldt Vaskopkøkken, det var 
i østre Fløj. Her gik en hvid Jomfru med blodige Arme 
og en blodig Kniv i Haanden.

A kan fornem endno i æ Brøst, bur ræj a war dæær. 
Jeg var bange for, jeg skulde se noget, men det gjorde 
jeg ikke.

Jeg lagde hver 10. Dag 2 Tdr. Rug til Brød og 2 Skpr. 
Sigtemel, saa jeg maatte meget tidlig op, om Somren Kl. 2 
a 3, om Vinteren ca. Kl. 5. A æltede det hele, men værst 
var det at tænke paa, om man skulde se noget Spøgeri.

Haar du sjæt æ hvid’ Jomfru, sagde man saa tit. Eller: 
hvad vil du (rettet til en eller anden) have for at gaa der 
ud, som det spøger?

Oppe i Borggaarden gik ogsaa noget, ingen turde gaa 
derop om Aftenen. Noget færdedes, man kunde ikke komme 
om ved det; det var i vestre Ende af Borggaarden.

Saa spøgte det ogsaa nede i Vognporten nordvest i 
Gaarden. Jeg ved ikke rigtig, hvad det var, men der var 
noget, man ikke kunde komme om ved.

I sydvestre Hjørne af Stuehuset var et mørkt Kammer, 
vist et gammelt Baderum. Der fortaltes noget om, at her 
havde staaet en Træhest.

»MeV Mari’, so du ell æ Jomfru mæ æ blørre Ormer«, 
sagde man somme Tider til mig.

Min Fader fortalte om en Skindød, der bankede paa 
Kisten i Timring efter Begravelsen.

Sypige Klara Thomsen fra Vildbjerg, nu Præstekone, 
syede paa Møllrup i Grams Tid. Om Natten laa hun i et 
Værelse ind til Riddersalen. Lidt efter, at hun var kommen 
i Seng, mærkede hun noget, der rørte sig, men saa det ikke. 
Det kom saa lige hen til Sengen og satte ligesom Haanden 
ind under Hovedpuden og lettede hende op. Hun sov ikke 
den Nat, og vilde ikke være der mere.

Rasmus Hansen, Grønnegade 48, Herning, fortæller:
Fra 1866—75, i Frits Lavaetz* og Larsens Tid, tjente
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jeg paa Møltrup. Greven kom jo somme Tider og saa til 
Gaarden. Han havde forbeholdt sig nogle Værelser ost for 
Hovedindgangen. Han var en lille, graa Mand, der lignede 
Mads Dyrlæge. A vild ett taa æ Hat aa for ham, far a vist, 
det var Greven.

Ude paa Møltrup Hede var en 800 Tdr. Land, som Pæ 
Huus havde i Fæste for 1 Specie. Jorden blev brændt dod 
for at avle paa den; her var ingen Mergel. Siden kom mange 
Fæstere derude. Men da det skulde ordnes med, at der be
taltes 1 Daler pr. Td. Ld., vilde Jørgen Povlsen ikke være 
med, og vi stod med 4 Spænd og skulde derud at arbejde, 
men i sidste Øjeblik kom Jørgen Povlsen ind i Gaarden og 
Sagen blev ordnet. Det var i Larsens Tid. Der var ogsaa 
en 100 Tdr. Land derude, mest Klynemose, der var fælles 
for hele Sognet og flere.

Møltrup som Optagelseshjem.
En af de mærkeligste og skønneste Begivenheder i Eg

nens Historie, synes mig at være, da Johannes Munck og 
Hustru 1912 drog ind paa Møllrup, for der at skabe et Hjem 
for hjemløse og vennelosc Mennesker. Altsaa et Hjem, ikke 
en Anstalt. Nej, den, der kalder det saaledes, skal faa med 
Johs. Munck at gøre, skriver M. et Sted.

Munck havde som Fængselspræst og paa anden Maade 
uddannet sig til en saadan Gerning, og længe havde han 
cn Plan, han vilde gaa frem efter. Men hvordan kunde den 
realiseres?

Da sker der forst paa Aaret 1912 det vidunderlige, at en 
enkelt Mand, som ikke ønskede sit Navn nævnt, men som 
bl. a. var interesseret i »Landevejens Born«, gav Pastor 
Munck en stor Pengegave, saa han kunde virkeliggøre sin 
Plan: selv at aabne et stort Hjem for ikke alene løsladte 
Fanger, men ogsaa for andre hjem- og vennelose, som vilde 
ly dertil. Og samme Aar købte han Hovedgaarden Moltrup 
i Timring, og 7. Oktober flyttede han og Hustru derud i 
Tro paa Gud og med Frimodighed.

»Det var som et Eventyr, men det blev en alvorlig og 
vanskelig Opgave, dog sit Ideal holdt Munck højt: at give 
»den faldne Son« Lejlighed til at rejse sig under et godt 
Hjems Paavirkning. Megen Tillid modte han fra kendte og 
ukendte Venner Landet over, og straalende glad færderes han 
paa sin Gaard blandt sine mange Drenge, inspirerende, op-
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Pastor Johs. Munch og Hustru.

muntrende eller tugtende. Hvor var han glad, naar et Maal 
var naaet og vi kunde holde Fest paa Salen enten efter endt 
Byggearbejde eller Hostfest. I saadanne Timer glemtes al 
Møjen, og Alvor og Skæmt lod fra hans Læber. Om disse 
Aar har han selv fortalt i sine »Meddelelser«, saa om dem 
ikke mere, kun en Tak til Gud, der undte ham 7 Aar i 
Arbejdet og Lykke til, at det kan fortsættes, Gud til Ære 
og Mennesker til Hjælp i Striden«.

(Fru Marie Munck 1922).

Omtrent hvert I'jerdingaar udsendte Johs. Munck etj 
8-sidet Hefte: »Meddelelser fra Moltrup Optagelseshjem« og 
det er fortsat. Og nu foreligger der et meget interessant 
Værk om Møltrup i disse Meddelelser paa 250 Sider, som 
burde udgives; det vilde interessere alle kendte og ukendte 
Venner af Møltrup.

Første Hæfte udkom sidst paa Aaret 1912. I sin Pro
gramtale til Moltrups Venner har Munck dette Motto:

Naar du gør et Gæstebud, da indbyd fattige, vanfore,
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lamme, blinde! Saa skal du være salig; thi de have intet 
at gengælde dig med«. (Luc. 14, 13—14).

»Gennem dette lille Blad vil jeg gerne sende en Hilsen 
til alle Møltrups Venner. Jeg har talrige Beviser paa, at 
den Gerning, som vi har begyndt herovre, allerede har mange 
Venner, — og vi er glade for dem og trænger til dem, — 
men saa er det ogsaa rimeligt, at vi skylder dem lidt Un
derretning om, hvorledes det gaar os, for at de kan dele 
vore Glæder og Sorger og i det hele følge Arbejdet, som 
det skrider frem. Det er min Tanke, at jeg hvert Fjer- 
dingaar vil udsende en saadan lille Beretning, foreløbig skal 
nu dette Blad fortælle om, hvad Meningen er med det hele.

........................... Der er for Øjeblikket mere Hjerterum
end Husrum paa Møltrup. Og dog staar Døren aaben, vi 
kan ikke faa os selv til at lukke den i. For der er saa mange, 
som trænger til at tages ind ved Hjemmets Arne, og hvor 
kan vi sige nej, naar de banker paa vor Dør. Det er saa 
tungt at være stænget ude, at flakke hjemløs om i Kulden 
og Pløret, at vandre om i timelig og aandelig Elendighed, 
udsat for Fristelser og Fald«.

I Marts 1913 er der i »Meddelelser« Nr. 2 følgende af 
Jobs. Munck:

»Foraar
Det begynder at skyde frem i Møltrups dejlige Have. 

Overalt myldrer de smaa grønne Spirer op af Jorden. Vin
tergækkerne staar i Blomst. Paaskeliljerne bliver saa tykke 
i Stænglen og lover at springe ud til rette Tid, mens Marts- 
violerne som sædvanlig synes at ville komme en Maaned 
for sent. Hylden staar allerede med Blade, og Frugtknop
perne paa Espaliertræerne begynder at svulme. Lærken har 
længe fortalt, hvor glad den er over Livet, og Solsort og 
Stær synger deres Sange til Foraarets Pris. Bierne er saa 
smaat begyndt at vove sig ud for at prøve, om Solskinnet 
er til at stole paa, og alt begynder at aande i Forventning 
om det, der skal komme.

Saa en Morgen ligger der Is paa Vandpytterne i Gaar- 
den og Rim paa Græsplænerne i Haven, — Frosten har af
lagt et Besøg om Natten og talt et lille Alvorsord om, at det 
kan ikke nytte at tro paa, at alt kan blive klappet og klart 
paa en Gang. »I maa give Tid«, siger den til alle de frem- 
stormende grønne Spirer, »I har ikke godt af at vokse for 
hastigt. Lidt Modgang trænger I til, det er Livets Lov. I 
maa holdes nede, at I ikke skal faa altfor store Tanker om
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Jer selv«. Og de smaa Blomster og Blade bøjer Hovedet 
vdmygt under det Aag, der bliver lagt paa dem, de forstaar, 
at de miaa vente, men de véd, at de venter ikke forgæves. 
Der vil komme den Tid, da Sol og Varme vil blive den 
stærkeste Magt, og gaar det gennem Modgang og Hindrin
ger, saa lever dog Haabet om det, der éngang skal komme, 
om Sejren, der skal vindes.

Det grønnes i Moltrups dejlige Have, mens Foraars- 
stormene suser gennem Havens Træer og højlydt fortæller 
om deres Magt og Vælde. Vi horer deres Rost, men del 
er, som om de ikke kan naa herind. Den gamle Gaard lig
ger som et Fristed, godt i Læ, skærmet for de skarpe Vinde. 
Og selv om vi oplever, at der er nedbrydende Kræfter til, 
selv om vi erfarer, at Frosten kan kue og standse Væksten, 
selv om ogsaa vi maa bøje vore Hoveder og lære at bie, 
saa tror vi dog paa Foraarets Magt, paa Livets Sejr over 
Døden, saa ejer vi det lyse Haab og lever i Forventning 
om det, der skal komme.

Det er ved at blive Foraar paa Moltrup, Gud ske Lov!«

I »Meddelelser« Nr. 3 læser man:
»Skyggesider

To af vore Venner — og det Venner, hvis Hjerter ban
ker varmt for Møllrup og den Gerning, som vi gerne vil 
gøre her, — sendte mig, efter at de havde modtaget de sidste 
»Meddelelser« herfra, et Par Breve af omtrent følgende Ind
hold: »Det kan være godt nok, at De fortæller os om For- 
aaret paa Møltrup, om Sol og Blomster og Laukesang, det
er ganske kønt med al den Lyrik, men------men har Sagen
ikke ogsaa en anden Side?«

Det er aabenbart Folk med Virkelighedssans, disse Ven
ner, de spørger efter Realiteter, de vil vide Besked.

Nuvel — jeg er glad ved at hore til dem, som har et 
aabent Øje for den lyse Side baade i Naturen og hos Men
nesker. Jeg ser lyst, og jeg haaber stort, — kanske drøm
mer jeg ogsaa smukt! Hvis det ikke var saaledes, havde 
jeg vel næppe været her og havde vel aldrig turdet begynde 
paa denne Gerning. Men — hvis nogen tror eller tænker, 
at jeg gaar omkring med Bind for Øjnene som den, der 
ikke kan se og ikke vil se, tager han dog fejl.

En af de Grundsætninger, som har fulgt mig gennem 
de 18 Aar, jeg var Fængselspræst, og som jeg vedkender mig 
endnu, er denne, at jeg ikke behøver at fortælle om alt det 
grimme og alt det mørke, som jeg møder hos mine forkomne
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Venner. Deres Skavanker ligger saa klart i Dagen, saa alle 
let kan faa Øje paa dem, ja ofte ses de endog gennem For
størrelsesglas. Jeg har altid betragtet det som min Opgave 
at sige saa meget godt om mine Venner, som jeg med Sand
hed kunde gøre, for at Mennesker kan naa til en retfærdi
gere Bedømmelse af dem og til mere Forslaaelse af deres 
Kampe og Vanskeligheder.

Men altsaa: Jeg bør stige ned fra Lyrikkens Højder 
og skildre Hverdagslivets graa Virkelighed, for al man i 
Sandhed kan faa at vide, hvorledes Livet her paa Moltrup 
former sig. Jeg skal være Realist og skildre, hvad det er 
for nogle skrækkelige Tilstande, vi lever under.

Saa faar jeg da bekende, at det ikke er det bare Spøg 
altsammen, at der kan være bitre Timer og trange Dage, 
hvor man rigtig for Alvor bliver ydmyget, og hvor man bli
ver belært om, at man et et ret ubrugeligt Menneske. Sligt 
kan gøre ondt, men det er saa saare gavnligt!.................. «

Kun 7 Aar virkede den varme Menneskeven Johs. Munck 
paa Møltrup. 20. Nov. 1919 døde han paa Herning Syge
hus efter en Operation, kun 52 Aar gi. 26. November jor- 
dedes han paa Timring Kirkegaard; Pladsen havde han selv 
udset sig. 4 Grave over Møltrup-Sønner var der i For
vejen, nu er der mange flere.

Kirken var da under Restauration og Begravelsen foregik 
fra Møltrup Have; det var nemlig en stille, dejlig Sol
skinsdag.

Baaren sattes foran Alléen og der samledes en stor 
Venneskare. Der blev talt af Bisperne Koch og Oslenfeld, 
Provsterne Smidt og Munck fra Ordrup (Muncks Broder). 
Muncks »Drenge« bar Kislen gennem Haven ud til Vognen, 
og syngende fulgte vi ham til hans sidste Hvilested.

Et Kors, som bærer Indskriften: »Ingen har større Kier
lighed end den, der sætter Livet til for sine Venner« slaar 
endnu ved Graven. Og en Marmorplade med: »El sidste 
Farvel fra Møltrup Sønner« ligeledes.

Efter Pastor Muncks Død blev Møltrup if. Gavebrev fra 
Fru Munck en. selvejende Institution og fik en Bestyrelse, 
der bestaar af Fru Marie Munck, Biskop Ostenfeld, Etatsraad 
J. P. Aggerholm, Provst Nyholm, Grosserer Vilh. Munck og 
Proprietær Poul Andersen. Ja, Aggerholm er nu død, og 
endnu er ingen indvalgt i Stedet.

Der gik over et Aar efter Muncks Død, for Optagcl- 
seshjemmet fik sin nye Forstander, P. Kastrup. I den Tid 
lededes Arbejdet med stor Kærlighed og Selvfornægtelse af
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Fru Munck, og det er en Fornøjelse at læse hendes Stykker 
baade fra den Tid og senere i »Meddelelser« og se hende 
sende Hilsener til baade kendte og ukendte Venner af 
Møltrup.

Pastor Kastrup.

Hen forst paa Aaret 1921 overlog saa Pastor Kastrup 
Ledelsen af Moltrup og er her endnu. I ham fik Optagel- 
sshjemmet den rigtige Mand.

En Dag paa Møltrup.
Den 1. Juni 1929 havde jeg af Forstander Kastrup faaet 

Lov til at færdes ude og inde paa Moltrup saa meget som 
jeg havde Lyst til. Og baade Kastrup og hans Medhjælpere 
var altid rede til at give ønskede Oplysninger. Fru Munck 
var desværre ikke hjemme.

Naar jeg gik ude i den rummelige Gaard eller over 
Marker og Enge, kunde jeg ikke lade være at tænke paa 
den Tid for 1790, da Bønderne her omkring gjorde Hov
arbejde til Moltrup. En Dag paa Moltrup i den Tid, da
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f. Eks. Omegnens Ungdom samledes for at stakke Hø paa 
Møltrup Enge, havde nok været værd at se. De har næppe 
set meget fortrykte ud. Men lad os straks forlade Fan
tasiens Verden og holde os til Virkeligheden, som er den, 
at alt her er velholdt, Markerne er rene og Afgrøderne staar

Lindealléen.

godt. En Mand var ved at kore Sten af Kartoffelmarken. 
Hvor mange faar Stenene samlet paa deres Kartoffelmark?

Der er drænet meget paa Moltrup de sidste Aar. Man 
brækker ogsaa Hede op derude i Øst, og der har man en 
ung Granplantage at varelage. Muldvarpene faar ikke Lov 
at være i Ro, for hvert dodt Individ betales 50 Øre.

Den store, smukke Have med den gode Beliggenhed 
ned mod Aaen, er i alle Maader velholdt og Urterne staar 
saa rene. Den høje Lindealle midt for Stuehuset, er jo 
sikkert plantet af Ghr. Linde ved den Tid, han byggede 
Gaarden her.

Traditionen vil vide, at Moltrup for 1777 laa mere i
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Syd, og vi gaar og ser efter, om vi kan opdage, f. Eks. hvor 
Borggaarden laa, men det lykkes ikke, alt er i sin Tid 
jævnet. Der er nok nogle gamle Diger, men de fortæller 
nok om, hvad der efterhaanden er lagt til Haven.

Derimod ser man ost for Aaen en indkastet Vej over 
Engen; den gik for op til Landevejen. Vejen gaar helt 
ned til Aaen, hvorover der jo sikkert har været Bro.

Denne Vej ligger et Stykke sydøst for den nuværende 
Borggaard, og den fortæller jo nok det, at Gaarden før 
laa længere i Syd.

Lidt sydvest for Haven har vi de saakaldte 4 Damme, 
som ogsaa er her 1792. Det er en firkantet Kanal eller Grav 
om et Stykke Jord. Og Folk har jo haft travlt med at 
udregne, hvad her kan have været. Somme fortæller, at 
Gaarden nok oprindelig laa her, eller at man engang tænkte 
paa at bygge et Forsvarstaarn her. Det er snarere Fiske- 
damme, en lille Bæk kom vestfra. Jorden indenfor kunde 
jo bruges til Ænder eller Gæs. Nu for nylig er Jorden 
indlaget til Have.

Af Chr. Lindes Gaard fra 1777 staar det meste endnu. 
Her er i Syd den ca. 75 Alen lange Hovedbygning med sine 
2 Sidefløje. I Nord er den gi. Lade med Port tværsigen- 
nem. Og det er ikke ret mange Aar, siden det gamle Vester- 
hus ombyggedes. Fæhuset i Øst skal derimod være om
bygget et Par Gange.

Festlig er den brede men lave Stentrappe ved Hoved
indgangen til Borggaarden. Ovenover Doren har vi Lindes 
og Hustrus Vaabenskjolde med Aarstallet 1777, og de har 
boldt sig udmærket. Ovenover har været Plads til et Uhr. 
Hullet er der endnu.

I den rummelige Forstue er malet paa Væggen et stort 
Hedebillede, men det er fra Muncks Tid.

Her hænger ogsaa en romantisk Lygte, men den er 
desværre af nyere Dato.

Hovedbygningen skal, trods de mange Familier her har 
boet, ikke være meget omforandret. Her er prægtige dob
belte Døre med gammelt Beslag. Til venstre for Indgan
gen bor Fru Munek. Til højre har vi Riddersalen, som 
nu er Dagligstue og hvor i Lawaetz’ Tid de berømte For
samlinger holdtes.

I ostre Floj, hvor der er Kokken og Spisesal, er sket 
en stor Forandring. For kunde det regne ned paa Kraft. 
Spisesalen har 3 lange Borde. Her var vi ca. 50 der spiste 
til Middag. I Vinter var der dobbelt saa mange.
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Paa Loftet over Hovedbygningen er meget Korn, især en 
stor Hvededynge af egen Avl. Og her er udmærket Orden, 
men ikke ét gammelt Dokument at finde.

Flere Mil fra Moltrup kan man høre Folk sige, at nu 
skal der paa Moltrup s laa 50 blanke Koer. Og det skal nok 
passe. De var lige kommet ind fra Løsdrift paa Græsmar-

Møltrup set fra Nordvest.

ken, da jeg saa dem, dejlige, blanke Dyr med spændte Yvere. 
Saa fik de lidt Kraflfoder og en god Givt Runkelroer foruden 
Halm. 1928 leverede Møltrup til Mejeriet 271,000 Pd. Mælk.

Af Ungkreaturer er her ogsaa ca. 50. Saa er her gode 
Svin. Grisesoerne gaar ude i Indelukker og laver sig Smaa- 
værelser i de gamle Halmstakke.

Ved Dyrskuet i Fjor i Vildbjerg tog Møltrup 12 Første 
Præmier.

Siden Moltrup blev Optagelseshjem, er her jo bygget 
meget, baade til al buse de optagne Mænd (80 Senge) og 
til Forstander og Medhjælpere.

Her er ogsaa Rum til Husflidsarbejder: Maatter, Bør
ster osv. Alle Huse har lige faaet en Omgang af Kalk 
eller andet nodvendigt, for at fikse dem op, saa de ser 
flunkende fine ud.



— 120 —

Jo, Møltrup er i god Stil, og den gode Orden i Mark 
og Have giver de optagne Mænd Lyst til at gøre et Ar
bejde for at komme paa ret Køl igen. Det er for disse Mænd 
at Hjemmet er oprettet her; lad os ikke glemme det.

Og lad os nu til Slut høre, hvad Forstanderen siger i 
»Meddelelser« fra April i Aar, om den haarde Vinter:

Vinteren,
Vinteren 1928—29 hører utvivlsomt til dem, der sent 

vil glemmes. Trangt har det været i mangt et Hjem i By 
og paa Land, naar Kakkelovnen blev kold, og det blev den 
let, naar Spisekammeret blev tomt, fordi der ikke var noget 
at købe Mad for eller Vejen til Købmand eller Bager var 
ufremkommelig, naar Klæderne var saa tyndslidte, at man 
maatte krybe i Sengen, for at holde sig Kulden fra Livet. 
Megen Fattigdom og Nød er forbleven skjult indenfor de 
smaa Hjems fire Vægge, og de er sikkert ikke faa, der nu 
takker Gud, fordi de blev fri for at stille deres Trang til 
Skue, men det var ikke alle dem, der gerne vilde det, for 
hvem det lykkedes at skjule deres Fattigdom.

Landevejens farende Svend har Ord for at skilte med 
sin Fattigdom og Sult, den slidte Sommerfrakke og de lasede 
Støvler betragtes af mange som en fin Reklame for hans 
Virksomhed, og jeg skal ikke benægte, at det for manges 
Vedkommende forholder sig saaledes; men det er nu allige
vel ikke saa ganske faa, for hvem Livet paa Landevejen 
er ikke blot en Pine men ogsaa en Skam. For disse har 
Vinteren i Aar været mere end streng ;Mulighed for at finde 
Arbejde eksisterede ikke, der var ikke andet at gøre end at 
forsøge at »holde den gaaende« indtil Foraaret. Overalt, 
hvor de kom frem, mødte de overfyldte Herberger, og maatte 
mangen Gang være glade, dersom de kunde faa Lov til at 
sove paa en Bænk eller paa Gulvet i en Gæstestue. Dag 
efter Dag det samme Kapløb for at naa frem til et nyt 
Sted og sikre sig Soveplads for Natten.

Men paa Fattiggaardene Landet over stod der endnu 
tomme Senge og lune Stuer, hvor mange af Landevejens 
farende Svende kunde have fundet Ly mod Vinterens Kulde 
og Savn. Lang Tid vil der gaa, førend Vinteren 1928—29 
glemmes; maatte der gaa endnu længere Tid, førend det 
glemmes, at der blandt Landevejens Folk fipdes Mænd, der 
foretrækker Kulde og Sult fremfor Fattigvæsenets varme 
Stuer og fyldte Gryder.

Her paa Møltrup horer vi til dem, der sent vil glemme 
»Is-Vinteren«; men naar vi nu for første Gang i 1929 sender
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Bud ud til vore mange Venner Landet over, saa er det ikke 
for at beklage os over trange Kaar eller hyle over vort Hjems 
Mangler. Der er ganske vist mange Ting, vi gerne vil have 
forbedret og fornyet baade i vort Hjem og i vort Sind, men 
vi tror, det naas bedre og hurtigere ved at takke end ved 
at klage og kritisere. Det, der for os her paa Møltrup gør 
»Is-Vinter en« uforglemmelig, er nemlig ikke, hvad vi har 
maattet savne og døje, men hvad vi maa sige Tak for.

Der er nu allerførst det nye Køkken, som det lykkedes 
os at faa færdigt, inden Kulden rigtig begyndte at gøre sig 
gældende. Hvor har vi glædet os over de gode, lyse Rum, 
og hvor er Arbejdet gaaet let fra Haanden under de gode 
og praktiske Forhold, hvorunder Køkkenpersonalet har kun
net røgte deres Opgave: at stille vor ikke altid helt alminde
lige Sult.

Der var dem, der i Efteraaret mente, at det var ret over
flødigt at udvide Spisesalen; men skønt der blev føjet over 
tre Alen til hvert af de tre lange Borde, har det dog ofte 
knebet med at skaffe Plads. For stort er der absolut intet, 
der har været her paa Møltrup i Vinter; det skulde da lige 
være vor Bankkonto, der forsøger at sætte Dybde-Rekord. 
Det er vist overflødigt at fortælle, at vi daglig har glædet 
os over at kunne indtage vore Maaltider i en lun og tør Stue.

Jul og Nytaar var ogsaa i Aar en stor Oplevelse, som 
i hvert Fald jeg med Tak og Undren ofte har maattet tænke 
tilbage paa. Jule- og Nytaarsaften var vi 117 til Bords; jeg 
indrømmer, at det kneb med Pladsen, men det gik alligevel, 
og de fleste af os syntes endda, at det gik helt godt. Det 
kom vist af, at glade og taknemmelige Hjerter ikke behøver 
megen Plads til Siderne, blot der er fri Bane opad. Aldrig 
for i de otte Aar, jeg har været her, har vi huset saa mange 
Mennesker; vi har som bekendt Sengeplads til 80 Mand, 
men mellem Jul og Nytaar havde vi 96, saa Høloftet maatte 
tages i Brug som Sovesal. Da vi imidlertid fik baade Jule- 
og Nytaarspakker nok til alle, maa vi formode, at vore gode 
Venner har haft paa Fornemmelsen, at der vilde blive Brug 
for mange Gaver, og de forstaar sikkert, at vi heller ikke 
paa dette Punkt føler Trang til Klynken og Klage.

Sent vil denne Vinters Kulde og Nød glemmes i vort 
Land; men aldrig vil vi her paa Møltrup glemme Ham og 
dem, der gjorde det muligt for os — trods alle Vanskelig
heder og Mangler — at holde vort Hjems Døre aabne for 
saa mange af dem, der ikke brød sig om at skilte med deres 
Fattigdom og Nød.

Naar vort Hjem ikke er brudt sammen under den Bølge,
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der i Vinter er skyllet ind over os, saa skyldes dette for en 
ikke uvæsentlig Del den Aand, der har besjælet vore Folk. 
Det, som vi liar været Vidne til her paa Hjemmet i det sid
ste halve Aar, tjener ikke alene til Ære for vore Folk, men 
det lover ogsaa godt for Fremtiden, thi den Mand, der kan 
sætte Hensynet lil personlig Fordel og Bekvemmelighed til 
Side, han har begyndt at lære at sejre over sig selv, og for 
ham staar Porten aaben til større Sejre.

Jeg tror ikke, vi havde haft Ret til at klage, selv om 
Vinteren var gaaet mindre godt end sket er, men jeg ved, at 
vi har Lov til at takke Gud, som har været med os med 
sin Aand, og at vi har Lov til at lakke de Mænd, som lod 
Hans Aand faa Magt i deres Sind.

I alt dette finder vi altsaa ingen Grund til Klagesange: 
Vore Arbejdskaar er bleven bedre, vore Folk er for en stor 
Dels Vedkommende bleven Medarbejdere, og vor Gud har 
ladet Velsignelser strømme ned over os. Hertil kommer saa 
at Kredsen af vort Hjems Venner er i jævn og stadig Vækst, 
og Interessen for og Kærligheden til vort Arbejde større end 
nogensinde for. For dette lyse Billede blev Vinteren 1928— 
29 den mørke Baggrund, som vi vil mindes, naar vi gaar 
fremad mod Foraar og Sommer og Høst med øget Tillid og 
Tro baade til Gud og Mennesker. P. Kastrup.

Kirkegaard,
lidt vest for Kirken, var Annekspræstegaard, vel sagtens fra 
Kirkens Grundlæggelse, men 1648 bortbyttede Pastor Jens 
Thomsen Gaarden med Hedeager ! Vildbjerg, som han syntes 
laa belejligere, og Susanne Krabbe paa Møltrup fik i Stedet 
Kirkegaard.

Ved Folketællingen 1787 ses Lærer Christensen at bo her. 
Ved 1880 kom Knud Dahl hertil og kom jo siden ofte til 
at hedde Knud Kirkegaard. Han kom fra Borbjerg. Hans 
Farbroder var den bekendte Lærer Dahl i Holstebro, der 
anlagde det smukke Anlæg i Holstebro, hvorom en Mindesten 
taler. Knud blev 87 Aar og døde for over 20 Aar siden.

Efter ham kom Sønnen Jens Dahl Knudsen, der var 
Tømrer og 1912 byggede han Fæhus og det smukke og rum
melige Stuehus, Laden er ældre. Han solgte 1924 Gaarden 
til sin Søn Viggo Dahl for 60,000 Kr. Viggo havde beslut
tet at rejse til Amerika og var lige færdig til Afrejsen, da 
Handelen i sidste Øjeblik kom i Stand.

4. April holdt Viggo Dahl Bryllup med Frk. Nikoline 
Mose fra Hygom ved Lemvig. Men 4 Aar efter solgte han
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Gaarden til den nuværende Ejer, Poul Sivebæk, for 41,500 
Kroner.

Syd for Kirkegaard bar vi Store og Lille Moesgaard og 
Gildbjerg paa Moltrup Mark.

Hjortsballe By.
Øst for Aaen paa Møltrup Mark ligger den gamle Gaard 

Hjortsballe, som har Navn eftre Højdedragene vest for Gaar
den. Her ligger de 2 Hjortsballehøje, lo gamle Gravhøje, 
hvoraf den ene snart er væk, fordi her er gravet Grus. Paa 
den anden Høj rejste nuv. Ejer 1919 et Udsigtstaarn af 
Træ, hvorfra der er stor Udsigt, men nu er Granerne ved 
at skjule Taarnet.

Den nuværende Ejer er Ghr. Langbo Chris lensen, som 
kom her 1894. Han er fra Langbo i Aulum, og hans Fader 
var hel Broder til Else Bjerregaard. Konen er en Datter 
af den kendte Smed Hans Olivarius i Bjerregaard.

Til Gaarden, der har godt 1 Td. Hartkorn, er ca. 50 Tdr. 
Land, hvoraf nu ikke lidet er beplantet. Chr. Langbo har 
opdyrket over det halve af Marken her. Da han kom, var 
her kun 2 Koer og 2 Stude; nu er her over 20 Fækreaturer.

Gaarden ligger nu smukt opbygget øst for Landevejen; 
før laa den lige vest for. Formanden byggede Stuehuset 
Aaret før Langbo kom; denne opbyggede Udhusene, som før 
var elendige med Stolper og Lervægge.

Hjortsballe og Stederne her omkring var Fæstere til 
Møltrup, indtil de for ca. 45 Aar siden paa én Gang blev 
kobte af Lund.

For lededes Bækken Egbæk her om ad Hjortsballe og 
Nygaard, og man havde ikke andet Vand til de to Ejen
domme; man tog det her i Spande, og man kaldte den 
gravede Bæk et Vandleje. Nu har begge Ejendomme ved 
Hævert ledet Vandet ind i Husene.

Nygaard
er en Gaard tæt ved Hjortsballc og omtrent paa samme 
Størrelse; den er rimeligvis kommen fra HjorIsballe, men 
var dog en selvstændig Ejendom for ca. 200 Aar tilbage.

Nuværende Ejer er Erik Kølbæk, der har ladet Gaarden 
smukt opbygge. Her er nu godt 20 Kreaturer, men tid
ligere var Besætningen her, som de fleste Steder, kun lille.

Gaarden var i sin Tid beboet af samme Familie i 
mindst 4 Slægtled. 1756: Niels Nygaard. Siden Sønnen 
Alexander, gift med Elisabeth Deden. Deres Søn, Christian
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Nygaard, og derefter Sønnen Alexander Nygaard. Derefter 
gik den paa fremmede Hænder.

Alexander Nygaard og Elisabeth Deden 
saa vi altsaa under Møltrup blev viede i Aulum Kirke 1. 
Decbr. 1793, og de bosatte sig i Timring. Et Aars Tid efter 
Brylluppet har Timring Kirkebog følgende Tilførsel:

Den 4. Søndag i Advent lijemmedøbte jeg Alexander 
Nielsen Nygaard og Hustru Elisabeth Henriette v. Deden 
deres dem af Gud Dagen for den 20. December givne Søn. 
Barnets Navn: Christen Linde.

Barnet er altsaa opnævnl efter Herremanden Christen 
Linde paa Møltrup, og: det maa der jo være givet Lov til. 
Forholdet har altsaa nu været godt til Herskabet paa 
Møltrup.

Efter 3 Aars Forløb læser man i Kirkebogen:
1797 1. Juledag den 25. December hjemimedøbte jeg 

Alexander Nielsen Nygaard og Hustru Elisabeth Henriette 
v. Deden deres dem af Gud den 24. om Aftenen givne Søn. 
Barnets Navn: Johan Christian. Kom til Kirke Midfaste 
Søndag den 11. Marts.

Ingeborg Nygaard bar Barnet. Fadderne er Omegnens 
Folk, ingen fra Moltrup.

Det lader ikke til at Alexander og Elisabeth Deden 
straks efter Giftermaalet er flyttet ind i Nygaard; thi ved 
Folketællingen 1801 staar der under Nygaard (1 Markhus): 
Allexander Nielsen, 46 Aar, Husmand m. Jord. Lisse Deden, 
44 Aar, lians Kone, begge i 1. Ægteskab. Samt deres Børn: 
Christen, 6 Aar og Christian 3 Aar.

Denne 6-aarige Son, Christen Linde, hører man siden 
ikke noget til, og jeg troede, han var død som ung, men 
fandt ham dog ikke i Kirkebogen til 1815. En Kvinde af 
Slægten mener, at han kom til Jelling, hvor hendes Fader 
Alexander somme Tider besøgte ham.

Den anden Søn Christian Nygaard blev godt 90 Aar, 
var gift 3 Gange, men der var kun Børn i første Ægte
skab. Om ham fortaltes, at han som Barn var funden i 
Enden af en Torvestak et eller andet Sted, men vi har jo 
allerede set, at da han fodtes, havde Forældrene været gift 
i 4 Aar, saa den Historie kunde der jo ikke være noget om, 
tænkte jeg indtil sidst paa Vinteren 1928.

Hittebarnet.
Fra de gamle Timring Kirkeboger i Viborg havde jeg i 

sin Tid taget mange Uddrag. En af dem lød saaledes:
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23. Marts 1813 fødte Eulalia Alexandersdatter et uægte 
Barn, der i Hjemmedaaben erholdt det Navn Elisabeth Hen
riette Christiane. Til Barnefader blev udlagt Jesper.

Hvem var denne Eulalia?
Saa kom jeg til at tænke paa Thyregods Fortælling: 

Eulalia, som jeg kendte fra min Drengetid:

Møllereft i Sinding Mølle er hemmelig gift med en Frø
ken paa Sindinggaard. De faar et Barn sammen, men dette 
inaa skjules, derfor sætter de det ud i Nærheden af Vis
gaard, hvor efter Aftale en Slægtning skal finde det og tage 
sig af det. Men en Tater finder det forst, og flere Mil fra 
Visgaard faar han nogle Bønderfolk til at sørge for at Bar
net bliver døbt. Det faar Navnet Eulalia, det Navn, der 
staar i Almanakken ud for 12. Februar, og opdrages mellem 
Kjæltringer. Forst da Eulalia er 32 Aar, finder hendes rette 
Forældre hende paa Hald ved Viborg.

(C. A. Thyregod: Blandt Bønder. Første Bind, 
anden Række, S. 164—236).

Historien er sikkert skrevet efter et Sagn, og man tager 
næppe fejl, naar man gætter paa, at dette stammer fra Møl
trup. Det er Sagnet om Bondekarlen og den adelige Dame 
paa Møltrup, hvorom der meldes, at et Barn af dem blev 
fundet i Enden af en Tørvestak.

Her i Kirkebogen fra 1813 havde vi altsaa Eulalia Alex
andersdatter, og da del gik op for mig, at Barnets Fornavne 
var Elisabeth Dedens, inaatte Eulalia altsaa være en Datter 
af Alexander og Frk. Deden. Og da det viste sig, at hun 
i 1813 var 26 Aar, saa inaatte hun altsaa være født flere 
Aar før deres Giftermaal.

Jeg skrev saa til Underarkivar Hofman Bang ved Lands
arkivet i Viborg, om han kunde finde Eulalia i en af Egnens 
Kirkebøger ved Aar 1787. Og det lykkedes omsider:

Fastelaunssondag 1787: efteral et Hittebarn med Paa
skrift paa Brystet ved en Seddel paahæftet: Dette Barn er 
ikke døbt, og Optageren, Jens Jensen i Søndervaas havde 
anmeldt sig, at han Tirsdagen den 11. Februari havde fun
det det paa sit Gaards Rum imellem hans Naboe Hans 
Christensen og sig liggende usvøbt og ubehandlet efter al 
moderlig Forsorg, anmeldte sig hos Præsten, lod Præsten 
Herredsfogden det vide, og Herredsfogden Amtmanden, men 
eftersom bemeldte Barn Dagen efter d. 12. dito formedelst 
befindende svagelige Omstændigheder blev hidbragt til Ind-
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daab, blev det og paa Forlangende inddøbt med Navn af 
Dagen Eulalia; blev samme Barns Daab publiceret i Sunds 
Kirke. Fadderne vare Ingeborg Pedersdt., lille Chr. Mad
sen, Anne HansdL, Chr. Holing og Hustru Maren Jensdt., 
som bar Barnet, alle af Søndervaas. — (Sunds Kb.).

Af Lundenæs-Bøvling Amters Kopibog 1787 5. Marts 
(Blad 28) Nr. 83. Afsendt med Pg. d. 8.: *

Hr. Herredsfoged Møller!
Hr. Herredsfogdens Skrivelse under 17. f. M. er her først 

igaar indløben, og følgelig er den Sag med Hittebarnet i 
Sunds bleven giort ligesom for gammel til videre Under
søgelse, ihvor indskrænket den første end er. Jeg undrer 
mig, at Hr. Herredsfoged har været saa ganske ubekymret 
om Opdagelser i den Sag, da jeg og enhver, som intet kjen- 
der Jens Westergaard, kunde geraade endog over ham i 
megen Tvivl, han kunde være Barnets Fader, han kunde 
være accorderet af dets Forældre med mere, og endda løbe 
til Præsten og sige, han havde funden Barnet, saaledes som 
han har foregivet, og attraar en Vinding ved det, han for
venter at kunne blive givet til et Hittebarns Opdragelse. — 
Det maa derfor behage Dem forderligst at anstille et lovlig 
Forhør, for hvilket Jens W. med Husgesinde og Naboer 
indkaldes, at giøre saadan Forklaring som de i Tilfælde kan 
beedige, om alle Omstændighederne ved den Sag, forat er
fare om Barnet ogsaa virkelig er'funden, af hvem det først 
er set, med videre Omstændigheder, hvem den, som fandt 
Barnet først talede derom, og saa fremdeles, om Nabolauget 
ingen fremmede Folk har set passere i og ved den Tid, 
Barnet fandtes — isaafald hvem? Man fortæller mig, at 
der paa Barnet skal være funden en Seddel, som indeholdt 
den Efterretning, at samme ei var døbt. Er det saa, da 
forfares paa det noieste, saaledes at jeg kan faa den Seddel 
med nogenledes antagelig Sikkerhed for, at det er den 
samme. —

Man ser da nærmere Omstændigheder, og deretter re
solveres om Barnets Forpleyning, imidlertid forbliver det, 
hvor det er, og man kan sagte sporge Jens W., hvad han 
ialfald vilde derfor forlange. —

Lidt nord for Sunds Kirke ved Aaens Udløb af Sunds 
So, ligger Landsbyen Sønderos, ofte i Skrift forvansket til 
Søndervaas. Nu ligger der kun 2 Gaarde paa den gamle 
Byplads, men tidligere laa her 4, ret tæt sammen langs



— 127 —

med Aaen. Vestergaard flyttedes 1864 et godt Stykke ud 
i Nordvest paa Marken. Det var altsaa Manden her, der 
fandt Hittebarnet her mellem hans Gaard og Nabogaarden. 
Om Forældrene til Hittebarnet har kendt Folkene her som 
gode Folk, hvor Barnet kunde komme i gode Hænder, ved 
man jo ikke. Maaske var en af Grundene, at her tæt ved 
var Præst og Kirke, saa der var Udsigt til, at Barnet snart 
kunde blive døbt. Sedlen paa Brystet kunde jo tyde derpaa.

Men alle de mange Spørgsmaal, som her melder sig, 
faar vi næppe nogensinde Svar paa, fordi Justitsprotokol
len for nogle Aar er væk og først findes fra 1793. Forhørene 
i Sagen maa vel have bragt noget Nyt for Dagen. Foræl
drene er dog næppe funden straks. Ved Folketællingen 1. 
Juli 1787 findes i alt Fald Hittebarnet endnu i Sønderos. 
Lad os se Navnene paa 4. Familie (Vestergaard) den Dag:

Jens Jensen, Mand, 38 Aar, Fæstebonde og Gaardbeboer. 
Anne Iversdatter, Kone, 36 Aar. Begge i første Ægteskab. 
Maren Jensdatter, 8 Aar, af 1. Ægteskab.
Eulalia, 1 Aar, et Hittebarn.
Anne Hansdatter, 28 Aar; Anne Nielsdatter, 20 Aar. Begge 

ugifte Tjenestepiger.
Maren Jensdatter, 79 Aar, Mandens Moder, Enke efter 1.

Ægteskab. (Rigsarkivet).

Sagnet henlægger jo Hittebarnets Fødsel til Møltrup, 
men det er ikke sikkert, det passer, i alt Fald findes Mo
deren Frk. Deden ikke i Folketællingen fra Møltrup 1. Juli 
1787. Derimod findes Faderen Alexander den Dag hjemme 
i Ny gaard:

Nyegaard: Anne Catharina Allexandersdatter, 66 Aar, 
Madmoder, Enke 1. Gang, Husbeboer.

Ingeborg Kirstine Nielsdatter, 23 Aar.
Allexander Nielsen, 30 Aar. Begge ægte og ugifte Børn.
Anne Dorthea Nielsdatter, 29 Aar, ugift, Indsidder, 

Skrædder.
Denne Begivenhed med Hittebarnet i Sunds og hvad 

deraf fulgte, maa jo have givet Stof til mange Samtaler 
f. Eks i Bindestuer mange Herrens Aar efter 1787.

Det er ikke saa mærkeligt, at Forfatteren Thyregod har 
faaet fat i Historien om end i forvansket Form, hvad der 
jo altid vil ske. Skønt man maa jo sige, at man ved ikke, 
hvordan Hittebarnet er kommet saa langt af Led som til 
Sunds. Det kunde maaske godt have været en Kjeltring,
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der havde lagt det i Sønderos. Snarest har døg Forældrene 
vidst, hvor det var.

Thyregod var i sin Tid Lærer i Tværmose i Sunds og 
Hede i Ikast samtidig, og har jo saaledes haft Lejlighed til 
at høre Egnens Sagn.

Alexander og Frk. Deden betænkte sig godt, inden de 
giftede sig. Der gik næsten 7 Aar efter Begivenheden i 
Sunds, før det skete i Aulum, som vi før har set.

Den næste Folketælling fandt Sted i 1801, da er Hitte 
barnet 14 Aar, men hun findes ikke i Tællingen, hverken for 
Sunds eller Timring. Og Konfirmander er ikke indført for 
Timring.

Sidst paa Aaret 1793 er Alexander og Lise Deden altsaa 
som Ægtefolk kommen til Nvgaard. Det har været smaa 
Forhold her i et Fæstested for en adelig Dame, som har 
været bedre vant. Et Par Køer og et Par Arbejdsstude og 
nogle Faar har jo nok været den højeste Besætning i den 
Tid. Men Elisabeth Deden har jo nok været et tappert 
Menneske, og de to har holdt af hinanden, melder Tradi
tionen.

Slægten v. Deden — en militær, tysk Adelsslægt — var 
i det 18. Aarhundrede knyttet til Gaardene Vorgaard i Bæ- 
lum, Randrup og Kongstedlund. Den er vist nu næsten 
forsvunden. For 25 Aar siden traf Hofman Bang paa Bælum- 
Egnen en ung Mand af dette Navn.

Hvornaar Hittebarnet Eulalia er kommet til Timring, 
ved man ikke, men 1801 er hun der altsaa ikke. 1813 er hun 
i Timring, velsagtens i Nygaard, og foder det omtalte Barn, 
som opnævnes efter Bedstemoderen. Men saa læser man i 
Kirkebogen:

1813, 31. Marts, begr. Eulalia Nygaards Barn, 2 Dage 
gammel.

En Snes Dage efter, nemlig 20. April, døde Eulalias 
Fader Alexander Nygaard, kun 55 Aar.

Og 6 Uger efter døde Eulalia. Kirkebogen siger:
1813, 11. Juni, begr. Eulalia Aléxandersd., død 2. Juni, 

26 Aar.
Det var 3 Dødsfald i 2 Maaneder i Nygaard, og der var 

kun 3 tilbage, nemlig Lise v. Deden og hendes 2 Sønner 
paa 18 og 15 Aar.

Det har sikkert været haardc Slag for Elisabeth Deden, 
der har gaaet adskillige Prøvelser igennem.

Hun overlevede sin Mand i godt 13 Aar.
1826, den 29. September, døde Lise Nygaard, fodt von 

Deden, 66 Aar.



— 129 —

Alle 4 fra Nygaard blev begravet af Pastor de Linde, 
som var godt kendt med de afdødes Historie. Lise Deden har 
maaske været Pastor Lindes Barnepige, da hun var, paa 
Møltrup.

Det er værd at lægge Mærke til, at Pastor Linde og 
hans Formand F. C. de Lautrup i Kirkebogen omtaler Lise 
Deden som en Standsperson.

Biskop Kock har efter Traditionen fortalt, at hun jævn
lig gik ned til Vildbjerg Præstegaard med sin Bindehose 
og fik en Passiar med Pastor Linde.

Sønnen Christian Nygaard boede i mange Aar i Ny
gaard. Han havde 4 Børn:

1. Eulalia, kaldet Lalli, født 1820, opnævnt efter Hitte
barnet, død i Vildbjerg først i dette Aarhundr.ede, ugift.

2. Alexander, f. 1823, boede flere Aar i Nygaard, siden 
i Herning, havde flere Børn.

3. Jens Nygaard, f. 1825, boede først i Hjortsballe, sidst 
i Skjern, død ea. 1917, Fader til Skotojsfabrikant Aagaard- 
Jensen i Herning og hans Brødre.

4. Elisabeth Henriette Christiane, født 1828, altsaa op
nævnt efter Bedstemoderen v. Deden. Gift med Lærer Chr. 
Jakobsen i Novling, kaldtes altid Lise.

Johan Christian Nygaard (Lise Dedens Son) blev næ
sten 91 Aar. Han døde i Grimstrup gamle Skole 6. Novbr. 
1888. Han boede her hos Datteren Eulalia, som renholdt 
Skolen. Biskop Koch fortæller mig i et Brev fra 1919:

»Jeg mindes Christian Nygaard tydeligt fra de Gange, 
jeg tog ham til Alters i Grimstrup Skole. Han laa i sin 
Seng; der var noget sart og fint over ham, han havde stort, 
sølvhvidt Haar. Vi plejede at slutte med Salmen: »Bliv 
hos os, Mester, Dagen hadder!« Det sidste Vers gentog han 
selv, stærkt bevæget.

Jeg talte, saa vidt jeg ved, aldrig med ham om hans 
Herkomst. Chr. Jakobsen fortalte mig, at han havde i Sinde 
og vist ogsaa prøvet paa at faa Oplysninger af sin gamle 
Svigerfader, om hans Barndomshjem og om hans Forældre, 
men det blev nok ikke til noget videre. Christian Nygaard 
var bly og undselig med Hensyn til dette Forhold og vilde 
undgaa nærmere at udtale sig derom.

Chr. Jakobsen er dod, hans Kone og vist alle hendes 
Søskende ligesaa. Chr. Jakobsens Børn ved intet herom. 
Jeg er maaske den sidste, der ved noget. Men der var over 
den gamle Husmand, Charlotte von Dedens 90-aarige Søn,
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et Præg, der nok kunde bringe én til at tænke paa, at der 
var adeligt Blod i hans Aarer«.

En af Alexander Nygaards Dotre har fortalt mig, at den 
Dag, Pastor Koch begravede hendes Bedstefader, Christian 
Nygaard, da fortalte han, hvad han fra Kirkeboger og mundt-

Christian Nygaard.

lig Fortælling vidste om Elisabeth Deden og Slægten i det 
hele. Og det var de meget optaget af.

Om Hittebarnet vidste han altsaa ikke noget; dets Hi
storie er først oprcdet i det tidlige Foraar 1928.

Christian Nygaard kunde altsaa have fortalt meget om 
sine Forældre, om sin Sosler, Hittebarnet Eulalia o. s. v., 
men man kan jo godt forstaa, at han har undgaaet det.

Billedet er laget af ham det Aar han dode, da laa han 
altid til Sengs, og han sad op i Sengen, da Fotografen tog 
ham. Billedet skal ligne udmærket. Det ejes af en Sønne
datter, gift i Herning.

Da Eulalia døde og hendes ældste Broder kom hjemme 
fra, kan man jo godt forstaa, at Chr. Nygaard blev Hitte-
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barnet. At Hittebarnet blev fundet i Enden af en Tørve
stak er maaske rigtigt nok. Man ser jo, at det fandtes vest 
for 3. Gaard fra Øst. Og vest for Ga ardene stod saa godt som 
altid Tørvestakke, hvor Pigerne jo ofte havde Ærinde, saa 
der var god Mulighed for at finde det.

Siden det var opklaret med Hittebarnet, kom jeg til at 
tale med Nabokonen til Nygaard, Else Overgaard, som kan 
fortælle en Del om gi. Dage. Hun mente, før jeg fortalte 
hende Historien, at det var rigtigt nok, at Alexander og den 
fornemme Dame havde et Barn sammen, før de blev gift. 
Og da jeg spurgte, om hun havde hørt noget om, hvor det 
fandtes, svarede hun, at det var nok i Sunds. Havde jeg 
hørt det før, kunde en Del Møje været sparet.

Hun mente ogsaa, at der i Nygaard var sal større Vin
duer ind end ellers hos Bønderne, for den adelige Dames 
Skyld.

Bødkerhuset,
Paa Møltrup Mark øst for Aaen ligger Bødkerhuset, som 

tidligere hed Teglhuset. Det er naturligvis Haandværkere 
fra Møltrup, der tidligere har boet her.

Stedet er paa 10 Tdr. Ld., og her holdes 4 a 5 Køer og 
2 Islændere. Manden er Christen Thomsen og Konen Else 
Hansen, hun er her fra Egnen og udmærket til at fortælle.

I Vildbjergbogen S. 33 fortælles om Bødkeren, der gra
vede Fladtørv i Gammelagers Hede lige ved Stedet, men da 
Præsten forbød ham at køre dem hjem, sagde Bødkeren: 
Ja, maa man ikke brænde Tørvene, saa maa man vel hakke 
dem. Og saa hakkede han dem fint, men derfor kom Bød
keren i Tugthuset. Og det skal være rigtigt nok. Men Bød
ker Møller skal siden have faaet tilføjet i sine Papirer, at 
det omtalte Stykke Hede skal tilhøre Bødkerhusel. Og Skel
let viser ogsaa, at dette har været naturligt.

Mellem Bødkerhuset og Gammelager paa Vildbjerg Præ- 
stegaards Mark gaar man let vild, og her gaar nok lidt 
Spøgeri. (Vildbjergbogen S. 33).

Vest for Bødkerhuset byggede i sin Tid Niels Torp først 
Stedet Frydensborg, siden Sorgenfri!

Laust Kr. Spandet
er født i Timring 1868. Da han var 9 Aar kom han ud at 
tjene som Faarehyrde paa de store Hedestrækninger. Siden 
kom han til at tjene paa Møltrup i 4 Aar, først som Gaard- 
dreng, siden som anden Karl. Derefter kom han i Snedker-
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lære i 3 Aar og efter at have været Soldat, begyndte han som 
Tømrer i Timring.

Hans hele Formue var da godt 20 Kr., for hvilket Beløb 
han købte Materialer.

1894 kobte han 4 Tdr.'Ld. og opforte et Hus af Markens 
Kampesten. Her blev ogsaa Sognets forste Ajlebeholder byg-

L. Kr. Spandet og Hustru.

get. 1895 blev han bevilget Penge til en Husmandsrejse, 
og, som han siger, den forste og bedste, han har deltaget i. 
Hans Interesser vendte sig nu mere mod Landbruget og 
han begyndte at kobe mere Jord.

Hele Arealet er nu 30 Tdr. Land, der er indkøbt til 
Priser fra 150 til 650 Kr. pr. Td. Land. Det var Jord, der 
for en stor Del var udyrket og overgroet med Siv og Vidje- 
ris, og, som man siger, ikke gav Fode til et Faar. Nu er 
hele Arealet opdyrket, drænet og merglet og bærer gode 
Afgrøder. Bygningerne ligger godt i Læ bag svære Læ
bælter og en stor Frugthave. Besætningen er nu 9 Køer, 
4 Kvier, 6 Kalve, 3 Grisesøer, 7 Fedesvin og 150 Hons. Han 
har 4 Heste, da han driver lidt Opdræt: Krydsning af Is
lændere og Nordbagger. Spandet er flere Gange tilkendt 
Præmie, sidste Aar forste Præmie i Landboforeningens Kon
kurrence for hele Markbrug. Og i Aar (1929) blev han til-
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delt De samvirkende jydske Landboforeningers Sølvmedalje.
Del offentlige har ogsaa lagt Beslag paa ham, han har 

bl. a. været .Medlem af Sogneraadet og er nylig blevet For
mand for Hjælpekassen i Timring.

L. Kr. Spandet har været gift 2 Gange. Hans første Hustru 
døde efter kort Tids Forløb. Hans anden Kone er fra Møen 
og har været ham en udmærket Medhjælp. Laura skal være 
den første i Sognet, man saa haandtere en Roehakke. Hun 
var vant til Sukkerroer fra Møen.

Ægteparret har opdraget 11 friske Børn, hvoraf et Par 
er gift.

Spandet bor paa Møl trup Mark, nord for Møltrup. Han 
siger selv, at han bor paa en gi. Boplads fra Oldtiden. Her 
er fundet forskellige Oldsager, og i Mosen er fundet Aarer. 
Han siger spøgende, at han vil have lavet en Udstilling af 
alle Formandens Husgeraad m. m. Ja, ogsaa Forkonens. 
Her er bl. a. fundet Ravperler. Stedet kaldes nu Nørremose.

I de 3 Sogne, Vildbjerg, Nøvling og Timring, har ingen 
været saa interesseret i, at disse Sognes Historie blev skrevet, 
som Spandet, og ingen har samlet saa meget, ind dertil 
som han.

Bjerregaard.
Gaarden laa til 1876 lidt øst for den nuværende Poge

skole; der ligger et lille Sled paa Gaardens gamle Grund, 
men her er taget meget Sand, saa man ser ikke den gamle 
Tomt. 1688 blev Gaardens Hartkorn nedsat fra godt 4 Tdr. 
til godt 3% Td. Gaarden horer da under Møltrup og Fæ
steren er Peder Olufsen. 1787 hedder Manden Ole Simon
sen, han er rimeligvis af samme Slægt som Peder Olufsen.

Den næste Mand efter Ole Simonsen, er nok Peder 
Bjerregaard. Saa kommer Jesper Najbjerg. Hans Datter, 
Johanne Marie Jespersdatter, født 1815, siges at være blevet 
givet Gaarden af sin Bedstefader.

Hun var gift 3 Gange. Hendes første Mand var Kristen 
Krog fra Simmelkjær. Deres over 90-aarige Datter, Else 
Bjerregaard, er død for faa Aar siden. Faderen døde det Aar 
Else gik til Præsten. Kristen Krog var svagelig, saa Johanne 
Marie maatte slide haardt. Manden sad meget af Tiden i 
Sengen og strikkede; han var jo rigtig fra Bindeegnen. De 
havde 5 Børn. Man bandt jo til Skatterne, som betaltes i 
Holstebro. En tidlig Morgen gik Johanne Marie med hen
des Trøjer op til Tru els Gravesen paa Vesterholm, fik Penge 
for dem og gik til Holstebro og betalte Skatten og vilde
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til Bjerregaard samme Aften, men naaede dog ikke længere 
end til Peder Østergaard i Rødding, der var af Familien. 
Da havde hun ogsaa gaaet 12 Mil; hun var da ca. 30 Aar.

Johanne Maries anden Mand var Jens Peder Christen
sen fra Meldgaard i Rødding (Jespers Fader). Han var Bro-

Else Bjerregaard.

der til Chr. Meldgaard og Anders Birkmose. Var i Bjerre
gaard ca. 6 Aar. Der var 3 Børn, Jesper er den eneste 
levende. Jens Peter hentede Møllekorn til sin egen Be
gravelse. Han kom nemlig hjem fra Mølle og var meget 
syg og døde kort efter.

Den 3. Mand var Anders Refning Engelbrektsen, Broder 
til Kræ Engelbrekt med flere, og var fra Helstrup. Siden 
kaldtes han jo mest Anders Bjerregaard. Han døde 1905 
hos Datteren i Asbjerg, men er begravet i Timring, hvor 
hans Hustru ligeledes er begravet. Hun døde 1900.

Anders var en driftig Mand, og nu blev der ret ordent
lig Velstand i Bjerregaard; for var der nærmest Fattigdom.

1876 delte Anders Gaarden i 2 Gaarde. Den søndre 
Gaard fik sin Mark syd for Landevejen; den nordre Gaard, 
som ligger oppe paa Bakken, fik sin Jord nord for Vejen. 
Stuehuset til denne Gaard byggedes 1876 og ligger i Syd, 
men Laden og et Udhus byggedes allerede 1873. Paa en
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vandret Bjælke over Tværloen i Agerumladen staar: Bygt 
af Anders Refning Engclbretsen og Johanne Marie Jesper
sen 1873. Skriften er meget smukt udskaaret af den be
kendte Tømrer Jens Maltesen fra Aulum.

Jesper Bjerregaard fik Gaarden 1876, og har nu for faa 
Aar siden afstaaet den til sin Søn Jens P. Jensen. Gaarden

Jesper Bjerregaard.

har en god Kreaturbesætning. Der er ca. 60 Tdr. Ld. ret 
god Jord, der ligger omkring Gaarden.

Jesper Bjerregaard fortæller: Min Fader havde flere 
Hundrede Tønder Land ude i Helmosedal, der er en Mil 
derud. Hele Stykket solgte han for 200 Specier (800 Kr.); 
det var i 1860-erne. Jorden gik til Omme Skel. Riis havde 
ogsaa Jord ud til Ahildaa.

Jesper Bjerregaard fortæller videre: I min Drengetid 
og Ungdom spændte Kirkefolket altid fra i Kirkegaard og 
Bjerregaard. Det var de nærmesle Steder ved Kirken. Ja, 
Præsten holdt altid ved Bjerregaard Smed, han kom jo fra 
den Side.

Fra den gamle Gaard gik en Vej i Nord op med et 
Dige ad Lysgaard. Den kaldtes Holstebrovejen.
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Den gi. Vej i Vest vringlede sig i Nord opad mod nuv. 
Gaard. Den skulde jo udenom Mosen, som nok engang 
var Sø fog laa syd for Vejen. Ved Skelgrøften mellem Bjerre
gaard øg Najbjerg, ses hvor Vejen har drejet ind til den 
nuværende Vej, Ringkøhingvejen.

I Jespers Barndom saa man undertiden store Stude- 
drifter paa ca. 50 Stkr. komme fra Salling o. a. St. med 
Adelvejen forbi 3-Høje.

Jesper har været gift 2 Gange, men er nu Enkemand.
GI. Kocli har konfirmeret mig. Vi gav »Sænd« til Jul 

og Paaske. Det var store Dage for os. Saa spøgte vi i 
Haven, fik Kaffe, Æbleskiver og skaaren Smørrebrød. Fruen 
var cn sjælden prægtig én.

Sønder Bjerregaard byggede Anders til en Datter, gift 
med Niels Romvig fra Lysgaard; da gik Hede og Mose næ
sten ind til Gaarden. Næste Ejer var Ole Lysgaard Pedersen. 
Nuværende Ejer er Søren Knudsen.

Else Færk eller Bjerregaard, der er født 1833, fortæller:
Bjerregaard har været i én Slægt i over 200 Aar. Moder 

var gift 3 Gange. Fader døde, da a blev konfirmeret. A gik 
til Skole og Præst sammen med en Dreng fra Møltrup Hede. 
Han er død fornylig. Vi var 8 Aar begge, da der engang var 
Eksamen. Drengen havde forsømt meget, maaske hele Som
meren. Har du været syg, spurgte Pastor Glud. Ja, kom 
det fra Drengen. Glud siger saa til Drengens 3 Aar ældre 
Sos ter: Er det sandt? Nej det er ikke, svarer hun, men han 
havde ingen Træsko. Saa slog Præsten ham i Ansigtet, saa 
Blodet flød. Lærer Thomsen fik ham ud til Vandtruget. 
A gik i Skole først i Kjærgaard, siden hos Jens Najbjerg.

Else har revet Hø ved Abildaa ved 1850. Man rev for 
Konerne, hvis Mamd var i Krigen. Vi var ligefrem buddet 
dertil. I Helinosedal solgte min Fader (Stedfader) flere 
Hundrede Tdr. Land for 200 Specier. Nu er der 8, der er 
kørende paa det Slykke Jord; maaske ogsaa nogle, der ikke 
er kørende.

Søren Havsnaps Moder i Helinosedal gik med et Hals
klæde om sig og passede Faar. De havde ikke Loft i Stuen. 
Mælkebøtterne stod paa Bjælkerne; der sad Hønsene ogsaa.

Min Oldemoder gik til Hove paa Møltrup, da hendes 
Fader var meget gammel. Hun stod ogsaa og tarsk i Laden 
om Vinteren. Hoveriet var meget strengt den sidste Tid paa 
Gaarden. De gjorde ogsaa Hove fra Tiphede. De havde en 
god Mil, men de overnattede somme Tider i Bjerregaard.
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Min Oldefader kunde huske det hele paa Møltrup. Stue
huset laa meget længere i Syd, og der var Volde.

Det meste af Kirkebyen ligger paa Bjerregaard Mark. 
Lidt norden for Byen ligger den 3. Bjerregaard, hvor

i sin Tid den kendte Smed Hans Olivarius eller Hans Bjerre
gaard boede. Hans Bedstefader var Pastor Olivarius i Vel- 
ling. Smeden var en ejendommelig Karl, som der fortælles

Bjerregaard med Olivarius’ Smedie.

meget om. Hans Datter i Hjortsballe siger, at han hentede 
sit Jern og Kul i Holstebro med Stude. Siden fik han 
Heste og hentede det nu i Struer. Han hjalp mange, kunde 
ikke sige Nej, naar Folk forlangte Tjenester af ham, men 
ofte fik han ikke sit Tilgodehavende tilbage.

Olivarius’ gamle Smedie staar endnu. Ovenstaaende ser 
man et Billede deraf. Her var 2 Esser og inde i Udhusene 
var en tredie; thi Hans havde meget at bestille og tjente især 
mange Penge i den Tid, da han lavede Herremændenes 
gamle Redskaber om og solgte dem til Bønderne, som kom 
hertil fra mange Sogne og fik smedet.

Smeden døde 1886. Og 1892 kom nuv. Ejer Jens Chr. 
Jensen hertil. I flere Aar drev han ogsaa Smedeliaandvær- 
ket ved Siden af Avlsbruget. Han har ombygget Gaarden 
og har i mange Aar været Sogneraadsformand, og det var 
Bjerregaard Smed skrap til, siger Folk.
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Riis.
Gaarden Riis ligger ved Aaen overfor Grimstrup og maa 

have faaet sit Navn efter Ris, som er det samme som Træer. 
Min Fader kaldte næsten altid Træerne i vor Have for Ris. 
Gaarden kaldes somme Tider i ældre Dokumenter for Ris
vad eller Risgaard, den laa jo ved et Vadested. Men Folk 
har sikkert den Gang som nu kaldt Gaarden Riis.

Ved Udskiftningen for over 100 Aar siden har Gaarden 
haft henved 1000 Tdr. Land. Dens Jorder strækker sig ca. 
1 Mil ud i Vest, men er yderst ude noget smal. I Øst er 
de brede og gaar fra Mol trup Skel ved Bols vad til Birk
mose Skel. Da Jens Ovesen 1792 købte Gaarden fra Mol
trup, kostede den 680 Rigsdaler og kun én Gaard i Sognet 
var dyrere, nemlig Vestergaard i Birkmose.

Riis laa fordum ud imod Aaen. Paa søndre Side af 
Vejen er en Forhøjning i Jordsmonnet omtrent lige vest for 
Broen, som sloges 1885. Her laa den gamle Gaard, som 
bestod af 3 Huse. Stuehuset laa i Syd og havde Fredestue 
i østre Ende, altsaa ud imod Aaen, og herfra skød man Vild
ænder i Aaen. Naar man kom fra Øst gennem Vadet, kørte 
man gennem Gaarden og ud af Ledet i Nordvest. Man 
kunde ogsaa køre ud i Sydvest. Laden i Nord og Huset i 
Vest var nemlig ikke sammenbyggede. Saadan fortæller 
gamle Folk, og det stemmer med det Rids af Gaarden, man 
ser paa Udskiftningskortet.

I Flugt med Stuehusets Nordside havde man Gangtræet. 
Der staar endnu Pæle, hvor dette var. Lige nord for Gang
træet var Vadet, der var godt at køre i paa et bestemt 
Sted, men det skulde man helst kende. Gaarden havde da 
ingen Brønd, men et Væld gav det Vand, der brugtes.

1835 købtes Gaarden (vist for 4000 Rdlr.) af Sønderjyden 
Hans Jensen fra Døstrup. (Paa en gi. Kiste saa man bl. a., 
at han var fra Døstrup). Siden hed han jo mest Hans Riis. 
Oprindelig havde han været Kusk for Pastor Koch i Dø
strup, Fader til gi. Pastor Koch i Vildbjerg.

Paa Ribeegnen kom. han sammen med Soren Michelsen, 
og de to drev i al Hæderlighed Smugleri over Kongeaaen og 
Bissekramhandel. Hans Jensen blev gift med Søren Michel- 
sens Søster Eva Marie og købte altsaa Riis. Søren Mi
chelsen købte Snejbjerg Kirkegajard, hvor der den Gang 
var Kro. Meget kendt er hans Søn, afdøde J. P. Michelsen.

Hans Jensen og Eva Marie var driftige Folk, der drev 
Gaarden svært op og havde nok lidt Handel med Træsko
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m. m. Og da blev en Del af Jorderne udstykket. Dette 
gælder inaaske baade for Jeppe Poulsens Gaard og Lille 
Riis. Nu har Jeppe Poulsen i Mellem Riis omtrent lige 
saa stor Besætning som de har i Riis; da Mads Andersen i 
Birkmose tjente der som Dreng ved 1850, havde de kun 
3 Koer.

I Lille Riis, ogsaa kaldet Bolsvad, boede Hans Rus’ 
ældste Søn Jens Michael Hansen i mange Aar. Gaaiden

Jens Michael Hansen.

blev dog ikke bygget til ham; thi han købte den af Jacob 
Skrædder.

Jens Michael var en meget kendt og dygtig Mand, der 
flere Gange var Sogneraads formand for de 3 Sogne; han 
var ogsaa en Tid Sognefoged.

Torsdagen den 26. Maj 1921 om1 Aftenen brændte Lille 
Riis ved Lynnedslag. Ja, Stuehuset reddedes; ligeledes alle 
Kreaturer. Ejeren var da Ghr. Kjærgaard. Den nuværende 
Ejer er Ghr. Poulsen. Lynet slog ogsaa ned i Børstenbin
deriet paa Møltrup, men Ilden slukkedes. Taget blev af 
Lynet gennemhullet som et Sold.



— 140 —

For et lille Aarhundrede siden boede Peder Boedsen paa 
Riis Mark. Han er tit nævnt i ældre Tid ved forskellige 
Lejligheder. Hans Hustru druknede i Aaen.

Paa Riis Mark bor bl. a. Henrik Hvas, som er en 
kendt Mand.

1856—57 flyttedes Riis op fra Aaen til sin nuværende 
Plads, hvor Gaarden ligger smukt med prægtig Udsigt over 
den store Engdal. Ude langt i Vest ligger paa Riis Mark 
Gaarden Stengren, som har faact Navn efter en mægtig 
Sten, som laa herude; naar man vilde overdrive, sagde man 
at den var saa stor, at man kunde vende paa den med 
Heste og Vogn.

Riis staar paa Stenen, idet der af den store Sten blev 
kløvet en Mængde Læs, som saa brugtes til Syld under 
Gaarden. Stuehus og Lade fra den Tid staar endnu og 
er ret anselige. Stuehuset er 38 Al. lang og 11 Al. vid og 
passende højt til Loftet.

Maaske brændte den gi. Gaard ved Aaen eller noget 
af den. En Mand fortalte mig engang følgende efter Hans 
Ghr. Riis:

Ja, Fuglene ved meget. Særlig er Storken en klog Fugl. 
I Riis flyttede Storken sine Unger ned i en Høstak neden for 
Gaarden. Næste Dag slog æ Torn ned i Giaarden, som 
brændte. (Det var før Hans Chr. Riis fik Gaarden, blev 
der tilføjet).

Hans Jensen døde som Aftægtsmand i Riis 4. Juli 1877, 
71 Aar gi. Hans Hustru Eva Marie Michelsdatler døde 24. 
Marts 1879, ogsaa 71 Aar.

Riis ejedes nu af afdødes anden Søn Hans Ghr. Riis i 
en 40 Aar. Hans Hustru var fra Gullestrup. De boede 
siden nogle Aar i Herning.

Det var nem,(t for Hans Ghr. Riis at komme i Skole, 
thi den holdtes i Riis’ Fredestue, baade i den gamle og den 
ny Gaard. Læreren var Chr. Thomsen. Siden fik de Lærer 
Lauritsen, og Hans Christian kunde høre ind ad Døren, 
at der nu var anderledes Gang i Undervisningen end da 
han gik i Skole, og han ønskede, at han endnu gik i Skole.

Om Vadestedet ved Riis fortæller Hans Chr. Riis: Jeg 
har kørt gennem Aaen for mange, som var bange for det, 
naar der var lidt Højvande. En Dag væltede en Mand i 
Vadestedet, men kom nogenlunde fria det. — Min Fader 
havde bygget en Smedie, hvor den gamle Gaard laa, og 
her kom jo en Del Folk til Smedie. En Dag, da jeg var 
Karl hjemme, kom Forkarlen Søren Iversen fra Trøstrup
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ned mod Vadestedet; han kom med Harver paa Vognen og 
skulde til Smeden. Aaen var mieget stor. Nu plumpede 
Hestene i Vandet, de skulde jo gaa over, men galt gik det; 
Strømmen tog baade Heste og Vogn, en Harve tog fat i Gang- 
træet, som var syd for Vadet, og her blev den hængende 
og i Harven hang Søren, som vor Karl og jeg først fik 
reddet, men nu var Heste og Vogn et Bøsseskud væk, og 
nu var den Tehaand kommen Frahaands, saadan havde de 
tumlet omkring; endelig tog Stjerten fat i Aabrinken. Vi 
3 gik i Aaen til højt op paa Livet og fik omsider med stort 
Besvær Hestene paa Land, Resten lod vi det gaa mied som 
det kunde. Anden Karlen paa Trøstrup vilde nok ikke 
køre gennem Vadet den Dag, men Forkarlen skulde saa 
vise, at det kunde lade sig gøre, men heldigt gik det jo 
ikke; men Livet reddedes dog. Efterhaanden kom mange 
Folk tilstede, og nu tog man det jo fra den gemytlige Side.

Nu bor Kornelius Jensen i Riis og er gift med Petrea 
Hansen, en Datter af Hans Ghr. Riis. Kornelius er en Bro
der til Sogneraadsformanden, Jens Ghr. Jensen i Bjerre- 
gaard. Kornelius har flere Tillidshverv. —

Vi har set under Møltrup, at Ove Bliks Enke boede i 
Riis og at hendes 3 ugifte Dotre døde her. Med disse adelige 
Damer vil vi nu en Tid beskæftige os.

Søstrene Blik i Riis.
Under Møl trup hørte vi, om Slægterne Blik og Dyre. 

Kristoffer Bliks 3 Sønner Ove, Erik og Enevold blev alle 
gifte, men Eriks Ægteskab var barnløst, og Enevolds eneste 
Son døde som ung. Det blev da kun Ove Bliks Efterkom
mere, der førte Navnet endnu et Slægtled længere ned i 
Tiden. I sit Ægteskab med Anne Iversdatter Dyre havde 
Ove Blik 4 Dotre: Mette, Elsebet, Inger og Birgitte; af dem 
blev den første gift med Lieutenant Movrids Ernst v. Røn- 
now til Lyngballegaard og Torup og efterlod sig flere Døtre. 
De tre andre levede som ugifte, og med den sidste af dem 
stedtes Navnet Blik til Hvile, da hun døde paa et tarveligt 
Kvistkammer i Riis, 1726.

Efter Moderens Død begynder saa de 3 Søstres ensomme 
og ensformige Liv paa Riisgaard. De har sikkert ikke haft 
megen Berøring med Omverdenen. Men naar en af dem 
dør, kommer Skifteforvalteren og registrerer Sagerne. I de 
stille Tider har de levet før sig selv og ikke søgt Omgang 
med Bønderne; man havde jo et adeligt Navn. Det skulde
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dog være sært, om de ikke af og til er kommet i Besøg 
paa Møltrup, som ikke ligger langt fra Riis.

Hvor gamle de 3 Søstre bleve, har man ingen Angi
velse af, men deres Forældre var da gifte 1648*) og havde 
maaske da været det længe.

Den første af Søstrene døde 1714, den sidste 1726. Da 
de levede i Formuefællesskab, og kun deres Gangklæder 
var Særeje, maatte hele Boet registreres, hver Gang der 
holdtes Skifte**).

Gennem disse Registreringsforretninger lærer vi ikke 
blot deres Formuesforhold at kende, men vi kan danne os et 
Billede af deres daglige Levemaade, og Hovedsummen bli
ver da dette, at deres Kaar har været mere end tarvelige 
og deres Levevis ganske som Bøndernes, og kun faa og fat
tige Levninger fra deres Forfædres Velmagtsdage minder 
os om, at vi dog befinder os i et adeligt Hus.

Saa længe de alle 3 levede, drev de selv Avlingen til 
Riisgaard, men Hulflod var bortfæstet for en aarlig Land
gilde af 10 Rdlr. Tjenestetyendet paa Riisgaard var en Avls
karl, et Par Drenge og 2 Piger. Besætningen var ikke stor 
efter Gtaardens Hartkorn. I 1714 bestod den af 6 Heste, en 
halv Snes Kvæghøveder, en Snes Faar og Lam og 3 Svin.

Da Boet skal gøres op i Høsten 1714 oplyser Avlskar
len, at den indavlede Rug er saa slet, »at ej Sæden deraf 
skal være at forvente«, og Skifteretten foretrækker ganske 
at springe denne Indtægtspost over, »eftersom diet synes, 
Rugen ej skal ville tilstrække til Husholdningen«. Avls
redskaberne svarer godt til den tarvelige Afgrøde, som de 
fremskaffede: »En gammel Arbejdsvogn med gamle Haver 
og Vognkurv, en gammel Bagplov med Hjul og Drelt 
samt forslidt Skær og Lang jern, en gammel Skærekiste 
med forslidt Kniv«, og saaledes videre — altsammen er det 
gammelt og forslidt. Skulde Jomfruerne ud at køre i 
Stads, var den bedste Befordring paa Gaarden »en gam
mel Trævogn med en gammel Afsæt med Jerntrøj og en 
Jernagestol foruden Drelt«***). Hjemme ved Gaarden stod 
Bistaderne, formodentlig i en lille Kaalgaard af den sæd
vanlige vestjydske Slags, og inden Døre dyrkedes de almin
delige landlige Sysler. Der stod Brændevinskedlen med 
sine 2 Kobberpiber, Haandkværnen med alt Tilbehør, Bryg-

♦) Jydske Samlinger II R., 4. Bd., S. 270, 272.
**) Skifterne findes i Bøvling og Lundenæs Amters Skifteprotokol I,

104 og 130 b II, 260 (Landsarkivet i Viborg).
*) Have — Vognfjæl, Afsæt = Vognfadding.
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gekedel og Drøftetrug, Spinderok, Garnvinde og Haspetræ. 
Det er dc samme Husgeraad, som findes i enhver Bonde- 
gaard, og intet tyder paa, at Søstrene har kendt anden Be
skæftigelse — lidt Læsning fraregnet — end det allergrove- 
ste Arbejde i Huset. Thi Registreringen er ikke blot op
lysende ved det, der nævnes, men lige saa meget ved det, 
der mangler. Naar man til Sammnligning gennemløber 
nogle gejstlige Skifter fra den Tid, vil man finde en Mængde 
Genstande opregnede, hvis Fraværelse i Registreringen fra 
Riisgaard, ret gør Tarveligheden i de 3 Søstres Husholdning 
iøjnefaldende. Sy- og Brodererammer, Vaffeljern og Kage
forme, Brætspil og Tankeringe, fandtes jævnligt i jydske 
Landsbypræstegaarde paa den Tid, men alt sligt er ukendt 
paa Riisgaard. Dog havde hver af Søstrene sit eget Kammer 
foruden den fælles Dagligstue, hvor Kakkelovnen stod. 
Denne Kakkelovn — den eneste paa Gaarden — var en gam
mel Bilæggerovn, der allerede i 1714 faar Tilføjelsen »meget 
gebrækkelig«, men som ikke desto mindre vedbliver at gaa 
igen ved begge dc følgende Skifter. Rundt om den var 
Familiens bedste Bohave samlet, og blandt disse fandtes 
adskillige Stykker, som man maaske næppe vilde finde i 
Datidens almindelige Bøndergaarde. Det var Levninger fra 
fordums bedre Tider, og gamnuelt og gammeldags var derfor 
det hele: »En gammeldags Egekiste, et gammeldags Slag
værk, et gammeldags Spejl med forgyldt Ramme, to mage
løse Theskaalcr« o. s. v. — Det Bohave, der selv i Vestjyl
land kaldes for gammeldags i Aaret 1714, har sikkert set 
adskillige Generationer af Slægten Blik komme og gaa. Men 
hvor betegnende er det ikke for Adelskabet midt i al Fattig
dommen, at der regelmæssig opføres blandt Indboet: »12 
gamle adelige Kontrafejer«*). (Havde man bare haft et Par 
af dem!)

I Jomfruernes egne Værelser fandtes Seng, Sengeklæder, 
en Kiste med Gangkiæder og en lille Samling Bøger. I 1714 
bestod det registrerede Bibliotek af »en gammel reven Hus- 
poslil, Forklaringer over Vor Herre Jesu Christi ærefulde 
Opstandelses Historie, Davids Salmer med Dr. Morten Luthers 
Fortale og korte Summarier, en liden Bønnebog, hvoraf Ti
tiden er afreven,« samt fire Ligprædikener. I 1726 fandtes: 
Den bedendes Kjæde, Sjælens Lyst Musik, den gudfrygtiges 
Alfalielh, Doclor Bronners Morgen- og Aftenbønner. Alle 
Bønners Kjaerne, en gammel Bønnebog og Ligprædikener 
over Hr. Otto Skeel, Fru Bcrte Friis og Hr. Thomas Dyre.

*) Portrætter.
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Til dette Bibliotek maa vel ogsaa regnes et gammelt Per
gamentsbind, som ved Auktionen i 1726 vurderes til 1 Sk.

Skifterne viser, at der aldeles intet Guld fandtes i Huset. 
Under Overskriften »Sølv« nævnes derimod i 1716 fire Sølv- 
skeer og et Sølvbæger. Ti Aar efter er denne Post svunden 
ind til 2 Sølvskeer, som derpaa sælges ved Auktion. Af 
rede Penge fandtes ved de 2 første Skifter aldeles ingen. 
Ved den sidste Søsters Død i 1726 indholdt Boet derimod 
8 Skilling.

Hvorledes de gamle Damer gik klædt til daglig som naar 
de kom i Stadsen, faar vi ogsaa Besked om gennem Skifterne. 
Vi tager her Fortegnelsen over den først afdode Søster El- 
sebes Garderobe, der havde sin Plads i hendes eget Kammer 
i en stor, kuplet Egekiste med Laas og Nøgle og med Jern- 
baand omkring.
1 brun stribet og blommet Silkeatlaskes Kjole med blaa

Kantning. Mer end halv slidt.
1 sort Kreps do.
1 gulstribet Bastes Kjole, meget forslidt.
1 fiolblaa hjemmegjort Kjole med smaa Sølvlidser paa.
1 gammel brun, forslidt, lijemtmegjort Kjole.
1 sort Silke Ferendins Skørt, underforet med Katlun.
1 blaa blommet, gammelt Silkeskørt.
1 gammel sort Sirtses Skørt.
1 blaa visteret hjemmegjort Skort.
1 fiolblaa Halskaabe med gammel For under.
1 broget Kattuns do.
1 afstivet Snøreliv med en sort Brystsmække.
1 rød Klædes Rejsekjole, underforet med Ry.

(Den har sikkert været et særligt Pragtstykke, thi Re
gistreringen beretter her, at ifølge de to Søstres Udsagn 
havde den sal. Jomfru givet den til Fru Klara Miarie, velb. 
Jakob Krabbes paa Strandbjerggaard, hvorfor den ej denne 
Sinde blev vurderet).
1 sort Tafles stakket Forklæd-e med hvide Forbelader paa.
1 ringere do. laf Skjellert.
1 Par gamle sorte Fløjls Haandvanter.
1 sort foret Muffe.
2 Par Hørgarns Halværmer med Kniplinger for.
3 Halskraver, deraf et Par med Kniplinger.
1 stribet Netteldugs Handdug.
1 Linhat med Kniplinger om.
6 hvide Strimler af gammelt Bast.
1 Par Randers Handsker.
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Hendes Garderobe har været den righoldigste af de 3 
Søstres, men ellers er Indholdet af dem omtrent det samme. 
Kun Jomfru Inger Blik har forud for sine Søstre en Fon
tange og en Garnete*).

De adelige Damer fra Riis maa jo have vakt en Del 
Opmærksomhed i Egnen, bl. a. har Sproget ikke været som 
Bøndernes, og der er jo talt meget om, at det nu ikke var 
saadan for dem som i deres Forældres Velmagtsdage. Men 
hvordan Livet har artet sig i Riis og Omegn i de Dage, 
derom tier Historien, men vi har jo Lov at digte derom 
saa meget vi vil.

Naar vi hører noget fra Søstrene Blik, saa er det Øv
righeden der registrerer de gamle Sager, naar en af dem 
er død.

I Timring Kirke har man sikkert jævnlig set Jomfruerne 
fra Riis, og de har da siddet og set bl. a. paa deres For- 
ældres Vaaben over Korbuen — som vi nu ogsaa maa se 
paa, naar vi er der, og de har mindedes Forældrene, som 
laa foran Alteret.

Til Sindinggaard er Søstrene nok jævnlig kommet, især 
da deres Morbroder Klaus Dyre levede, og de har nok været 
med til hans højtidelige Bisættelse i Sinding Kirke 1693, 
hvor de siden har glædet sig over det smukke Epitafium 
over hiam. De har sikkert ogsaa taget Del i Sorgen, da 
Fætteren Palle Dyre fra Sindinggaard blev ihjelstukkcn i 
Holstebro 1707 og siden begravet i Sinding Kirke. Palle 
var den sidste Mand af Dyre-Slægten i Jylland.

Det er smukt at se, hvorledes den øvrige fattige Fa
milie efter Evne støttede de 3 Søstre i deres tarvelige Kaar. 
Særlig gode er 2 Døtre af Klaus Dyre mod dem, og efter 
Tiden er det ikke smaa Summer, Søskendebørnene maa ud
rede for dem.

Vi har set, at den, der først gik ud af de 3 Søstres lille 
Kreds var Elsebe Blik, der døde 27. Juli 1714. Tredivtedagen 
efter var Skifteforvalteren og Vurderingsmænd tilstede paa 
Gaarden for at registrere Boet. Løsøre og Besætning blev 
vurderet til 168 Rdlr. Riisgaard vurderedes til 230 Rdlr. 
Hulflod til 180 Rdlr. og Boets samlede Værdi blev opgjort til 
574 Rdlr.

I et senere Møde kom man til Gældsposterne, som i det 
hele andrager 978 Rdlr. Saa her var intet at faa for de 
mødte Arvinger. Men noget skulde der ud af Boet, og da 
rede Penge ikke fandtes paa Gaarden, fik Avlskarlen for sin

*) Haarpynt.
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resterende Løn anvist en graa Stud, en liden ravnsort Kvie, 
en ravnsort Studekalv, to Fyrretræs Bænke og en Stol med 
udsyet Tøj paa. Købmanden i Holstebro, der havde leveret 
Varer til Begravelsen, fik Dækning i et gammelt Galtsvin. 
Skif leskriveren fik i Gebyr den meget gebrækkelige Kakkel
ovn, Slagværket og 2 gammeldags Spejle. De 2 Vurdcrings- 
mænd fik til Deling et ottekantet Egebord med lukket Fod. 
Jomfru Elsebe Dyre*) fik Part i Riisgaard for 175 Rdlr., og 
alt hvad der saa blev tilbage, tillagdes Major Didrichsen paa 
Krøjkær. Men paa dette Punkt af Sagen fremlagde de 2 
Søstre imidlertid Fru Edel Grubbes Erklæring om, at hun 
og hendes Mand intet fordrede for sig, øg at Søstrene maatte 
beholde, hvad der blev udlagt til dem paa Skiftet, 6g Ob
ligationen paa 600 Rdlr.**) havde gjort sin Nytte for denne 
Gang.

Af det ovennævnte Bohave, som blev udlagt til Gældens 
Dækning, træffes en Del, saasom Kakkelovnen og Slagværket, 
senere atter paa Riisgaard. Denne Betalingsmaade er altsaa 
næppe bleven bragt til Udførelse, og Søstrene maa have 
skaffet Penge til at indløse deres Ejendele igen. Hvor disse 
Penge kom fra, er vi ikke i Tvivl om naar vi hører, at de 2 
Søstre straks efter Jomfru Elsebes Død bortsolgte den sidste 
Del af deres Fædrenearv, Gaarden Riisgaard. Køberen var 
den rige Herremand Niels Linde til Tirsbæk, Kærgaards- 
holm og Møltrup. Gaarden blev nu bortfæstet til en Bonde, 
der fik hele Stuehuset til Beboelse med Undtagelse af en 
Kvist, der forbeholdtes de 2 Søstre i deres Livstid, men efter 
deres Død ligeledes skulde overgaa til Bonden. Muligvis* 
har Bonden ogsaa forpligtet sig til at græsse en Ko for 
hver af Søstrene, thi ved Skiftet i 1716 nævnes 2 Køer som 
tilhørende Boet, og i 1726 findes endnu én. Bondens Land
gilde var ogsaa afpasset derefter; saa længe Søstrene levede, 
skulde han give Niels Linde 10 Sietdaler aarlig, men efter 
den Tid 1 Rdlr.***)

Enkelthederne ved denne Handel kender vi dog ikke 
nojere, thi der blev ikke udfærdiget noget Skøde paa Gaar
den. Niels Linde betalte Købesummen kontant paa 100 
Slettedalere nær, og for dette Beløb udstedte han en Obliga
tion. De gamle Damer passede imidlertid saa daarligt paa 
dette Papir, at det senere hen ikke var til at finde. Men

*) Datter af Klaus Dyre paa Sindinggaard.
**) Denne Obligation var udstedt til en anden af Klaus Dyres Døb 

tre, som dog hverken vilde have Renter eller Hovedstol.
***) 1 Sletdaler: 4 Mark, 1 Rigsdaler: 6 Mark.
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Niels Linde betalte dog redeligt sin Gæld til Boet efter den 
sidste Søsters Død.

Kun et Par Aar havde den lille Husstand nu Fred for 
Retten og Øvrigheden. Den 24. Septbr. 1716 døde Jomfru 
Inger Blik, og saa skulde der atter registreres. Boets Midler 
var nu sunket ned til 328 Rdlr. Men samtidig var Gælden 
noget formindsket. Til Jomfru Elsebe Dyre skyldte de nu 
kun 30 Rdlr. — hun har altsaa faaet nogle af sine Penge, 
da Riis blev solgt. Men Major Didrichsens Obligation paa 
600 Rdlr. stod derimod endnu ved Magt og var med Renter 
løbet op til 840 Rdlr. Denne Obligation blev atter fremlagt 
og gjorde ganske den samme Virkning som, sidst; man er 
meget vred paa denne Obligation, som man siger om, kun 
er udstedt pro forma. Men da Gælden ogsaa denne Gang 
langt overstiger Formuen, frasagde man sig Arv og Gæld.. 
Skifteforvalteren spurgte da Birgitte Blik, om hun vilde ved- 
staa Arv og Gæld, og hun svarede, at »hun ikke vilde hendes 
sal. velb. Søstre, sal. Jomfru Elsebe og Inger Blik, skulde 
lide nogen Tort i deres Grave for nogen Krav, men hermed 
forpligtede sig til at tilsvare deres bortskyldige Gæld, om 
hun end skulde nødes til at søge Ven og Vens Ven«. Obli
gationen blev derefter som forrige Gang trukken tilbage ind
til videre, og de øvrige Kreditorer fik paanv anvist Varer 
for deres Tilgodehavende. Skifteforvalteren fik 8 store Tin
fade, og Skifteskriveren 6 af de adelige Kontrafejer.

Kort efter Skiftet skilte Birgitte Blik sig ved sin anden 
Ejendom; Hulflod, paa hvilken Gaard hun udstedte et Brev 
til Jakob Krabbe af 30. April 1717. Dette Dokument, der 
er en Mellemting mellem! et Skøde, et Gavebrev og en Af
tægtskontrakt, lyder saaledes:

»Tilstaar jeg underskrevne Birgitte Blik til Riis, det jeg 
af moderlig Kærlighed til min kære Søsterdatter, velhaarne 
Clara Marie Rønnow paa Strandbjerggaard, og hendes Kæ
reste, velbaarne Jakob Krabbe, haver tilsagt dennem, at 
de efter min Død skal nyde og beholde til evindelig Eje og 
Ejendom den Gaard udi Nøvling Sogn beliggende, Hvolflod 
kaldet, med al dens Herlighed og Rettighed, intet undtagen, 
saasom de mig derfor i alle Maader har fornøjet. Dog har 
de tilsagt mig i min Alderdom ikke at se paa, jeg til min 
uforbigængelig Fornødenhed skulde mangle noget. Til Be
kræftelse haver jeg dette med egen Haand underskrevet og 
forseglet og venlig ombedet Hr. Christen Svenstrup, Sogne
præst for Nøvling og Sinding, og Sr. Just Andersen Holst
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paa Trøstrup med mig til Vitterlighed at underskrive og 
forsegle.

Datuml Riisgaard, den 30. April 1717.
(Underskrifterne).

Fremvist og læst paa Viborg Landsting den 15. Decbr. 
1917«.

Dette Gavebrev traadte dog først i Kraft efter Jomfru 
Birgitte Bliks Død. Saa længe hun levede oppebar hun selv 
Landgilden af de 2 Bønder, der boede paa Hulflod. Men 
det ser heller ikke ud til, at J/akob Krabbe og hans Hustru 
i nogen Maade har taget sig af hende i hendes Alderdom, 
saaledes som hun i Gavebrevet forventer. Hendes sidste 
Sygdom har de ikke kendt noget til, og ingen af hendes 
Slægtninge var hos hende, da hun døde den 13. Juni 1726, 
da Engen nedenfor Kvisten stod i fagreste Grøde. Kun en 
fremmed Tjenestepige var tilstede, da den sidste af Navnet 
Blik lukkede sine Øjne paa Kvistkammeret i Riis, fattig 
og ene, glemt af si,n Slægt og savnet af ingen. Fæstebonden 
i Ri'is besørgede hendes Begravelse. Hendes nærmeste Slægt 
var optaget af, om der blev noget at arve, og ingen tænkte 
paa, at fra nu af talte den indfødte danske Adel et gammelt 
Navn mindre.

Sidst i Juni 1726 begravedes Birgitte Blik fra Riis, hvor 
hun havde levet i over en Menneskealder. Antagelig ligger 
hun begravet foran Kirkens Kor i Timring.

Se iøvrigt Villads Christensens udmærkede Afhandling: 
»En Adelsslægts sidste Dage« i Samlinger til jydsk Historie 
og Topografi, 3. R., 1. Bd., S. 113. Jeg har i Viborg Lands
arkiv gennemgaaet de nævnte Skifter og skal tilføje lidt:

Ingen af Familien var nærværende i Riis, da Birgitte 
Blik lukkede sine Øjne 13. Juni for godt 200 Aar siden. Kun 
hendes Tjenestepige var tilstede. Pigen hed Anne Christens- 
datter og var siden i Forhør 2 Gange angaaende, om der 
var kommet noget ud af Boet i Jomfruens Svaghed eller 
efter hendes Død. Og hun blev opfordret til at aflægge Ed 
paa, at dette ikke var sket. Men Anne svarede, at hun ikke 
havde fornøden at gøre derpaa nogen Ed her.

Pigen var forresten fæstet fra Mikkelsdag 1725 til næste 
Mikkelsdag for 3 Rigsdaler og 4 Mark, og hun havde kun 
optaget 1 Mark, Resten fordrede hun nu udbetalt.

Christen Christensen i Lysgaard fordrer Betaling for 4 
Skipper Rug, som den salig Jomfru afvigte Vinter af ham 
har bekommet.
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Siden har Jomfru Birgittes Søstersøn Jacob Krabbe 
faaet at vide, at hos samme Chr. Christensen i Lysgaard 
staar en Ko tilhørende Boet. Men Chr. Christensen vil er
lægge sin Ed paa, at han har købt Koen for 2 Rigsdaler, 
som ganske vist ikke er betalt, men Boet skylder ham jo 
ogsaa for 4 Skpr. Rug, for hvilke han jo nok har faaet 
Koen i Pant.

Forresten døde Jacob Krabbe til Strandbjerggaard 19. 
Febr. 1727.

— Den gamle græsbevoksede Tomt ved Aaen ligger saa 
fredelig og stille hen, og hvis ikke de 200 Aar gamle, gul
nede Blade var bevarede i Arkivet, vilde det ikke falde os 
ind, at ogsaa adelige Personer har stridt deres Strid her.

Birkmose By.
Birkmose er den største Landsby i Timring, og der 

hører ca. 2000 Tdr. Land til Byen, eller har hørt; nu er 
Jorderne noget udstykket, men Niels Andersen i Østergaard 
har dog 350 Tdr. Ld. til sin Gaard, og en Dag først i Jagt
tiden blev der skudt 18 Harer paa hans Mark.

Det lyder mærkeligt, at i 1864, da Tyskerne skulde have 
Køretøjer, kunde der i Birkmose ikke opdrives mere end 1 
Hest. Da maatte Studene endnu forrette Kørearbejdet.

Jorderne opmaaltes 1805 og 06 og udskiftedes 1807 (se 
Udskiftningen), men endnu har Byen en Del krumme Veje 
og Diger, som er fra før Udskiftningstiden. Ud i Nord gaar 
den ældgamle Mark- og Drivervej, der endnu kaldes æ 
Gyd, ialfald det første af Vejen. Byen ligger nord for Bæk
ken og omtrent midt i sin store Mark. Her har naturligvis 
engang været Birkeskov.

Byen tager sig bedst ud fra Syd. Den har mange nye 
Bygninger med røde Tage; og hver Gaard har Vindmotor.

Birkmlose er nævnt lidt efter Aar 1500. Efter Grevens 
Fejde erhverver Oluf Munck, Lensmand paa Skivehus, 
Skøde paa en Masse Jordegods i Hammerum Herred, bl. a. 
nævnes ogsaa Birkmose i Timring.

(P. Stavnstrup: Herningsholms Historie S. 20).
I ældre Tid var der kun 3 Gaarde i Byen: Østergaard, 

Meldgaard og Vestergaard. Meldgaard havde 1660 5 Tdr. 
Hartkorn og Vestergaard 7% Td. Østergaard synes at have 
været en Selvejergaard indtil Niels Linde i 1704 fik Skøde 
paa Gaarden, som da havde 2 Fæstere, og dens aarlige Skyld 
var 3 Ørte Rug, 3 Harbopund Smør, 1 Skovsvin, 1 Skovvogn,
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1 Fodenød, 1 Lam, 1 Gaas, 2 Høns og 4 Hestes Gæsteri. 
Efter den ny Skyldsætning skattede den 5 Tdr. 4 Skpr. 2% 
Fdkr., og Købesummen var 500 Rigsdaler og 1 Rosenobel*).

Paa et lille Højdedrag øst for Østergaard ligger der 3 
Gravhøje tæt sammen. Og ved Vejen ad Riis i Nordøst 
ligger først Hedejordshøj, derefter kommer Louhøj (man 
maa vist tænke paa Nisseluer). Her sidder Spindekonen 
med blodige Arme, og er nok ikke altid saa rar at komme 
om ved.

Birkmose er en rigtig gammel sammenbygget By, som 
Landmaaleren maa have haft Mas med at faa udskiftet i 
1805. Da skulde man have flyttet nogle af Gaardene ud 
paa Marken, men saadan maa Bymændene ikke have set 
paa det.

Allerede før Udskiftningen maa de 3 gamle Gaarde være 
delt i 6 Gaarde, dog meldes der, at i Vestergaard boede de
2 Familier under samme Tag.

I de andre 2 gi. Gaarde kaldte man de udskilte for 
Halvøs lergaard og Halvmeldgaard.

Vestergaard var som sagt den største af de 3 Gaarde. 
Nu ligger her den mindste Gaard i Byen. Den anden Ve
stergaard laa nordost for nuv. Vestergaard, men den er flyt
tet ud i Nordøst tæt ved Skolen og er stor paa Bygningerne. 
Paa Vestergaards Mark i Nord ligger Gaarden Usseltoft, 
som har Navn af Marken her.

Den bedste Jord til Birkmose ligger herude nord for 
Byen. Her er ret god Sandmuld, og Usseltoft er ikke ringest.

Mændene i Birkmose har haft Ord for at være godt 
ved det. Nu er der kommen mange nye Folk til Byen. De 
gamle Slægter bor i Østergaard og Sydmeldgaard.

Skovsbjerg syd for Byen hørte før til de 2 Meldgaarde. 
For Udskiftningen havde Gaardene hver hveranden Ager paa 
Skovsbjerg, men de var brede den Gang. Nu bor Niels Ghr. 
Jørgensen herude.

Nedad mod Aaen var fælles Lirngrave; der var somme 
Steder kun et Grebsæt til Mergelen.

Ved Vejen paa Skovsbjerg ligger Missionshuset Bethle- 
hem, bygget 1898. Syd for ligger Stedet Tothat. Marken 
er mager, saa her har vel groet Totgræs. Før Missionshuset 
byggedes, var man noget uenig om, hvordan den skulde 
ligge. Men en Mand sagde: I kan bestemme hvad I vil, 
men saadan vil det komme til at ligge, og del passede. Man
den havde i et Syn set Huset.

*) Landstingets Skødes og Pantebøger 1704. S. 498.
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Paa Birkniose Mark i Vcsl har vi Smækbjerg med flere 
Ejendomme. 1925 solgtes saaledes en Gaard der for 34,000 
Kroner.

Ca. en Fjerdingvej vest for Birkmose har vi Birkmose 
Biode. Der fortælles, at engang lob mellem 10 og 20 Kre
aturer efter en tyregal Kvie og gik alle under her.

Paa Birkmose Mark i Nord har vi Tarp. Her ligger 
2 Gravhøje. Og her gaar noget Spøgeri. En Mand pløjer 
her med et Par graa Heste, andre siger, han pløjer med 
røde Hunde eller Mynder. Kommer man med her, skal 
man passe paa ved Enden at smide Tømmen, ellers maa 
man blive ved at følge. Man gaar ogsaa let vild her. (Her 
kunde fortælles Historier om Rasmus Rødskæg og Knud 
Staldkarl, som boede herude).

Nord for Birkmose har man altsaa Langfolds Agre, Us- 
seltoft og Tarp. Herom siges saaledes:

Langfolld gir Pengg i æ Pongg.
Usseltovt legger æ Koen (Korn) o æ Lovt.
Tarp er mere skarp.
Mads Andersen sagde dog om Langfold saaledes: Long- 

folld gir æ Pongg fuldd.
Efter denne lille Udflugt havner vi igen i den gamle By.
Skønt Byen har saa mange Tdr. Land, ligger dog særlig 

Sydmeldgaard indknebet. Stuehuset, der ligger i Nord, har 
slet ikke Plads til Have, thi imellem det og Nordmeldgaards 
Have er kun en Vej paa en 6 Alens Bredde. I Øst ligger 
Agerumladen lige ind mod ostre Skel. I Vest ligger Gaar- 
den ud til en offentlig Vej. Kun i Syd er en lille Toft ned 
til Bækken. Nu er der dog lige vest for Vejen købt en lille 
Toft til Gaarden. Til Gaarden hører en 170 Tdr. Land, 
saa der er langt ud til Ydersiderne, men Gaarden drives 
godt; her er 60 Fæ-Kreaturer.

Her er vi sikkert i Byens gamle Centrum, især hvis det 
er rigtigt, hvad somme fortæller, at Øslergaard engang laa 
henne ved Meldgaard. Lad mig nu ikke glemme at for
tælle, at da J. P. Jørgensen i Kjærgaard var hjemme i Birk- 
mose, kunde lian staa bag Laden og sætte en Sten i 6 Mands 
Mark, altsaa i alle Byinænds Mark. Stuehuset i Sydmeld
gaard er af de gamle, snart 90 Aar, men den er godt ved
ligeholdt ude og inde. Man foler sig godt tilpas hos Brø
drene Jørgensen og Søstrene. Deres Bedstefader var den 
gantle Sognefoged Jørgen Pedersen, og hans Hustru Bodil 
Marie Jørgensen, som var fra Rom vig. Hun døde 1898, 84 
Aar gi. I Stuen hænger der Billeder af dem begge. Deres
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Son Peder Jorgensen ejede derefter Gaarden. Nu ejes den 
af Brodrene Jørgensen.

Saa gaar vi til Østergaard. Her laa fordum 2 Gaarde 
tæt sammen. Den nordre er der endnu. Den søndre laa 
lige syd-sydost derfor. Da Chr. Thornvig 1838 solgte Ej
singkjær, købte han denne Gaard. Da den gamle Snacken- 
borg købte Ejsingkjær, sagde Tornvig til ham: Naar De 
nu kan faa lige saa meget gjort ved Gaarden som jeg har 
faael, kan det blive en god Gaard. Men gamle Snaeken-

Peder Jørgensen, Birkmose.

borg svarede: Ja, kunde vi ikke gøre lige saa meget ved 
den paa et Aar, vilde vi slet ikke have den.

Tornvig skildres som en daarlig Landmand. En Dag, 
da han brækkede Hede op, havde han en Dreng til at køre 
Spændet. Saa siger Drengen: Vi haar tavt æ Skjærr! Hvor
til Tornvig svarede: Da havde vi døwl stød mig den ved 
den anden Ende. Paa Plovens Gang mærkede Tornvig ikke 
den Slags Smaating.

Chr.Tornvig døde 2. Okt. 1841, 72 Aar. Kirkebogen si
ger, han var født i Fjelstervang, nu Gaardmand og Enke
mand i Birkmose.
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Da han laa paa sit Dødsleje, blev der sendt Bud efter 
Præsten, for at berette ham. Præsten taler om de mere 
ophøjede Ting; Tornvig ligger stille hen i Sengen, og Præ
sten (Glud) bliver noget mere varm, for at fange Opmærk
somheden om de aandelige Ting. Saa vender T. sig mod 
Præsten og afbryder denne med at spørge: »Hvor meget 
koster Tienden i Aar«. Det var vel før Kapitelstaksterne.

Tornvig var dog en forudseende Mand. Da han nu ligger 
paa Dødslejet, sender han Bud efter Nabokonen, Anders 
Trøstrups Kone, Mette. Hun kommer, og Tornvig aftaler 
det fornødne med hende. Da hun er gaaet, kalder Tornvig 
Husholdersken ind: »Nu har jeg«, sagde han, »aftalt med 
Mette Trøstrup, at hun skal komme om at hjælpe jer med 
at lægge mig i Kiste og ved Begravelsen. Men nu skal I 
ikke fylde hende med Mad og Drikke, for jeg har givet 
hende en Daler for det«.

Hans Holm købte nok Gaarden efter Tornvig. Han var 
en kendt Mand, i 18 Aar sad han saaledes i Vildbjerg - 
Timring-Nøvling Sogneraad og hans Navn staar jo tit i For
handlingsprotokollen.

Ved 1864 flyttede han Gaarden et Stykke mod Sydøst 
og lagde den øst for Vejen, hvor dens Grundplan endnu er 
tydelig at se. 1915 flyttede Sønnen Anders Holm Gaarden 
en 3—400 Favne længere i Sydøst, saa nu ligger den bedre 
for Marken.

Gamle Holm døde for 30 Aar siden. Anders Holm er 
gift med en Datter af Jens Michael Hansen i L. Riis. Skønt 
Anders Holm har ladet en Søn faa et Sted paa Marken hen 
mod Riis, er han dog ikke uden Jord, han har nemlig endnu 
240 Tdr. Land, men meget er jo Hede og daarlig Jord. Holm 
har 30 Kreaturer og 4 Heste, Béster kalder de dem altid her.

Saa gaar vi ind til Mads Andersen i den anden Øster- 
gaard. Vi træffer ham inde hos Sønnen. Han har længe 
været Enkemand, men har ikke bygget sig Aftægtshus, han 
gaar hos Sønnen og Svigerdatteren, der for nogle Aar siden 
overtog Gaarden. Nu er han mest Barnepige, og det er han 
god til. Børnene hænger om ham og den ældste bærer 
hans Navn.

Men Mads Andersen har ellers været en Kæmpe, der 
fik noget bestilt og ikke kendte til Sygdom, før i den aller
sidste Tid. Da han var 80 Aar og derover, kunde han pløje 
hele Dagen, endda med Skiftespand. Han var Tillidsmand 
i Herning Sparekasse, og naar han skulde til Møde der, 
gik han baade hen og hjem.
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Vi sidder altsaa i den gamle Stue, der omtrent ser ud 
som for 100 Aar siden; ja, Alkovesengene i Nord er væk, 
men jo storre bliver Stuen. Det lange Bord i Sydsiden er 
der endnu. Og samtidig som Mads maa bolde Børnene i 
Aande (de vil jo helst have ham helt), fortæller han hl. a.:

Min Slægt er gammel her i Gaarden. Den forste Mand 
hed Niels Andersen og var fra Alhæk i Snejhjerg. Min 
Bedstemoder var Søster til ham. Hun købte Gaarden ved

Lysestøbning i Birkmose.
Mads Andersen i Midten. Foto: H. P. Hansen.

1810. Min Fader Anders Trostrup, fodt e,a. 1793, tjente hans 
Morbroder Niels Andersen. Min Moder var fodt 1805 i Bor
riskrog og var Soster til Ole Lysgaard i Vildbjerg. For 100 
Aar siden var her nok 2 Heste, 4 Koer og nogle Faar.

Jeg er født 22. Maj 1840 og fik Gaarden i 1867. Aaret 
for det torre Aar. Stuehuset’ her er hygget 1805, det Aar 
som Moder blev fodt, men 1848 slog Stormen 7 Fag Ovre 
ned fra vestre Ende, og siden er der hygget til begge Ender.

Da jeg fik Gaarden, var her 6 Koer og 4 Arbejdsheste. 
I 1864 var der kun 1 Hest i Birknuose, et Par Stykker var 
vist solgt, da de steg i Krigen. Ved den Tid kostede en god 
Best (Hest) 20 Daler (40 Kr.).
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I 68 kobte jeg el Fol for 7 Daler og 24 Skilling og be
holdt det til det var 4 Aar. Aaret efter kobte jeg Mage til. 
Jeg solgte dem begge, da de var 4 Aar og kobte 4 Slude 
igen og brugte dem i 1 % Aar og fik saa Béster.

Udhusene var lige ved at falde ned. Saa byggede jeg 
dein om i 69 og 71, jeg brændte Sten til dem hverandet 
Aar. Mads fik Faareflokken sat op til 50, før var der 20.

I Mads Andersens Ungdom sagde man i Gaarden, at de 
wa raar, om de ogsaa kunde have en Kvie mere, men det 
turde de ikke for Foderets Skyld.

Der herskede patriarkalske Forhold i Østergaard. Mads 
Andersen læste til Bordet, saa længe lian levede, og i ældre 
Dage bandt baade han og Karlene »en Pind« af Bindehosen, 
naar de var inde til Meldmad. Bogsamling var der jo ingen 
af, og Breve og Aviser, som sjældent kom, stak man op ved 
Bjælken.

For et Par Aar siden byggede Sønnen Niels Andersen 
el stort nyt Stuehus og Udhusene er beller ikke ret gamle. 
Nu er det ingen Hedegaard at se til. Her er mange Kre
aturer og Heste og en god Faareflok, hvad der ikke er al
mindeligt. Øg her er Udvidelsesmuligheder; vi har jo set, 
at der er adskillige Tdr. Land til den gamle Hedegaard.

Den 19. Februar 1928 døde Mads Andersen, lige ved de 
88. Det var en solid Bonde, der gik bort, og Begravelsen 
var stor; Folget ansloges til 300.

En Dag i 1826 fik et Par Kjeltringer Lov til at over
natte hos Jens Jespersen i Birkmose. Det var Somand og 
Glarmester Anthoni Nielsen Rosenlund og Hustru Ane So
phie Pedersdatter, der fødte et Barn, som en af de fors le 
Søndage blev døbt i Timring Kirke og fik Navnet Jonas. 
Fadderne er: Jens Jørgensens Kone Maren, der bar Bar
net; Karen Meldgaard, Jens Jørgensen, Christen Jensen og 
Kirsten Jespersdatter. Alle af Birkmose.

1864, den 28. Febr., døde Birgitte Christensen, Datter 
af Gdmd. Chr. Christensen i Birkmose, 5 Aar. Ihjelslagen 
af en Torvestak.

1867, den 14. Juli, døde Jens Bærentsen, Aftægtsmand i 
Birkmose, fodt der, 79 Aar.

1881, den 4. Juni, døde Johanne Nielsdatter, ugift Af
tægtspige i Birkmose, 87 Aar. (Man kaldte hende Faster).

Afdøde Mads Andersen i Birkmose havde flere Søskende. 
Den mest kendte var Jens Andersen Trøstrup, soin var født 
i Birkmose 1830. Først Lærer i Thorsted, siden Museums-
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forstander i Herning, hvor han døde 1915 og blev begravet 
paa Timring Kirkegaard ved Siden af sin Hustru.

I 1870 indsendte Lærer J. A. Trøstrup i Thorsted til 
Nationalmuseet en Trægenstand, der blev funden i hans Fa
ders Mose ved Byen Birkmosc, hvor den laa i 2 Alens Dybde 
paa det under Tørvejorden værende Sandlag. Museet mener 
det er et Tørveredskab og beskriver det nøjere. Andre Old
sager fra Timring Sogn findes ikke i Nationalmuseet.

Birkmose var som skabt for de gamle Bindestuer. Her 
laa 6 Gaarde tad sammen, én til hver søgn Aften, og her 
var mange Faar. J. A. Trøstrup talte ofte om Birkmose. 
Og nu giver vi Ordet til ham ang. Bindestuer. Se Bogen 
»Den jydske Hede« fra Side 127:

I min Fødeby Birkmosc i Timring var der 6 Gaarde, 
hver med omtrent 40 Faar, som blev ved med at holde 
Bindestue til hen i 1850-erne. Hver Gaard havde sin Aften. 
Min Fødegaard, der var den nordligste af de to østerste, 
havde altid Bindestue Lørdag Aften, og den Aften sluttede 
Arbejdet en Timestid tidligere end sædvanlig, det var gam
mel Regel, for saa skulde der være lidt Morskab bag efter. 
Fra de andre Gaarde mødte undertiden Manden ogsaa, men 
altid Karlen og Pigen og Børnene fra 10—12 Aars Alderen 
og opefter. Konen blev derimod som Regel hjemme, ihvert 
Fald, hvis der var Smaabørn.

Naar Folk var samlet i Bindestuen, maalte tre—fire af 
de bedste Bindere Garnet af; de favnede det paa Bordet, vendte 
Bunken og hængte Garnet op paa en Krog i Bjælken eller 
paa en indslukken Madgaffel med en halv Tomme mellem 
Flejnerne. Saa satte to sig paa Bænken og andre to paa 
den løse Skammel, hvert Par paa hver sin Side af Bordet, 
og nu strikkede de løs.

Der blev ikke egentlig holdt Hvil de fem—seks Timer, 
Strikningen stod paa. De fik lidt 01 eller Mælk at drkike, 
og var der bleven bagt i Gaarden, vankede der Kringler til.

Konen kartede og spandt, Manden og Karlene sad og 
snoede Halmsimer til Kurve og Maatter. Der var det hjer
teligste Sammenhold og Venskab. Baade gamle og unge 
fortalte Historier, Pigerne sang, mest Viser, glædelige og 
bedrøvelige mellem hinanden, mest fortællende Viser med 
mange Vers. Den ene lærte Viserne af den anden, bare 
ved at høre dem; de levede fra Slægt til Slægt i mundtlig 
Overlevering. Nogle af Viserne var gamle Folke- eller Kæm
peviser. Jeg mindes Viser som: »Det haver saa nyligen 
regnet« og »I Bergen udi Norge, der var jeg barnefod«, eller 
»Min Fader var en fattig Linnedvæver«.
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Man blev aldrig træt af at høre de samme Viser Aften 
efter Aften. . . . Naar Binderne saa kom til, at se paa Klok
ken, at den var mange, brød de brat op og gik hjem, hver 
til sit. Pigerne skulde jo malke.

Lørdagsfestlighederne bestod i, at der blev læst op, f. 
Eks. af Sten Blicher, eller i forskellige Lege, som Blindebuk, 
og af og til lidt Dans, hvortil min Fader spillede Klarinet 
og min Broder Violin. Der blev danset baade Svibsk, Fire- 
trit og Totur eller Tretur samt Firetur, Kontradans og Top
pehøne. En Timestid eller to varede Morskaben, Spiritus 
blev der aldrig nydt, alting gik sømmeligt og ordentligt til.

H. P. Hansen meddeler følgende:
Trøstrup fortalte mig (5. Juli 09), at Degnen i Vildbjerg 

ogsaa var Degn i Timring, og han var i Familie mjed Degnen 
i Borris. En Dag laante Vildbjerg-Degnen en Hest af An
ders Trøstrup for at ride over til Borris-Degnen, hvor han 
vilde laane de mje Salmebøger. Men det var for tungt og 
haardt for Hesten — den knækkede Ryggen og maattc kores 
hjem. Idet Vognen kørte ind i Gaarden, rakte el af Hestens 
Ben saa langt ud, at det slog en Kant af Muren, og derved 
fandt man en Lybskskilling, der sad i Bankerotten. Trø
strup mindes det fra sin Drengetid.

Najbjerg.
Najbjerg By var den største i Sognet næstefter Birkmose. 

Byen laa lige nord for Vasen eller Landevejen, og Else Færch 
og andre gamle siger, at oprindelig var der 3 Gaarde i Naj
bjerg, men de 2 Mænd boede under samme Tag. Til Byen 
hørte et mægtigt Jordstykke, som strakte sig rundt om Byen.

Forleddet til Navnet Najbjerg er nok det eneste i Lan
det. Hvad betyder det da? Derom har jeg hørt mere end 
én Forklaring. I gamle Dage skrives Bynavnet somme Tider 
Nadbjerg. Det vil sikkert sige Narbjerg, altsaa Byen norden 
(nar) for Bjerget. Bakken eller Bjerget Syd for hæver sig 
over 50 Fod over Byen. Narbjerg er imidlertid ikke saa 
nemt at sige, Najbjerg er nemmere, og det er man da ogsaa 
sikkert hurtigt gaaet over til at kalde Byen, men Skrift
sproget vil jo ofte ændre de gamle Stednavne.

Ved Aar 1500 har Eline Gøye ejet Najbjerg. Under Uld- 
bor-rig Herred staar: Norden Bierg y Tymering Sogen: Pouill, 
3 Pund Smør, 1 Skousuin. Seuren Olufzøn, ibidem, 3 Pund 
Smør, 1 Skousuin.

(Eline Gøyes Jordebog S. 340).
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Da har der næppe boet mere end de 2 Mænd i Najbjerg. 
Naar Byen lier kaldes Nordenbjerg, viser det godt nok, at 
det er Byen norden for Bjerget; men i Folkemunde har 
Byen sikkert ogsaa den Gang heddet Najbjerg.

1688 nævnes i Matriklen 2 Mænd i Najbjerg: Jens Laust- 
sen og Christen Christensen. De har lige meget Hartkorn, 
nemlig hver 6 Tdr. 6 Skpr. 1 I?dkr. 1 Alb. De er begge Fæ
stere under Chr. Linde paa Møltrup. Der er næppe andre 
Mænd i Byen, som ejer Jord.

Ved Folketællingen 1787 er der 6 Familier i Najbjerg 
By og ialt 26 Mennesker. (Se Folketællingen).

Den 13. Maj 1792 faar alle 4 Mænd i Najbjerg tinglæst 
Skøder paa deres Gaarde, som de har købt af Chr. Linde. 
Alle Gaarde har lige meget Hartkorn, nemlig 3 Tdr. 3 Skpr. 
2 Alb. Men Prisen er der lidt Forskel paa: Niels Larsen 
giver 300 Rdlir., Niels Enevoldsen 344 Rdlr., Christen Chri
stensens Enke, Maren Tbom asdatter, giver ogsaa 344 Rdlr. 
og Christen Larsen giver kun 299 Rdlr. for sin Fæstegaard.

Paa Udskiftningskortet i Matrikelskontoret fra 1807 e-r 
aftegnet Grundplan af mange Huse i Najbjerg, ret planløse 
at se til ligger de, der gaar en Vej gennem den nordre 
Gaard, nu Nissens.

Ved Delingsplanen over Byen 1807 nævnes 4 Mænd, 
men de kan jo godt bo i 2 Gaarde. Men Jorderne deles ud 
til 4 Gaarde. De 4 Mænd er: Kristen Larsen, Niels Larsen, 
Niels Kristensen og Kristen Kristensen.

Men nu er man saa fornuftig, at man helt fraskiller en 
Fjerdedel af Jorderne i Sydøst, der vil saa Kristen Larsen 
flytte sin Gaard ud.

I lang Tid har der kun ligget én Gaard paa den gamle 
Byplads, nemlig Jakob Søbys. Rimeligvis har det nuvæ
rende Kjærgaard ligget i Søbys Have syd for Gaarden. Syd
vest for Søbys Gaard ses Tomten af den anden Gaard i 
Byen, som før var en Dobbeltgaard, maaske indtil de begge 
udflyttedes, man maa regne med at det er der, at der boede 
2 Mænd under samme Tag. Den ene Gaard er nu flyttet et 
Stykke i Sydvest for Tomten og paa den anden Side Lande
vejen; det er en smuk Gaard, nyopbygget efter en Brand.

Imellem de 2 gamle Gaarde eller 4, om man vil, var 
tæt nord for Landevejen et kraftigt Væld fra Bakken, som 
har givet rigeligt Vand til hele Byen. Endnu har Jakob 
Søby ikke andet Vand til Gaardens Brug, men det er ogsaa 
godt Vand, og det slaar rigeligt til, det kan ogsaa danne
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Springvand i Gaarden. Man kan vist godt gaa ud fra, at 
denne Kilde har været Skyld i, at Byen byggedes her.

1838, den 5. Januar, døde Maren Thomasdatter, født 
i Birkmose, Aftægtskone i Najbjerg og Enke efter Chr. Chri
stensen, 96 Aar.

1897, den 10. Maj, døde Parliculier Christen Poulsen af 
Najbjerg, fodt i Ulvborg 1812, 85 Aar. En kendt Mand.

1850 døde en Mand i Najbjerg af Kræft, 37 Aar.
1891 dode i Najbjerg Johan Holstein Jensen, født i 

Kjellerup 1822. Han var en kendt Mand og ejede Nissens 
Gaard i flere Aar.

Jakob Søbys Gaard er som sagt nu den eneste paa Naj- 
bjergs gi. Byplads. 1883 gik Gaarden til Auktion og købtes 
af Knud Nielsen, der gav lidt mere end Kreditforeningsgæl
den. Jeg regner Købesummen til 21,000 Kr., siger Knud 
Nielsen. Der var da godt 160 Tdr. Ld., men der var kun 2 
Køer og en 8 Kalve, 4 Heste, men den ene var blind, en 
anden tosset. Knud solgte Jord fra Gaarden for ca. 20,000 
Kr. 1906 solgte han Gaarden for 30,000 Kr. I kort Tid 
derefter havde Gaarden 3 Ejere. 1917 fik Jakob Søby Gaar
den, for 53,000 Kr. Han er fra Rind. Først paa Aaret 1925 
havde Søbys den store Sorg at miste deres eneste Søn, en 
ca. 20-aarig lovende Mand. Der er dog flere friske Døtre.

Gaarden ejes nu af Knud V. Nissen.
Nu er der omtrent 20 Ejendomme paa Najbjerg Mark, 

deriblandt flere gode Gaarde, spredte rundt paa Marken. 
Det er næsten ene nye Folk, der er kommen til Najbjerg 
de sidste 10 Aar.

Østligst i Najbjerg, nord for Vejen, tæt ved Bjerre Skel, 
boede i sin Tid Ove G rims trup (nu Jens Thomsen) ogsaa 
kaldet Ove Naj bjerg. Ove og hans Hustru dode begge 1901, 
hun i Maj, han 25. Aug. Hun var 60, han 68 Aar gi.

Konen hed Ane Margrethe Poulsen, født i Kjærgaard 
21. Aug. 1840. Hendes Bedstefader var den bekendte Bertel 
Skon. Forst var Ove gift med en Søster til hende.

Else Bjerregaard (Færk), som var Kogekone, fortæller 
herom: Ove Grimsirups Kone kunde for sin Død mærke, at 
hendes Mand snart vilde følge efter. Hun sagde engang, 
at hun nu vidste, at hendes Mand skulde komme godt hjem, 
men han skulde igennem noget svært og Ove blev glad, 
inden han døde. Han blev traadt af sin tro Hest og døde 
kort efter.

Else Bjerregaard siger: Somme siger, at der ikke gaar 
Varsler, men det gør der. Jeg kogte til Anes Begravelse,
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og der var en Uro i Huset om Natten, en Dør blev revet 
op med et Ruf, ind til hvor jeg og en Pige laa, og vi talte 
om, at her vilde ske noget. Det var altsaa Varsel for Man
dens Død.

En Søn af Ove, som hedder Marinus, solgte Fædirene- 
gaarden i Najbjerg for flere Aar siden og købte en Gaard 
i Hornborg ved Vejle, som han i Krigstiden kunde have 
tjent mindst 100,000 Kr. paa. Hans Kone er fra Vrigsted.

En Broder til Marinus, Peder Grimstrup, bor nu i Horn
strup. Han er en betydelig Mand, der har med meget at gøre.

Nordost for Najbjerg ligger Bormose og Bojrmoskilde 
m|ed nogle bebyggede Steder. Tæt ved er Bjaankjær (Bjørne
kær) under Møltrup. For ca. 150 Aar siden boede deir en 
Mand i Vægermosehus ved Navn Luchas Johansen.

Kjærgaard.
Poul Tiphede sagde, at Kjærgaard nok i sin Tid havde 

ligget oppe i Najbjerg By, somme andre mener ogsaa dette. 
Andre tror ikke derpaa, idet de beraaber sig paa gamle 
Folk, som ikke har hørt om, at Gaarden skulde have lig
get andre Steder, end hvor den nu ligger.

Af hvad der er skrevet om Najbjerg vil man se, at Gaar
den virkelig engang laa oppe i Najbjerg By, her laa den da 
Najbjerg udskiftedes 1807. Det var et klogt Greb, mian 
gjorde, da man under Udskiftningen bestemte sig til at 
flytte Gaarden ud paa Kjæragrene, som allerede nævnes 
1688. Her kom Gaarden til at ligge udmærket paa sin Mark.

Det var altsaa Kristen Larsen, der 1807 fik Marken her
ude udlagt som sin Fjerdedel af Byens Mark. Der fortæl
les, at Bertel Skou har bygget Kjærgaard, og det er vist 
rigtigt nok. 27. September 1811 viedes i Timring Bertel 
Christensen Schou og Margrethe Christensdt. i Najbjerg.

Der er fortalt, at Bertel Skou vist har været Skytte paa 
Møltrup, og passer dette, er det jo let at forslaa, at han er 
bleven kendt med en Pige i Najbjerg.

1813 ses det, at Bertel Skou bor i Kjærgaard.
Det er altsaa over 100 Aar siden Kjærgaard byggedes. 

Stuehuset maa da have været meget flot, og efter Poul Tip
hede sagde Folk, at man nok kunde se, hvor Sognefogden 
boede.

Den nuværende Ejer, Peder Kjærgaard, har lagt Tegl
sten paa Stuehuset og 1924 ombygget begge Fløjhusene, tid
ligere har han ombygget Agerumladen. At hente Tømmer 
i Horsens tog 3 Dage, det kan Peder Kjærgaard fortælle om.
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Kjærgaard har ca. 100 Tdr. Land dyrket Jord og ca. 100 
Tdr. Ld. Hede. Den gamle Jord er god, især paa Bakken. 
Der er forresten mange der siger, at Jorderne i Najbjerg 
er de bedste i Timring.

Kjærgaard har en meget smuk Beliggenhed og er en 
af de kønneste Gaarde i Sognet. Stuehuset ligger i Øst. 
Jorden har godt Fald i Øst, og der er god Udsigt fra Gaar- 
den, undtagen i Vest, thi her ligger den ind mod Najbjerg- 
bakkens østre Ende, der her er paa Højde med Laden. 
Gaarden ligger altsaa godt i Læ for Vestenvinden.

Bertel Skou var en betydelig og dygtig Mand. Han 
skal være den første, der fik Landhusholdningsselskabets 
Sølvbæger. Bertel (Battel) var Sognefoged og meget andet. 
Han var saaledes god til at dreje, og han hentedes, naar én 
fik Benbrud, og der siges, at han altid havde Held med 
sig, han spjælkede Bruddet, og det groede godt sammen. 
Han var en udmærket Skytte, kunde saaledes ramme en 
Daler saa ofte man smed den op i Luften.

I Bertel Skous Tid var Møltrup og Trøstrup i deres Kraft, 
og Ejerne og Mølleren i Grimstrup kom ofte til Kjærgaard. 
Bertel kørte da ofte med dem ud i Heden paa Jagt. Han 
havde engang en stotr Hund, som han holdt meget af. Da 
den døde, blev der digtet en Sang om Hunden, hvis forste 
Vers lød saaledes:

O Varian, du var en Hund for alle Hunde.
Din største Lyst det var i Heder, Moselunde 
at spore Harer op og vise Fugle ud, 
og naar de saa fløj op, da fældes ved et Skud.

Digtet hang i mange Aar i Glas og Ramme i Kjærgaard. 
Hunden blev begravet ved et Æbletræ i Haven. Der var 
Ramme om Graven. (Fru Mohrsen).

Om Bertel Skous og Hustrus Død melder Kirkebogen:
1855. Død 26. Septbr., begr. 3. Okt. Berthel Christensen 

Schou, Aftægtsmand i Kjærgaard, født i Idom Sogn, 75 Aar.
1859. Død 26. Maj, Margrethe Christensdatter, Afd. 

Grdmd. Berthel Christensens Enke. Aflægtskone i Kjær
gaard, f. i Najbjerg, 72 Aar.

En Datter af Bertel Skou, Mette Bertelsdatler, blev gift 
med Poul Chr. Sørensen, og de ejede Kjærgaard. Poul dode 
12. Aug. 1896 som Aftægtsmand i Kjærgaard, 93 Aar.

Derefter deres Søn Peder Krogstrup Poulsen, som nu 
er død for et Par Aar siden. Hans Hustru er fra Birkmose 
og lever endnu.
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Peder Kjærgaard.

Deres Søn, Peder Poulsen Kjærgaard, ejer nu Gaar
den. Hans Kone, Marie, er en Datler af afdøde Anders 
Østergaard i Egbæk i Novling.

Peder Kjærgaard har 50 Kreaturer.

Øster Kjærgaard
er bygget for en 60 Aar siden og udskilt fra Kjærgaard. Det 
er en mindre, men god Gaard, der drives udmærket (ligesom 
den gi. Kjærgaard) af J. P. Jørgensen, der er fra Sonder 
Meldgaard i Birkmose, lians Kone er fra Ahle.

Gaarden bar flunkende nye Bygninger. Stuehuset op
førtes 1925, samme Aar, 22. Juli, brændte de 3 Udhuse, som 
forresten nylig var byggede.

Helligkilden.
Paa Sydsiden af Najbjerg Bakke, lidt vest for Kjær

gaard, har været en hellig Kilde, ret højt oppe paa Bakken. 
For godt 10 Aar siden vældede Vandet frem af den og havde 
Afløb mod Syd. Kildens Omfang var en Snes Alen i Dia
meter; udenfor var Jorden sund.
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Peder Kja^rgaard har drænet Helligkilden, saa den ikke 
mere rinder, men i vandet Vejr kan Hestene gaa i Biode 
her, da kommer Vandet alligevel frem.

Da Peder Kjærgaard plojede ved Kilden, stødte han 
paa nogle store Sten, som nn ligger hjemme ved Gaarden; 
de maa have været kort til Kilden, thi Peder siger, der er 
ikke Sten i Bakken.

Fra Helligkilden er laget Vand til Dobevand i Timring 
Kirke. Her skal ogsaa være gravet Torv at putte syge Børn 
igennem. For ea. 50 Aar siden blev et Plejebarn et Sted 
fra vasket i Kilden. Den er maaske brugt liere i nyere 
Tid, men da el det sket hemmeligt.

Fra Bjerregaard Kjær ost for Kjærgaard havde en hoved
los Hest sin Gang i Vest; den havde sin Gang, hvor Kjær
gaard sulen byggedes, og da det skete, kunde man ikke 
holde den midterste Skorsten oppe, thi Hesten gik sin gamle 
Vej og det blev lige over denne Skorsten. Om den nu havde 
sin Gang hen til Helligkilden, som ligger i Retningen.

Paa Kulioj (Pughoj) paa Najbjerg Mark kom hver Aften 
ved Solnedgang 3 Nisser med rode Luer op, fortalte den 
gamle Mand i Kjærgaard. I Ungkarlebjerg vest for Kjær
gaard er begravet 3 unge Rovere; de fangedes i Najbjerg, 
sloges ihjel og begravedes i Ungkarlebjerg, deraf Navnet paa 
Bjerget, som ligger paa Jakob Sobys Mark. Man ser 3 Grave, 
de to i vestre Ende og én i ostre. Det passer, siger den 
gamle Mand.

Paa Najbjerg Mark er ogsaa Kjællinghøj og Kjælling 
Eng. Her er ogsaa Klinkeng og Ungkarlsvad Agre. Paa 
Najbjerg Hede, langt i Vest, ligger Ellenshøj. Det er Navn 
paa en Ejendom, ca. 75 Aar gammel.

Feldbjerg.
Gaarden Feldbjerg ligger ejendommeligt ved Sonder

bæk mellem Vildbjerg og Timring, som lober ud i Rødding 
Aa, og denne Beliggenhed har givet Gaarden Navn, idet Fel 
eller Feid betyder Vadested.

Vest for Feldbjerg er en hel opstemt Mølledam at se 
til, men for 100 Aar siden korte man gennem Bækken, hvor 
nu Dæmningen er. Og Vejen gik den Gang, mærkelig nok, 
ost om Gaarden og vringlede om til Vadet.

Det var Bertel Skou i Kjærgaard som fik sat igennem, 
at Dæmningen kom. Han var jo Sognefoged og Lægdsmand 
og korte ad Feldbjerg, naar han i den Anledning skulde til 
Holstebro til Session. Kommunen skulde befordre ham gra-
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tis. Battet huede ikke den Kørsel gennem Vadet. Imidlertid, 
Folkene i Feldbjerg kunde ikke lide denne Dæmning og 
havde engang kastet en Rende over den. Manden og Sønnen 
i Gaarden var tilstede, for at møde Bertel, men denne jæv
nede Renden og gav Feldbjergmanden en ved Hovedet, saa 
skulde Sønnen heller ikke have mere sagt. Men altsaa, ca. 
100 Aar er Dæmningen. Det viste sig imidlertid, at Opstem- 
ningen af Vandet havde sin Interesse for Feldbjerg. Nu 
ledede man Vandet ind i Husene, og siden lavede man en 
lille Vandmølle til eget Brug og somme Tider ogsaa til 
Naboernes. Man ser endnu det gi. Møllehjul ligge der uden 
for. Den nuv. Ejer har Turbine paa 6 Hestes Kraft, der 
trækkes af Vandet; mien det er slet ikke saa nemt at holde 
Sagerne i Stand. Rotter og Muldvarpe kan godt lede Van
det ad andre Veje end som Meningen var. Der tærskes, 
males o. s. v. ved Vandkkraftcn. Før fremstilledes der ogsaa 
elektrisk Lys.

Den gi. Mølle er nok ikke mere end 60 Aar gi.
Feldbjerg er en gammel Slægtsgaard, det kan Kræ Nybo 

fortælle øm. GI. Jens Feldbjerg var det nok, som drev Gaar
den op. Sønnen, Christen Jensen Feldbjerg, gift Aftægts- 
mtod i Feldbjerg, døde 4. Febr. 1880, 83 Aar gi.

For ca. 30 Aar siden kom Gaarden ud af Slægtens Eje 
og havde derefter flere Ejere. For en halv Snes Aar siden 
blev den købt af nuv. Ejer, Ole Vium fra Nissum. Prisen 
var ca. 80,000 Kr. Oprindelig var der en 500 Tdr. Land til 
Gaarden med den Hedelod, som laa vest for Helmosedal ved 
Omme Skel. Denne Hedelod er solgt, og til Hedeselskabet 
er solgt 100 Tdr. Land, men endnu er der flere Hundrede 
Tdr. Land til Gaarden, ca. 100 Tdr. Ld. er under Plov, og 
her er ret gode Jorder. Nord for Bækken i Vildbjerg Sogn 
er en lille Englod tilhørende Feldbjerg, det skal være en 
Faddergave.

Feldbjerg er nyopbygget efter en Brand.
Ved Feldbjerg gaar der lidt Spøgeri.
Kræ Nybo fortæller:
Det var nøk Jens Feldbjerg, der kom paa Aftægt og 

fik sig en ung eller yngre Kone. De boede sydøst for Gaar
den i et Hus. Den unge Kone kunde ikke enes med Folkene 
i Feldbjerg. Nu, Jens F. dør, og hans Kone gaar ned til 
Gaarden: De kunde da ikke have Jens liggende paa Lang
halm — hun havde saa lidt Plads til ham. Det fik hun 
Lov til. Men saa snart det var gjort, sagde Enken, at nu 
kunde de beholde ham saa længe de vilde, hun havde haft
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ham længe nok. — De maatte saa købe Kiste og sørge 
for, at han blev begravet. Det er vel benved 100 Aar siden.

Min Bedstefader i Feldbjerg gemte et Sæt Brændevinstøj 
i en Rævegrav paa Jenboj i Vesi, men kunde senere ikke 
finde det, maaske blev det taget.

Kr. Nybo og Hustru

bor paa Feldbjerg Mark syd for Gaarden. Hans Fader, som 
var fra Feldbjerg, byggede Stedet Nybo for ca. 70 Aar siden. 
Han fik bjemmlefra det meste af Marken (en Del er købt 
fra Najbjerg), ialt ca. 60 Tdr. Land og 2 Koer. I Førstnin
gen avlede ban saa godt som intet.

Gaarden ligger bojt og godt i Læ af en Bakke i Vest, 
der er beplantet.

Kr. Nybo fortæller godt men gaar daarligt; han lider 
meget af Gigt.

Tiphede.
Tipbede eller Teppi, som gamle Folk siger, er et mæg

tigt Jordstykke vest for Skovbjerg Aasen. Oprindelig har 
der vist hort flere Tusinde Tonder Land dertil, senere næv
nes 2400 Tdr. Ld. For Fællesskabets Ophør har vel baade 
Helmusdal og Moltrup Hede bort dertil.

Her paa denne mægtige Flade laa kun én Gaard, den 
nuværende Nørgaard, hvor Niels Flytkjær bor.
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At Nørgaard bar været den oprindelige Gaard herude, 
ses særlig af, at alle gi. Veje fra Øst gik over Tohøje og 
stilede mod Nørgaard. Gaarden laa altsaa ved Ringkøbing- 
vej, men siden flyttedes Vejen i Nord og gaar nu over 
Trehøjene.

Ved Nørgaard var flere Driftsveje med Diger ud i Mar
ken, det siges, at Niels Flylkjær har jævnet hele tre Drifter.

De 2 Mølledamme vidner ogsaa om, at Nørgaard er den 
oprindelige Gaard.

Siden kom Søndergaard i Forgrunden; de var bed,re ved 
det der.

Nørgaard nævnes 28. Juni 1480 i GI. jydske Tingsvid
ner S. 5, Linie 16. Ved Aar 1500 boede her en Mand ved 
Navn Christen Sommersøn, som skyldte den kongelige Lens
mand Niels demensen 10 Mark for Faldsmaal og anden 
Gæld. 1543 nævnes Per Christensen i Typhie. 1575 tilhørte 
Gaarden Herremanden Laurits Gron paa Tanderup. Og 1699 
ejedes den af den rige Christen Linde, som da ogsaa ejede 
Møltrup.

Man kalder endnu Gaarden Tiphede Hovgaard, fordi 
der engang har været gjort Hove til den, men naar man 
deraf har villet udlede, at det har været en adelig Gaard, 
er man sikkert paa Vildspor. Men Hovbonderne paa Mol- 
trup har vel af og til udfort Hovarbejde i Christen og Niels 
Lindes Tid, og det har jo nok været Grunden til Navnet.

Poul Tiphede fortalte, at i gi. Dage var der 2 Mil til 
Naboen i Unstrup (Vognsirup) i Vinding og ligeledes 2 Mil 
til Barde, der var ingen Beboere imellem. Gaarden skal 
være brændt 1806. I gi. Dage søgte man at trække løs- 
gaaende Kreaturer til sig ved at strø godt. Et Sted ved 
Gaarden laa Kreaturerne op til Tagskægget. Der blev en 
Gang talt 119 Kreaturer (Hoveder) ved Tiphedegaard.

Man trængte jo til Gødning, det var af den Grund, at 
man søgte at faa Kreaturerne til at ligge ved Gaarden.

War æ For indd? spurgte man Hyrdedrengen. — Jo, 
det troede han nok, for han kunde ikke faa Døren op. Faa
rene laa altsaa hen for den, Tegn paa, at der var mange; 
Tal paa dem kendte man næppe.

Ifølge Markbogen paa Matrikelskontoret kan der 1683 
til Teppegaard avles 50 La\s Moselio og gra\sses 40 Hoveder. 
Det er mere end til nogen anden Gaard i Sognet.

Som vi har set, blev Gaarden ved Udskiftningen 1807 
udskiftet i 2 Ejendomme. Paa Udskiftningskortet paa Ma
trikelskontoret fra den Tid er Bygningerne aftegnede. Nør-
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gaard er en stor Gaard med 4 ikke sammenbyggede Længer. 
Den nordre Længe er vist Stuehuset, det ligger skævt for 
de andre.

Henne hvor nu Sondergaard ligger, ser man i 1807 et 
kroget Hus og vist et Stuehus i Syd, intet Østerhus og ingen 
Have. Stedet er vel da nylig hygget.

Poul Thomsens Fader, Thomas Jensen, der var fra Tou- 
strup i Vinding og Farbroder til Professor og Biskop Peder 
Madsen, kohte Sondergaard i Tiphede 1832. Han var den

Poul Thomsen og Hustru.

højestheskattede i Timring med 8 Rigsdaler aarlig, det syn
tes han var for meget.

1864 hyggede Thomas Jensen Østergaard til Sønnen 
Alexander Thomsen, der dode for nylig, Sonnen Peter N. 
Thomsen har nu Gaarden.

Thomas Jensen dode i Sondergaard 29. Aug. 1882, 76 
Aar. Hans Hustru, Petronelle Svenningsdatter, døde 24. 
Feh,r. 1891, 84 Aar.

1871 afstod Thomas Jensen Sondergaard til Sønnen Poul 
Thomsen, som blev en kendt Mand i Sognet. Han var en 
Tid Sognefoged og 15 Aar sad han i Sogneraadet. Poul 
Thomsen var en udmærket Fortæller. Bl. a. har jeg hørt
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liam fortælle, at for godt 100 Aar siden kunde somme navn
givne Mænd have købt deres Ejendomme eller udbetalt deres 
Gæld for et Par Heste eller Kreaturer, men de syntes jo, 
at den lille Gæld, de havde, kunde ikke trykke haardt, og 
kort efter maatte de gaa fra Gaarden af Armod. P. Speg- 
bjerg i Aulum kunde for godt 100 Aar siden have solgt en 
broget Hest og betalt Gælden paa Spegbjerg. Siden blev 
Gaard og Hest solgt ved Auktion, og begge Dele kunde ikke 
dække Gælden.

1913 flyttede Poul; Thomsen til Bæktoft ved Timring 
Kirke, hvor han døde 8. December 1921, nær 76. Hans 
Hustru, Sidsel Marie, der var fra Rindom, døde pludselig 
14. Juli 1922, 71 Aar. gi.

Søndergaard brændte 1915 og blev nyopbygget. Den 
ejes nu af Axel Kjær, en Broder til Dommerfuldmægtig 
Kjær i Herning. Gaarden har over 500 Tdr. Ld., ligesom 
hver af de andre 2 Gaarde.

Sydvest for Nørgaard er 2 sammenhængende Mølle
damme, som før har været dybe. Tilløbet kom fra Helmus- 
dal. Det var jo natten nødvendigt for den afsides liggende 
Gaard selv at kunne male sit Korn. Af Mølleværk eir der 
ikke det mindste at se,' saa man ved slet ikke, hvor længe 
det er siden, her har staaet en Mølle.

Ved Nørgaard var æ Møllgroff, som det ikke altid var 
nemt at komme over, naar vi gik i Skole, siger Maren Mohr- 
sen. Man ser endnu Møllegrøften, men for det mjeste er 
der ikke Vand i den nu.

Et godt Stykke i Øst herfor har i nyere Tid staaet en 
Vejrmølle. Højen, hvor den stod, er der endnu. Alexander 
Thomsen skal have nedlagt den; han fik nok for meget til
gode hos Folk.

Marknavne i Tiphede.
Skouberg Bakke. Tiphede Lund. Mikkelborg Buske. 

Hugormebakke i Sydost. Laumose. Bindesbøl Eng. Trætte 
Mose. Hvid Mose. Langmose. Trond Lukke. Skatterhøj 
i Nordost. Rødsandshøj. Rødsanddam. Hulmose. Bryn- 
ningshoj i Skel i Nord. Ræve Mose. Hellemose Dal nord for 
Ringkøbing Vej; denne er 22 Al. bred, Vejen til Vognstrup 
12 Al. bred.

Her er selvfølgelig udmærkede Jagtdistrikter, hvad de 
gamle Jægere kan fortælle om. De Gange jeg har været 
herude, har jeg altid set Harer, Urhøns og Agerhøns. Og 
Mikkel Ræv holder naturligvis ogsaa til herude.
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Ved 1860 skød Peder Tiphede fra nordre Gaard en Ræv, 
men da den ikke var helt død, vilde han slaa den ihjel med 
Bøssekolben. Skuddet gik imidlertid af og dræbte Manden.

I Tiphede skal der kunne vises flere Agre fra gi. Tid, 
der er gaaet i Lyng.

Det der særlig mangler i Tiphede er Mergel; den største 
Del af Jorden er god nok. Da Bredkær Mergelhane gik 
herud, blev meget merglet med gode Resultater.

Egekrat med gi. Veje øst for Tiphede Kirke.
Ved Professor A. Oppermann.

Tiphede er interessant ved sine Egekrat. Ikke ret langt 
øst for Gaardene er der ikke saa lidt Krat; Træerne er ret 
høje i østre Side men rene Dværge i Vest; det er mærkeligt, 
at saa stærkt et Træ ikke bedre kan taale Vinden.

Et langt Stykke sydøst derfor ved Adelvejen har vi æ 
Luund eller Dyrehaven, et Krat paa ca. 10 Tdr. Ld., i hvil
ket der findes en mægtig Mergelgrav, men nu skal der være 
ca. 12 Alen til Mergelen, saa nu graver man ikke Mergel her.

Omkring dette Egekrat gaar en mægtig Groft eller Kanal, 
mindst 2 Alen dyb og mindst dobbelt saa bred, og fra Be
gyndelsen har den jo været betydelig dybere. Ind mod



—170 —

Egelunden er altsaa en ikke ubetydelig Vold. Baade paa 
Volden og i Kanalen staar der Ege, naturligvis efter fal
dende Agern. Kanalen er ikke gravet for Vandafledningens 
Skyld, thi Jorden er sund i Forvejen.

Hvorfor er dette store Arbejde gjort, og hvor længe 
er det siden det er gjort, og hvorfor kaldes det Dyrehaven? 
Ja det er noget, man har spekuleret paa i mange Herrens 
Aar, og lige vidt synes man at være. I Udskiftningen kaldes 
det Lunden.

Naar jeg har gennemgaaet noget paa Arkiverne, har jeg 
gerne haft Sagen i Tanke, men aldrig har jeg fundet noget 
herom.

Jeg gætter paa, at det er den driftige Niels Linde, der 
har ladet Indhegningen udføre, enten det nu har været 
for at skærme Lunden for losgaaende Kreaturer eller for at 
holde Vildtet indelukket. Det har vist en Tid været moderne 
at have Dyrehaver ved Herregaardene da især. Paa Lergrav 
skal der saaledes have været Dyrehave vest for Gaarden.

Man kan vist ikke godt tænke sig, at saadan en Vold 
og Grøft har kunnet holde Vildtet inde; havde man den 
Gang haft Pigtraad, var det en anden Sag.

Det ligger nær at antage, at Hovbønderne har kastet 
Kanalen og det har taget lang Tid; og det er maaske Grun
den til, at Gaarden fik Navnet Tiphede Hovgaard.

Herude har der jo altid været talt meget om Poul Thom
sens Fætter, Professor og Biskop P. Madsen fra Toustrup 
i Vinding. Poul Thomsen sagde, at P. Madsen og Præstens 
Søn i Felding, Niss Hansen (siden Tømmerhandler i Her
ning) læste sammen i København, men Niss Hansen kunde 
ikke nær klare sig.

Peder Andersen fra Timring, søm i flere Aar boede i 
Herning, fortalte: A tjent i Vej vad i Vinding i 3 Or. A gik 
i Skole med P. Madsen fra Thoustrup. Peder Madsen legte 
aldrig med vi andre Børn, men han vilde gerne fortælle 
for os. Da han var 10 Aar kunde hverken Degn eller Præst 
lære ham noget.

Naar han kom hjem fra Kirke, kunde han fortælle hele 
Prædikenen eller nedskrive den.

Niels Chr. Mohrsen tjente 8 Aar i Toustrup. Han har 
tit hentet P. Madsen, naar han var hjemme. P. Madsen var 
meget jævn, han kom tit ud i Karlekammeret for at for
tælle for os.
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Helmosedal.
Nord for Tiphede har vi æ Helmusdaal, som har Navn 

af, at her gaar en hovedlos Hest eller Helmus. Ordet er jo 
godt kendt ogsaa i Nutiden. Bliver man gnaven paa en 
Hest, siger man f. Eks.: Ka du no go ornlig, din gammel 
Helmus! Ordet betyder en gammel mager, udlevet Hest 
(Helhest).

Hesten skal særlig holde til ved den gamle Stenkiste 
ved Adelvejen. Engang ved Aftenstid kom en Mand fra 
Havet med et Læs Fisk. Den hovedløse Hest tog baade Hø 
og Hakkelse fra Manden, da han vilde bede her.

A ku lig kom øwer æ Bond herr, siger Maren Mohrsen, 
naar hun skulde til Skole i Thomas Jensens Fredestue i østre 
Ende af Stuehuset, som da laa miod Syd, det der brændte 
laa i Nord.

Helmusdal er ikke ret dyb, den gaar i Syd og Nord. 
Gennem Dalen har gaaet en Bæk, der er en af Begyndel
serne til Abildaa, men det er ligesom Jorden her hæver 
sig og Bækken bliver tør.

I et Sted paa Nørgaard Mark bør Kjeld Mohrsen, en 
Søn af Maren og Niels Chr. Mohrsen. Stedet hedder Lønne- 
bjerg. I Oktober 1926 blev han udnævnt til Sognefoged 
i Stedet for Niels Flytkjær i Tiphede.

Helmusdal m. m. er det Jordstykke, som Bjerregaard 
fik udlagt ved Udskiftningen i 1897, se under Bjerregaard.

Ude nordvest i Sognet er der en meget interessant Na
tur med dybe Kløfter og høje Bakker.

Som Skel mellem Timring øg Vildbjerg og Omme har 
vi Bjergbækken Terkelsbæk, der er meget vandrig og med 
sit store Fald haster imod. Vest. Et Sted i Bækken ligger 
en stor, firkantet Sten, der er jævn foroven.

Det var den 8. Sept. 1926 jeg var der; da kunde man 
lige staa paa Stenen uden at blive vaad.

Stenen er af stør Vigtighed, thi den gør Skel mellem 
3 Sogne: Timring, Vinding og Nørre Omme.

Stenen blev lagt her 1543, altsaa for ca. 400 Aar siden. 
(Storg. Pedersen: Ulfborg Herred S. 2).

Tæt ved Terkelsbæk laa Katrinebjerg, der saa ud som 
da Lynet slog ned her 1861. Stedet brændte for Resten 8. 
Oktober 1926, men lige nord for var der opført en ny Gaard, 
saa det gamle Sted skulde have været nedrevet.

Katrinebjerg, opnævnt efter Maren Mohrsens Moder Ka
trine, var et ejendommeligt Sted at se til. Det blev bygget 
her paa Heden 1852 og var opmuret af baade brændte og
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ubrændte Sten. Da det brændte 1926 saa det ud, som da 
det blev bygget 1852, siger Maren Mohrsen.

I min Skoletid omkring 1870 boede der i Ørre Kirkehus 
en Mand, der hed Søren Lonnebjerg, fordi han i mange 
Aar havde ejet Lonnebjerg i Sinding. Han havde 5 Døtre, 
de 3 af dem bosatte sig, da de blev gifte, herude paa Bjerre- 
gaards og Najbjerg Hede nord for Helmusdal. Jorden var 
jo meget billig. I Katrinebjerg boede Mette Katrine, gift 
i Lonnebjerg 4. Oktober 1851 med Poul Chr. Nielsen fra 
Haursnap i Sinding. (En Datterdatter af Mette Katrine blev 
gift i Lonnebjerg bestemt 60 Aar efter, nemlig 4. Okt. 1911). 
De købte ca. 100 Tdr. Ld. Hede her, som de opdyrkede, endda 
Manden var Skrædder. Der var god Mergelfangst lige ved 
Stedet, det hjalp jo svært.

De to andre Søstre boede i Nyborg og Ellenshøj i Nær
heden.

Natten mellem den 7. og 8. Juni 1861 slog Lynet ned 
i Katrinebjerg. 2 Børn; 7 og 5 Aar, dræbtes paa Stedet, 
begge begravedes 12. Juni. 28. Juni døde den tredie Dreng 
paa Grund af det samme Lynnedslag.

Det er Kirkebogen og Maren Mohrsen, som fortæller 
dette. Jeg har endnu Ar paa Kroppen efter Nedslaget, siger 
Maren Mohrsen, som er født 1852 og var den ældste af 
Børnene, — og min Fader horte siden ikke saa godt. A 
løb uden Tøj paa hen til Naboens i Lille Feldbjerg, men 
jeg var meget ræd i de saakaldte Røverstuer og meget mørkt 
var det.

Lynet tændte ikke, men alt var molesteret, Dørkarmene 
udrevet osv. Vi havde 2 Stude og 2 Køer. Den ene Stud 
og den ene Ko laa dræbt, ligeledes dræbtes nogle Faar, 
og 8 Gæs laa døde, saa det var Tab paa alle Maader.

Min Fader gik omkring og syede, saa maatte min Moder, 
mens vi var smaa, passe det her hjemme. Værst var det 
med Vandet til Kreaturerne, det maatte hun hente ved Ter- 
kelsbæk, før der blev Mergelgrave i Nærheden. Hun brugte 
et Aag at hænge Spandene paa. —

Nord for Katrinebjerg er Orkokbak, hvor min Moder 
ofte hørte Urfuglene. En anden Bakke ved Stedet kaldes 
Saselbjerg. og her i Nærheden er Rævestuer med mange 
Rævegrave.

Den store Ulykke i Katrinebjerg vakte jo svært Røre 
og Deltagelse. Kirkegangen blev bedre, skønt vi havde jo 
en Mil til Timring Kirke, selv naar vi satte lige ind ad 
Najbjerg.
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Denne Begivenhed var vist ogsaa Skyld i at Mormonerne 
fandt her ud. 1862 regerede Mormonerne nemlig herude. 
Min Fader og jeg gik til Mode. Pastor Wernberg var derude; 
han blev heftig, kunde ikke klare sig. Min Moder, som var 
godt lært, kunde have hjulpet ham; hun tænkte ogsaa der- 
paa, men forholdt sig dog stille. Mødet holdtes i Ellenshøj.

Tre af mine Mostre rejste med Mormonerne.
4 Familier her fra Helmusdal og 1 fra Vinding rejste til 

Utah. Min Fader kørte med en Del af dem til Herning.
De blev døbt derved som den hovedløse Hest gik, der 

var meget Vand. Der var et Par Steder man døbte, det ene 
Sted kaldes æ Døvfont.

Vi fik aldrig rigtig noget at vide om, hvordan det gik 
dem, og nu er Sproget jo i Vejen.

Min Moder og en af hendes Søstre var særlig gode Ven
ner. Det blev da en Aftale mellem dem, at hvis de havde 
det godt i Utah skulde Signeten sættes under. Der kom 
Skrivelser, at de havde det godt, men dette Segl manglede.

Herude ligger Missionshuset Hebron. Chr. Mohrsen var 
Kasserer, da det byggedes 1896. I Huset findes 11 Marmor
tavler med Skriftsteder. Fru Mohrsen skrev til sin Broder, 
som var Apoteker i Broklyn, om han ikke kunde give noget 
til Huset. Han gav de 11 Tavler, og Skriftstederne er valgte 
af ham. Over Døren ind til Salen staar: »Som jeg elskede 
Eder, skulle og I elske hverandre. Johs. 13, 34«.

Nu er der altsaa bleven mange Beboere i Tiphede. Der 
er nemlig 2 Skoler; den nordre her i Helmusdal ser gammel
dags ud. Den søndre, som ligger paa Møltrup Hede, ogsaa 
kaldet Vesterheden, er mere moderne, den brændte nem
lig 4. August 1921, da Lærer Hansen var til Skolemøde i 
København.

Den 11. Maj 1928 jordedes paa Tiphede Kirkegaard un
der stor Deltagelse en af de Mænd, hvis Arbejde i den bar
ske Hedeegn har sat Spor, baade timeligt og aandeligt talt, 
nemlig Niels Christian Mohrsen, som siden 1910 boede i 
Herning.

N. Chr. Mohrsen har bl. a. plantet alt paa Tiphede 
Kirkegaard, og ved Ellenshøj var en pæn Have plantet af 
ham. Mohrsen gik i sin Tid jævnlig de 3 Mil til Holstebro 
med Smør og Æg; i Nærheden var jo ingen Købmand. Jeg 
kender dog bedst hans Enke Maren Mohrsen, som er en ud
mærket Fortæller og bor i Herning.

Herude i æ Helmusdaal boede æ Skjersant, som paa 
Grund af sort Kokarde var kommen til at bo her i et lille
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Maren og Niels Chr. Mohrsen.

Sted, som nu er nedrevet. Sergenten taltes der ikke saa 
lidt om, han kunde bl. a. digte Viser.

Maren Mohrsen kendte godt Sergenten, de 2 skiftedes 
til at gaa til Timring for at hytte Boger i Læseforeningen; 
begge vilde gerne læse.

Tiphede Kirke.
Tiphede ligger jo en Mils Vej eller mere fra Timring 

Kirke, saa det er ikke saa sært, at man herude tænkte paa 
at faa egen Kirke, især da Befolkningen voksede godt.

Maren Mohrsen siger, at i 30 Aar for Kirken blev byg
get, havde man arbejdet for den.

Poul Thomsen gav gratis Grund, og Torsdagen den 4. 
Maj 1900 nedlagdes Kirkens Grundsten af Provst Koch i 
Herning, der talte om »Guds Fortrolighed over mit Telt«. 
Koch havde den Dag bedt mig med derud; det var en inter
essant Tur over Trehojene, sagde han. Og den var i høj 
Grad interessant. Jeg var ikke for kommet den Vej og 
drømte jo ikke om, at jeg nogen Tid skulde komme til at
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skrive om Kirken og Egnen. Murer Ronnow, Herning, som 
havde bygget Kirken, var ogsaa med og bagefter spiste vi 
jo hos Poul Thomsen.

Den 27. Januar 1901 indviedes Kirken af Pastor Ny
holm, da Provst Gotzsche var syg. Pastor Thuesen indsat-

Tiphede Kirke.

tes som Præst og talte over Dagens Evangelium. Bladene 
melder, at trods Snevejret var Kirken propfuld. Det var jo 
en stor Festdag for Egnens Beboere.

Bagefter Fællesspisning hos Poul Thomsen.
Som man ser af Billedet er Kirken en Korskirke og

smuk er den at skue haade ud- og indvendig, men oprin
delig var der den Fejl, at Varmen drev op i »Hatten«. Derfor 
maatte dette Rum mures efter.

Flere Skriftsprog er malede paa Væggene.
Paa Alteret staar en 7-armet Lysestage, skænket af

Maren Mohrsens Broder i Sdr. Omme og indsat 15. Januar 
1928, som var 100 Aarsdagen for deres Moders Fødsel.
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I April Maaned 1929 fik Kirken et Orgel, som er skæn
ket af 6 Mennesker, nemlig Maren Mohrsen, hendes omtalte 
Broder Lawaetz Poulsen, Gæstgiver i Sdr. Omme, 2 af deres 
Søskende i Amerika, samt 2 Børn af Maren Mohrsen, som 
ogsaa er i Amerika. Orgelet er indsat den Dag, da Maren 
Mohrsens Fader kunde have fyldt 100 Aar.

Kirkegaarden har lune Plantninger, som sagt plantet 
af N. Chr. Mohrsen; flere Steder prøver Lyngen paa at 
erobre sin gamle Fædregrund tilbage. Kirkeklokken hæn
ger i en Træstabel. Paa Kirkegaarden er en god Brønd.
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Timring Kirke.
Det har været en interessant Tid i vor Historie, da de 

mange romanske Granitkirker byggedes, saadan omtrent fra 
11—1200. Om disse Kirker er der talt meget, ligesom vi nu 
taler meget om alle de nye Kirker, der er bygget her paa 
Egnen i vor Tid.

En stor Forskel er der dog paa Kirkebyggeriet den 
Gang og nu. Da lignede Kirkerne hverandre, der var kun

Timring gi. Kirke.

nogen Forskel i Størrelse efter Sognene. Nu synes alle Stil
arter at være gældende for de nye Kirker.

Timring Kirke ligger meget nordlig i Sognet, næsten 
ind imod Vildbjerg Skel. Alligevel, hvor skulde den ligge 
bedre for Sognet end paa Bakken her ved den gamle Korsvej.

Her kan jo ogsaa have været en gammel hedensk 
Offerplads.

Den gamle Kirke var paa Størrelse som Ørre eller Sin
ding Kirke og har oprindelig haft en udvendig Skal af Gra
nit (Kvadersten) helt op til Taget, men senere er den bleven 
svært forfalden; en stor Del af Kvaderstenene er bleven taget 
bort og erstattet med Mursten. Korbuen har været af Granit-
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sten som i andre Kirker, men de blev siden brugt i Vaaben- 
huset, antagelig 1773.

Kirken har haft Taarn, men det nedtoges i Højde med
Kirken i 1722 eller 23, og siden indrettedes i Taarnet en 
Herregaardsstol for Møltrup.

Døbefonten er af Granit med Rebsnoninger og sikkert 
den oprindelige. Ligeledes var der Stenalter engang, men 
Stenpladen er nu væk; Folk kan huske, at den stod i Vaa- 
benhuset, nu ved ingen noget om den.

Altertavlens Ramme var vistnok fra Christian den Fjerdes 
Tid. Billedet: Den velsignende Frelser, er malet af Anker 
Lund 1850, under dette var det gamle Alterbillede, som nu 
hænger i nordre Korsarm.

Alterstagerne er ret smukke men uden Prydelser.
Alterkalk og Disk er af Sølv og udvendig forgyldte. 

Kalken har paa Foden denne Indskrift: S. N. F. oven over 
Skakta vlfrisemes Vaaben, og S. K. ovenover Krabbeslægtens 
Vaaben, samt Aarstallet 1650. S. N. F. betyder Salig Niels 
Friis og S. K. betyder Susanne Krabbe.

Patellen har paa Randen følgende Indskrift: R. H. Linde. 
C. D. Leth. (Rudolf Linde og Hustru). 17. Januar 1760.

Kirkens Klokke hænger i Vestgavlen og bærer denne 
Indskrift: Soli Deo Gloria. Christen Linde. De latinske 
Ord betyder: Gud alene Æren.

Kirken solgtes fra Kronen til Laurits Nyboe, der 1749 
købte Tanderup i Snejbjerg. Af ham købtes den af Rudolf 
Linde, og siden har den tilhørt Møltrups Ejere, indtil A. P. 
Jensen solgte den, da den blev selvejende.

Første Gang Kirken vides nævnt er ca. 1325 i det gi. 
Pergamientskrift: »Ribe Oldemor«. Næste Gang er den nævnt 
1638. Der siges da, at Kirken af de Gamle er kaldt Set. 
Trap. Det er maaske den Helgen, Kirken er indviet til. 
Det lader imidlertid ikke til, at der er nogen, der kender 
denne Helgen.

I Viborg Landsarkiv har vi Kirkens 2 Regnskabsbøger 
fra 1647—1682, og de giver jo interessante Oplysninger om 
Kirkebygningen.

Timring Kirkes Regnskabsbog /647—53. *
1647. Indtægt:

Tiendekorn: Rug 4 Ørter, Byg 5 Ørter.
Jordskyld: Af to Timring Kirkeagre, som bruges til Kirke- 

gaarden, liggendes næst op til Møltrup Jord. Skylder 
aarligen til Kirken Penge 8 Rb. Sk.
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Koleje af 3 Køer:
Christen Nielsen i Nadberig en Ko 1 Rixort.
Jens Madsen i Feldberg en Ko 1 Rixort.
Mads Christensen i Tiphie en Ko 1 Rixort.

Faar leje af fire Faar,
som Jens Nielsen i Mosgaard haver 8 Sk. Rix.

Kvægtiende: Lam 3 — 12 Sk.
Kør 2 — 6 Sk.

Tiendepenge 1 % Mk.
Udgift:

Givet en Glarmester udi Holstebro for 2 ny Vinduer, som 
blev indsat i Altergulvet, og for de 2 Vinduer, der var 
at flikke og igen at indsætte udi Taarnet 7 Mk. 8 Sk. 
Givet for 2 Egestolper til den Vester Stette i Sebstrup 
20 Sk., for 2 Leider 1 Mk., for 4 Stryband 1 % Mk.

For 6 Egefjæl til et ny Port og til Tække over Stetten 4% 
Mk. For 2 Træer til en Ligbaare og Træ til Tremmer 
derudi 20 Sk., er til Hobe 9 Mk. 8 Sk.

1649. Givet Laurits Jensen i Gryde for 5 nye Bjælker hver 
15 Alen lange Stykket, og Vognleje fra Funder 6 Mil 
9% Mk. — 11 Dir. 3 Mk. 8 Sk.

For Spærer hver 11 Alen lange med Vognleje fra Funder 
5 Dir. 1 Mk.

For 3 Tyller nye Fiæl med Vognleje af 2 Vogne 6 Mil fra 
Funder 6 Dir. 1 Mk.

Fortinget med Christen Tømmermand i Albæk for 5 ny 
Bjælker at tilhugge og indlægge udi Kirken, de 4 næst 
Taarnet og den femte næst den østerste over Brixdøren, 
item for en Murremme at indlægge og for al Træværket 
over fem Fag næst til Taarnet at tilhugge og opsætte, 
item to gamle Spærer at bebinde med Hold og dennem 
at fastgøre, givet hannem til Kost og Løn eftersom han 
dertil var fortinget — 15 Dir.

Desuden en større Reparation af Blytaget.

1650. Eftersom Kirken haver haft to Agre næst op til
Møltrup Jord, haver Sky idet til Kirken otte Sk. Rix., hvilke 
tvende Agre ærlig og velbyrdig Fru Susanne Krabbe med 
Domprovsten ærlig og ve Ib. Mand Hr. Hendrich Langes 
Bevilling sig haver bevilget til Mageskifte og derfor i Stedet 
givet otte Agre liggendes yderst og vesterst paa Møltrup 
Mark næst vesten indtil hendes egen Gaards Ager og, Mark 
vedtager, to liden stakket Stykker som ligger uden for næst
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ind til Heden, hvilke otte Agre eragtes at kan skylde aar- 
ligen til bemeldte Timring Kirke — Penge % Rdlr. — og 
eftersom hendes Velbyrdighed for Belejligheds Skyld mere 
Jord haver givet ind igen bekommet og han det ikke i Fæ
ste og Brug vil have, skal den, nu eller herefter Mosgaard 
besiddendes vorder, den ene efter den anden nyde samme 
otte Agre for Fæste og for bem.te aarlig Afgift. —

Føres til Indtægt et Hundrede Tagsten som blev tagen 
af Vaabenhuset er solgt for — Penge 6 Mk. 4 Sk.

Kirkens Ornam enter:
1 Kalk og Disk af Sølv vejer 15% Lod, som velb. Fru 

Susanne Krabbe haver foræret til Kirken.
1 broget blaat Fløjels Messehagel.
1 gammel Messesærk.
1 Par Messing Lysestager, den ene er af velb. gode Frue 

foræret Kirken,
Disligest haver hendes Velbyrdighed foræret til Kirken 

et sort Ligklæde, som skal bruges over Liige, og gives af 
for hver Lig til Kirken 1 Mk.

1 Drej els Alterklæde.
1 Gradual.
1 gammel Kiste uden Laas.
1 Ligbaare.
1 Klokke.

1653. Givet Iver Murmester i Ringkøbing for den Søn
der Side paa Langerset saa vidt med Murarbejde fornøden 
gjortes og Kirken inden udi at kalke og Muren imellem 
Bjælkerne at opmure til Løn — Penge 14 SI. Dir.

Timring Kirkes Regnskabsbog 1654—82.
1654. Inventar.

1 Kalk og Disk af Sølv uforgyldt.
1 liden Kalk og Disk af Tin.
1 gi. blaa-rød Messehagel, 

o. .s. v.

1654. Føres til Indtægt som velb. Hr. Hovmester haver 
bevilget til Kirkens Reparations Fornødenhed af Stail (Sta
dil) Kirkes Penge 100 SI. Dir., af Vinding Kirkes Penge 
100 SI. Dir.

1 Binding i Taarnet repareret paa Tagværket.
Til fornævnte Taarns Tække er medgangen og forbrugt
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de 8 Tylter Fjæl forleden Aar blev indkøbt undtagen to 
hvilke kom til Kalktrug.

Bekostet paa Klokken at forforfærdige, som ganske var 
forda^rvet og utjenlig at ringe, til Tin og Jern den med at 
bebinde samt den at opvinde hænge og anden mere Be
kostning — 15 SI. Dir.

1655. Givet Iver Murmester udi Ringkøbing efter Kon
trakt for Kirken med Murarbejde at færdiggøre — Penge 
50 SI. Dir.

Forbrugt til samme Arbejde 67 Tdr. Kalk kostede med 
Vognleje — 28 SI. Dir. 1 Mk. 6 Sk.

Givet for 2000 Mursten købt ved Herningsholm for Penge 
17 Dir. 8 Sk.

Vognleje efter samme Sten Penge 8 Dir. 1% Mk. 2 Sk.
Nok blev forbrugt til samme Murarbejde 33 Lass Sand 

og trej Lass til Kirkegulvet, Vognleje — Penge 3 Dir. 2 
Mk. 4 Sk.

Købt af Jørgen Staby i Ringkøbing en Skippund og 
halvtredie Lispund Staal til Murankere for — Penge 20 Dir. 
1 Mk. 6 Sk.

Af forbemeldte Jern forsmedet udi 20 Ankere som blev 
indlagt udi Taarnet, Smedeløn og Piidsarbejde — Penge 
12% SI. Dir.

1656. Kirkeværge Christen Christensen i Nadbjærg. 
Ingen Regnskaber 1657—59*).

1660. Kirkeværge velb. Ove Blik til Møltrup.
1661. En Dør imellem Taarnet og Lavkirken blev gjort.
1671. Velb. Ove Blik haver foræret til denne fattige

Kirke en ny Alterklæde i Steden for den bortstollen, ilige- 
maade velb. Jens Dyre foræret en ny Messesærk i Steden for 
den bortstollen, hvorfor Gud dennem rigeligen vil belønne.

1677. En Del Murarbejde paa Kirken, samt: 2 Karle 
for Kirkediget at oplukke som var forfalden, med Sten og 
grønne Tørve 2 SI. Dir.

For Vaabenhuset at færdige og sætte til Rette saavel 
som overklæde med Deler — 1 Dir. 2 Mk.

For Stetter og Port at færdige — 2 Mk.
1679. Kirkeværge: Velb. nu si. Ove Bliks Arvinger til 

Møltrup.
1681. Kirkeværge: Velb. Frue Fru Anne Dyre, si. velb. 

Ove Bliks.
1682. Føres til Indtægt som velb. Jomfru Inger Blik 

haver foræret til Kirken en sølvstykkes Messehage! med

*) Paa Grund af Krigstider.
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Sølv Kniplings Kors paa, hvorfor Vor Herre vil være hendes 
velbh.s rigelig Belønnere.

Efter 1682: Eftersom den højædle og velb. Frue Fru 
Anne Dyre til Møltrup ej længere vil være Kirkeværge for 
Timring Kirke, da efter Anledning paa Domprovstens Vegne 
tilforordnes Timring Kirkeværge at være ærlige Mænd Jens 
Lauridsen i Najbjærg og Peder Olufsen i Bjerregaard.

Offue Erichsen.

Der er somme, der tror, at de gamle solide Kirkebyg
ninger ikke trængte til videre Reparationer i Tidens Løb. 
Ved at eftergaa de gi. Regnskaber faar man et helt andet 
Syn herpaa, stadig er der Bekostning.

Og 40 Aar efter er det helt galt med Kirken.

Et Syn over Timring Kirkes Brøstfældighed.
Anno 1722 d. 30. October vare vi Underskrefne udi Prou- 

stens og Præstens Nærværelse tilstede ved Timmering Kierke 
Deres kongl. Mayest. endnu tilhørende en rigtig Syn at tage 
over dens store Brøstfældighed inden og uden til. Og blev 
da Synen tagen udi Murmesterens og Blytækkerens Christen 
Jensøns udi Nor-Omme hans Overværelse, som følger:

1. Tækket af Taarnet, som var af Fjæl, er ganske nede, 
de bedste Stykker deraf blev lagt over Vaabenhuset afvigte 
Aar, som er 40 til Hobe, en Spær er ganske nedblæst, de 
andre staar paa Rav. Muren paa den vester og sønder 
Side fra øverste og indtil nederste er ganske nedfalden, hvad 
de yderste Mursten er anlangende, hvoraf en Del er bortlaante 
til Vilbjærg Kirke, hans Majest. endnu tilhørende. Resten 
er forbrugt til Vaabenhuset, som blev repareret afvigte Aar.

2. Paa Lavkirken befandtes paa nordre Side 27 Op
gang Bly, som vil ganske omstøbes og med 3 Tylvter Fjæl 
til Lægter forbedres, en Sparre kan allerede synes at være 
brøstfældig.

3. Muren paa samme Side af Lavkirken vil sømmes 
over alt.

4. Loftet over alt inden udi Kirken er saa brøstfældig, 
at ingen uden Fare kan gaa derpaa.

5. Den østerste Bjælke udi Koret er ganske forraadnet.
6. Den største Del af Stolene er ganske forfaldne.
7. Befindes ingen Skriftestol, ej heller nogen Tavle at 

gaa med.
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8. Gulvet under alle Stolene paa begge Sider vil lægges 
overalt med Stene.

9. En Fag Vindue ved Prædikestolen vil indsættes af 
ny, og de andre vil forbedres.

10. For Vaabenhuset befindes ingen Dør.
11. Ligbaaren, som er 57 Aar gammel, er saa gammel, 

at ikke kan bæres en Lig paa uden Fare. .
12. For Kirkegaarden er hverken Porte eller Stetter, og 

Digerne er ganske nedfaldne udi slet Jord.
Behøvende Materialer til Reparation: Kalk ungefær 150 

Tønder, saasom Taarnet vil ganske nedbrydes og gøres lige 
med Lavkirken*), og Kirken overalt vil dønnikes og kalkes. 
Tagstenene baade til Taarnet og Vaabenhuset, saasom de 
gamle Fjæller, som er tagne af Taarnet, ikke kan holde for 
Vand, 1200 Tagsten. Murstenene synes at være nok til Re
parationen af Kirkens egne. De gamle Spærrer, saa vidt 
man kan se paa Jorden, synes at kunne tjene.

12 Tylfter Fjæl vil der til Loftet, hvorimod man mener 
at faa saa mange Stykker af det gamle Loft, at man kan 
reparere Korsloftet med. Til Ankrene, som skal lægges ind 
her og der i Muren, formener Smeden, som og her er til
stede, at der vil gaa en halv Skippund til, eftersom der skal 
være 6.

Hvad Kirkeporten eller Stetterne anbelanger, da befindes 
der hverken Stik eller Stage deraf, og behøves ny Tømmer.

Bly halvanden Skippund.
8 Tylvter Stenlægter baade til Taarnet og Vaabenhuset 

behøves.
Murmesteren paa sin egen Kost med 3 af hans Folk, 

som han selv og koster og lønner, begjærede for Taarnet 
at nedbryde og igen at opmure lige med Lavkirken, saa og 
fotf Tømmerarbejdet ved samme vester Ende af Kirken, 
i lige Maade for Sten at lægge paa Vaabenhuset og baade 
for Taarnet og Vaabenhuset at skjelle, begjærede, som sagt 
er, 100 Rigsdaler, men han blev ej mere budt af Provsten 
end 80 Rigsdaler. For Bly-Arbejdet og Dønniken samt Kal
ken i Kirken betales ham a parte.

Sognet, som bestaar alene af 10 Gaarde, kan umulig 
hente saa mange Materialier, ti de har 6 Mil efter Kalken 
til Dagbjerg, 4 store Mil til Ringkøbing efter Tagsten, 3 store 
Mil til Holstebro, om man der kunde faa Materialier. Her 
foruden kan samme lidet Sogn ikke forskaffe saa mange

k) Skibet.
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Plidsfolk som til Kirkens Reparation kan behøves, da der 
maa gøres Gisning paa, at hver Dag kunde 4 forlanges.

At saaledes er synet og passeret her i Dag, testere vi:

Niels Povelsen. Christen Nielsøn Ris.
Christen Nielsøn. Thamis Ollesøn.

Pastor loci Laurits From. Christen Jenssøn.

At saaledes er synet i min Overværelse testerer:

Frants Hvas, loci præpositus (Herredsprovst).

Den gamle Stavemaade er ændret en Del.
Beskrivelsen af det 200-aarige Kirkesyn findes i Ribe 

Stiftskistes Registratur Nr. 7.

Ovenstaaende Kirkesyn har Evald Tang Kristensen ladet 
aftrykke i Hardsyssels Aarbog for 1918, hvor mange har læst 
det og faaet det Indtryk, at der ikke engang var Diger om 
Kirkegaarden, men af de ældre Regnskaber ser vi, at der 
har været baade Stettcr og Diger. De gamle Stendiger er 
rimeligvis lige saa gamle som Kirkerne. Ser man saaledes 
Billede af en gi. grønlandsk Kirkeplads fra Middelalderen 
afdække t, er Stendiget omkring Kirkegaarden der ogsaa.

Naar der staar, at Digerne er ganske nedfaldne udi slet 
Jord, saa er det sikkert en Overdrivelse, men galt har det jo 
været og rimeligt er det vel, at Kreaturerne har haft deres 
Gang paa Kirkegaarden.

Lad os endnu se et Kirkesyn fra 1813, det Aar da Møl
trup, som ejede Kirken, fik en ny Ejer.

Syn over Timring Kirke 26. Juli 1813 (Copi):
Kirken er i det hele meget brøstfældig.
1. Taget og Overtømmeret kunde ikke bedømmes, da der 

ingen Stige var at faa til at komme op paa Loftet.
2. Loftet er, saavidt man kan skønne, antageligt.
3. Paa Vaabenhuset mangler en Del Tagstene, de øvrige 

behøver at skjelles, samt en Sparre at fornyes.
4. Murene trænger overalt til Udspækning og indven

dig at kalkes, især er det sydøstlige Hjørne paa Lavkirken, 
hvor nogle Stene er udskredne, saa brøstfældig at Murens 
Nedfald miaa befrygtes saafremt en Reparation ej straks
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foretages. Det samme er Tilfældet med et Sted paa den 
nordre Side af Højkirken.

5. Vinduerne mangler nogle Ruder.
6. Af Stolene ere 11 løse.
7. Gulvet er brugeligt.
8. Alteret, Skrifte-, Degne- og Prsestestolen samt Klok

ken er i brugelig Stand, dog bør Muren, paa det Sted Klokken 
hænger, efterses og forbedres. En Dør for Opgangen til 
Herregaardens Stol er brøstfældig.

9. Stætterne er ligeledes brøstfældige og Kirkegaards- 
digen paa mange Steder nedfalden. Vedkommende ville 
behage alvorlig at bære Omsorg for at denne brøstfældige 
Kirkes Reparation uden Ophold foretages, især paa Muren, 
hvilket er højest nødvendig.

Confirm. med Syns Protokollen.
S. C. Lodberg Krarup.

Ja det var altsaa om Kirkebygningen. Der var det, der 
var mere interessant, mener Læseren maaske. Ja, kunde 
man faa Lov til at overvære en Gudstjeneste for flere Hun
drede Aar siden, vilde det jo have sin store Interesse, men 
det kan vi jo ikke. Dog har vi en Slags Dagbøger, der gaar 
langt tilbage, nemlig Kirkebøgerne.

I Christian den Fjerdes Tid blev det paabudt, at der 
skulde føres Kirkebøger over kirkelige Handlinger, men de 
ældste af den Slags er der meget faa af, men ca. 200 Aar 
tilbage rækker dog de fleste Kirkebøger her paa Egnen, 
ogsaa for Timrings Vedkommende.

Den ældste Indførsel er fra 7. Februar 1734, da døbtes 
Jeppe Moesgaards Barn Anne. Og 1735 viedes i Timring 
Kirke Chr. Larsen Ladefoged og Elisabet Jensdatter.

De gamle Kirkebøger er meget interessante at gennem- 
gaa, de handler jo i høj Grad om Sognets Historie. Jeg 
kunde godt tænke mig at Kirkebøgerne engang blev op
trykte og brugt som Sognehistorie.

Den ny Kirke.
Allerede 1867 indgav 100 Mænd med Pastor Koch i 

Spidsen en Adresse til Kirkeministeren om at faa Kirken 
udvidet, men fik Afslag. Der gik nu flere Aar, inden man 
igen tænkte paa Udvidelse. Men særlig i Pastor Andersens 
Tid og i Møltrups første Historie med de mange optagne 
Mænd kneb det haardt at faa Plads i Kirken, som tre Gange 
blev udsat som for lille. Endelig bestemtes det, at Kirken
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skulde ombygges, men mange holdt paa, at der burde byg
ges ny Kirke.

Det var ikke alle i Timring, der var tilfredse med at 
den gamle Kirke skulde ombygges. En Dag, jeg var ved 
Kirken, da det var bestemt, at den skulde udvides, siger 
jeg til en gamm'el Kone paa Kirkegaarden:

Nu skal Kirken jo ombygges —.

Timring Kirke.

A sejer, de er en Skam! Vi kan godt fo den Prsest, 
saa æ Kjerk slaar godt te. Provst Nyholm saa osse, at de 
war en Skam. — Sorn Muur saa tykk! Der æ manne tovele 
Bekostninger te. Di ka fend o moj. Der haar olier ston 
novr udd ino, sjel om di elt olsammel ku kom te o sej nier.

Ved den Tid Kirken var færdigbygget, blev der i Bla
dene skrevet om den. Den bedste Artikel syntes jeg var af 
Lærer Thomasen i Vildbjerg i Hern. Dagbi., hvilken Artikel 
jeg her tillader mig at gengive det meste af.

Timring Kirke.
Hvem skulde nu have troet, al der ud af den lille, gamle, 

kullede og uanselige Kirke paa Bakken i Timring kunde 
korrime et saa dejligt Gudsbus, som det, der nu er rejst, og 
som er en Pryd for Egnen og kan ses viden om fra.

Med Kunstsans og megen Forstaaelse er det lykkedes 
Arkitekt Lonborg Jensen at skabe en harmonisk Helhed.
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Det gamle Kor er bevaret, og lige neden for Koret har det 
gamle Skib til hver Side faaet en Korsarm. Og saa er der 
desuden de forskellige Tilbygninger til Vaabenhus, Taarn- 
trappe, Opgang til Pulpituret i Taarnet og til Præste- og 
Venteværelse. Og der er det tunge, svære Taarn, der er 
opfort paa Resterne af det i 1722 nedrevne. Der er intet, 
der virker ved sin Vælde, men det hele er saaledes stemt

Timring Kirkes Indre.

sammen, at der er Hvile for Øjet, fra hvilken Side man end 
ser Kirken, og den viser noget nyt og ejendommeligt skont, 
hver Gang man ser den fra en ny Side. Det ny har hele 
Tiden pamt maattet rette sig efter det gamle, og hele Kirken 
bærer Vidnesbyrd om, at Arkitekten har haft Kærlighed 
til og Interesse for sin Gerning indtil de mindste Enkelt
heder.

Men ligesom der er Harmoni over Kirkens Ydre, saa er 
dette ogsaa Tilfældet med dens Indre, hvor Kunstmaler 
Munch, Holbæk, med kyndig Haand har fremdraget og re
staureret forskellige gamle Figurer og Billeder.

I de 3 Felter paa Prædikestolen har han saaledes fundet 
de 3 Evangelister, der nu er malet op, og den fjerde — 
Johannes — er malet i fjerde Felt.

Trådværkets Form og Malingens Farver er smukt af
stemte. Og en Mængde sinaa Enkeltheder bærer ogsaa her 
Vidne om Mesterens kyndige Haand og sikre Smag.
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Det maa ogsaa siges, at Haandværkerne: Tømrer Nør
gaard, Timring, Murermestrene Nielsen og Andersen og Ma
lermester Poulsen, Vildbjerg m. fl. har skilt sig smukt fra 
deres Arbejde.

De gamle Kvadere er overalt fremdragne og rensede 
og naar Kirken rundt til ea. Vinduesbøjde; ovenover er 
Kirken hvidkalket.

I Muren fandtes forskellige gamle Sten, der sammensat 
nu danner en smuk Bue over Indgangsdøren. Kirken har 
elektrisk Lys. I Sidebygningen under Præsteværelset findes 
Varmeapparatet. Bag det gamle Alterbillede fandtes et endnu 
ældre, der nu er taget ud og i Ramme, der er skænket af 
nogle Konfirmander, ophængt i den nordre Korarm. Et 
Tæppe, der dækker Gulvet inden for Alterskranken, er skæn
ket af Sognets Kvindeforening og K. F. U. K. .

Hele Ombygningen har kostet godt 80,000 Kr., og der 
er nu 325 Siddepladser.

En Mangel er der. Kirken har intet Orgel. Men naar 
nu de gode Timringer Søndag efter Søndag samles i deres 
smukke Kirke, vil de sikkert snart i Forening søge Savnet 
afhjulpet, hvis ikke en eller anden Velhaver foretrækker 
at gøre det alene.

Til min Lykønskning med den ny Kirke føjer jeg det 
Ønske, at Kirken nu og fremdeles maa være Hjemsted for 
en stor og altid større takkende, bedende og lovsyngende 
Menighed.

Th. K. Thomasen.

Søndagen den 19. Decbr. 1920 indviedes Kirken for fuldt 
Hus, ikke alle kunde sidde ned.

Da Biskop Koch i Ribe var syg, indviedes Kirken af 
Stiftsprovst Olesen, der prædikede over 1. Peter, 2. Kap., 
4. og 5. Vers. Og Provst Smidt prædikede over Dagens 
Evangelium.

Ved Fællesspisningen i Missionshuset talte følgende: 
Provst Smidt (der bl. a. gjorde opmærksom paa, at det 
var i Genforeningsaaret at Kirken indviedes), Stiftsprovst 
Olesen, Missionær Lars Hansen, Provst Nyholm, Pastor 
Thuesen, Pastor Andersen, Pastor Zeuthen, Svend Andersen, 
Folketingsmand Westergaard, Pastor Warning og Købmand 
Riis-Hansen.

Saa gaar vi en Runde i Kirken. Her er lige mtørkt nok, 
naar det elektriske Lys ikke er tændt, men der kunde vel 
ikke blive lysere. Et morsomt »Øje« leder fremdeles Lyset
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ind ved Taarnet fra Syd. Særlig kraftig forgyldte er Alter, 
Prædikestol og Moltrup Stol i Taarnet. Her kommer jo nok 
snart et Orgel, da man har de fleste Penge til et saadant. 
I Sommeren 1929 har Anders Mølsted skænket 500 Kr. til 
et Orgel. Møltrupstolen er vist oprindelig indrettet af Ru
dolph Linde. Thi bag paa Stolen stod indtil for nylig: 
Christen Jensen Nødskou 1754. Nødskou er jo sikkert Man
den, der har malet eller sat Stolen istand. Siden har saa 
Christen Linde udsmykket denne mere, hans og Hustrues 
Navnetræk ses nemlig foroven ind imod Kirken.

I Kirken ses et Krucifiks, skænket af Elias Kirkens Me
nighed i København, ved Pastor Andersen. Paa Alteret 
staar en 7-armet Lysestage, givet af Fru Provstinde Smidt.

Noget af det interessanteste i Kirken er Indskriften over 
Korbuen: »Gud skab i mig et rent Hjerte«, m(ed malede Vaa- 
benskjolde af de 2 gamle Adelsslægter Blik og Dyre og Aars- 
tallet 1682. Denne Indskrift er i sin Tid bleven overkalket 
og først for en 30 Aar siden opdagede man den, og Kirke- 
ejeren A. P. Jensen betalte flere Hundrede Kroner for at 
faa Indskrift og Vaabner frem i deres Oprindelighed.

Kirkegaarden.
Naar man gaar ud af Timring Kirke møder der en et 

interessant Syn. Først ser man lige syd for Kirken den 
store, dybe Kløft og længere ovre de 2 Tarphøje, hvis Toppe 
rager mystisk op (ja nu er Granerne lige ved at skjule dem). 
I Øst har vi Møltrup og Aadalen og længere ude Hjortsballe 
og Brikshus Banker, og i Vest ser man Trehøjene.

Kirkegaarden er udvidet flere Gange, men i Syd har 
vi det gamle, lave Stendige; udenfor er Lyng, som nok har 
holdt sig trofast her i Tusinder af Aar. I Sydvest, hvor 
Jorden falder stærkt, er et nyt og meget højt og smukt 
sat Stendige.

Før Ombygningen maatte jeg altid betragte de synlige 
Sten, der stivede Taarnet af i Sydvest; det maatte jo gøres 
godt, da Jorden skraaner stærkt.

Kirken ligger altsaa højt og godt her, men Kirkegaarden 
er en daarlig Begravelsesplads. Den bestaar nemlig af et 
mørkt, for Vand næsten uigennemtrængeligt Ler, men kaster 
man en Grav, er Vandet der, saa det er et gammelt Ord, at 
rrtan drukner Ligene her. Nu er dog især den ny tillagte 
Jord meget stærkt drænet, saa det maa vel hjælpe.

Kirkegaarden er ret godt holdt og her er mange Grav
minder, og der kunde jo godt være Grund til at standse
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ved en og anden af dem, men man kan jo ikke opholde 
sig ved alting.

Noget af det interessanteste paa Kirkegaarden er den 
gamle Gravhøj, som jo nok er mere end dobbelt saa gammel 
som Kirken. Det er sært nok, at den fik Lov til at blive 
liggende, da Kirken byggedes for over 700 Aar siden; man 
skulde tro, den vilde minde for meget om Hedenskabet her 
lige ved Kirkedøren; tbi i gamle Dage var der jo ogsaa 
Indgang til Kirken fra Nord. Det fejler heller ikke, at 
Højens Liv da har været i Fare, men det har den ogsaa 
været for en Del Aar siden. Da Kirkegaarden reguleredes, 
vilde man nok have jævnet Højen, men heldigvis var der 
da en Kæmpe i Timring, som reddede den. Det var Mu
seumsforstander Trøstrup, som da boede ved Timring Kirke. 
Tidligere var Kælnpehøjen udflydende som andre Høje, men 
Trøstrup fik den kuplet op, og det er ogsaa ham, der har 
sat Randstenene om den og lagt de 2 Stentrapper, der fører 
op paa Højen.

Udenfor, men lige ind til vestre Kirkegaardsdige, ligger 
et lille Hus, hvori Marie Spandet boede i mangfoldige Aar. 
Nu er hun højt oppe i Firserne og er hos Sønnen L. Kr. 
Spandet. Hun er nu sengeliggende, men Aanden er frem
deles karsk. Provst Smidt sagde ved Kirkens Indvielse, 
at hun havde ringet med Timring Kirkeklokke i 60 Aar. 
Hun er saaledes Kirkens ældste Tjener. Flere Gange har 
jeg været inde hos hende, og hun har fortalt mig mange 
Ting, f. Eks. om Varsler for Begravelser m. m., og dette 
burde vel ogsaa have været medtaget her.



Kirkebyen.
Her ser vi Grundlæggeren af Kirkebyen, Anders Chri

stensen Kirkehus, som døde 1922, 92 Aar gi. Han byggede 
det første Hus her, og i Aarenes Lob solgte han en Del 
Byggegrunde til andre.

Ved Aar 1885 skal Byen have faaet sin forste Købmand. 
Nu er her Brugsforening og flere Smaahandlende og et An-

Anders Kirkehus og Hustru.

delsmejeri. Her er Præslegaard, Missionshus og Forsam
lingshus — og naturligvis et Elektricitetsværk. For nogle 
Aar siden stod her en Vejrmølle.

Her mangler jo den Jernbanestation, som der engang 
var Udsigt til, men endda vokser Byen sin stille Vækst her 
ved Kirke og Korsvej.

Sært at tænke paa, at engang var Poul Thomsen i Tip
hede Sognefoged for hele Timring Sogn, og han boede endda
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1 Mil fra Kirken. Nu bor Sognefogden naturligvis i Kirke
byen. Det er Chr. Vesterager, Broder til Folketingsmand

Sognefoged Chr. Vesterager.

Vesterager. V. er tillige Sogneraädsformand, Postmester og 
Bankmand.

Præster i Timring.
(Særlig efter Liber daticus i Timring).

Timring Sogn var Anneks lil Vildbjerg, indtil det ved 
Reskr. af 8. Oktbr. 1900 blev et eget Pastorat. Filialkirken 
i Tiphede indviedes 27. Januar 1901, og samme Dag ind
sattes:

1) Ole Jørgen Thuesen til Sognepræst i Timring med 
Filialkirke i Tiphede; f. i Karlebo Sogn v. Hillerød 25. Febr. 
1869, cand. tlieol. 25. Jan. 1896, Huslærer paa Lolland 1896 
—97, Sognemissionær i Lonholt v. Fredensborg 1897—98,
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Kap. p. p. i Nors og Tved (ordineret i Aalborg 14. Decbr. 
1898) og derefter ord. Medhjælper i Knebel og Vrinders. 
Timring 1901—1909. Gift med Ingeborg Mariager, f. i Karlebo

Pastor Thuesen og Hustru.

Sogn v. Hillerød 9. April 1874. — 1909 kaldet til Vejrum. 
1923 Sognepræst i Silkeborg.

2) Den 31. Juli 1909 udnævntes cand. tlieol. August 
Anders Jørgen Andersen til Sognepræst. Fodt i København 
3. Juli 1878. Forældre: Politibetjent senere Magistratsbud Poul 
Andersen og Hustru Atalie Augusta Albertine, f. Schmidt. 
Student 1896 fra Nørrebros Latin- og Realskole. Cand. 1902, 
16. Juni (h,). Sekreta1!' for K. F. U. M. i Nyborg fra 1. 
April 1905—10. Januar 1909, derefter til 1. August 1909 Rejse
sekretær for K. F. U. M. paa Fyn (Station Odense). Ordineret 
i Ribe 18. August 1909 af Biskop G. Koch. Indsat 12. S. e. 
Trin. (29. Aug.) 1909 af Provst Nyholm. Viet 15. December 
(1902?) i St. Andreas Kirke i Kobenhavn til Clara Bertha 
Christensen, fodt i København 27. Novbr. 1877. Forældre: 
Skomagermester Anders Andersen Christensen og Hustru
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Albine, f. Hansen. 29. Februar 1916 kaldet til resid. Kapel
lan ved Eliaskirken i København. Afskedsprædiken 2. Paa- 
skedag (24. April) 1916. — Nu Præst i Bloustrød pr. Lillerød.

»Rig paa Herlighed, saaledes var Tjenesten i Timring 
Sogn. Gud være takket og lade altid sin Velsignelse hvile 
over dette Sogn, saa at der stadig maa blive flere og flere

Pastor Andersen.

lagt til, som lader sig frelse, baade af unge og gamle.
Af Begivenheder nævnes: Købmændene nedlagde Spiri- 

lussalget fra 1. Juli 1912. Moltrup Optagelseshjem begyndte 
1. Juli 1912. Mon der ikke er en af Herren dannet Forbin
delse mellem disse 2 samtidige Ting? I Efteraaret 1913 
begyndtes Børnegudstjeneste i Tiphede sondre Skole. Vin
teren 1915 var velsignet med ikke saa faa Sjæles Omven
delse. 20. August 1915 fik Sondagsskolebornene i Timring 
en Seng at underholde paa Missionshospitalet i Sinyen.«

3) Christian Laurentius Smidt, udnævnt 27. Maj 1916, 
indsat 2. Juli s. A. — Forældre: Sognepræst Carl Marcus 
Smidt (f 1910) og Hustru Magdalene Henriette Christiane,
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f. Jacobsen (f 1919). Født i Tjustrup 13. Novbr. 1880. Stud. 
Roskilde 1898, teol. Kand. Jan 1904; uord. Medhj. fra 1. 
Novbr. 1904 i Ejby-Dalbv; 25. Oktbr. 1905 pers. Kap. srrtstds., 
præsteviet Medhj. Lemvig-Norlem 25. August 1908, fra 1. 
Januar 1912 Kapellan Ringkjobing-Rindom (ansat ved Dansk

Provst Smidt.

Kirkefond). 13. Seplbr. 1919 Provst for Hammerum Herred. 
10. August 1909 gil’t med Ingeborg Bertha Christine Olga 
Brandt, fodt i København 12. Seplbr. 1882. — 4 Born. — 
2. Maj 1921 kaldet til Sognepræst for Herning. Afskedspræ
diken 29. Maj 1921. — Fremdeles Provst for Hammerum 
Herred.

4) Jens Jensen Kildsig er fodt paa Gaarden Kildsig 
i Brejning Sogn pr. Ringkøbing den 30. Januar 1856. For
ældre: Gaardejer Jens Olesen og Hustru Karen Jensdatter. 
Under sin Soldatertjeneste gennemgik han Korporal og Ser
gentskolerne. Siden koble han sin Fodegaard og drev den 
i to Aar. I 1881 rejste han til Amerika, hvor han studerede 
Theologi ved »Chicago Theological Seminarium«, hvorfra 
han tog Embedseksamen i Foraaret 1889 og blev ordineret 
til Præst i »Det danske evangelisk-lutherske Kirkesamfund
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i America« den 2. Juni 1889. Han tjente som Præst i samme 
Samfund i 32 Aar. Pastor Kildsig blev — under en Rejse 
til Danmark — den 4. August 1887 gift med Froken Ane 
Marie Kirstine Mose, en Datter af Gaardejer A. P. Mose og 
Hustru Marie Mose f. Kobberholm af Lomborg Sogn pr. 
Lemvig.

Pastor Kildsig.

I August 1921 rejste Pastor Kildsig og Hustru til Dan
mark for at søge Kald i Folkekirken. Den 28. December 
1921 blev han konstitueret som Sognepræst i Timring-Tip- 
hede Præstekald, hvor han tjente som Præst indtil den 31. 
Maj 1926, da han paa Grund af Alder søgte sin Afsked. — 
Bor nu i Villa »Racine«, Lemvig.

5) Aksel Søren Kristiansen, Son af Hmd. Martin Kri
stiansen og Hustru Marie Sofie Hansen, født den 18. Decbr. 
1896 i Tullebolle paa Langeland. Student fra Frederiks
borg Statsskole 1921, cand. theol. 25. Jan. 1926. Vikar for 
Pastor Glahn Snoldelev-Tune Febr.—Juni 1926; udnævnt 
til Sognepræst for Timring den 14. Juli 1926, indsat den 4.
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Juli 1926 (sikkert omvendte Datoer), afskediget d. 30. April 
1927, Afskedsprædiken d. 18. April 1927.

»For Indstillingen havde jeg meddelt Menighedsraadet, 
at jeg kun kunde blive hos dem et Aar. Det var en rig og 
lykkelig Tid i Timring. Jeg er forlovet med Rigmor Skat-

Pastor Kristiansen.

Petersen, Datter af afdode Santhalmissionær, Pastor Skat- 
Petersen, men vi blev ikke gift af Hensyn til vor Udrejse 
til Missionsmarken*). Sommeren skal tilbringes i England, 
og derefter gaar Turen, vil Gud, til Assam for at blive Megh- 
folkets første Missionær«.

6. Helge Ingolf Østerby, fodt 18. April 1901 i København. 
Forældre: Lærer Bertbel Pedersen Østerby og Hustru Kir
sten Kathrine f. Andersen. Student fra Odense Kathedral- 
skole 1919. Cand. tbeol. 17. Jan. 1927. Udnævnt til Sogne
præst for Timring 29. April 1927. Indsat i Embedet 15. Maj.

0 Viet i Indien 3/8 1928.



- 198 -

— Gift med Ingrid Elisabeth Gad, fodt i Koge 1. August 
1902. (Datter af Ingenior Regnar Gad og Hustru Harriet f. 
Brenniche, Nakskov).

Pastor Østerby og Hustru.

De omtalte 6 Timringpræster lever endnu. For Aar 
1900 havde Timring jo Præster sammen med Vildbjerg. 
Men særlig i Vildbjergbogen er disse ret udforligl omtalte, 
og noget staar der om dem i Novlingbogen.

Endnu lidt Kirkehistorie.
En Præstehistorie som ovenstaaende falder jo lidt tort 

ud. Om de nulevende kan man ikke godt sige ret meget.
De fleste, der er lidt kendt i de Sogne jeg har skrevet 

om: Vildbjerg, Timring og Novling, ved, al her i de 2 sidste 
Menneskealdre har været en stærk Vækkelse i kristelig Hen
seende. Og det er jo en bekendt Sag, at den særlig tog sin 
Begyndelse paa Moltrup med Brødrene Lawaetz. Møltrup 
er i det hele et mærkeligt Sted baade for og nu.

At der har været troende Mennesker her i Sognene for 
Lawaetz’ernes Tid er sikkert. Biskop Gøtzsche nævner i 
»Livsroreiser« S. 85 som de fors te Svend Lysgaard i Lille 
Lysgaard og hans Hustru Gertrud, Christen Bormose, der 
flyttede til Timring 1853 og Niels Poulsen i Najbjerg. Men 
den kirkelige Vaartid bryder dog rigtig frem paa Moltrup 
og der omkring i Fritz Lawaetz’ Tid,
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Vilhelm Beck i Timring.
I sine »Erindringer fra mit Liv« skriver Vilh. Beck føl

gende derom:
»Mens jeg var Kapellan i Uby (ved Kalundborg) gjorde 

jeg tre længere Rejser for Guds Riges Sag. Den første var 
til Jylland til Herningegnen. Aaret husker jeg ikke be
stemt*) men det var sidst i Halvtredserne. Anledningen 
var, at Otto Laivaetz havde en yngre Broder Hermann, et 
yndigt ungt Menneske, som nylig var bleven et troende 
Menneske, og bad mig følge med til Møltrup, hvor en tredie 
Brodér Frits var Forpagter, for at virke lidt der paa Egnen. 
Jeg prædikede da om Søndagen i Timring Kirke, der trods 
sin Lidenhed ingenlunde var fuld af Mennesker. Paa Møl
trup i en stor Sal holdt jeg en Forsamling, hvor der kun 
sad nogle faa Mennesker paa et Par Bænke. Og i en Mølle 
holdt jeg en Forsamling, hvor der sad nogle Mennesker i 
al Magelighed i to sinaa Stuer. Endelig var der Forsam
ling hos en Gaardmand Peder Lysgaard, hvor der var ad
skilligt flere og deriblandt troende Mennesker. Dette fik 
jeg at vide paa en ganske interessant Maade. Jeg talte 
blandt andet om, at et frafaldent Menneske ikke kunde om
vende sig igen og blive frelst. Pludselig siger een: »Peder 
faldt fra, han blev dog frelst«. Jeg vilde lige til at svare, 
da en anden siger: »Peder faldt, han faldt ikke fra«. Naa, 
tænkte jeg, de kunne jo klare Sagerne selv. Underligt, da 
jeg ikke mange Aar efter kom paa de samme Egne, at se 
den Forandring som var foregaaet; da kunde vi ingen Steder 
rummes, hverken i Kirke eller Huse ved vore Møder«.

Vilh. Beck holdt derefter Mode sammen med Johannes 
Clausen i Møltrup hos Forpagter Lawaetz sidst i Oktbr. 1865; 
om dette siger han: »Paa Møltrup havde meget forandret 
sig, siden mit første Besøg der; nu kunde vi daarlig rummes 
i den store Sal. Der var vaagnet nyt Liv paa Egnen«.

Otto Laivaetz, der var født 1829 og var Forpagter paa 
Møltrup 1852—57, var tidligt religiøst grebet og kom siden 
i Forbindelse med Vilh. Beck og sad i flere Aar i Bestyrel
sen for Kirkelig Forening for Indre Mission. Ogsaa efter 
at Otto L. var flyttet til Sjælland, var han ofte i Besøg paa 
Møltrup. Han var der bl. a. i 1863 paa en Missionsrejse 
sammen med Johs. Clausen.

1857 blev Broderen Fritz Laivaetz Forpagter paa Møl- 
*) Pastor Blauenfeldt mener, at det var i Efteraaret 1862.
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trup, hvor hans egentlige Livsgerning faldt. Han blev gift 
med Amalie Petersen fra Bjodstrup, og de to levede et rigt 
velsignet Liv paa Moltrup, saa Folk endnu siger, at Velsig
nelsen holder til paa Moltrup fra deres Tid.

Det aandelige Liv, som allerede var begyndt i Sognet

Fr. Lawaetz med Familie.

i Ottos Tid, kom i Fritz’ Tid til fuld Udvikling og 
Blomstring.

Sine mange Folk samlede Lawaetz hver Dag til An
dagt. Og han fortsatte det, som Broderen var begyndt med, 
at holde en Forsamling den Søndag, da der ingen Guds
tjeneste var. (Det var jo et 3-Sogns Pastorat). Han læste 
gerne en Prædiken, somme Tider talte han selv, jævn og 
indtrængende var hans Tale.

Naar han ikke selv talte, fik han andre til det. Her 
kom Beck og Clausen, Biilow og Blume fra Bording, Anders 
Stubkjær m. fl.

I Møltrups Sal var der mere Plads end i Timring Kirke, 
tillige kunde Folk hore, som stod ude i Haven. De største 
Møder holdtes, naar Villi. Beck kom, og hans Besøg her i 
1865 er uforglemmelig for mange, og der lever endnu flere 
Mennesker, som daterer deres aandelige Vækkelse fra den
gang, siger Johs. Gotzsehe i »Livsroreiser« S. 90. Om Fritz 
Lawaetz og Moderne paa Moltrup bar jeg bort flere for
tælle med stor Begejstring, saa vel som om de Moder han 
holdt ude i Sognene (de 3), hvor han ofte blev indbudt. — 
Desværre har jeg aldrig set Fr. Lawaetz.



— 201 -

(Om Vækkelsen paa Mol trup og i omliggende Sogne, se 
særlig Biskop Gotzsche: Livsroreiser, fra S. 84).

Der er 2 Præster fra den Tid, som Folk taler om med 
samme Inderlighed som om Lawaetz, det er Krag og Nye- 
borg, dem har jeg heldigvis hort mere end én Gang. Krags

Pastor Krag.

Ansigtsudtryk var meget skiftende. Naar han talte om Syn
den, var det ligesom Uvejret var over én, og Lynet kunde 
slaa ned hvad Øjeblik det skulde være. Men naar han saa 
kom til at tale om Naaden i Kristus, da skinnede hans 
Ansigt som en Sol over Menigheden, og man folte sig hensat 
i en dejlig Verden, hvor man onskede at blive.

Pastor Nveborg var en kort Tid gift med Fritz Lawaetz’ 
Datter og var en sjælden varm Menneskeven og Prædikant.

(Om de lo Pra^ster se bl. a. min Vildbjergbog fra S. 106). 
Et saa stærkt aandeligt Rore i de 3 Sogne som fra ca.

1865—85 er na>ppe set siden, det har mere gaaet sin jævne 
Gang. Kirkegangen er fremdeles god, og i Missionshusene 
og Hjemmene holdes en Mængde Moder. Og Timring Sogn
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har endog sit eget Kirkeblad, der udgaar en Gang om Maa- 
neden og redigeres af Pastor Østerby. Første Nr. udkom 
til Advent 1927.

Det er meget praktisk med et saadant Blad med Smaa-

Pastor Nyeborg og Hustru, f. Lawaetz.

stykker f. Eks. af forhv. Timringpræster. Og saa har man 
en udmærket Oversigt over de mange Møder, der holdes i 
Sognet.
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Timrings Pris.
Af Lærer Edvardt Hansen.

(Mel.: »Der dukker af Disen« —).

Vort fattige Sogn i det ravjyske Land 
saa stille vi fletter en Krans, 
mens Vaarsæden duver vort graagule Sand 
i Høstvindens hvirvlende Dans.
Lad Tidernes Elv rulle hen under Sky, 
og Slægt smuldre hen i dets Skød, 
dog end Ploven gaar, 
og end Bonden faar 
Velsignelsens daglige Brød.

Her strækker sig Heden paa Bakke og Dal 
saa vidt under Trehøjes Top; 
dog Gøgen han kukker i højeste Sal, 
mens Ræven han fjæler sin Krop.
Og Toplærken slaar sine Triller mod Sky, 
mens Mjødurten spreder sin Duft; 
og Urhanens Gol — 
i Dagskærets Sol
gaar højt i den krydrede Luft.

Der snor sig en Aa om dets krogede Lænd 
med Smaakluk miod Aftenens Fred; 
og Aborren tumler i Hop og i Vend, 
saa Fiskeren frydes derved.
Med Siv og med Iris dens Bred er besat 
ved Sivsang’rens gyngende Bo.
Og Aalen sig snor,
mens Gedden han glor,
og Vildænderbørn gaar til Ro.
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Den bølgende Havre med nikkende Top 
her runder den hvilende By, 
mens Haren sig tumler i Trespring og Hop, 
og Svalen slaar smut under Sky.
Se, Dugdraaben perler paa Kløverens Blad, 
naar Bonden saa. træt gaar i Hi.
Hans Haand er saa rap,
Hans Hvile saa knap, 
hans Virke en skøn Harmoni.

Vor ældgamle Kirke med Kampsten og Eg 
sig hæver mod jagende Sky,
Og Gud-Herren kalder hver Synder saa bleg 
til Kirkens velsignede Ly.
Mens Slægt efter Slægt finder Fred i dens Favn
for Syndens fordærvende Lyst,
skal Guds-Huset staa,
og Guds-Kaldet naa
om Land med dets frelsende Røst.

Her aander og lever et bedende Folk, 
der takker Gud Fader for Brød.
Og Menneskesjæle har Sangen til Tolk 
for Jordlivets Glæde og Nød.
Ja, Lovsangen bruser mod Skaberen op 
fra Skoler og Hjemmenes Vraa, 
saa Tonernes Væld
i Daggry og Kvæld
gaar højt over Himmelens Blaa.
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Skolevæsenet.
Ved Førstelærer Edvardt Hansen.

Skolens Historie er paa samme Tid Sognets Udviklings
historie, idet Skolevæsenet til enhver Tid vil være præget 
af Sognebeboernes økonomiske og kulturelle Stade.

Historisk set er dette Afsnit af nyeste Dato, idet vi i 
Tiden før Kristian den 6.s Skolelov af 1739 kun finder gan
ske enkelte og usammenhængende Kendsgerninger. Bøn
derbørnenes og Ungdommens Undervisning omfattede kun 
Religion og foregik dels i Kirken af Præsten dels uden for 
Kirken af den Vildbjerg-Timring Degn. Begyndelsen til 
Skolegang finder vi i en Skrivelse af 18. April 1741, hvori 
det hedder:

»Derudi — Timring — holdes en bekvem Person, som 
under Sognepræstens Opsigt kan bestride hele Sognets Ung
dom undtagen tvende Gaarder Trøstrup og Tephede, som 
begge ligger yderst den ene sønderst og den sidste vesterst 
i Sognet, foruden at der er ungefær 1 % Mils Distance mel
lem dem begge, og derfor bliver vel nærmest efter Tephede 
Beboeres Forslaug og Tilbud, selv herefter som tilforn hver 
for sig at lade besørge deres Børns Information ved en Per
son i Huset, mod at de ingen Maade svarer noget til Skole
væsenet i Sognet, men i dets Sted forsvarlig og upaaklagelig 
oplære deres egne1 Børn, som til Dato sket er, det deres 
Sognepræst kan bevidne.

Alt øvrige Sognets Ungdom kan og bør samles ved 
Kirkgaard, som ligger midt i Sognet og belejlig for alle 
Beboere deres Ungdoms Skolegang. Og siden Linde er i 
saa Maade eneste Ejer af denne Skoles Distrikt, saa for
skaffer og besørger han paa sine Bønders Vegne aarlig i 
bemeldte Kirkgaard en forsvarlig Stue med behørende Ilde
brand, saa længe Skolegangen vedvarer eller af Bønderne 
forlanges«.

For Kost og Løn skulde Skoleholderen have 8 Rdlr. 
aarlig, hvilket var paa Højde med Omegnens Embeder af 
samme Slags.

Altsaa skulde hele Sognets Ungdom samles i Kirkegaard. 
Om den saa ogsaa gjorde det, er en helt anden Sag. Det er 
dog sandsynligt, at der virkelig blev holdt Skole nogle Aar, 
thi i 1787 boede der en Skoleholder i Gaarden.

Men først efter Napoleonskrigene i Begyndelsen af det 
19. Aarhundrede, Statsbankerotten i 1813, Skoleloven af 1814
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og den økonomiske Fremgang i de følgende Aartier kommer 
der Fart i Udviklingen.

1827, 10. Februar skriver Præsten: »Michel J. bor i 
Nøvling Sogn, men nærmere Timring, hvor ingen fast Skole 
findes«. Derfor fritages hans Børn for Skolegang. Men 
1828, 8. Januar henvises derimod Børnene fra »Egbech- 
huuse« til Riis Skole. De første faste Holdepunkter ang. 
virkelige Skoler er saaledes »Timmering Øster Sogns Skole« 
i Riis og samtidig »Kjærgaard Skole« i V. Kjærgaard, der 
er begyndt i Oktober 1827.

A. »Timmering Øster Sagns Skåle« 1827—69.
1839 holdtes Skolen endnu i Riis gamle Gaard, der laa 

tættere nede mod Aaen end den nuv. Gaard, men 1841 var 
den flyttet til Grimstrup. Skoleholder Christen Thomsen 
skriver i sin Dagbog: »1841 den 5. Juli holdtes der ingen 
Skole, fordi Skolestuen var taget i Brug ved Barselhøjtid i 
Gaarden«.

Dagen før en nemlig Jens Ove Grimstrup fremstillet 
i Timring Kirke. Skolen holdtes saa i Grimstrup til 1. No
vember 1857, da det nye Stuehus i Riis var blevet bygget.

Ejeren af Riis vilde haft Skolen i Vesterhuset, men 
da der var for lavt til Loftet, blev Fredestuen taget i Brug. 
I denne var der lagt Fjælgulv, men Skolemester vilde ikke 
finde sig i det, han vilde have Lergulv, som han var vant 
til, og det fik han saa. Her beroede Skolen, da der i 1869 
kom en bedre Ordning.

B. Kjærgaard Skole 1827—69.
Fra 1827 til 1843 holdtes Skolen i Vester Kjærgaard, 

men flyttede saa til Najbjerggaard og kaldtes »Najberg 
Skole«. 1864 flyttedes den igen, til Ejendommen lige sønden 
for, og der var den saa til 1869.

C. Mosegaard Skole 1869—1925.
Sogneraadsprotokollen beretter: »Timlring Hovedskole 

med Lod af Mosegaard, Timring Sogns Hede, 813/14 Tdr. 
Land« — »Nævnte Skolelod købtes i Aaret 1868 for 892 Rdl. 
og bebyggedes i Sommeren 1869 med Skolehus og Lærer
bolig samt fornødent Udhus. Bygningerne kostede ialt om
trent 1810 Rdl. foruden Dokumenter og Landinspektør m. m.« 
For et Restbeløb paa 425 Rdl. udstedtes til J. K. Andersen, 
St. Mosegaard, en 4 Procents Panteobligation. — Men i Vir
keligheden blev Jorden eksproprieret, idet J. K. Andersen 
ikke vilde sælge. Og Forretningen kom først i Orden i 1870.
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Skolelodden var selvfølgelig tænkt søm et Gøde før Em
bedet, men Tiderne skifter, øg 1906, da Lærer Pinholt flyt
tede ud, næsten før han ret var flyttet ind, fik Jørden Skyl
den, og Sogneraadet enedes om at gøre Forsøg paa at faa 
den solgt. 1908 var det rent galt m,ed Drikkevandet, og saa 
blev der boret. 1911 er Vandet endnu ubrugeligt, og Sogne
raadet tænkte paa at flytte Skolen. 2. December vedtoges 
at bygge en ny Skole mellem, Kirkegaard og Mosegaard Bæk 
paa A. Kr. Skousbjergs Ejendom; men 11. December om
stødes det, og man vil igen overveje og tænke paa Vand. 
1912 lagdes en Vandledning fra St. Mosegaard Mark til Sko
lens Vandbeholder. Men godt blev det aldrig. 1917 be
sværede Lærer Møller sig til Skoledirektionen over »daarligt 
Vand, daarlig Beboelse, daarlig Skolestue, Daarligdom over
alt«. 4 Maaneder senere vedtog Sogneraadet at skaffe godt 
Vand samt istandsætte Skolen og Legepladsen paa forsvarlig 
Maade — men da var Lærer Møller draget bort til noget 
bedre. Godt Vand blev der nu aldrig, og da Lærer E. 
Hansen i 1924 søgte om at faa 8 Alen bygget til Lejligheden, 
blev dette nægtet, hvorimod det straks vedtoges at bygge 
en ny Skole omtrent paa den i 1911 paatænkte Grund. 
Samme Aar købtes 1. Td. Land af Kirkegaard for 3000 Kr., 
og Aaret efter solgtes Mosegaard Skole med Jordlod for 
14,000 Kr. Bygmester Kristen Nielsen, Kirkebyen, fik ved 
Licitation overdraget Opførelsen af. den ny Skole for 20,400 
Kr. uden Støbegods. 1925 den 8. September indviedes »Tim 
ring Skole«.

D. Bjerregaard og Birkmose Pogeskoler fra 1901:
Efter lange og trange Kævlerier vedtoges det endelig i 

1900 at raade Bod paa det, at Mosegaard Skole var i høj 
Grad overbefolket. Et Aar var der saaledes 95 Børn i to 
Klasser. Og saa lavedes Overslag til de to Skoler; forment
lig kunde de bygges for 7343 Kroner 62 Øre, saa det gik an. 
Men Birkmose har aldrig været saa nær ved at faa en Ene- 
lærer som lige for denne sidste Beslutning. Ja, det var egent
lig bestemt, at der skulde oprettes Enelærermbeder i Birk- 
mdse og Bjerregaard, og Mosegaard lægges ned, men som 
sagt, det blev ikke alligevel.

Fra 1901 har Timring eller Mosegaard Distrikt saaledes 
6 Klasser: I og II i hver af Pogeskolerne, III og IV i Hoved
skolen.

E. Grimstrup Skole fra 1869.
Fra 1. Maj 1869 lejedes paa 50 Aar 2 Skp. Land af
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Grimstrup Hede for en Sum af 2 Rdl. aarlig og méd For
købsret for 40 Rdl. een Gang for alle, livis Gaarden skulde 
blive udstykket forinden. Her opførtes saa i 1869 et lille 
Skolehus for 834 Rdlr. til Brug for Mosegaard Læreren om 
Sommeren og en anden om Vinteren. Det var Grimstrup 
Biskole, der bestod som saadan til 1910. De sidste ca. 10 
Aar dog med en fast Lærer hele Aaret og med to Klasser.
1906 var det paa Tale at hæve Embedet til Enelærerembede, 
men Beboerne var bange for, at de saa skulde af med deres 
Lærer, der var ueksamine^et, og Sagen blev stillet i Bero.
1907 vedtoges i Sogneraadct at bygge 10 Alen til Skolehuset. 
2 Maaneder senere stemmes dette ned igen til Fordel for 
en ny Skole. 1909, 24. August vedtoges eenstemmigt at lade 
Grimstrup Biskole overgaa til fast Enelærerembede.

Nu skulde der bygges. Ejeren af Grimstrup skænkede 
ca. 2 Tdr. Land til den ny Skole lige nord for Biskolen. Op
førelsen bortliciteredes for 6499 Kr., og Biskolen ansloges 
at kunne indbringe 400 Kr. 1910, 12. December fandt Ind
vielsen Sted.

F. Birkmose Skole 1845—69.
Den første Kile, der blev drevet ind i »Timmering Øster 

Sogns Skole«, kom Hans Holm i Birkmose med i 1842, idet 
han søgte Sogneforstanderskabet om at faa Grimstrup Skole 
forlagt den halve Tid til Birkmose. Dette blev nægtet. 1845, 
22. November begyndes saa en Privatskole i Østergaard i 
Birkmose. Men fire Aar senere indgaar den som; et Led, 
Filial, til Grimstrup Skole, og det blev den ved at være, 
til Børnene 1. Novbr. 1869 kunde samles fra Birkmose, 
Smækbjerg, Kjærgaard, Najbjerg og Riis i den nyopførte 
Mosegaard Skole. Filialen betjentes af Hovedskolens Læ
rer, og Børnenes Navne m. m. fortes i dennes Bøger.

Det kunde være interessant at gaa dybere til Bunds i 
»Timmering Øster Sogns Skole «s Historie, men det maa vi 
nu lade ligge. Krav paa det gamle Navn er der vist ingen, 
der stiller eller har stillet. Det er for langt. Men vi maa 
holde for, at Retten til Navnet indehaves af Grimstrup. Riis- 
Grimstrup er Moderen, alle de andre er Døtre.

Vi er nu færdig med de lo Hovedstammer for Øster- og 
Midtsognet og vender os til Vestersognet.

G. Tephede Skole 1836—78.
1741 maatte Tephedegaard »som tilforn« holde en be

kvem Person i Huset til at undervise Børnene. Hvor meget
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eller hvor lidt der saa var at holde Skok for, det ved vi 
ikke. Maaske der slet ingen Skole var. Først 1836 træffer 
vi Navnet, idet Østersognets Lærer tog derud og underviste 
5—6 Børn i Søndergaard, hos Thomas Jensen. 1869 bygge
des et lille Skolehus paa Nørgaard Mark omtrent Mage til 
det i Grimstrup, men endnu billigere, nemlig for 829 Rdlr. 
Imidlertid kom en Opblomstring i den sydlige Del af det 
lange Distrikt og forholdsvis mange tilflyttede Mennesker 
baade der og i Helmosedal. Derfor maatte Distriktet i 1878 
deles i et nordre og et søndre.

H. Tiphede nordre Skole 1878 til nu:
Det lille Skolehus paa Nørgaard Mark, tæt ved Kirke

vejen nu, flyttedes til Helmosedal. Det var ikke saa van
skeligt, og det hele kostede kun 465 Kr. 20 Øre. Her skulde 
saa søndre Skoles Lærer samle alle Børnne i een Klasse 
hver anden Dag Sommer og Vinter. Senere lavedes det om, 
saa Skolen fik sin egen Vinterlærer mied Hverdagsundervis- 
ning, d. v. s.: to Klasser om Vinteren, een om Sommeren. 
Men helt til 1903 var der en Sommerlærer og en Vinterlærer.

1. Februar 1919 hævedes Skolen fra Biskole til Ene- 
lærerembede. Bygningen staar endnu, men er flere Gange 
udvidet og forbedret.

I. Tiphede sondre Skole fra 1878:
Der, hvor den gamle Skole laa for 8 Aar siden, laa i 

1878 et faldefærdigt Boelssted, der ejedes af Lars Jensen, 
Revsgaard. Denne Ejendom købtes for 3000 Kr. af Kom
munen, og der opførtes nye Bygninger for ialt 2346 Kr. 1890* 
nedbrændte Skolen, men opførtes straks paa ny, idet de 
fleste af Murene kunde blive staaende. Tømrer Jens Dahl 
Knudsen, Kirkegaard, paatog sig Opførelsen for 650 Kr. 
1921 brændte den igen og blev saa med Brandtomt og sine 
ca. 20 Tdr. Land solgt som Landejendom. Aaret efter op
førtes paa den gamle Skoles Grund og i dens Nærhed nu
værende søndre Skole for en Sum; af ca. 20,000 Kr.

I Forhold til Biskolen i nordre var den søndre Hoved
skolen. Her boede den faste Lærer, og her var Jordlod og’ 
en nogenlunde Lejlighed for en Lærer med Familie.

Til Enelærerembedet her knyttedes i 1900 de kirkelige 
Forretninger ved Tiphede Kirke.

I Tiden er der saaledes i Sognet 6 Skoler: 2 Pogelærer- 
indeembeder, 3 Enelærere og 1 Førstelærer. Og vi gaar nu 
over til at omtale Degne, Lærere og Lærerinder.
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Degne.
171b skriver Sognepræst Lauritz From, at Degnen til 

Vildbjerg-Timring Sogne bor paa et Hus kaldet Hjortsballe, 
beliggende under Møltrup Sædegaard.

1720 skriver samme Præst: »Udi disse 2de meget for
armede Sogne findes ingen Sædedegn efter Loven, Sangen 
forrettes af 1 Bonde paa Møltrup Mark boendis, som for sin 
slette Tilstand og meget ringe Indkomst er ikke ansat for 
Pension til nogen Skole«.

1766 er viet i Timring Kirke Degnen Mogens Guldager. 
— Han havde altsaa i Navnet, hvad han rimeligvis mang
lede i Lommen, nemlig Guld.

Skoleholdere i Kirkegaard.
1787 boede i Kirkegaard Skoleholder Christen Christen

sen, og han vjar 40 Aar; mere ved vi ikke om denne Skoles 
Mænd. Maaske var han ogsaa den eneste, for Skolen er vel 
næppe begyndt straks efter det kongelige Bud i 1741. Det 
vilde i hvert Fald ikke ligne Herremændene i Almindelig
hed og Vestjyderne i Særdeleshed.

Skoleholdere i Østers, Midt* og Vester Sogns Skoler.
Maaske var den ret bekendte Ungkarl og Skoleholder 

Christen Thomsen Arvtager efter Chr. Christensen. Aldrene 
kan godt naa hinanden hen i 18 Hundrede og Tyverne. Vi 
maa i hvert Fald antage, at fra ca. 1827 til 186b beklædtes 
det udstrakte Embede — 11,757 Tdr. Land, 3 Skoler, en Tid 
lang 4 Skoler — af Christen Thomsen, ueksamineret Lærer, 
født i Vildbjerg 1792. Og hele »Kongeriget« var hans, thi 
Trøstrupgaard sendte straks i 1827 sine Børn til Riis Skole. 
Hvert femte Aar gik han selv rundt og holdt Mandtal, saa 
vidste han da, hvor der var skolepligtige Børn. Indbygger
antallet fordobledes i hans »Regeringstid«, og da han døde, 
var der i Sognet ea. 500 Sjæle.

De ældste nulevende her i Sognet, der var hans Elever 
sidst i Fyrrerne, husker saa udmærket »Kræ Tammesen«. 
Og hans Skoledagbøger fra 1827 til hans Død i 64 siger os, 
at samme Haand har skrevet det hele. Baade Jesper Bjerre- 
gaard og hans Moder har gaaet i Skole til ham, skønt der 
var ca. 40 Aar Forskel paa deres Aldre. Da han er den, 
der længst og maaske tiest har svunget Svøben over og paa 
de Timring Poder, vil vi dvæle lidt ved ham.

Kræ Tammesen var at se til som de mere tarvelig- 
klædte af Datidens Bondemænd. Hans lappede Tøj — han
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var sin egen Skræder, saa Lapperne var ikke af de fineste, 
heller ikke altid af samme Slags — hans store, undertiden 
lappede, men altid velbeslaaede Træsko, hans lange, uldne 
Halsklæde, hans gamle, fedtede Hat paa det uplejede Hoved, 
hans store Uldvanter paa de ikke helt bløde og rene Hæn
der, alt dette gjorde ikke Indtryk af nogen særlig Storaand. 
Men han var Barn af sin Tid. Man saa ham stavrende til 
og fra Grimstrup — Birkmose — Najbjerg — Tiphede — og 
om igen, stadig om igen, regelmæssigt og uden Hensyn til 
Vejr og Vind med sin Bylt af Skolebøger i et snavset Klæde 
under ArmJen.

Men tro nu ikke, han var en Sinke, samme K. T.! Hans 
Skrift vidner om en meget øvet Haand og stor Ordenssans, 
og de Tilsynsførendes Bemærkninger i Protokollen udtryk
ker stor Tilfredshed med ham som Lærer; hør engang: 
1829 den 13. September visiterede jeg Skolerne og fandt 
Børnenes Fremgang i det hele mget god. Journalerne haves 
i tilbørlig Orden. — Koefod.« — »Med megen Fornøjelse var 
jeg tilstede ved Undervisningen den 24. November 1835. H.
J. Glud«. Af den Slags er der en hel Del, dog ikke fra 
hans sidste Aar.

De Børn, Christen Thomsen sjældent saa i Skolerne, 
og dem var der især om Sommeren mange af, opsøgte han 
paa sine Vandringer og i sin Fritid for at høre dem i 
Lærebogen. Han var af samme Grund ikke altid lige velkom
men, naar han viste sig. I Juleferien gik han paa Besøg 
rundt i Sognet, og det kunde da hænde, at der kom lovlig 
mange Dramme inden for Vesten.

Om Vinteren havde han nok at bestille med Skolerne, 
men i Sommertiden kneb det, og saa tog han Haand i 
Hanke med, hvad der nu kunde falde for. Han skal have 
været en udmærket »Hjøllikaael«. Hans Løn kunde nok 
ogsaa trænge til at suppleres lidt.

I sine sidste Aar tingede Thomsen sig ind som Aftægts- 
mand hos en af sine gamle Drenge, Ove fra Grimstrup, der 
havde giftet sig med en af hans gamle Piger fra Kjærgaard 
og købt Gaard i Najbjerg. Som Vederlag skulde Ove Naj
bjerg have alle K. T.s Ejendele og Dalere. Den Aftægt 
blev dog ikke af lang Varighed; hans gamle, arbejdsomme 
Krop taalte ikke at blive stillet hen i en Armstol ved Bi
læggerovnen, og saa døde han da den 15. April 1864, seks 
Uger efter han havde indstillet. I 37 Aar beretter han ikke 
om een eneste Sygedag for sig selv.

Der var vel faa — maaske ingen — der græd ved hans
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Raare. Timringboerne havde Sønner øg Mænd staaende i 
Dybbøl Skanser i de Dage — og det var dog noget andet.
K. T.s Stol og lians trofaste Ledsager, hans Pibe, havnede 
hos en anden af hans gamle Drenge, nemlig hos Trøstrup 
paa Herning Museum.

Dersom Christen Thomsen nu kunde kigge ind i Tim- 
mering Øster Sogns Skole i Grimistrup, vilde det sikkert gaa 
ham som Ræven, der .troede sig hensat i Paradis. Hans 
egen Skole i Grimstrup var lille og mørk. Børnene sad 
omkring eet langt Bord sparkende med deres Træsko i Ler
gulvets opblødte Huller; og Børnene var ikke velholdte — 
set med vore Øjne — hverken i Tøj eller med Vask. I 1837 
skriver Præsten, at han er utilfreds med, at der i Skolen 
fandtes saa mange fnattede Børn. Stakkels Kræsten! han 
selv skriver intet om det. Men de slemme Børnekopper 
nævner han tidt, fordi de holdt Børnene borte fra Skolen. 
I det hele taget var der mange Forsømmelser. Højvande 
i Aaen forhindrede snart de Grimstruppere i at komme til 
Riis og snart de Birkmosere i at komme til Grimstrup. God 
Villie til at overvinde Hindringerne ved det besværlige Bræt 
over Aaen manglede vel ogsaa. Andre Ting spiller ogsaa 
ind med. I Februar 1841 kom der slet ingen Børn en hel 
Uge — og K. T. forsikrer, han kan ikke forstaa det, thi 
baade Vejret og Føret var godt. At der en enkelt Dag ingen 
Børn kom, det blev han ikke sær ved, saaledes skriver han: 
»1848 den 5. September udeblev hele 2den Klasse og tog til 
Marked i Gjelleruplund, uden min Tilladelse.« — Een stor 
Skuffelse maa K. T. dog have haft, og det var, da alle Birk- 
mosebørnene den 22. November 1845 udeblev, uden han 
vidste nogen Grund. Senere maatte han saa beskæmmet 
tilføje, at Østergaard havde faaet en »Huslærer«. Men det 
har sikkert ikke været ham tilpas at have en saadan Kon
kurrent siddende som, »Sennop udi Næsen«, thi i 1849 er 
denne borte og K. T. antaget som Skoleholder i Filialen, 
som den nu blev. En Anbefaling mere for K. T.!

1. Marts 1864 kunde han saa ikke mer hverken med 
Drengene — Jesper Bjerregaard var en af dem — eller de 
lange Veje, og Embedet overtoges af den ueksaminerede 
Josias Nielsen, som vi skal sige om, hvad en af hans Elever 
siger: »Han \va en sølle Pjokhæll, dæ ett ku andt end aa’ 
drik’k«! Han kunde dog ogsaa ligesom sin Eftermand give 
3 Mark aarlig til Fattigkassen.

1864—68 Lauridsen. Sidst paa Aaret kom saa den første 
eksaminerede Lærer J. B. Lauridsen. C. Thomsen og Josias
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havde nok kunnet slaa, endda meget tidt, men Lauridsen 
kunde slaa, »saa det battede, og det trængte vi til«, siger 
vor Hjemmelsmand. Nu kom der Orden i Skolen og Liv 
i Undervisningen. 1868 flyttede L. til Ljørring og siden 
til Sinding. Han blev for Resten gift med en Mejerske 
fra Møltrup og lejede sig ind i en Et-Værelscs Lejlighed 
i Sydenden af Riis Vesterhus, der hvor Skolen skulde været.

1868—78 Søren Jensen. Dernæst indvandrede den af de 
ældre bekendte, da ugifte, Lærer Søren Jensen fra Ljørring, 
idet han byttede Plads med Lauridsen. S. Jensen overtog 
alle Skolerne, men 1. November 1869 flyttede han med sin 
unge Hustru, Mine Korsholm, Datter af Lærer Korsholm, 
Aulum, ind i den nyopførte og i Datiden stadselige Mose- 
gaard Skole — med Biskole om Sommeren i Grimstrup Skole
hus. — Saa var der igen delvis Samling paa den splittede 
Kirkegaard Skole.

Mosegaard Skole.
S. Jensen overtog Degnetjenesten ved Timring Kirke. 

Smaat havde han det økonomisk, og Næringssorger pinte 
ret ofte hans Sind. Hans Hustru vilde gerne have ham ind 
til Skolebørnene, for saa vidste hun, at han blev glad. Et 
blivende Minde satte S. Jensen sig, idet han sammen med 
Købmand P. Grimstrup fik oprettet Timring Sogns Bog
samling i 1872. — S. J. flyttede herfra til Øse ved Varde 
og blev senere som pens. Lærer Retsvidne i Varde.

1879—1906 Christen Jensen. C. Jensen er født i Brørup, 
Hylke Sogn ved Skanderborg, 4. Januar 1837 og kom efter 
endt Konfirmation i Kobmandslære i Horsens. Efter ud- 
staaet Læretid frekventerede han Gruners Handelsakademi 
i København og fik særlig Uddannelse i Sprog, saa lian efter 
endt Eksamen gav Sprogundervisning i forskellige Byer bl. 
a. Kiel. Kom derefter igen til Horsens og gav Undervisning 
i Tysk og Engelsk. Her var han, da Krigen 64 brød ud, 
og han blev indkaldt. Gennem flere Træfninger, bl. a. den 
blodige 17. Marts i Dybbøl Skanser, slap han uskadt. Umid
delbart efter sin Hjemkomst modtog han Meddelelse om, at 
hans Fader var omkommet i en Mergelgrav.

Straks efter tog C. J. paa Seminariet i Gjedved, hvorfra 
han dimiteredes. Var derefter en Tid Hjælpelærer i Faar- 
vang og senere Lærer og Kirkesanger i Vind i ca. 4 Aar. 
Der fandt han sin Hustru, Ane Johanne, Datter af Poul 
Thomsen i Vindgab.

26. April 1879 kaldedes J. saa til Lærer og Kirkesanger
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i Mosegaard samt Sommerbiskolelærer i Grimstrup Skolehus, 
og her blev han, til han 1. Maj 1906 opgav Lærervirksom
heden og begyndte en Colonialforretning i Vildbjerg. 1916 
afstod han denne til Sønnen Johannes. Adolf.

Efter det ottende Barns Fødsel i 94, blev Fru Jensen 
ikke mere helt rask, og efter 2% Aars tiltagende Lunge-

Lærer C. Jensen.

tuberkulose dode hun i Februar 1897 og blev begravet paa 
Timring Kirkegaard. Fru J. skildres af de, detr kendte 
hende, som en sjelden god og elskelig Kvinde. Og C. J. 
var en meget energisk og livfuld Lærer — men Skolen var 
jo i mange Aar mere end overbefolket, tænk 42 Børn i I og 
53 i II Klasse et Aar, saa det tog paa Nerverne, hvad der 
ikke var saa underligt. En Nutidslærer vilde have givet tabt 
for meget mindre end den gamle Kriger gjorde, da han fra 
1. November 1897 begyndte at holde Hjælpelærer. 2. Fe
bruar 98 indgik han paa at holde Hjælpelærer uden Tilskud 
fra Kommunen.

Vi nævner nu disse Hjælpelærere:
1. Scakmann — Førstelærer i Vejen; død.
2. J. P. Mortensen.
3. Thorvald Jensen.
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4. Nielsen.
5. Jens Abildtrup Jensen — 1. Lærer i Knebel; død 1927.
6. Niels Jul — Seminarielærer i Vordingborg.
7. Pedersen.
8. S. Chr. Knudsen — 1. Lærer i Nøvling.
9. Quistborg — Lærer i Struer.

10. Anthonsen — Lærer i Kokspang.

Under 5. Januar 1928 skriver Lærer Thomasen, Vild
bjerg, følgende i Herning Avis:

Da Politimesteren forleden var i Vildbjerg for at over
række Veteran, pens. Lærer C. Jensen, Dannebrogskorset, 
kom han ud for et sikkert sjældent Tilfælde. Jensen næg
tede kort og godt at modtage Hæderstegnet.

Jensen var i en lang Aarrække Lærer og Kirkesanger 
i Timring, men da han i Begyndelsen af Aarhundredet tog 
sin Afsked, flyttede han til Vildbjerg By, hvor han, der i 
sin Ungdom var bleven oplært ved Handelen, grundede den 
Købmandsforretning, som Sønnen, Adolf Jensen, siden har 
drevet op til en god og solid Forretning. Hos Sønnen og 
dennes udmærkede Hustru nyder den gamle Kriger, der i 
Gaar fyldte 91 Aar, en god, hensynsfuld og omhyggelig Pleje.

Den, der i en Aarrække har kendt »gamle Jensen« og 
ofte har drøftet Krigen og Tiden, der er fulgt efter, med 
haml, bliver ikke det allermindste forbavset over den ret 
usædvanlige Nægtelse. Jensen har altid været let at »bringe 
i Harnisk«, naar Talen er faldet paa Veteranerne, som der 
efter hans Mening er blevet taget meget lidt Hensyn til fra 
Statens Side.

»Vi gamle Karle, som har staaet paa Dybbøl og Danne
virke rede til at ofre Liv og Blod for Fædrelandet, spiste 
man af med en Femøre (Krigsmedaljen) og lod veltjente 
Soldater, hvis Helbred for Livstid blev svækket som en Følge 
af Krigens Strabadser, slide sig gennem Livet under Sult 
og Nød.«

Jensen har altid hævdet, at Staten burde have belønnet 
»Mændene fra Dybbøl og Dannevirke« med en hæderlig 
Pension. Dette er jo ikke sket. Og da endelig Hæders
gaven — lille og sent — kom, irriterede dens ringe Størrelse 
yderligere Jensen.

En af Jensens yngre Kolleger lod for kort Tid siden 
den Bemærkning falde: »Ja, nu maa da snart Turen komme 
til Dem, Jensen.«

Den gamle Krigsmand var straks i Fyr og Flamme.
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»Nej! Jeg tager ikke imod et Dannebrogskors, selv om det 
maaske bliver mig tilbudt!«

»Jo, saamænd gør De saa, Jensen. Naar det kønne Kors 
lyner for Deres Øjne, saa kan De ikke staa imod!«

»Ikke Tale om! Jeg gør det ikke!«
»Hvorfor vil De nægte det?«
»Jeg nægter det som en Protest imod:
1) Den Maade, hvorpaa vi gamle Veteraner er blevet 

behandlet, og
2) at der kun bydes gamle veltjente Fædrelandsforsva

rere Landets allerlaveste Hæderstegn.«
»Maa jeg skrive dette offentlig i Bladene?«
»Ja, det maa De!«
Det blev imidlertid ikke den Gang skrevet, men det viser 

sig nu, at den gamle Veteran har holdt Ord og nægtet at 
modtage et Hæderstegn, der kun var et Dannebrogskors.

T. T.

1. Aug. 1906— 30. Septbr. 06 P. Pinholt fra Rannerød 
Skole. Han syntes aldeles ikke om Ubekvemmelighederne 
ved Skolen og søgte bort snarest.

1. Decbr. 1906—31. Juli 08 Carl Sørensen. Vi er nu i 
vort eget Aarhundrede og skal fatte os i Korthed i Haab om, 
at en senere Slægt vil riste dets Runer. C. Sørensen er født 
15. Maj 1877. Elev paa Staby 1895—96 og derefter Lærer 
ved Grimstrup Biskole Vintrene 1896—97 og 1897—98. Dim. 
Nissum 1901. Hjælpelærer i Arnborg 1901—02 og Lærer i 
Yllebjerg 1902—06. Kaldet fra Mosegaard til Mejrup syd
østre Skole og derfra 1. Novbr. 1923 til Bruunshaab Skole 
ved Viborg. Viet 1908 til fhv. Lærerinde i Birkmose Karen 
Jensen.

1. Oktbr. 08—31. Aug. 10 Lars Peter Jakobsen. Født 
i Skæve Sogn i Vendsyssel 11. April 1882. Dim. Nissum 
1906. Vinteren 1906—07 Vikar i Nøvling; dernæst Anden
lærer i Vindblæs i Randers Amt. Kaldet 1. Sept. 1910 til 
Agri Skole. Er senere forflyttet til Lolland og har antaget 
Navnet Højbæk.

1. Decbr. 11—30. Juni 17 Hans Kristian Møller.. Født 
14. Sept. 1886 i Vorbasse v. Lunderskov, Son af Lærer A. 
Madsen Møller. Dim. Nissum 1909. Vikar følgende Steder: 
Hvornum, Brøndum v. Hobro, Vorbasse, Fovsing og Tim-
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ring. Konstitueret 1. Januar 1911 og fast ansat 1. Dec. s. A. 
1. Juli 1917 kaldet til Elsborg Skole v. Rodkjærsbro. Blev 
lidt senere gift.

7. Oktbr. 77—? Edvardt Hansen. Født 17. Maj 1887 i 
Ørum Sogn i Fjends Herred. Son af Murermester Mads 
Hansen-Knud. Lærte Haandværket af sin Fader og aflagde

Lærer Edv. Hansen og Hustru.

Svendeprøve Foraaret 1909. Dim. Ranum 1914. Vikar i 
Blenstrup Førstelærerembede til Nytaar 15. Derefter Lærer 
ved Aalestrup priv. Mellem- og Realskole til han flyttede 
her ud. Viet 1914 til Astrid f. Simonsen fra Skive.

E. Hansen er for Tiden Næstform. i Menighedsraadet, 
Kirkeværge, Form. i Værgeraadet, Form. i K. F. U. M.s og 
K.s Bogsamling og Kommunerevisor. Væsentligst ved hans 
Initiativ er der oprettet Bogsamling i Skolen og Bogs. for 
de unge, ligesom han har faaet Sognebogsamlingen sat i 
Gang paa ny.

Lærerinder i Birkmose.
Birkmoses egen Skole begynder med en Huslærer i Øster- 

gaard 22. Januar 1845—49; derefter overtog Christen Thom
sen Skolen til 64, hvorefter den nedlagdes i 69, og Børnene
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sendtes til Mosegaard. I Slutningen af Aarhundredet var 
der stærke Kræfter i Bevægelse for at faa et Enelærer- 
embede i Byen, men de var alligevel ikke stærke nok, og 
Resultatet blev en Pogeskole baade der og i Bjerregaard.

1. Novbr. 1901—30. April 1903 Else Maria Overgaard. 
Født i Overgaard i Novling 31. Aug. 1877. Datter af Sogne
foged Kristen Overgaard. Højskoleophold paa Børkop. Tog 
sin Afsked 1903 og sogte ind paa Nissum Sem. Døde 19. 
Januar 1907 af Brystsyge og ligger begravet paa Nøvling 
gi. Kirkegaard.

1. Maj 1903—30. April 08 Karen Jensen. Født paa Næsø 
i Stadil Sogn 12. Okt. 1884. Datter af Gmd. Berthel Jensen. 
Sommeren 02 Højskoleophold i Nissum. Vinteren 1902—03 
Vinterlærerinde ved Alile Biskole. Tog Afsked p. Gr. af 
forestaaende Giftermaal med ovennævnte Lærer C. Sørensen.

1. Maj 1908—? Anna Dorthea Madsen. Født 8. Okt. 
1876 i Elsborg Sogn. Forberedt privat til Lærerindegernin-

Frk. Anna Madsen.

gen. 1907 Vikar i Forskolen i Løvel; 1908 Lærerinde paa 
Øen Langlig i Hjerting Bugt, hvorfra Kaldelse til Birkmose. 
Frk. Madsen er for Tiden Formand i Sognebogsamlingen 
og har gjort meget for dens Trivsel.
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Lærerinder i Bjerregaard.
1. Novbr. 1901—31. Juli 1903 Andriette Elisabeth Pe

dersen. Født 23. Juli 1884, Datter af Lærer L. P. Pedersen 
og Hustru i Have Skole v. Herning. Frk. Pedersen tog Præ
liminæreksamen i Herning 1901. Lærerindeeksamen paa Frk. 
Langs Sem. i Silkeborg 1906. Fra 1. Novbr. 06 til 1. Aug. 
10 Lærerinde ved Viborg Nørremark Skole og dereftre i sit 
nuværende Embede som Lærerinde ved Randers kommunale 
Skolevæsen. Havde 1922—23 Aarskursus.

1. Sept. 1903—31. Maj 1920 Maren Hougaard. Født 14. 
Septbr. 1871 i Sejerslev paa Morsø. Datter af Skomager

Frk. Johanne Nielsen.

og Landmand L. Larsen Hougaard. Uddannelse til Lærer
indegerning havde Frk. Hougaard faaet ved et fem Mdr.s 
Kursus paa Nr. Nissum Højskole 1896, Kursus i Rønde 1898 
og 1900 og ved privat Undervisning.

De sidste Aar var Frk. Hougaard lidende af en Ryg- 
svaghed og maatte flere Gange holde Vikar — stadig med 
Haab om Bedring. Da det alligevel blev daarligere, søgte 
og fik hun Afsked efter 16 Aars tro og god Tjeneste. Frk. 
Hougaard skriver nu — Jul 1927 — under sit Ophold i Lun
derskov: »Naar jeg ser tilbage paa den Tid, synes jeg, at
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det var den letteste og bedste Tid, jeg har haft, og jeg siger 
Gud Tak for den!«

Fra 1. Juni 1920 Johanne Nielsen. Født 11. Decbr. 1892. 
Datter af Gmd. Knud Nielsen, Najbjerggaard. Tog 1912 
paa Forberedelsesskolen ved Aarhus Kvindeseminarium, men 
maatte i Midten af II Klasse forlade Sem. p. Gr. af Sygdom. 
1918—19 Medhjælperinde paa Børnehjem i Aarhus. Konst. 
i Bjerregaard 1. Febr. 1920 og fast ansat 1. Juni s. A.

Grimstruplærere.
Ifølge Skildringen i det foregaaende maatte Grimstrup- 

distriktets Børn i Begyndelsen af Skolens Historie gaa til 
Kirkegaard med Undtagelse af Trøstrup Gaard, der maatte 
Klare Spørgsmaalet alene. 1827 gik dens Børn i Riis Skole, 
og det er de blevet ved med. Det er mieget sandsynligt, at 
Børnene fr aGrimstrup forst rigtig har begyndt Skolegang 
1827. Og den førnævnte C. Thomsen bliver da den første, 
Josias, Lauridsen, S. Jensen og Chr. Jensen de følgende.

Fra 1869 til omkr. Aarhundredskiftet sad der i Vinter- 
lærerpladserne forskellige vordende eller midlertidige Lærere. 
Vi skal kun nævne fem:

1895— 96 S. A. Sørensen — Missionær — Forfatter.
1896— 97 samt 1897—98 C. Sørensen — senere Lærer i 

Mosegaard.
1898— 99 S. Chr. Knudsen — nu Nøvling.
1899— 00 Johannes Jepsen fra Snejbjerg.
A. M. Bækgaard — senere Lærer i Tiphede sdr. Skole.
Den første, som har virket her længere Tid og hele Aaret, 

er nuv. Førstelærer i Haunstrup Thomas Chr. Thomsen, der 
ansattes 1. Februar 1902 og forflyttedes 1. Maj 1908 til Haun
strup. Thomsen var ueksamineret ligesom de fleste af hans 
Forgængere og to Eftermænd, Vikarerne Knudsen og Mik
kelsen, der passede Skolen, til den nye Bygnings Indvielse. 
Vi vil nu lade Embedsbogen tale:

»Den første fastansatte Lærer ved Grimstrup Skole var 
Bernhard Møller. Han var født den 17. August 1884 i Hvam 
Skole, Borbjerg Sogn; blev dim. fra Nr. Nissum Sem. 1908. 
Han var i 2 Aar Hjælpelærer hos sin Fader, der var Lærer 
ved Nr. Nissum v. Skole. Fra 1. December 1910 kaldedes 
han til at være Lærer ved Grimstrup Skole. Den ny Skole 
indviedes 12. Decbr., og Undervisningen begyndte Dagen efter.

I Juni 1911 blev B. Møller syg og holdt saa Vikar fra 
10. Juni til Sommerferien, medens han selv rejste hjem til
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sine Forældre, hvor han døde den 19. August 1911 af Nyre- 
hetændelse og deraf følgende Urinforgiftning.

N. Knudsen-Elkjær kom hertil som Vikar; konstituere
des 1 .Jan. 1912 og fast ansattes 1. Septhr. 1913. Elkjær er 
født 18. Marts 1899 i Staulund, Haderup Sogn, Privat under
vist 2 Vintre af Sognepræsten, 3 Halvaar paa Staby og 1

Lærer Birkedal Jensen og Hustru

Vinter paa den udvidede Højskole i Askov. Dim. Jelling 
1911. Søgte, da Embedet i 1919 blev sat i Klasse B, til 
Mejlby i Sønderjylland som Vikar og ansattes der 1. Novbr. 
1920. — 1922 forflyttet til Asmindegaarde Førstelærerem
bede. Han skriver: »Det har været 9 lykkelige Aar, vi har 
levet her blandt en god og brav Befolkning.« Elkjær har 
flere Gange med Held forsøgt sig som Forfatter.

Den nuv. Lærer Vilhelm Birkedal Jensen var Vikar 1. 
Novbr. 1920—28. Febr. 1921, derefter konst. til 1. August 21. 
Født 11. Febr. 1888 i Assing Sogn. Dim. Gj edved 1915. Bi
skolelærer i Able 1. November 1915—31. Oktbr. 1920. Viet 
1921 til Dorthea f. Poulsgaard fra Kolkjær i Rind Sogn.

Tiphede Lærere.
Her, som ved de øvrige Skoler, er det Christen Thomsen, 

vi først træffer, men det er jo ogsaa sine fulde 100 Aar siden.
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Sporene. Først 1879 træffes igen et bekendt Navn: M. P. 
G. T. overtog i 1827 den allerede før 1741 begyndte Skole i 
Søndergaard, og han fortsatte den til sin Død i 64. Josias 
og Lauridsen har ogsaa haft den. Men i Aarene 68—79 tabes 
Fr. Svinth sammen med de nyopførte søndre og nordre 
Skoler. Forbindelsen med Lærerne fra Østersognet ophørte i 
1869 — til Gavn for Østersognet men til Skade for Tiphede. 
Den Forvirring i Skoleforholdene, der efter Svints Død kom 
i Tiphede, og som senere skal omtales, var en Frugt af 
Adskillelsen. Værre end det blev, vilde det jo sikkert være 
blevet, hvis ikke Tiphede i de første Vanskeligheder havde 
haft en støt Beholdemand i Svint.

Mads Peter Frederik Svint var født i Thy 17. Septbr. 
1851. Havde 2 Aars Ophold paa Ranum Sem. og dim. 1876 
fra Aarhus. Derefter Vikar i Væggerby v. Nibe i 5 Mdr. og 
Lærer i Vejrum s. Skole 2 Aar. Fra Nytaar 1879 kaldet til 
Tiphede søndre og nordre. Flyttede 1894 til Volsgaard Skole 
i Snejbjerg og 1903 til Vester Isen Skole i Ikast. Døde 10. 
Marts 1910 og blev begravet paa Snejbjerg Kirkegaard, hvor 
hans første Hustru hvilede.

Svint fortjener en stor Del af Takken for, at Tiphede 
fik sin egen Kirke. Gennem alle Aarene arbejdede han 
utrættelig derfor. Selv regnede han disse Aar for de be
sværligste, men tillige de lykkeligste. Han var en stille, 
tilsyneladende undselig Mand, men han havde et meget 
varmt Hjerte over for sine nærmeste, sine Elever og sin 
Herre og Frelser, »hvis Lærdom han søgte at pryde i alle 
Ting«; thi hans Tjener var han, og hans Minde lyser for 
dem, der kendte og elskede ham.«

Det er ret underligt, at han 1879 skriver M. P. Fr. Svint, 
men 1893 P. Svinth.

I de følgende Aar nævner vi flere:
1895—31. Decbr. 98 Kaj Lind. Han søgte tit om Løn

forhøjelse og Embedslaan. Merglede en hel Del og forbedrede 
Landbruget betydeligt.

1. Jan. 98—1. April 98 S. L. Nybo.
20. April 98—31. Juli 99 J. Jensen, Børglund.
1. Septbr. 99—31. Decbr. 99 Johannes Jepsen, Snejbjerg.
1. Septbr. 1900—20. Septbr. 1901 E. M. Hansen Mortensen.
Ingen af de fire sidste fik fast Ansættelse.
Ved Mortensens Bortrejse hævedes Forbindelsen mellem 

nordre og søndre Skoler. Søndre Skole var og blev et Ene- 
lærerembede, hvortil der knyttedes Kirketjeneste. Nordre 
Skole blev et Biskoleembede, hvor Læreren hyredes for et
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Aar ad Gangen for — 300 Kroner -f- Brændsel og Husly. 
Tænk, det er kun 25 Aar siden!

Søndre Skole.
1. Jan. 1902—1. Septbr. 1906 Anders Martinus Bækgaard. 

Kaldet hertil fra Grimstrup Biskole, Forflyttedes til Råbjerg 
Skole.

1. Jan. 1908—31. Marts 1908 Søren Vad Jensen. Vikar 
den forste Maaned, derefter konstitueret. Forfl. til Hodsager.

1. Novbr. 1908—1. Juli 1911 J. Madsen Lind. Kom hertil 
som Vikar fra nordre Skole; blev senere konstitueret; havde

Lærer Hansen.

været Vikar her en Tid mellem Bækgaard og Vad Jensen. 
Lind var ikke rask den sidste Tid, blev af Sogneraad og 
Skolekommission opfordret til at soge Afsked, blev sindssyg 
og er nu død.

I Februar 1911 henstillede Sogneraadet til Lind, at han 
søgte sin Afsked. 14. Februar androg 22 Beboere i Distriktet 
om at faa Lind kaldet. Sogneraadet vedtog at undersøge 
Sagen, idet Skolekomm. i Decbr. 1910 havde henstillet, at 
Ansættelsen blev nægtet, og dette havde Sogneraadet taget 
»til Følge«. Først paa Sommeren rejste saa Lind bort sam
tidig med, at han søgte om Ferie 3—4 Maaneder for at re-



-224-

kreere sig. Dette nægtedes, og Afskeden kom saa 1. Jul/ 
efter indsendt Ansøgning til Direktionen.

1. Jan. 1912 ansattes Christoffer Hansen. C. H. er født 
8. April 1886 i Ikast Sogn. Forældrene flyttede, da han var 
7 Aar gi., til Silkeborg, hvorfor han regner denne By som 
hans Hjemstavn. 1909 dim. fra Silkeborg Sem., blev samme 
Aar Vikar for Lærer Svint i Vester Isen og efter hans Død 
10. Marts 1910 Vikar i Embedet til Sommerferien; var der
efter Vinterlærer i Vallund, Ølgod Sogn, fra 1. Okt. 1910 
til 14. April 1911 — og endelig fast ansat ved sdr. Skole somj 
Lærer og Kirkesanger ved Tiphede Kirke.

C. H. er for Tiden Medlem af Menighedsraadet og Hjæl
pekassebestyrelsen.

Tiphede Biskole fra 1901.
En Sognehistorie kan være meget drilagtig at faa sam

menføjet i Detaillerne — men ogsaa meget interessant. Tip- 
hede har dog en særlig høj Grad af begge Dele. Der er 
f. Eks. vist faa Skoler her i Landet, som har haft saadan et 
Utal af skiftende Lærere som her. En af Sognets Mænd 
erklærer, at han har gaaet til 18 — atten — forskellige, og 
det var endda ikke i nordre. Og man skulde næsten tro, de 
har villet drille Efterslægten, specielt os, for Embedsbøger 
havde de ingen faaet af, og de gamle Protokoller har en eller 
anden under en »Halssyge« set sig gal paa og faaet Sogne- 
raadets Tilladelse til at — brænde. Der var endda en hel 
Del, maaske baade fra Søndergaard, Kjærgaard og Kirke- 
gaard. Enkelte af Lærerne har skrevet deres Navne i de 
nye Dagboger, andre ikke — det var den ærgerlige Side — 
og den forklarer Grunden, hvis Navnene nu ikke kommer 
helt i den rigtige Orden, eller hvis vi har forbigaaet nogen, 
vi ej er blevet opmærksom paa:

Laurids Pedersen; Niels Jul, nu Seminarielærer i Vor
dingborg — disse var der kun om Vinteren; Magnus Søby, 
nu Lærer i Holstebro; Elias Marinus Jensen, nu Købmand i 
Nyborg; Johan Mørup, nu Træhandler i Skibbild; J. Madsen 
Lind; Villiam Olesen, nu Farmer i Kanada; H. P. Kristen
sen; A. J. Thøgersen, nu 1. Lærer i Hjerm; A. M. Jensen, 
nu Præst i København; Lars Jensen Studsgaard Larsen, nu 
Lærer ved Havervad Skole i Sønderjylland, og Joh. Chri
stensen.

Vi er nu midt i det fornøjelige; for ikke sandt: Der har 
været rige Muligheder i den Ungdom. Læg Mærke til, hvad 
de er blevet! Tiphede Biskole var som et Slags Forgaard*
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eller Springbræt — ikke til Lærer, men til Forberedelses
skolen! eller noget andet stort. En af dem skriver nu, at 
han selv lærte mere end Børnene. Og det er sikkert rigtigt. 
Det gjorde de vist alle. Der var dog een, som selv syntes, 
det var ham over Hovedet, og han søgte og fik sin Afsked 
med den Begrundelse, at han ikke kunde »rygte« Gerningen.

Man skulde synes, den omliggende Hede maatte dis
ponere til Vemod paa disse enlige Fugle, men paa een i 
hvert Fald har den virket humoristisk-poetisk, saa han ud
bryder i sin Forsømmelsesliste:

»Han fik en daarlig Taa 
og kunde ikke gaa.
Man sagde, at han laa; 
jeg ikke selv det saa.«

Poeten var fra Snejbjerg og er nu Præst, men derfor 
er Verset jo lige karakteristisk for en ung Mand med rige 
Muligheder i Svøb.

En gav Klø to Gange i Løbet af Vinteren, ikke fordi det 
var særlig nødvendigt, men fordi han mente, det hørte med 
til en god Skole. Om han selv »havde saaledes sin Lær
dom annammet«, skriver han dog ikke. Men naar man 
var nybagt Præliminarist fra Herning, saa vidste man da, 
hvad der hørte sig til i en ordentlig Skole.

Een øvede sig i Revolverskydning i Skolestuen, saa Kug
lerne peb de Smaa om Ørene, men ham kunde Forældrene 
alligevel ikke saa godt lide. Men — underligt nok — en
kelte af dem blev af Beboerne betragtet som særlig dygtige 
Lærere. Og en vis Stolthed er der i de gamle, naar de 
mindes deres egne Lærere.

Een Ting skal endnu nævnes, og det er, at der fra flere 
af disse »Spirer«, nu agtværdige og dygtige Borgere, lyder 
en samstemmig Tak til Beboerne for Gæstfrihed, Mad og 
— Overbærenhed.

Lærere i Tiphede nordre Skole.
1. Sept. 1915—31. Januar 1927 Johannes Christensen:

Født i Skælsøgaard, Skivum Sogn, 18. April 1880. Ueksa- 
inineret. Blev fra en Lærerplads ved Privatskolen i Glerup, 
Vesterbølle Sogn, kaldet her til. Chr. blev fra 1. Febr. 1919 
fast ansat som Enelærer, idet Embedet ophøjedes til Ene- 
lærerembede. Fra 1. Okt. 1919 i Klasse B, senere igen til 
Klasse A. Forflytledes 1. Febr. 1927 til Koldmose i Tranum
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Sogn. Var ved sin Afrejse Formand for Missionshuset He- 
bron, Kirkeværge og Medlem af Menighedsraadet og Værge- 
raadet.

Nuv. Lærer Jacob Maul er født 5. Febr. 1904 i Sunds

Lærer Maul.

Sogn; dim. Nissum 1925; Vikar 1. Febr. og konstitueret 1. 
Aug. 1927.

Lidt Efterslæt fra Sogneraadsarkivet.
1855, 10. Januar vedtoges følgende Løn for Timring 

Degn: 6 Tdr. Rug og 10 Tdr. Byg in natura; 14 Tdr. Rug 
efter Kap.takst; Off. & Acc. 40 Rdl.; Kirkesang 10 Rdl.; for 
Biskolen 8 Rdl.; yderligere 2 Rdl. — at træde i Kraft, naar 
den nuværende Lærer gik af.

186b godkendte Direktionen J. B. Lauridsen som Lærer 
trods det, at han »manglede noget i Kvalifikationerne«. Vi 
gætter nu paa, at det bar været Degnetjenesten, han ikke 
har kunnet tage.

1868 antoges S. Jensen, og Lønnen forhøjes til: 6 Tdr. 
Rug og 21 % Tdr. Byg efter Kap.takst; 4 Tdr. Rug og 1 Td. 
7 Potter Byg; Kirkesang 20 Kr., Offer & Acc. 200 Kr.; for 
Biskolen 16 Kr.; 24,000 Klyner.
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Det var altsaa Indtægterne ved den ny Mosegaard Skole. 
Dertil kom saa Jordlodden.

1878, da Tiphede Distrikt deltes, sattes Embedet i søn
dre Skole til 200 Kr. samt 40 Kr. for Brændsel. Dertil kom 
Jordlodden, ellers intet. Dog maatte Lønnen ikke være 
mindre end 6 Tdr. Rug og 20 Tdr. Byg efter Kap.takst.

1898 vedtoges at nedlægge Mosegaard Skole og bygge 
to nye Skoler i Birkmose og Bjerregaard.

1899 gjordes Aceord med Anders Lund, Grimstrup, om 
1) al fyre i god Tid om Morgenen, 2) indbære det fornødne 
Brændsel til hele Dagen, 3) samt rengøre Skolen og 4) aabne 
Døren i god Tid, for — 10 Øre daglig.

1900 opslaas Tiphede s. Skole med følg. Indtægter: »Pen
geløn 367 Kr., Brændsel 40 Kr., Skolepenge 48 Kr., Off. & 
Acc. 40 Kr.; Beboelse for en gift Lærer; Have; Jordlod til 
3—4 Køer og 6 Faar. Det tilføjes, at Sogneraadet har under 
Overvejelse at holde en Vinterlærer i den nordre Biskole!!’

Senere foreslog Provsten, en Lønforhøjelse, men denne 
kunde ikke anbefales. Man lettede Lærerens Arbejde i Ste
det for.

1908 foretoges efter ny Lov følg. Forhøjelser af Lærerløn:
Mosegaard 
Tiphede 
Biskolen 
Grimstrup 
Pogeskolerne

fra 800 til 1000 Kr.
fra 695 til 900 Kr.
fra 400 til 500 Kr.
fra 450 til 600 Kr.
fra 350 til 400 Kr.

1918 gik de op til henholdsvist:
1150, 1150, 1000, 1000 og 550 Kr.

1919 igen til 2640, 2340, 2340, 2340 og 1200 Kr.

Og endnu een Gang hævedes de tre mellemste til 2640 Kr.

1910, 31. Marts klagede 15 Beboere i Grimstrup over 
Pladsen til den nye Skole, men Sogneraadet fastholdt sin 
Afgørelse.

1910, 1. December foreslog Skolekomm., at Riis By lag
des under Grimstrup Distrikt, men da Beboerne ikke be
gærede det, blev det nægtet.
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1926—27 kostede Skolevæsenet ca. 14,000 Kr. Fordelt 
paa Børneantallet 188 bliver det ca. 75 Kr. for hvert Barns 
Undervisning. I nordre Skole kostede et Barns Undervis
ning i dette Regnskabsaar ca. 214 Kr., eller omtrent lige saa 
meget, som Lærerlønnen for 25 Aar siden. Sig saa, at der 
ingen Fremgang er i Timring.

Timring Søndagsskole.
Ved Edvardt Hansen.

Forst i Firserne paabegyndtes en Søndagsskole i St. 
Moesgaard. Lederen var daværende Lærer i Rødding Kri
stian Markussen kaldet Trug. 1886 indmeldtes Skolen i 
Indre Missions Søndagsskolers Hovedforening. Nogen rigtig 
Orden i de ydre Rammer kom der dog først, da Sogne
præsten Gabriel Koch, fik Haand i Hanke med, men saa 
blev det ogsaa, som det skulde og burde være. Denne Mands 
store Indsigt i praktiske Forhold kom saaledes ogsaa denne 
Gren af Guds Arbejde til gode.

Næste Forstander var den bekendte Lærer i Nøvling, 
Kristen Jakobsen, og først efter ham begynder de inden- 
sogns Folk at staa for Styret med nuværende Husmand 
paa Vildbjerg Præstegaards Mark, Otto Larsen som For
stander. Til Gengæld blev han ogsaa ved i mange Aar — 
ogsaa efter at han var flyttet fra Tarp i Timring til Vild
bjerg Præstegaard som Forpagter. Mange halvgamle Tim- 
ringer mindes med Glæde Timerne sammen med Ott’ og 
hans Følgesvend, Bibelen. Otto Larsens friske Humør, hjer
telige Latter og ungdommelige Sind er maaske en. Gave 
til ham fra Søndagsskolebørnene i Timring.

Endvidere har Forstanderne været: Husmand Niels 
Sørensen, Møltrup Mark, nu Vildbjerg, afdøde Hans Riis 
Hansen, Kirkebyen; Husmajnd Peder Sørensen, Najbjerg; 
og for Tiden Gmd. Kornelius Jensen, Riis.

Der har i Aarenes Løb været knyttet omkr. 40 Med
arbejdere til Skolen, og flere af disse er allerede kaldt ind 
til deres Herres Glæde.
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Hver anden Helligdag, nemlig naar Gudstjenesten i 
Kirken falder om Eftermiddagen, holdes der om Formid
dagen Børnegudstjeneste i Missionshuset »Bethel«, hvor der 
da samles 20—30 Børn i alle Aldre.

Børnegudstjenestens Værdi lader sig ikke maale hverken 
ved Eksamen eller paa anden Maade, men vi tør tro, at 
Guds Ords Sæd i modtagelige Barnesind vil bære sin Frugt 
i sin Tid.

For Tiden holdes Børnegudstjeneste baade i Skovsbjerg 
og i Elkjær.


