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BORBJERG SOGNS HISTORIE 
Af Lærer C. Møller, Borbjerg. 

N aar jeg har gjort dette Arbejde at skrive Borbjerg Sogns Historie, da er der forskellige Ting, der har 
været medvirkende dertil. 
For flere Aar siden blev jeg opfordret dertil, idet 

man mente, at da min Fader og jeg havde været Læ 
rere i Sognet i ca. 70 Aar, jeg saa havde Forudsæt 
ningen for det Kendskab, der er nødvendigt til et saa 
dant Arbejde. I Førstningen undslog jeg mig derfor, 
idet jeg ikke troede at kunne magte Opgaven; men 
da Krigen kom, og jeg blev Vidne til, hvordan der 
handledes med Gaarde endog gamle Slægtsgaarde, 
bare for at tjene nogle Tusinde Kroner, da gjorde det 
mig ondt; thi hvert gammelt Hjem har sin Historie; 
der har Fædre og Mødre stridt og stræbt, kæmpet og 
lidt for at dette Hjem kunde gaa i Arv til deres Børn 
- kunde blive i Slægten. 

Naar de unge kunde skille sig af med Fædrenjem 
met, da var det jo ogsaa tillige Mangel paa Kendskab 
til Slægten, og dette gjorde sit til, at jeg besluttede at 
oplyse de unge om Slægtshjemmet og om Sognet ved 
at samle sammen paa alt, hvad jeg kunde faa fat paa i 
Arkivet, Statsbiblioteket og andre Bogsamlinger, 
samt hvad der fandtes rundt om i de gamle Gaarde i 
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2 C. MØLLER: 

Sognet. - Desværre er meget gaaet tabt i Tidens 
Løb; men jeg har været glad for, at de nuværende 
Ejere beredvillig har ladet mig faa deres gamle Papi 
rer og Dokumenter, saa disse gamle Gaardes Historie 
kan blive bevarede. - Jeg ved godt, der kan være me 
get at kritisere, noget er taget med, som andre ikke 
vilde have haft, og andet er ikke med, som nogle kun 
de synes, burde have været; men da jeg ikke er Histo 
riker, saa maa det vel undskylde noget. Det er Kær 
lighed til mit Fødesogn og til den Befolkning, jeg har 
virket iblandt i 43 Aar, der har gjort sit til, at jeg ger 
ne vilde ønske for dem alle, at de maatte bevare og 
gemme de mange dyrebare Minder, der er optegnet i 
Slægten. 

Alle, der har givet mig Oplysninger, som kunde 
tjene til Bogens Fyldighed, takkes; men især skylder 
jeg Frk. Fris Tak for hendes fine, kunstneriske Tegnin 
ger, samt Grd. J. P. Løvig, Trabjer g, for de gode Bi 
drag til Bogen, og endelig takkes Lærer Thejlade for 
hans gode Billeder til Bogen; men en særlig Tak skyl 
der jeg Direktionen for den grevelige Hjelmstjerne 
Rosencroneske Stiftelse for den Støtte, der blev ydet 
som Hjælp til Udgivelsen af Sognebogen. 

BORBJERG SOGN. 
Udsigten fra Kirkebakken. 

Naar man staar oppe paa den Banke, hvorpaa Kir 
ken er bygget, den saakaldte Kirkebakke, der nu er 
erhvervet af et Interessentskab til Afholdelse af Mø 
der og lignende - har man Udsigt over et sjældent 
smukt Landskab, der i langt højere Grad ligner en 
østjysk end en vestjysk Egn. Det er snart ligegyldigt 
til hvilken Side, man vender Øjet, overalt veksler 
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Udsigten med Bakker og dybe Dale og Kløfter. Ser 
jeg mod Syd, da følger Øjet det store Engdrag, der 
gaar helt op til den gamle Gaard, Libergren, her stand- 

Udsigt fm Kirkebakken 

ser det, og tæt derved har man den bekendte Række 
Gravhøje, der gaar gennem .sognet fra Viborg til Ve 
sterhav; ca. 100 af disse Høje falder ind under denne 
Række. Her har fra gammel Tid været en Boplads for 
vore Forfædre, her var let Adgang til Erhverv for 
dem, Jagt i Skovene omkring i Sognet og Fiskeri 

2* 
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Fjorden; thi der er ingen Tvivl om, at Fjorden har 
gaaet op til Libergren, afrundede Fjordsten vidner 
derom, ligesom den lille Bæk, der løber igennem Eng 
draget og ud i Møllesøen, der ligesom Holmgaard Sø 
er en Levning fra den Tid, Fjorden gik op til Liber 
gren - alt taler stærkt derfor. Af Gravhøje findes i 
Sognet J 22 bevarede og ca. 28 udjævnede. Omkring 
ved Hedegaard findes 40 samlede af de 100 i en Lav 
ning. Paa Billedet ses nogle ar Højcnc, som man kan 
se fra Kirkebakken. 

Ligeoverfor Kirken i Øst Jigger Gcjbjerg, hvortil 
Sagnet om Kirkens Opførelse knytter sig. Over Søen 
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Et andet Billede viser sig for mit indre Øje, naar jeg 
paa Vejen ser ned over Møllen og tænker paa de Op 
tog, der har passeret ad Hulvejen og gennem Mølle 
gaarden for udenom Møllesøen at komme norden til 
Kirken. Det gjaldt for Østersagnets Folk, naar der 
skulde være Bryllup i Sognet, at snyde Gejbjergtrol 
den, saa han ikke tog Bruden, hvorfor det var nødven 
digt at komme denne Vej ind til Kirken. Jeg ser over 
Møllen til Kjelsmark med de kratbevoksede Banker, 
hvor baade Ræv og Grævling har hjemme. Deroppe 
paa Banken er der flere Gaarde og Huse nu, den stør 
ste er Over-Kjelsmark, hvorfra man har en vidunder 
lig Udsigt over til Kirken, Kirkebakken og Kirkebyen 
samt den største Del af Vestersognet. Ser jeg fra Kir 
kebakken i Nordøst og Nord, da har jeg atter et ma 
lerisk Billede, det er Ryde Kirke og den største Del af 
Ryde Sogn, der breder sig for Øjet, og i klart Vejr 
ser jeg eller i alt Fald skimter Limfjordens blaa Van 
de, en lille Finger, som 
Vesterhavet lægger ind 
i Landet for at tilken- 
degive sin Tilværelse. ""' 
Længere til Venstre 
hæver sig Handbjerg 
Sogn med Kirken, li 
gesom ogsaa Hjerm 
Sogns østre Kirke ses. 
Jeg har nu skuet 

noget saa smukt og 
typisk dansk, som man 
faa Steder i vort Land ser skønnere. - I, Sognets Folk, 
og du fremmede, som kommer her for at beundre den 
ne Naturskønhed, tag Billedet med hjem og glæd dig 
over, at det fattige Vestjylland har en saadan Plet. 

Genforeningsstenen 
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Vor Hjemstavnsdigter J. P. Løvig har skrevet et 
smukt Digt om Udsigten fra Kirkebakken, et af de 
Vers lyder saaledes: 

Vi elsker dig, du kære Plet, 
saa ægte, saa dansk, saa køn, 
vort Øje aldrig bliver mæt, 
men Hjertet er vendt til Bøn: 
»Gid Kirke, Vang og Veje 
maa gaa i Slægters Eje, 

.,. der kendes ved Pligt og Ret.« .,. 

Paa Kirkebakkeskraaningen er opstillet en Genfor 
eningssten, hvorpaa staar. 

GUD LOD DET SAA MAGE, 
SØNDERJYLLAND KOM TILBAGE, 

1920. 
SOGNEFOLK SATTE DENNE STEr ,. 

Denne Sten blev funden i en Mose i Nærheden, og 
under et mægtigt Arbejde for at faa den op og deref 
ter slæbt til dens nuværende Plads medgik megen Tid; 
men ved forenede Anstrengelser fra de mange interes 
serede lykkedes det omsider. 

JORDENS FORSKELLIGHED. 

Borbjerg Sogn er, hvad Jordens Bonitet og God 
hed angaar, meget uensartet. Medens den vestlige og 
tildels den mellemste Del af Sognet bestaar af muld 
rige og sine Steder ret stærke Lerjorder, er Sognets 
østlige Del mager Sandjord eller sandmuldet, men 
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saa har denne Del af Sognet, Kær, Eng og Mose, som 
i nogen Maade opvejer Manglen af de bedre Mark 
jorder. 

I ældre Tider havde dog denne Beskaffenhed ogsaa 
Indflydelse paa det daglige Liv og Arbejde i Gaarde 
og Huse, idet Markarbejdet i den kornrige Del af Sog 
net optog Tiden om Sommeren, medens Tærskearbej 
det i Forbindelse med Kvægets Røgt og Pleje var Vin 
terens Arbejde. I den østlige Del fordrede Jorden ikke 
saa meget Arbejde, den kunde saa blive noget let paa 
Taa, men saa blev der Tid til en Del Tørveskær, og 
mange af Beboerne kørte selv Tørvene til Holstebro, 
men solgte dog ogsaa en Del til Afhentning paa Ste 
det til Folk i de gode Sogne mod Nord og Vest, hvor 
der ingen Tørvejord fandtes. - Vinterarbejdet var 
let og indskrænkede sig for en stor Del til Pasning af 
Kreaturerne. Foderet var mest Hø. Det meste af Skaf 
tekornet gik med til Hestene. - Befolkningen i Sog 
net var som nu jævne og bramfri Mennesker, der in 
gen oversaa. De var fra Børn af vokset op i Arbejdet 
for det daglige Brød, hvilket gav dem Forstaaelse af 
Arbejderens Kaar, og Husbond og Tjener var oftest 
Kammerater, der hjalp hinanden ved Arbejdet og del 
te Bordets Glæder med hinanden. Disse Glæder var i 
al Almindelighed meget begrænset; da Indtægterne 
var smaa, maatte Levefoden sættes derefter, og her 
om skal senere meddeles. 

BEBOELSERNE. 

Disse var ofte meget primitive, selv i Gaardene var 
der kun faa Stuer. Som Regel laa Stuehuset i Vest og 
Øst og havde to Døre ud til Gaardspladsen, Forstue 
døren og Bagdøren. Fra Forstuen var der Dør ind til 
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Storstuen, hvor det meste af Familiens Bohave havde 
sin Plads. De fleste Steder var der vel nok baade Dag 
ligstue og Sovekammer, men der var ogsaa mange 
Steder, hvor Dagligstuen tjente til Opholdsrum for 
Natten endog til Tjenestefolkene, og der var sine Ste 
der, hvor der i den bagerste Side af Dagligstuen var 
ti eSenge med Omhæng eller Døre for, og Mand og 
Hustru med Spædbarnet havde saa Plads i den midter 
ste, medens den yderste var optaget henholdsvis af 
mandlige og kvindelige Beboere. - At Luften i en 
saadan Dagligstue saavel Dag som Nat var under en 
hver Kritik er indlysende; thi Vinduerne kunde som 
Regel ikke lukkes op. Luftfornyelsen foregik gennem 
Sprækker i Vinduerne, hvilke dog omhyggeligt blev 
stoppede for at holde paa Varmen, eller Dørene ved 
Gennemgang gik op. Ske kunde det jo ogsaa, at en 
af de mindste kunde klemme Næsen saa haardt mod eu 
Rude, at denne landede paa Stenbroen, hvilket kunde 
give et friskt Pust i Stuen. - Desuden var der ogsaa 
Køkken med Ildsted, Bryggers med Grubekedel samt 
Spisekammer. Fra Bryggerset var der ofte et Bag 
kammer til Saltkar, Dejgtrug og desl., og hvor Fami 
lien var stor, en Seng til overtallige. Kun faa Steder 
kendtes Bræddegulv, og dette kun igen i en enkelt 
Stue. Over Bagerovnen var der Plads til Støvler, som 
kun sjældent brugtes, samt til Skrammel med mere. 

I Huse og Smaahjem var Hygiejnen endnu daarlige 
re. Antallet af Beboere var tit som i Gaardene især 
om Vinteren, naar de største af Børnene var kommen 
hjem efter endt Sommertjeneste. I den østlige Del af 
Sognet var Beboelseshusene ofte kun 6 a 8 Alen dybe. 
En for faa Aar siden afdød Mand, Jens Peter Spille 
mand, havde vel nok bygget ca. en Snes. Det sagdes, 
han havde bygget 28 Huse og flyttet 33 Gange, i hvert 
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Fald var begge Dele noget ud over det almindelige. 
Det siger sig selv at megen Sygdom og Usundhed i 
Befolkningen havde sin Rod i saa slette Beboelsesfor 
hold. - Nu er Hjemmene, saavel Gaarde som Huse, 
godt opbyggede, Straatag har maattet vige for de 
røde Sten især i Østersognet, hvor Rugstraaets An 
vendelse til Kvægets Fodring er mest paakrævet. Dog 
mangler der de fleste Steder Stil over Byggeriet, der 
er meget tilfældigt. Folk har bygget, eftersom de har 
dyrket op og har haft Raad dertil. Efter Brande, hvor 
Huse bygges paa een Gang, kan der komme mere Stil 
over Anlæget. 

Af nyere Dato er Mejeribyerne i Skave og Hvam 
samt Kirkebyen i Borbjerg og Hogager, den største 
af disse Byer er Skave, flere Købmænd og mange Næ 
ringsdrivende af forskellige Slags findes der. 

STUERNES UDSTYR 

var i ældre Tid meget simpelt. I Dagligstuen var Lang. 
bord og Bænk. For Bordenden hang Fædrenes Grav 
skrifter, der for en stor Del havde den stedlige Skole 
mester til Ophav og afhang af hans mere eller mindre 
»digteriske« Evner. Desuden var der gerne nogle gru 
somme tyske Billeder »Jomfru Marie med Barnet«, 
Jesu Korsfæstelse o. I., og enkelte Steder fandtes et 
indrammet Himmelbrev med Spaadomme og Trusler. 
Hvor der i Familien var en særlig Begavelse, var Æg 
teparrets Brudesang prentet og indrammet. - I de 
velstilledes Hjem var der dog en Del Messingtøj, Stry 
gejern, Varmebækken, Lysestager o. I., maaske ogsaa 
en Vandkedel af Kobber. Et Brædt med en sølvbe 
slaaet Pibe med Tobakspung. I Bagsiden af Stuen 
hang ofte et Manglebrædt, hvorpaa den første Ejers 
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Navn var malet med røde Bogstaver. I Kakkelovnskro 
gen var der Plads til den traditionelle Armstol, til · 
hvilken den ældste eller svageste havde Førsteret; O;! 
endelig fandtes en Dragkiste med Kopper. 

DEN DAGLIGE KOST 
var indtil for et Slægtled siden meget ensformig. Til 
Davre fik man Mælk og Rugbrød. Mælken var enten 
nymalket eller i alt Fald malket Aftenen forud. Der 
kunde dog ogsaa til Formad vanke opstuvede Kartof 
ler eller et Stykke Flæsk. Om Foraaret, naar Vildgæs 
sene drog mod Nord, begyndte man med Formiddags 
Mellemmad - et Par Stykker Rugbrød af egen In 
dustri - med røget Faarekød eller Ost paa. Middags 
maden var skiftevis Byggrød, Kartofler med stegt 
Flæsk og Meldyppelse eller Kaal. Byggrynene lod man 
lave paa de lokale Møller, der alle var indrettet med 
dette for Øje. - Det stegte Flæsk til Kartoflerne blev 
oftest uddelt af Husmoderen, der var meget upartisk, 
men ligesaa økonomisk, der skulde tænkes paa den 
Dag i Morgen. Dog gik det vist her i Borbjerg ikke 
saa knapt til, som Folk sagde om et Sogn længere 
Øster ude, hvor hver en lille Tanning Flæsk med Svæ 
ret ved, blev fastgjort til en Snor, og naar et Bid Kar 
toffel var narret ned, trak man saa Flæsket op igen 
for at agere Vejviser for den næste Kartoffel. At Kaa 
len spillede saa stor en Rolle som Næringsmiddel var 
begrundet i, at man ikke den Gang som nu løb til 
Slagteren efter »Tilmad«. Om Efteraaret var der al 
mindelig Faareslagtning. Kødet blev saltet og røget 
og tjente paa denne Vis til Kaalmaden Aaret rundt. 
Dog kunde det ske, at den mindre paapasselige Hus 
moder hen paa Sommeren havde mere harskt Kød end 
godt var, og saa var der »Halsbrand« over hele Linien. 
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Kaffen var ukendt til Hverdagsbrug, og der vankede 
saa intet før til Eftermiddags Mellemmad, og endelig 
ud paa Aftenen serveredes der Byggrød. Det var det 
eneste Maaltid, man lagde paa Kroppen, de andre s!ed 
man væk. Desuden kunde man saa drømme saa dejligt 
om Natten, det var jo det eneste Samkvem, man havde 
med fremmede Mennesker. - Brændevinen hørte i æl 
dre Tider absolut med til den daglige Ernæring, og 
det var en stor Skam for Vedkommende, hvis hans 
Brændevin slap op i Utide, naar der tilfældigvis kom 
fremmede, og en Dram eller to til Mellemmaden var 
Hverdagsbrug: »Drik di Dram og go di Sko'r, hvis do 
vil rejnes for Kaal i Goer« var andet end Talernaader, 
det var Drengens Maal at blive Kaal og at kunne drik 
ke sin Dram ud. 

KLÆDEDRAGTEN. 
For Klædedragtens Vedkommende var der i ældre 

Tider saa vel som nu megen Forskel, det afhang jo 
naturligvis af, hvordan Vedkommende var økonomisk 
stillet, og havde der i Slægten gennem flere Genera 
tioner været Velstand, fik Arvesølvet naturligvis en 
fremtrædende Plads ved Udstafferingen. Tænker jeg 
tilbage paa den Tid, jeg var Dreng, saa man adskillige 
Steder de gamle Mænd med den røde Toplue, Skind 
knæbenklæder og Skindærmer. Vadmelstøjet var selv 
følgelig det gængse, ogsaa for Stadstøjets Vedkom 
mende, men de bedre stillede kunde dog ved festlige 
Lejligheder møde op i Fløjelsvest og Fløjelsknæben 
klæder. Vesten kunde have indtil et Dusin blanke Sølv 
knapper, og Benklæderne havde Sølvspænder forne 
den. Strømperne naaede ovenfor Knæet og fasthold 
tes af Strørnpebaand, der var snøret om Benet mellem 
Knæet og Læggene, »æ Huesbondstej«. De unge Karle 
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havde vel stundom Sko paa Fødderne, men ellers hav 
des lange Støvler, der naaede lige til Knæspændet. Dog 
skal det bemærkes, at »Lovringtræsko« tit maatte gø 
re det ud som Fodbeklædning. Iøvrigt havde Mænde 
ne langskødede Frakker paa, tit en sølvbeslaaet Stok i 
Haanden og sølvbeslaaet Pibe i Munden, og som Top 
pen paa Kransekagen een af disse høje Hatte paa Ho 
vedet, som man nu kun ser i Museerne, og som man 
meget betegnende kalder for »Skorstensrør«. Ma:1 
kan godt forstaa, at naar en Mand var saaledes ud 
stafferet, da følte han sig hævet over den jævne Al 
mindelighed, og det kan næsten tilgives Konen, om 
hun i ham saa noget af det største næst efter den sted 
lige Øvrighed, Kongen og Vorherre. Hvor solide de 
hjemmesyede Støvler var, skal jeg t. Eks. anføre, at 
en Mand i Slutningen af Aarhundredet kun havde haft 
cet Par Støvler i sine Dage, og han blev dog 80 Aar, 
inden han døde; disse Støvler havde endda gjort Tje 
neste Treaarskrigen igennem. 

Lovringstræskoene havde Navn efter Lovringbøn 
c!erne, der kom agende i hele Vogntog her til Vester 
egnen med deres hjemmefabrikerede Træsager saasom 
Træsko, Vognhjul, alle Slags Vogndele af Træ, Træ 
skovle m. m. Ved Sjørup Kro gjorde de Holdt, og 
spredte sig saa ud over Sognene for at afsætte Varer 
ne og derved bringe lidt Skillinger med sig hjem. Disse 
Træsko havde høje, spidse Snuder og Vrist, ligesom en 
Spids gik op over Hælen, og de lignede derved et lille 
tremastet Skib, men der var en »gue Gaang i em«, og 
gamle Folk fortæller, at de gik til Legestue i dem om 
Julen og dansede paa Lergulv til den klare Morgen 
- et godt Stykke Arbejde. - Man var meget nøje 
regnende med Tøjet i det daglige Liv, intet matte bli 
ve smidt væk, der ikke var slidt op. Meget ofte var 
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Benklæderne af Faareskind, og blev Vadmelsbenklæ 
derne for daarlige til Fest og Kirkebrug, fik de en Be 
klædning af Faareskind paa Laar- og Bagpartiet. I 
disse Tider lavede Bønderne selv Tag af Rugstraaet, 
og dette Arbejde sled haardt paa Bukserne, ligeledes 
snoede de som andet Steds omtalt Simer til Fastbin 
ding af Taget, og ved dette Arbejde sad man jo paa 
den snoede Sime og efterhaanden som Arbejdet skred 
fremad, trak man Simen bagud under sig, og dette 
sled haardt paa Buksebagen, saa her· var Skindbeklæd 
ningen paa sin Plads. Disse Skindlapper kunde med 
Tiden blive saa fedtede og blanke, at man næsten kunde 
pejle sig i dem. Angaaende Simesnoningen, da rnaatte 
en Karl kunne sno 100 Favne en Aften, ca. 5 Timer. - 
Kvindedragterne har altid vekslet mest og gør det 
da endnu. Jeg kan mindes Krinolinen i Brug, da var 
det knapt Kvinderne kunde komme ind ad Kirkedøren 
for den umaadelige Vidde, Skørterne havde; det var 
nærmest en Slags Tøndebaand, der holdt Skørterne 
ude. Denne Mode misprydede fuldstændig sin Bærer, 
der med Armen udstrakt mest af alt lignede en 
hollandsk tovinget Vindmølle. Hvor maatte det ogsaa 
være ubehageligt at gaa i en saadan Kjole, hvorunder 
et halvt Dusin Smaabørn kunde gemme sig, uden no 
gen kunde se, Vedkommende havde fremmede. Moden 
fordrede sit Offer, og dette har Kvinden altid været 
villig til at yde. - Døraabningen var i den Tid snæ 
ver, Stuerne var smaa, der maatte lempes, hvor mange 
var forsamlede. - Kvinderne maatte anbringes paa 
Stole. Langbænken passede ikke for Krinolinerne. I 
Blæst og Snefog led Datidens Kvinder meget; thi det 
var som at lukke op for Uvejret. Underbenklæder ba 
res nemlig ikke, Emancipation vilde ikke have gaaet 
ustraffet af. - 
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Paa Hovedet havde Kvinderne den saakaldte franske 
Kappe, der klædte dem godt, ogsaa Vingekappen tog 
sig godt ud paa de ældre Kvinder. Havdes der et 
brunt, tavlet Silketørklæde at binde over Kappen og 
et fransk Sjal at slaa over Skuldrene, var Dragten 
fuldstændig. - Efter Krinolinen holdt Tornyren sit 
Indtog. Tornyren var Fjedre, der var anbragt i Kjolen 
længst bag omme, og gav den derværende Legemsdel 
en saadan Tilvækst bagud, at der i det mindste var 
god Plads til en Tjener. Omtrent paa samme Tid som 
Tornyren, men ogsaa senere, kom Moden med de man 
ge Garneringer paa Kjolerne. Disse var langt klæde 
ligere end Krinolinerne, men her blev Tøjet klippet i 
ligesaa mange Stykker, som der skulde være Garne 
ringer, saa Omsyningen derved blev umuliggjort. 

Nu klæder Landboerne sig bymæssigt, Ligheden paa 
Klædedragtens Omraade har holdt sit Indtog overalt, 
kun ældre Landboere holder sig endnu til Vadmelen. 
- Det havde været ønskeligt, om Landboerne havde 
holdt igen og ikke fulgt med Strømmen med Hensyn 
til at ligne Købstæderne i Kjoledragten. Den stærke 
Vadmel kunde holde til alt det grove Arbejde og var 
derfor langt det billigste. - Kvinderne klæder sig paa 
fransk og fryser frygtelig paa dansk; men rnaaske de 
kan hærde sig ved slig Paaklædning. 

FRIERI OG GIFTERMAAL 
gik for sig indenfor meget afstukne Grænser, og Be 
folkningen var meget beslægtet i de forskellige Dele 
af Sognet. Flere Steder har f. Eks. 3 Brødre haft J 
Søstre,og tit og ofte giftede deres Børn sig igen med 
hinanden. Familien kendte man, »de andre« kunde 
være baade »hudden og sorren«, og tillige spillede 
Medzif ten en betydelig Rolle i Foretagendet, Penge- 
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ne, der med megen Møje havde formeret sig paa Ki 
stebunden, skulde nødig udenfor Familien. Den Gang 
var den offentlige Forsorg jo ikke stærkt udviklet, 
Folk maatte sørge for sig selv, og man vidste Sandhe 
den i det gamle Ord, at naar Krybben er tom, bides 
Hestene. Endnu er Befolkningen i Borbjerg ikke 
saa lidt indslægtet, men Ungdommen er ikke mere 
bange for »de andre«. 

HYRDEDRENGENES LIV. 
Almindelighed havde Hyrdedrengene i Borbjerg 

det nogenlunde godt; men særlig i Østersognet var 
deres daglige Liv meget afsondret fra de andres, idet 
de levede deres Liv sammen med Faarene ude paa de 
store Hedeflader mellem Hogager og Herrup i Sevel 
eller i Moser og Kær ved Kreaturerne. Saavel Faar 
som Kreaturer gik løse Sommeren om. Ligeledes var 
Løsdrift almindelig og nødvendig i de store Hedegaar 
de Heselaa og Store Hesel som forresten i alle Hesel 
Gaardene. Men det var ikke alene Tjenestedrengene, 
der var anvendt i denne Gerning. Egne Børn blev tag 
ne i Brug, saa snart Kræfter og Mod var til Stede. 
Til Gaardene i Skave var der ligeledes afsides lig 

gende Moser og Enge, hvortil Dreng og Kreaturer 
blev henvist, medens Kreaturerne i den federe Ende af 
Sognet som oftest stod tøjrede, og Drengene af den 
Grund kunde hjælpe til ved forefaldende Arbejde. 

ARBEJDSORDNINGEN. 
Indtil for ca. 30 Aar siden var Maskinerne ikke ta 

get meget i Brug i Borbjerg. Græs og Korn maatte 
fældes med Leen, ligesom Tærskningen af Kornet gik 
for sig med Plejlen. Det var en »hvelle Kaal«, der kun 
de tage et godt Skaar uden at sætte »Skaarbolke«, og 
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den Karl, der skulde laane Grund at gaa paa, naar han 
høstede, blev ikke gammel i Gaarde. En dygtig Pige 
kunde rive Hø efter to Karle og strø det paa Skaaret, 
men saa skulde der ogsaa være et vist Spillerum mel 
lem Skaarene. Naar Høet efter tilstrækkelig Vejring 
skulde sættes i Stak, fik Pigerne i Forhold til Kræfter 
ne de første Rivekast, hvor der var mindst Hø at 
flytte og Forkarlen eller Husbonden eller dem begge 
to satte Høet i Stakke, der skulde sættes med en vis 
Øvelse, saa Vinden ikke saa let kunde spille Hejgut 
med dem. Under Høstarbejdet havde hver Mand sin 
Opbinder, og Arbejdet gik for sig med Liv og Lyst, 
hvis Forholdet ellers var godt indenfor den snævre 
Kreds af Mennesker, der skulde udføre Arbejdet. 
»Naar Dug gik af Haar, drog Høstmænd af Gaard«, 
og naar fradrages Spise- og Hvilepavser, blev man ved 
med at høste til Solen gik ned. Efter den Tid skulde 
Kornet sættes i Rader, og det blev sent, inden Pigerne 
fik malket, og Folkene kunde samles til Nadver. No 
get særligt Høstgilde, som enkelte Steder var Skik og 
Brug efter Indhøstning, var ikke almindelig i Bor 
bjerg, dog fik Folkene ved Op- og Indhøstning et sær 
ligt »Godbid« under een eller anden Form. 

AFTENARBEJDET OM VINTEREN 
var særlig Kurvebinding og Simesnoning for den 
mandlige Parts Vedkommende, medens Karter, Rok 
og Garnvinde blev haandteret af det kvindelige Ele 
ment. De fornødne Løbe og Kurve skulde bindes, og 
da Bygningerne var straatækte, var der i de større 
Gaarde Brug for indtil 2000 Favne Simer aarlig. Mæn 
dene sad over Løbene, medens de yngre Mandfolk 
maatte sno Simer, og en god Skraa var nødvendig, 
for at man stadig kunde spytte i Næverne. En dygtig 
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Simesnoer kunde drive det til 100 Favne en Aften, c. 4 
Timer; men saa maatte der ogsaa svedes og ikke hø 
res for meget efter Kvindfolkene. Disse havde en fæ 
nomenal Øvelse, saa Hænderne kunde passe Arbejdet, 
skønt Øjnene var ved Karlene og Munden hos Nabo 
erne. 

FORNØJELSERNE 
udenfor Hjemmet var ikke mange, dog kom de unge 
sammen til Julegilde og ved saadanne Lejligheder 
maatte det ofte koste et Par Strømpefødder, da Dan 
sen med dem var mere almindelig end med Støvler, og 
de beslaaede Træsko egnede sig lige saa lidt den Gang 
som nu til Fodbeklædning, naar den, man havde Øje 
og Hjerte til, skulde føres anstændigt rundt paa Gul 
vet. Et Par Markeder om Sommeren skulde Ungdom 
men ogsaa til, og da gik Dansen lystigt hos Madam 
Christensen i Østergade, Holstebro. Dog hændte det 
desværre ofte, at Karlene blev brøsige efter for stor 
Nydelse af Spiritus, og saa blev Pigerne vandøjede; thi 
Dansen efterfulgtes tit af Slagsmaal. En saadan Mar 
kedsdag blev Hest og Vogn overladt Ungdommen til 
Afbenyttelse, og Kørslen blev ofte Kapkørsel med Na 
boens Befordring, eller hvis man havde lidt udestaaen 
de med andre, da med dem. Det var en stor Skam for 
Kusk og Befordringsejere at blive kørt agter ud, og 
man har sagt om en enkelt Mand, at hans Afskedsord 
til de unge almindeligt var: »Vorherre væ mæ jer, o 
læ ingen ky'r om jer«. Han var ellers nøjeregnende, 
men her stod Æren over Risikoen. 

MARKEDERNE. 
Folk kom sjelden til Købstad i Sammenligning med 

nu, især de, der havde lang Vej til Byen. Og naar man 
betænker, at de kørte med Stude, var det ikke saa un- 

2 
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derligt, om de blev hjemme og prøvede paa ved egen 
Opfindsomhed at lave alt selv. - Enkelte Gange maat 
te de ud og da særlig til de store Markeder i nærme 
ste By. Længe i Forvejen blev alt lagt til Rette til den 
store Begivenhed at komme med til Marked. Marked 
erne holdtes gerne i 2 Dage. Første Dag for de gamle 
og gifte og den næste Dag for de unge. Alle spekule 
rede i de gamles og unges Penge. En Mængde Telte 
med alskens Varer var gerne opstillet i lange Rækker 
paa begge Sider af Gaden. Alt kunde faas og naturlig 
vis for Røverkøb; men foruden Telte med Varer, fand 
tes der gerne en Mængde Gøglertelte. Selv om ikke 
der var saa meget i de Dage som nu, saa var der dog 
mere end nok, lige fra Vokskabinetter, Panoramatel 
te til Telte med alle mulige Slags Vanskabninger. Ud 
raaberne var iført de mest skrigende Dragter og un 
der høje Raab udmaledes Seværdighederne for lytten 
de Tilhørere. Det var ikke nemt for de unge at staa 
for saa fristende Ting. - Hen paa Eftermiddagen gik 
Dansen lystig i Dansestuerne, og det blev sent, inden 
der sluttedes. - Naar gamle og unge kom hjem 
fra Marked, havde de Markedsgaver med til dem der 
hjemme, der ikke havde været med i Byen. Det var 
oftest Husmoderen og Tjenestedrengen, der rnaatte 
blive hjemme. 

NÆRINGSVEJE. 
Om Næringsvejene i Sognet skriver Pastor von 

Hjelmcrone omkring 1750 følgende: 
Sognets bedste Næring er af Heste, Kvæg og Svin, 

som Landmanden aarlig sælger. Iligemaade avles god 
Rug, Byg og Havre, hvoraf sælges en Hoben og ud 
skibes paa Limfjorden til Aalborg; Markerne er be 
kvemme til disse Slags Sæd og meget bærsomme, 
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hvilket kommer dels af Beboernes Flittighed, da man 
med Sandhed kan sige, at de fleste er rette Jorddyr 
kere, og dels af den Gødning, som Jorden paa nogle 
Steder f'aar af Kride, og paa nogle Steder af den 4 a 5 
Dele værende Jordsmon (Mergel) eller blaaagtig Ler,') 
der lige saa vel som Kride ligger i horisontale, flade 
Skiver og har et alkalisk Væsen. Denne Lim, der inde 
holder saavel mineralske som vegetabilske Masser, 
graves op om Sommeren i tørt Vejr og køres i Dyn 
ger, men før Vinteren begynder, spredes den ud paa 
Ageren,2) som først maa være fællet, at den kan ligge 
Vinteren over og vel smuldres, om Foraaret pløjes den 
ned, og Jorden besaas; vil man give den tillige lidt 
Gøde er det saa meget des bedre.3) 

Det første Aa r mærkes ikke synderlig Nytte af den 
ne Lim, men det 2., 3., 4., 5. og 6. Aar maa man for 
undre sig over den herlige Virkning og den overflø 
dige Guds Velsignelse paa Marken, og ligeledes Græs 
med Mængder af røde og hvide Kløver, men man rnaa 
vel agte Følgen: 1) Der rnaa ikke tages uden 5 Kjærve 
derefter, 2) at man lader Marken efter 6. Kjærv hvile i 
den ellers sædvanlige Tid, som her i Egnen paa de 
fleste Steder er 5 eller 6 Aar, 3) og at man ikke lægger 
Limen for tyk, mere end 1 Læs maa 3 Favne Jorde 
maal i Kvadrat ikke have.') Vel kan Jorden frembære 

') Dog er Sandmarken ikke nær saa tjenlig dertil, som Ler 
og Muldmarker samt kolde og sure Marker, der bærer Kat- 
skjæg og andre daarlize Græsser. Hjelmet. 

2) Denne Lim bruges ikke alene til Hede og anden .Iord, 
som ingen Nytte før har været til, men endog til Indrnarken. 

J-ljelmcr. 
3) Omv,infTf'n rlf'rmPrl rr fc;il<YrnrlP ,nm ir<Y vrrl 17 A,ir, Fr. 
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en 12 a 14 Kjærve efter hinanden, men naar den er 
brugt i saamange Aar, bliver den ubrugelig1

) i en 
Mands Levetid baade til Korn og Græs, med mindre 
man igen efter den engelske Maade ville lægge et 
godt Lag sur kold Jord paa den, da det lader til, at 
den igen derved kunne sættes i Stand til at bære Korn 
- jeg siger alene det lader dertil, nemlig, a priori, 
thi selv har jeg ikke haft Lejlighed til at prøve det. 
Man kan ogsaa lægge Limen enten tykkere eller tyn 
dere end oven meldt er, men ogsaa til Skade; thi læg 
ges Limen for tykt, bliver Jorden saa løs, at den ikke 
straks i Hvileaarene vil lukke sig, og lægges den for 
tynd, faar man ikke synderlig Fordel deraf. Naar alt 
dette iagttages kan Limen sikkert bruges uden mind 
ste Fare for at fordærve Jorden, som jeg nu i mere 
end 17 Aar har haft Prøve paa, og maa tilstaa at den 
almindelige Tanke om Limen, at den gør en rig Fader, 
men en fattig Søn er i saa Fald ganske urigtig, da 
den derimod er rigtig nok, hvor den misbruges, som 
ogsaa er sket somme Steder her i Egnen, dog ikke 
uden i Begyndelsen, da Limen først blev funden, og 
man ej vidste ret Omgangen dermed. Dette har jeg 
agtet fornøden her at erindre, saasom de økonomiske 
Skrifter, jeg haver læst, baade af vore egne og frem 
mede, endog f. Eks. Gr. Holck; le gentilhomme culti 
vaticus, hvilken sidste er en Oversættelse af den før 
ste, Reukard etc., ikke har noget paalideligt om Li 
men, da deres Afhandlinger derom er mere theore 
tiske end praktiske og ikke holder Stile. 

tredie Rug, hvor Jorden ikke er for kold dertil, og de øvrige 
Kjær ve er Havre. Hjelmcr. 

1) Kraften trækkes ganske ud, Jorden bliver aaben og løs, 
at Kreaturerne i vaadt Vejrlig kan synke ned til Knæerne i 
den, den bærer i Stedet for Græs Tidsel, med faa Ord: den 
bliver eti, d. e. ubrugelig. Hjelmet. 
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Af Fiskeri haves ikke, uden i Holmgaard Sø O!; 

Borbjerg Sø. Sognepræsten tilhører Fiskeret i den 
første og Mølleren i Borbjerg Mølle den sidste. Fiske 
ne i disse 2 Søer er Brasen, Gedder, Aborrer, Skaller 
og Aal; men der faas ej mere deraf end til egen For 
nødenhed. Fra Limfjorden, som er % Mil herfra, og 
Vesterhavet, som er 4 Mile herfra, f aar andre her i 
Sognene deres fornødne Fiske. - Af Jernerts lader 
det til, man har Mangel. Af Ildingsbrænd haver man 
knap det fornødne. - 

Saavidt Pastor Hjelmkrones Optegnelser, 25. Marts 
1766. C. von H. 

HANDELEN 
i Borbjerg Sogn for 150-200 Aar siden var som andre 
Steder i Vestjylland Handel med Heste, Stude, tom 
me Køer og Kvier samt Galte - de saakaldte »Driv 
galte«. - Markedspladserne for disse Dyr var særliz 
Tønder, Højer, Husum og flere andre Steder Syd paa. 
- Der var et forunderligt Tillidsforhold i de Tider 
mellem Køber og Sælger. - Tabte Køberen store Sum 
mer og kom hjem med tomme Lommer, kunde han 
godt akkordere med Sælgerne om at beholde de køb 
te Dyr til Handelen bedredes. Sælgerne vidste altid af 
Erfaring, at det vilde skade dem selv, hvis hine gik 
fallit. - Hestene blev gerne solgt paa Markederne i 
ltzehoe og Hamborg. De jydske Heste var meget søg 
te i Tyskland og Frankrig. Folk i Borbjerg troede al 
tid, at naar Heste og Søm var dyre, trak det op til 
Krig et eller andet Sted, hvilket var til Fordel for os, 
naar vi da selv kunde blive holdt udenfor. - Ogsaa 
naar Kalveskind var dyre, var det Tegn paa Krig; thi 
disse skulde bruges til Trommer og Tornystre. 

Naar Kreaturhandlerne havde solgt deres Heste, 
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Stude, Køer og Svin, fik de altid Betaling i Sølv, 
»preussiske Thaiere«. Ved Toldstederne blev de tyske 
Penge ombyttede med danske. Pengene blev gemt i 
Lærredspunge, der var skrevet paa hver Pung, hvor 
meget der var i den, og den var forseglet med Ejerens 
Signet. Disse Penge kom i en saakaldt »Mantelsæk«, 
som der var Laas for, eller i et jernbeslaaet Skrin, der 
blev laaset. Sedler og Guld saas næsten aldrig. Naar 
de kom hjem med de mange Penge, skulde de ud og 
betale de købte Kreaturer. De tog saa en lang, smal 
Lærredspose - den saakaldte Kat - der kunde laases 
og havde en Læderrem i hver Ende, saa den kunde 
spændes om Livet, naar den da ikke var alt for tung, 
i modsat Fald bar de den over Skulderen. 

Priserne paa Dyrene var ved Aarene 1800 og der 
omkring følgende: En 4-6 Aars Hest 50-100 Daler 
kurant i Forhold til Godheden. Et Par 2 Aars Stude, 
som Bønderne solgte til de store Kreaturhandlere ko 
stede omkring 20 Daler kurant Parret og samme Pri 
ser paa tomme Køer og Kvier. 4 Aars Stude kostede 
gerne 40 Daler kurant Parret. - En »Drivgalt« 5 Da 
ler. 

I vore Penge ser det saaledes ud: 
I Specie = 4 Kr. = 71/z Mk. kurant. 
I Rigsdaler kurant= 6 Mk. a 16 Skil!. kurant. 
1 Mk. kurant = 16 Skil!.. 1 Skil. = 3% Øre. 
I Rigsdaler Rigsmørit = 6 Mk. a 16 Skilling. 
1 Rigsdaler = 60 Skilling kurant. 
I Skilling kurant = l 0/10 Skilling Rigsmønt. 
5 Skilling kurant= 8 Skilling Rigsmønt. 
1 preussisk Thaier = 8 Mk. Rigsmønt. 
1 Rigsdaler Rigsm. = 96 Skilling = 200 Øre. 
1 Skilling Rigsmønt = 21/., Øre. 
1 preussisk Thaier = 2 Kr. 64% Øre. 
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LIVET FØR OG NU. 
Alt, hvad der er anført, er omtrent, som Livet leve 

des for op mod 100 Aar siden; men hvor er Livet for 
andret. - Kaffen har fortrængt Mælken til Fortræd 
for os selv og til Fordel for Kaffegrossererne. Hvor 
Hyrdedrengen fordum gik med Faarene, strækker sig; 
nu Plantagerne, og de Høje, hvorpaa han stod for at 
spejde efter Hjem og andre Mennesker, ligger nu 
skjult og glemt imellem dystre Fyrretræer. Hvor Kar 
len strøg sin Lee og Pigernes klare Latter gjaldede, 
gaar Maskinerne deres afrnaalte og tunge Gang, me 
dens Stumperne af Frøer og Fugleunger passerer 
Jernfingrene. 

Kurvebinding og Simesnoning er en Saga blot, og 
derved har Hjemlivet lidt et af sine alvorligste Knæk. 
To Mejerier i Sognet forretter det Arbejde, som 

Kvinderne paa dette Omraade møjsommelig maatte 
udføre, her er den største Gevinst. Ligeledes har det 
hvide Lys erobret Borbjerg paa Hogager nær. Skave 
har sit eget lille Elektricitetsværk, medens det øvrige 
Borbjerg sammen med flere Sogne køber Lys og Kraft 
fra Holstebro. - Levefoden er hævet - sikkert for 
højt - Velværet er meget større baade for de, der 
ejer noget, og de, der intet har; men om Lykken er 
større i de enkelte Hjem er et Spørgsmaal, som ikke 
er let at besvare, da Lykken og Glæden over Smaating 
ikke mere er til Stede. 

JULEMÆRKER. 
I gamle Dage havde man i Borbjerg som forresten 

mange andre Steder en hel Del Mærkedage med Hen 
syn til Vejret. Folk gav den Gang meget nøje Agt 
paa Vejrforholdene. l ste Juledag og de næstfølgende 
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J 1 Dage gjaldt som en Spaadorn om Vejret i Aarets 
12 Maaneder. Var der Tale om, hvordan Vejret vilde 
blive een eller anden Tid i Aaret, saa blev der sagt, at 
det vilde blive saadan eller saadan »hvis ikke Jule 
mærkerne slaar fejl.« 

Den 25. Januar, Povlsdag, skal Solen skinne saa 
længe, at en Rytter i den Tid kan sadle sin Hest, da 
vi ellers faar Krig dette Aar. 

Kyndelmissedag (den 2. Februar) skal der være saa 
stærk en Snestorm, at 15 Kærlinger ikke kunne holde 
et stort Kalveskind, og saa kan man rutte med Foderet 
til Kreaturerne, da det er Tegn paa tidligt Foraar. 

Stormede det 3. Februar vilde Bygget blive ribbet, 
delvis slaaet af, før det blev modent. 

22. Februar (St. Pedersdag) maa Jorden ikke være 
haardere frossen, end at Peder kunde stikke sin Pig 
kæp i Jorden. 

St. Graversdag (12. Marts) »ska æ Faar ta si Lam 
ve si Laar o takk si Husbond for en goue Oer«. 

»April Snø ligner æ Smør o æ Brø; men Maj Snø 
lignes ved Guld rø.« 

I Foraaret kommer Vildgæssene med Formiddags 
Mellemmaderne og tager Folks Træsko. I Efteraaret 
flyver de mod Syd og kommer da med Træskoerne og 
tager Formiddags-Mellemmaderne. 

MUNDHELD. 

»Morgensladder gir Aftenpladder«. 
»Sydøst Vind og Kvindsind og Faareforskækkelse 

ender gerne mæ Wand.« 
»Nær æ Kok gaaler o æ Awten kort atter, æ Høns 

er kommen i Row o æ Raand, saa æ det Tejn te Vejer 
skywt«. 
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FOLKEMÆNGDEN 
i Borbjerg Sogn i det sidste Hundredaar ser saaledes 
ud: 

Ved Folketællingen 18. Februar 1834: 
Mænd. . . 385 
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 

Summa 854 
Ved folketællingen 1840: 

Mænd 375 
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 

Summa --- 823 
Ved folketællingen l. Februar 1845: 

Mænd 406 
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 

Summa --- 896 
Ved folketællingen l. Februar 1850: 

Mænd 449 
Kvinder 521 

Summa --- 970 
Ved folketællingen l. Februar 1855: 

Mænd 468 
Kvinder 545 

Summa --- 1013 
Ved folketællingen l. Februar 1860: 

Mænd 572 
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 

Summa --- 1176 
Antallet af Gaarde og Huse: 231 

Familier: 243. 
folketællingen 1. Februar 1870: 

Mænd 642 
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 

Summa --- 1328 
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Af Gaarde og Huse: 250. 
Familier: 265. 

Folketællingen I. Februar 1880: 
Mænd 761 
Kvinder ... 

+ 
717 

8 
Summa --- 1486 

Af Gaarde (101) og Huse (181) 282. 
Folketællingen 1. Februar 1890: 

Mænd 779 
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 
Midlertidig fraværende . . . . 10 

Summa --- 1556 
Af Gaarde (102) og Huse (194) 296. 

Ved sidste Folketælling var der i Sognet mellem 
2000 og 2100. 

DEN HELLIGE KILDE 
i Kilsmark hørte til Neder Kilsmark. Begge Gaarde, 
Over og Neder Kilsmark, nævnes i 1683 som Helgaar 
de. Rundt om Kilsmark har der i gamle Dage været 
Skov. 1576 tildømtes der Kronen et Stykke af Kils 
mark Skov, som Niels Ibsen i Villemoes vilde tilegne 
sig. Peder Gyldenstjerne i Tim fik af Kronen Skøde 
paa begge Kilsmarkgaarde Aar 1585. Da hørte Holm 
gaard Sø til Neder Kilsmark, og i en Slugt findes den 
berømte Kilde, der i lange Tider var søgt af en Mæng 
de syge ikke blot fra Borbjerg, men ogsaa fra de om 
liggende Egne. 

Der fandtes ikke mange hellige Kilder i Jylland, 
saa man forstaar godt, at de faa, der var, blev godt 
besøgte. Særlig St. Hans Nat samledes de syge paa 
Kilsmark Bakker, hvor et stort Baal blev tændt for at 
forhindre Hekse og Trolde i at slaa sig ned. De er jo 
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paa Vej til Bloksbjerg. Det er næppe helt rigtigt med 
denne Forklaring, snarere maa man tro, som man for 
tæller, at saa langt som Baalets Lys naar, har Hekse 
og Vætter ingen Magt. Baalet skærmede mod Brand 

Den hellige Kilde i Kitsmark 

i Sæden. Hermed passer den almindelige Tro paa, at 
Ilden har skærmende og rensende Indflydelse. St. Hans 
baalene er de sidste Minder om en hedensk llddyrkel 
se, som har betydet meget for vore Forfædres Tro og 
Liv. Naar Baalene havde brændt en Tid, begyndte de 
syge at humpe af Sted til Kilden. Det var ikke let, det 
var nedad og mange gik ved Krykker. De fleste, der 
kom, havde Øjensygdomme og Engelsk Syge, dog 
kunde Kildens Vand ogsaa hjælpe for andre Sygdom 
me. Ved at drikke af Vandet eller bade et sygt Sted 
dermed, blev man karsk og sund igen. Hvorvidt selve 
Kildebesøgene hjalp mod Sygdommen, er vi naturlig- 
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vis ganske ude af Stand til at sige noget om - dog 
maa man lægge Hovedvægten paa det psykiske, idet 
Troen paa Helbredelse ofte har udrettet mere end 
selve Vandet. 

Paa Billedet ses Neder Kjelsmarks nuværende Ejer 
Lauge Nielsen stirrende ned mod det underfulde helse 
bringende Væld, hvis Vand løber ud i Holmgaard Sø, 
hvorfra det atter løber i Store Ryde Mølledam og til 
sidst føres ud igennem den hellige Aa - Helleaa - 
til Limfjorden. 

Man har fra gammel Tid et Digt om den hellige 
Kilde i Kitsmark. Kun det første af Digtet er bevaret, 
og det lyder som følger: 

Digtet om den hellige Kilde i Kilsrnark: 
I Dalens Skød et Kildevæld, 
hvis stille Rislen bringer Held, 
og Vandet flyder over skønne Enge, 
som længere nede venlig breder sig. 
Paa Bakkerne Træer knejse alle Vegne 
og Blomstre mylre frem af Frø. 

Digtet har været længere, men Resten er gaaet tabt. 

'AGNET OM BORBJERG KIRKE. 
1766 optegnedes et endnu levende Sagn saaledes af 

Hjelmcrone: 
»Udi Bjerget, hvor Kirken staar, boede en saa kal 

det Bjergmand. Han vilde ikke lide Guds Hus i Nær 
værelse hos sig, hvorfor han om Natten flyttede alt 
det over paa Gejbjerg, som var opført af Kirken om 
Dagen. Bygningsfolkene bar det atter over paa Bord 
bjerg om Dagen, men saa snart Natten kom, førte 
Bjergmanden det over paa Gejbjerg igen. 

Dette skete saaledes ofte. En lang Tid gik bort med 
denne Flytning, og Bygningen standsede, hvorover 
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Bygningsfolkene endelig tillige med Menigheden 
maatte træde til Akkord med Bjergmanden og indgaa 
følgende: Kirken skulde Bjergmanden tillade blev byg 
get paa Bordbjerg, og selv skulde han flytte til Gej- 

Vejen over den bekendte Bro 

bjerg, derimod skulde Bjergmanden have den første 
og sidste Pigebrud, som kom til Kirken. Da nu Kirken 
var færdig og den første Pigebrud derefter blev ført 
til Kirken ved den østre Kirke-Stæt og Port, som just 
vender ud mod Gejbjerg, indfandt Bjergmanden sig 
og fordrede Bruden. Brudgommen, som dette ikke 
anstod, søgte tilligemed hele Brudeskaren at redde 
hende og brugte Magt mod Magt, da det gode ikke 
kunde hjælpe, men forgæves. Bjergmanden gik af 
med Bruden, som han bragte ind i sin ny Bolig i Gej 
bjerg, men Brudgommen, som holdt fast ved hende 
det længste, han kunde, beholdt alene Brudelokken 
og Hovedsmykket«. 
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Pastor Hjelmcrone føjer hertil: 
»Man kan nu tage denne Tradition for det den er, 

og anse den som en anden af lige Slags, men imidler 
tid har samme Tradition endnu den Dag i Dag den 
Virkning, at aldrig nogen Pigebrud fra den østre Del 
af Sognet drager den rette almindelige Vej til Kirken, 

hvilken hun dog ellers 
til alle andre Forret 
ninger i Guds Hus sø 
ger; thi enhver Pige 
brud frygter for, at hun 
skal være den sidste, 
der skal føres til Kir- 
ken, og følgelig blive 

et Rov for Bjergmanden, men Bruden tilligemed det 
hele Følgeskab kører til visse en Fjerdedel Mil af 
deres rette Kirkevej .uden om en stor Sø, som de da 
faar imellem dem og Bjerget, hvor de endnu tro, at 
Bjergmanden bor, og komme saa ind paa den vestre 
Side af Kirkegaarden, hvor Bruden formener at være 
i Sikkerhed.« 

Dette finder endnu Sted. Sagnet er vistnok opkom 
met ved, at Vejen Sønden om Kirken er besværlig og 
vel i gammel Tid ofte har været ufremkommelig, 
hvorfor man ved store Optog har foretrukket den 
længere Vej og altsaa søgt den vestre Indgangsport 
til Kirkegaarden. Heraf har dannet sig den Tro, at de 
ældre har gjort dette af Overtro, og efterhaanden 
har der dannet sig et Sagn. 

Spurgte Folk Præsterne ad, fik de gerne det Svar: 
»Nej, der er selvfølgelig ingen Trold eller Bjergmand 
i Bjerget; men det er jo ikke værd at trodse saadanne 
Overleveringer; thi skulde der ske noget ved Brude 
toget eller senere i Ægteskabet, saa vilde det tillægges 

Broen 
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den Frækhed, at man trodsede denne Overlevering.« 
Saa gik Aarhundrede efter Aarhundrede, ingen vo~ 

vede at gøre Forsøget, trods det, at ingen troede 
hverken paa Trold eller Bjergmand; men saa for ca. 
15 Aar siden var der en Møllersvend i Borbjerg Mølle, 
som var forlovet med en Pige i Trabjerg. Hende fik 
Møllersvenden overtalt til at vove Forsøget med at 
køre over Broen. Da det rygtedes var der en Mængde 
Mennesker opstillet rundt om paa Bakkerne for at se, 
hvorledes det spandt af; men der skete intet, hverken 
med Trold eller Bjergmand. 

Nu kører alle Brudetog østfra denne Vej til Kirken. 
- Overtroen er brudt, takket være den dristige Møl 
lersvend. 

Denne Begivenhed fostrede en Digter. Kort efter 
udkom et Digt, der lyder saaledes: 

I lyse Nat og i Klæder hvide 
den Møllersvend til Kirkebro monne skride, 
at vove en Dyst med den lede Trold 
foruden Lanse Hjelm og Skjold. 
Med Ordet, som det nu her skal falde, 
han Trolden frem for sig monne kalde. 

Hør Trold! jeg agter en Brud at tage, 
fra Trabjerg vi her over Broen age, 
den lange Omvej vi nu ej vil køre 
paa denne Aarstid og i dette Føre; 
men Bruden min lader du i Ro, 
det koste dig Liv og Troldebo. 

Thi Sagnet siger, at du skal eje 
den første Brud ad disse Veje, 
men hvis du vover min Brud at røre, 
skal dette over dit Hoved føre, 
at straks jeg lukker Møllens Sluse, 
saa Vandet ind i dit Bo skal bruse. 
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Og ej jeg tøver, men jeg vil haste 
din Skælm at drukne, derefter kaste 
dig op paa Engen ved Vejens Færdsel 
til Menneskers Spot, men til Troldes Rædsel. 
I Tusind Aar om du Folk har skræmmer, 
din Troldmagt vil jeg have hæmmet. 

Den Trold han ærgred sig gul og grøn, 
thi fluks for Gerning han frygted Løn, 
det var et Under, han i Flint ej sprang, 
han lod det dog være denne Gang; 
thi Trold er bange for at dø, 
om Kampen end gælder væne Mø. 

Og lyse Nætter og hvide Klæder 
nok Lysets Børn, men ej Trolde glæder. 
den Trold var besejret, den Brud maa vandre 
paa Broen over, og siden andre, 
og Troldens Hu sig monne vende, 
han er nu som andre Pebersvende. 

AGN OM BORBJERG KIRKE. 
»Jydske Folkesagne, samlede af Evald Tang Kri 

stensen, tredje Samling, staar optegnet følgende Sagn 
om Borbjerg Kirke: 

Der ovre i Borbjerg skulde de have dem en Kirke 
bygget, og saa er der en Bakke, som gaar ud fra Syd 
østsiden af Borbjerg Møllesø, Gjeddebjærg kaldes 
den, der byggede de Kirken. Naa, de bygger løs, men 
hvad de bygger der om Dagen, det bliver revet ned 
om Natten. 

Saa kom de i Snak med Trolden om det og fik gjort 
den Akkord med ham, at han maatte ikke forstyrre 
dem i Arbejdet, naar de byggede Kirken et andet Sted. 
De skulde opføde to røde Tyrekalve, til de blev Aar 
gamle, og saa skulde de slaas ud, hvor de laa om Mor 
genen, skulde Kirken bygges. Men saa vilde han have 
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baade den første og den sidste Brud, der kom over 
Kirkebroen som Mø. Kalvene lagde sig paa den anden 
Side af Kvagen1

), og da det er Sandjord, mener man, 
at Navnet først har været Baarbjerg2

). Derfor er det, 
Folk Øster fra kører den Dag i Dag med Bruden Nor 
den om Møllesøen. Der er kommet to Brude over 
Broen, den første, hun blev tagen, men idet Trolden 
fører hende bort, rækker hun Brudekransen hen til 
Brudgommen, og den beholdt han. Paa det Sted, hvor 
hun blev tagen, staar en hvid Dame og kjærner om 
Natten. Den anden Brud kom godt over, men det var 
paa Hjemvejen, og det turde de nok vove, for hun 
var frugtsommelig. 

D e n f ø r s t e B r u d. 
Der ovre i Borbjerg er den første Brud bleven kørt 

til Kirkebroen, og der bleven tagen. Hendes Broder, 
der var Kyrasser i Horsens, var med til Brylluppet, og 
da han hørte Tale om det, at de vilde køre om ad 
Møllen, gjorde han Nar ad den Overtro, og sagde, at 
de skulde køre lige til, han skulde med sin Dyrendal 
ved Siden nok forsvare hende mod alskens ondt. Han 
fik da raade, og Vognen med Brudeparret kørte ad 
Kirkebroen, de andre fulgte efter, men Broderen red 
nok saa modig et lille Stykke i Forvejen med hævet 
Sabel. Da de kom i Nærheden af Broen, sagde Bru 
den, at han skulde ride ved Siden af hende, for hun 
tyk te, hun blev saa ræd. Ja, saa rider han ogsaa lige 
snært ved Vognen. Men lige med et, som de er komne 
over Broen, bliver det et saadant Mørke, at en ikke 
kan se en Haand for sig. Kyrasseren mærker jo, det er 

1) En Kvage: bundløst Morads, dog nærmest af Sand som 
ved Vesterhavet. 

") Af baar (d. e. bar): mager. 

3 
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galt fat, og han hugger om sig til højre og venstre, 
men uden at ramme noget. Det giver et Skrig, og i det 
samme lysner det. De skal til at se, saa er Brudesædet 
tomt, og ingen vidste af hende at sige. 

B r u d e n s B o r tf ø r e 1 s e. 
Der er en stor dyb Dal Østen for Borbjerg Kirke, 

og den var der ingen Brud kommen igennem i nogen 
Mands Levetid. Saa var det en Gang, der skulde være 
et Bryllup Østen Dalen, og saa tykte Folkene, da de 
kun havde en halv Fjerdingvej til Kirken over Broen, 
at det var alt for lang en Omvej at køre Norden om 
Dalen, det vilde blive mindst en halv Mil. Saa raad 
slaar de med hverandre at ville vove at køre lige til, det 
havde ikke noget at betyde med det gamle Papisteri 
og Fortællingen om, at der en Gang skulde være ind 
gaaet en Pagt med den »Slemme«, saadan at den før 
ste Brud, der kom igennem Dalen, skulde høre ham til. 
De kører altsaa lige til, men for en Forsigtigheds 
Skyld sætte de to Karle sig op ved Bruden paa Vognen, 
een ved hver Side af hende, for at passe paa. Men da de 
kommer i Dalen, slaar det saadan en tæt Taage ned, 
og det bliver saa mørkt, at Folk kunde ikke se hver 
andre paa Vognene. Da de kommer af Dalen, har Taa 
gen Ende, men saa er Bruden ogsaa væk, Djævelen 
havde faaet Kløer i hende. Han farer af Sted med sit 
Bytte, til han kommer til en gammel Mand, der gaar 
ved nogle Faar, og ham byder han en Hatfuld Penge 
for at pilke Brudesmykker og Knappenaalene af Bru 
den; saa længe det var paa hende kunde han ikke 
komme fra Jorden med hende. Nej, det vilde den 
gamle Mand ikke have med at gøre. Saa rejser Djæ 
velen lidt længere hen, og der gaar en Dreng med 
nogle Faar og Høveder, og Djævelen byder ogsaa 
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ham en Hatfuld Penge for at pilke de Sager af. Jo, 
Drengen vilde gerne tjene Pengene, det var en herlig 
Skat at faa for saa lidt Arbejde. Da det hele var pil 
ket af, for Djævelen ad Luften med Bruden, og hun 
blev aldrig set siden. Hvorfor den Traktat med den 
Onde var indgaaet, det ved a ellers ikke noget af. 

B r u d I o v e t T r o I d f o r K i r k e b y g n i n g. 
Efter »Bjergtagen,« 

Studie over nordisk Alfetro 
af H. F. Feilberg. 

Om seks forskellige Kirker i Jylland fortælles et 
Sagn, der i Hovedtrækkene er det samme. Det er Bor 
bjerg Kirke i Hjerm Herred, Davbjerg og Højslev i 
Fjends Herred, Haderup og Hodsager i Ginding Her 
red og Foulum i Gislum Herred, alle i Egnene mod 
Nord, Syd for Limfjorden. 

Der skal bygges Kirke, men hvad Bygningsmænde 
ne opfører om Dagen, nedbrydes om Natten, de kan 
ingen Vegne komme. Den tidligst optegnede Fortæl 
ling nævner Kong Knud, som den, der stod for Byg 
ningen af Borbjerg Kirke og forhandlede med Trol 
den, som ødelagde Arbejdet, og de enedes om, at Trol 
den skulde have den første Pige, der som Brud gik 
til Kirken. Skønt man kunde synes, at det maatte være 
tilstrækkeligt, at en Trold skal for Betaling finde sig 
i at bygge Kirke eller dog hjælpe med dertil, giver 
andre Optegnelser bestemtere Besked. Den skulde 
bygges paa Troldens eller Bjergmandens Ejendom el 
ler paa hans Bolig. Derover vredes han, Folket tinger 
med ham og lover ham den første Møbrud, der føres 
over Kirkebroen. Jævnlig siges baade den første og 
den sidste Brud. 

3* 
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Brudens Venner tykkes ikke, at dette har nogen Be 
tydning, men drager dristig afsted, hendes Broder vil 
forsvare hende med dragen Sabel, han er Kyrasser, el 
ler to haandfaste Karle sætter sig paa hver Side af 
Bruden; men ved Broen kommer en Taage eller et 
Mørke saa tæt, at intet kan ses, og da dette svinder, 
er Bruden borte, taget af Trolden. 

Hermed er Sagen dog ikke helt til Ende. Trolden 
magter nemlig ikke at tage Brudesmykker eller Bru 
dekransen af hende. Dette har sine gode Grunde; thi 
den sættes paa i Jesu Navn, og der er fastgjort et 
Kors til den. Først søgte han Hjælp hos en ældre 
Mand, men denne nægter sin Bistand, da han vidste, 
hvad det gjaldt. En lille Hyrdedreng var derimod vil 
lig, og saa fik Trolden Pigen med til sin Bolig. 

Videre fortsætter Feilberg: Og saa er der Broen, 
den første Møbrud, der kommer over den, hører Trol 
den til. Det er Akkorden, og snurrigt nok er det Præ 
sten, der slutter Akkorden med Trolden. At Trolden 
har Magt ved Broen forklarer saa, at ingen vil fær 
des ad den Vej eller over Broen, og de kører saa en 
anden Vej til Kirken, tit en meget længere. »Kirke 
vejen«, der har været benyttet i Aarhundreder til 
Bryllup og ved Ligfærd; dette er en kirkelig Vedtægt. 
at for Hæders og Sømmeligheds Skyld skal den store 
af Fædrene brugte Vej, befares. 

Summen af det hele bliver da: Trold hindrer Kirke 
bygning paa sin Banke, Akkord sluttes, at han skal 
have den første Pige, der færdes ad Vej over Bro. 
Brud med Ledsager vover at trodse ham, det mislyk 
kes, hun bjergtages. Ingen har mere Lyst til at fare 
ad den farlige Vej. Det forklarer den lange Omvej, 
Folkene Øst for Kirken tager ved Brude- og tit ogsau 
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ved Ligfærd, naar de brugte den gamle Kirkevej Nord 
om Søen. 

Dette er den naturligste Forklaring derpaa; men i 
Tidernes Løb fik Folket mere knyttet dertil og Tradi 
tion tog Fart, og den hemmelige Frygt for, at Trol 
den skulde gøre en Ulykke paa dem, hvis de kom ham 
for nær bidrog sit til, at Overtroens Mørke hvilede i 
Aarhundreder over dette Sogn. - Præsterne gjorde 
ogsaa deres til, at det holdt sig saa længe. De sagde: 
~, Vi tror ikke paa dette, men det er ikke værd at trod- 
e gammel Overlevering; thi skulde der hændes noget 
senere, vil det yderligere blive bestyrket«. 

SAGN FRA RYDE PRÆSTEGAARD. 

Præsterne fra Borbjerg havde ogsaa Ryde Sogn at 
betjene; men 1819 skiltes Annekset Ryde fra Bor 
bjerg. Fra 1755 til 1791 har der været ansat Kapel 
laner. 

Ryde Sogns Præstegaards Hartkorn var paa l O Td. 
3 Skp. og 2 Album. Hjelmcrone fortæller: »Den var 
næsten øde i de første Aar, jeg kom til Kaldet, maatte 
derfor, som ingen vilde fæste det samlede Hartkorn, 
dele Hartkornet og fæste det til flere Beboere, hvor 
ved jeg igen fik Gaarden i Stand. - En besynderlig 
Hændelse, har jeg ellers haft ved denne Gaard, som 
jeg agter værd her at anføre, ligesom det er passeret 
med alle sine Omstændigheder. 

Der var en Beboer paa Gaarden, det første jeg kom 
her, nu salig Anders Gade. Han afstod godvillig sit 
Fæste til Jens Skoulund, som da var Tjener paa Ryd 
hauge, for 70 Rdl, og reserverede sig et Hus paa Gaar 
dens Grund til Beboelse. 
Jeg som Husbond confirmerede Akorden og gav 



38 C. MØLLER: 

Jens Skoulund Fæstebrev paa Gaarden, som han og 
saa den 28. August 1751 flyttede ind i og giftede sig 
med Møllerens Datter i Store Ryde Mølle. Imidlertid 
rejser der sig nogle Disputer imellem ham og den for 
rige Beboer, der nok bagefter fortrød Akorden, han 
havde givet. En gammel Pige af Sognet, som alminde 
lig blev kaldet den »Hollandske Margrethe« og er nu 
død, havde megen Tilhold i Anders Gades Hus og lige 
ledes i Jens Skoulunds, der ikke vidste eller nogen Tid 
havde hørt det ringede ondt om hende. Hun møder en 
Morgen Jens Skoulund paa hans Ladegulv, ønsker ham 
til Lykke i hans nylig begyndte Ægteskab og gaar 
saa ud igen. Jens Skoulund havde imidlertid taget en 
Kop Hakkelse og vilde bære den ind til sine Bæster. 
men da han uvist kommer over samme Sted, som hun 
havde staaet og talt til ham, bliver han med et saa be 
nauet, hjerteklemt og angest, at han skulde dø paa 
Stedet og tillige saa forvirret, at han var færdig at 
gøre en Ulykke paa sig selv, dog uden at have mind 
ste Tanke om, at Margrethe skulde være skyldig deri. 
Et Par Dage efter kommer han tillige med sin Kone 
kørendes hertil og begærede mig i Tale, som ogsaa 
skete, da han, saa snart han saa mig, sagde i min Tje 
ners og 2-3 andres Overværelse pegede paa sin Stru 
be, at Fanden - saaledes var hans Ord - sad i hans 
Hals, og han skulde have ham i Natten Klokken 12. 
Hermed ender denne Hjelmcronske Fortælling og en 
5 Linjers Rum er holdt aaben, vel for at tilføje dens 
Slutning. 

STEN I KORGA VLEi .. 
Borbjerg Kirke er bygget af to Kæmper, der var 

Brødre, og der har ført Stenene herover fra England. 
Paa den østre Ende af Koret sidder to Sten uden for 
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de andre meget højt oppe. De er tilhuggede med en 
Kant henad Midten, og den ene sidder en lille Smule 
ovenfor den anden. De Sten skal Kæmperne have sid 
det paa deres Knæ og muret ind, saa kan man danne 
sig et Begreb om, hvor høje de Karle har været. Der 
fortælles, at den ene af dem sad en Dag paa den me 
get stejle Kirkebakke og solede sig. Saa kom der en 
Mand kørende nedenfor paa Vejen. »Av!« sagde Kæm 
pen, da var det Manden, der kørte over Kæmpens Ben. 
(Jydske Folkeminder). 

HULLET I MUREN. 

Fra Borbjerg Kirke fortælles om et Hul i Muren 
paa den østre Gavl, hvor Djævelen selv er faret ud af, 
og det skal ikke være muligt at stoppe det Hul. (Jyd 
ske Folkeminder). 

DET ST JAALNE LIG TØJ. 

For mange Aar siden døde der i Borbjerg en rig 
Gaardmand, hvis Lig skulde nedsættes i en muret Be 
gravelse paa Kirkegaarden. Hans Ligklæder var me 
get fine og kostbare. Dette gjorde en Tyv ogsaa Reg 
ning paa, og han gik op om Natten og stjal dem af 
Liget. Den døde kom da hjem til Enken og klagede 
sig til hende over, at han var nøgen. To Koner tog 
hun med sig den næste Dag og gik med dem paa 
Kirkegaarden for at se, om det var sandt, og de fandt 
da, at Genfærdets Klage var grundet. Tyven havde 
ikke levnet det mindste. Hun købte da et andet Sæt 
Ligtøj og fik lagt paa ham, og saa var det godt. 
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OLE MELKJORSEN UGLKJÆR 

er født 19. December 1822 i Vester Skovlund, Sahl 
Sogn. Han var hjemme, til han var 13 Aar og kom da 
i Skrædderlære. Der var han saa, til han var 24 Aar, 
blev saa gift og kom til Tyrre Hedehus i Borbjerg 
Sogn; men i 1893 flyttede han til en Datter i Kylling 
lund. Mens Familien boede i Tyrre Hedehus, havde 
den megen Sygdom. Hans Hustru led af Gigt, og en 
Søn laa til Sengs i mange Aar. Trods de trange Kaar, 
han maatte kæmpe med, holdt han dog Modet oppe. 
Altid havde han et spøgefuldt Ord paa Læben, og det 
kæreste, han vidste, var at fortælle af det store For 
raad af Historier fra gammel Tid. Disse Historier 
havde han faaet rundt omkring, hvor han havde væ 
ret paa Professionen. Han sagde selv, at han havde et 
godt Nemme og kunde lære alt Skidt og Mog. - 
Foruden Skrædderiet havde han Indsigt i Havevæse 
net. I hans Have fandtes der mange Frugttræer, hvil 
ket var meget sjældent i gammel Tid. Ogsaa Frugt 
buske var der mange af. En Gang hvert Aar var der 
gerne Stikkelsbærgilde, d. v. s. Ungdommen rundt om 
kring fra i Sognet samledes og kunde købe Stikkels 
bær og søde Dramme. Af og til fortalte Ole en Hi 
storie til stor Glæde for Ungdommen, naar Aftenen 
saa kom, begyndte Dansen til Sønnens Harmonika 
spil. - Ole Uglkjær var en meget flittig Mand. Han 
lavede Løbe og Solde og flettede Riskurve i sin Fritid 
og havde da gerne Snadden i Munden. 

Hans Fortællinger var vel ikke altid saa fine og paa 
lidelige. - Da Evald Tang var og samlede en Del af 
hans Fortællinger op, sagde Sønnen: »Mi Faar han 
løw, aa æ Dejn han skrøw«. - En forbavsende Hu 
kommelse havde han og en ypperlig Fremstillings- 
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evne. - Jeg glemmer ikke en Aften, da Ole Uglkjær 
kom, og vi talte sammen om Krigen i 48, da fortalte 

Ole Uglkjær 

han en Fortælling fra den Tid, det tog 1 ~ Time, in 
den han blev færdig. Jeg syntes, Fortællingen var saa 
god, at den burde kendes af mange flere. Jeg spurgte 
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ham, om han ikke kunde fortælle samme Historie for 
de: store Børn i Skolen og gøre det af 2 Gange; dertil 
var han meget villig. Da Børnene hørte, at Ole 
Uglkjær vilde fortælle en Historie fra 48, blev de oven 
ud glade. Næste Dag, Ole kom, gik han straks op 
til Katederet, satte sig i Lænestolen og saa ud over 
Børnene med det mest spørgende Blik: Hvad tror I nu, 
der kommer. Derefter begyndte han, og den ene Gang 
i % Time, anden Gang i Yz Time, holdt han Børnene i 
Spænding, og da han var færdig, spurgte en Dreng: 
»Er 'en et længer?« 

MENSALGAARDEN, 
den ældre Præstegaard. 

Indtil Aar 1400 boede Præsterne til Borbjerg i den 
Gaard i Borbjergby, som nu er Præstekaldets Annex 
gaard, og som saadan bortfæstet for en aarlig Land 
gilde af l Okdl, rede Sølv, der betales til hvert Aars 
Mortensdag. Gaarden ligger paa den østre Side af 
Kirkedalen tæt ved det saakaldte Gejbjerg, hvorefter 
et gammelt Sagn Kirken først skulde være bygget. I 
dette Aar 1500 blev Borbjerg Holmgaard af Prior 
Oluf Nielsen given Præsterne i Borbjerg ad mensarn ; 
roen Præsterne vedblev endnu en Tidlang at bo i Gaar 
den i Borbjergby, og Jens Enevoldsen, der var Præst 
paa Reformationstiden, synes at have været den før 
ste, som tog Holmgaard i Besiddelse til Præstegaard, 
medens denne forhen blev behandlet som andet Kirke 
gods, Præstekaldet tilhørende. 

I Følge Liber Daticus I vil det altsaa ses, at i den 
katolske Tid har Præsterne boet i den saakaldte Men 
salgaard. - Efter Reformationen har den været be 
nyttet som Enkesæde en kort Tid. 
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Allerede i 1464 ser man fra et Tingsvidne af Hjerm 
Herredsting, at Præstens rette Gaard laa Østen for 
Kirken, og af Tingsvidne fra Harbo Bygdeting fm 
1482 ses det, at Præsten Christjern Lauridsen lod 18 
uvillige Dannemænd, Bøndersønner og gode Jordeje 
re af de ældste og bedste i Borbjerg Sogn vidne, at 
den Gaard, som Hr. Christjern Lauridsen har i Bor- 

Mensalgaarden 

bjerg By paa den hellige Kirkes Vegne, er bygget paa 
Kirkens rette Jord og har standet der i 30 Aar og mere 
ulastet og ukæret for alle Mænd og nydt Forte or; 
Fælled, Gade og Fægang inden Mark og uden Mark, 
som bedste Gaard i Byen er. Desuden vidnede de 18 
Mænd, at de havde hørt og spurgt af deres Forældre 
og gamle Mænd, at den Jord, som Jes Munk har faaet 
og plovet i Borbjerg Sogn, som Hr. Christjern gjor 
de sin Lavshævd paa, at det var ham udvist for Kir 
kens rette Jord.« 
Man kan vel ikke deraf se, at Præsten boede i den 

gamle Præstegaard; men havde han gjort dette - 
skriver Arkivar 0. Nielsen, - vilde man neppe have 
gjort ham Adgang til Fægangen stridig; thi det var 
en gammel Lov, at der til Præstegaarden skulde høre 
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Jord som til den bedste i Byen. - Formodentlig er 
det Flytningen til Holmgaard, der har bevirket Træt 
ten. - Kan man altsaa ikke bestemt afgøre, om Præ 
sten har boet i Mensalgaarden, ved man i alt Fald, at 
den har været Enkesæde. - Da Enevold Christensen 
døde 10. Februar 1587 opkom der Strid om hans Ef 
terfølger Niels Nielsen, som Rydeboerne ikke vilde tage 
imod som deres Præst, eftersom han ikke vilde gifte 
sig med den afdødes Enke Karen Povlsdatter, idet 
Niels Nielsen godtgjorde, at hun var fast bedaget og 
havde 15 Børn. - Der blev et Kompromis, saadan at 
Niels Nielsen gik ind paa, at Præstekvindens Anhang 
vilde han befordre af yderste Formue, men være fri 
for at gifte sig med hende, hvilket er omtalt andet 
steds i Bogen. - Forresten blev den fast bedagede 
Enke gift igen og flyttede til den gamle Præstegaarct, 
Mensalgaarden, og beholdt Kirketienden. - Hendes 
anden Mand hed Christen Christensen og var noget 
stridbar, han kom i Tvistighed med Borbjerg Sogne 
mænd, og det endte med, at Parret forlod Sognet, 
hvilket der vel ikke var meget tabt ved. 

Senere afhændedes Mensalgaarden, og derpaa kom til 
at hvile en Afgift paa 3 Td. Rug til Præsten. En af de 
senere Ejere var Laust Jakobsen, der i mange Aar bo 
ede der, hans Søn Christen Laursen fik Gaarden efter 
faderen, men solgte den saa til den nuværende Ejer 
Ole Christian Pedersen. Denne Mand har gjort et stort 
Arbejde for at faa Jorden drevet op og Bakkerne be 
plantet samt Gaarden flyttet ned til Sognevejen, ja 
han har endog plantet rundt om den kendte Høj, Sult 
høj, hvorfra man har en vid Udsigt over store Dele af 
Sognet. Paa denne Høj plejede Laust Jakobsen gerne 
at gaa op, naar Forsaarssolen skinnede, og spejde i 
alle Retninger, og det betragtedes af Naboerne som et 
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sikkert Foraarstegn. 1921 købte den nuværende Ejer 
sig fri for Afgiften med en Sum af 828 Kr. 

Endnu kan man se, hvor Mensalgaarden har ligget, 
idet nogle Træer og Buske staar som et Minde om det 
gamle historiske Sted. 

BORBJERG HOLMGAARD, 
den nuværende Præstegaard. 

Gaarden, der har sit Navn af den lille Sandbanke el 
ler Holm i Sekanten, hvorpaa den er bygget, har op 
rindeligen bestaaet, som det kan skønnes, af 4 sam 
menbyggede Længer, der omtrent havde indtaget hele 
Holmens Størrelse, saa at kun en lille Firkant Vest for 
Gaarden har afgivet Plads for en meget indskrænket 
Have. Herved maa det bemærkes, at Engen Vest for 
Søen i ældre Tid har været Sø, og er, hvilket endnu 
bestandigt sker, efterhaanden mere og mere tilvokset. 
Selve Holmen bestaar af Sand med Underlag af Al, 
der i Haven Syd for Kvæghuset findes i en Dybde af 
% Alen. 

Gaardens fire Længer havde denne Beliggenhed for 
hinanden. Stuehuset imod Nord laa paa den yderste 
Skrænt af Banken tæt ved Søen, ca. 40 Alen langt, 
9* Alen vidt, bygget af Bindingsværk med Egestol 
per. Ligeoverfor mod Syd laa Laden, bygget Aar l 70t3 
af Sognepræsten Peder Lyngby, hvilket ses af et paa 
en Stolpe ved Siden af Døren indhugne Bogstaver 
P. I. L.; B. M. L. 1706, der er Begyndelsesbogstaverne 
af hans Navn: Peder Jensen Lyngby og af hans Hu 
stru, Bodil Mikkelsdatter Lyngby. Ladens Længde var 
44 Alen, dens Vidde 11 Alen. Den var ibygget Stald 
længen, som laa mod Vest til Haven. 

Længen mod Vest havde Indkørselsport. Men da 
denne Længe ikke synes at kunne have afgivet Plads 
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nok til Gaardens nødvendige Fornødenheder, har for 
modentlig Gaardens Østerside været lukket ved en 
lignende Længe, ibygget Ladens Østerende. 

r. - . - . - . - - - - - - -1 
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Præstegaarden inden v. Hjelmkrones Ombygning 

Gaarden blev aldeles ombygget, og dens Skikkelse 
forandret af Sognepræst v , Hielrncrone, omtrent Aar 
1750. Han nedbrød Gaardens østre Længe, udvidede 
Pladsen ved Opfyldning, og byggede den nuværende 
Borggaard, der ved en Grav og Bro adskiltes fra 
Ladegaarden, som saaledes kom til at bestaa af Gaar 
dens trende tilbageblevne Huse. Borggaarden bestod 
af 3 isolerede Huse, hvis indvendige Hjørner berørte 
hinanden. Det midterste, store Hus, 15 Fag langt, 12 
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Alen vidt, var ved dækkede Gange forbundet med 
Sidehusene, og over Gaarddøren forsynet med en 
Kvist paa 3 Fag. 

Naar denne er nedbrudt, vides ikke. Overfor Trappen 
i Husets nordre Ende var et Kvistværelse til Gæste 
kammer. Den søndre Ende af Huset maatte understøt 
tes af Egepæle, der under Grundstenene var nedram 
mede i den bløde Mosejord. 

Alle 3 Huse byggedes af Fyrreundertømmer i Ege 
fod. Det store Hus med murede Vægge til Gaarden 
og den søndre Ende, de øvrige Huse opførtes af Ler. 
Men paa Bygningens pragtfulde Udstyrelse sparedes 
der ikke. Det høje Hus's Gaardside var udvendig 
helt beklædt med Brædder, oliemalede med store 
Landskabsmalerier. Brædderne forfaldt efterhaanden 
af Ælde, og hans Eftermand vedligeholdt hverken den 
Del af Hielmcrones Bygning, som var til Pragt eller 
den Del, som var til Nytte, hvorfor Brædderne endelig 
ganske borttoges af Præsten Gjølby. 
Værelserne var betrukne med tykt Papir, malede i 

Olie med Figurer i Legemsstørrelse. Alle Lofterne var 
paa samme Maade malede med Oliemaling, som endnu 
i Salen var ret vel bevarede. Arbejdet var særdeles 
godt udført og vidnede om en dygtig Mester. 

Borggaarden blev ved en Grav adskilt fra Ladegaar 
clen. Over Graven var en Bro af Brædder, forsynet 
med Jernkæder paa begge Sider, der med Enderne 
var fastgjorte i 4 murede Piller ved Broens fire Hjør 
ner. 
Ladegaarden fik følgende Indretning. Husene be 

holdt deres Beliggenhed. Det forrige Stuehus mod 
Nord omdannedes til Hestestald, hvis malede Bjælker 
endnu i Aaret 1839 gjorde det muligt at bestemme 
Værelsernes gamle Beliggenhed. Men da Borggaar- 
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den var snævrere end Ladegaarden, fik begge en skæv 
Beliggenhed mod hinanden, og Gaarden har en uf o r 
holdsmæssig stor Aabning mod Nord til Søen. 
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Hele Gaarden blev paa de 3 Sider omgivet af en 
stor Have, med Fiskepark og herlige brede Gange og 
Alleer. Dens Anlæg midt i en blød Mose har kostet 
baade Tid og Penge, og afgiver et skønt Vidnesbyrd 
om Hr. v. Hielmcrones Smag og Virkelyst. Gaardens 
Udseende blev den, som det ses af Tegningen S. 48. 
Provst Wium sammenbyggede 1790 de tvende Læn 

ger og Borggaarden A og B med den Firkant, som 1111 

udfylder Quadraten mellem disse Længers nordre og 
østre Ender; men de Materialier, han hertil anvendte, 
var af en meget daarlig Kvalitet og den nævnte Fir 
kant saa brøstfældig allerede i Aaret 1842, at Sogne 
præsten Damgaard saa sig nødt til at nedtage Overde 
len og opføre den af tildels nyt Tømmer efter en rig 
tig Konstruktion, ligesom ogsaa den derunder væ 
rende Kjælder blev ganske omsat og af nyt opført. 
Provst Wium foretog ingen Forandring ved Gaar 

dens Bygninger, der begyndte allerede i hans Tid 
stærkt at forfalde af Mangel paa aarligt Tilsyn. Rime 
ligvis har det været i hans Tid, at de lige opståaende 
Gavle paa Borggaardens Længer er bleven nedtagen 
og ombyttede med skraa Straatage. Gavlene var før 
murede, ligesom det ogsaa har været ham, som for 
synede det høje Hus med det lange, nedhængende Tag 
skæg eller Bryn, der endnu er bleven tilbage paa den 
søndre Ende. Det er ganske vist, at saadant Tagskæg 
kunde være til megen Beskyttelse for Væggene imod 
Regnens ødelæggende Virkninger, men et saadant 
Tagskæg kunde umulig holde sig mod den barske, 
hyppige Vestenvind, og Følgen var ogsaa den, at det 
stadigt nedblæste stykkevis, hvorved Regnen fandt Vej 
i store Strømme ned ad Væggene. 

Ved min - Damgaards - Ankomst 1839, eksistere 
de det endnu paa hele Gaardsiden, men kun i sin La- 

4 
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sethed; jeg lod det derfor afstive og Brynet lægge af 
Tagsten, der sømmedes fast paa Lægten; og det har 
vist sig, at et saadant Tagskæg kan trodse endog 
stærke Storme. 
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Borbjerg Præstegaard efter 1841 

Det søndre Hus - D -, der af Hjelmerene var be 
stemt og indrettet til Kapellanbolig, vedblev ogsaa 
under Schourup, idet mindste ti_l enkelte Tider, at 
have samme Bestemmelse og Indretning .. 

I Magister Schmidts Tid boede Forpagteren der. 
I Sognepræsten Gjølbys Tid forfaldt Gaardens Byg- 
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ninger mere og mere, og endelig nedfaldt i Naadens 
aaret Huset E Nord for Indkørselsporten. Gjølby op 
satte imidlertid de gamle Pinde og Indkørselsporten 
bortfaldt. Huset brugtes til Tørvehus. Hans Eftermand 
Magister Schmidt nedbrød efter meddelt Bevilling i 
Aaret 1834 den Udbygning, som fandtes paa det høje 
Stuehus mod Øst ud til Haven. Den derved fremkom 
ne Aabning i Husets østre Side lukkede han med de 
gamle Materialier. I Aaret 1844 maatte dette Stykke 
Mur- og Tømmerværk understøttes med en muret 
Fod, da det havde begyndt at synke. Fæhuset - F var 
i hans Tid faldefærdigt, det blev nedbrudt, og det nu 
værende Fæhus opbygget 1836; men da det atter blev 
opbygget af det gamle Tømmer, der var raaddent, og 
af grønne Elletræer, som huggedes i Haven, lover 
det ikke nogen lang Varighed. 

Aar 1841 blev Ladegaarden ombygget i dens nu 
værende Skikkelse af Provst Damgaard og Borggaar 
den væsentligen repareret og indrettet i dens nuvæ 
rende Form. Gaardens Huse var efterhaanden bleven 
saa medtagen af Ælde og Mangel paa Reparation, at 
det var umuligt ved blot Forbedring at sætte dem i 
brugbar Stand. Ved et kongeligt Recript af 7. April 
1840 blev der bevilget Præsten et Laan af 800 Rdl. rede 
Sølv, at forrente og afdrage i 12 Aar fra Juni Termin 
1842 at regne, for hvilke Sognepræsten udstedte Obli 
gation under 4. April l 842, hvilken Obligation findes 
indført i Em bedsbogen Side l 03. Gaarden erholdt der 
ved følgende Udseende. 
Præstens Have er i dens nuværende Størrelse an 

lagt af Hielmcrone med de store Gange og de høje 
Elletræer, der nu er slemt medtagne af Ælde og Ve 
stenvinden. - I Magister Schmidths Tid ·led Haven 
ubodelig Skade, da han lod de højeste Elletræer om- 

-V 
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hugge for at bruge dem til Sparretræer og Stolper 
i det Fæhus Vester i Gaarden, som han ombyggede. 
Haven var af Schmidth indrømmet Forpagteren til 
Græsning; Hegnet var da nedfaldet, Grøfterne tilstop- 

Den nuværende Præstegaar<l 

pede og alle Kvartererne udlagte til Græs. Ved min 
Ankomst I 839 lod jeg Hegnet istandsætte, alle Grøf 
terne opkaste, Parken oprense og forsyne med Fisk, 
de fleste Kvarterer opfylde med paakjørt Jord af 
gamle Diger, og Gangene gjøre ryddelige. De fleste 
Hække af Ribs, Solbær og Stikkelsbær var uduelige 
til at bære Frugt formedelst Ælde og Raaddenhed af 
det sure Vand, der intet Afløb havde. Jeg lod dem der 
for alle optage og plantede nye, som jeg hidførte fra 
andre Steder. Havens Gange blev tildels omlagte og 
det hele Kvarter Nord for Parken anlagt med Buske 
og Blomster, da der før kun var et Morads uden Træ 
er. Jeg anlagde ligeledes Aspargesbedene, Humlebe 
dene og Jordbærbedene, af hvilke intet forhen fand 
tes. Ligeledes plantede jeg adskillige unge Frugttræ- 
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er, baade fritstaaende og som Epalieretræer. - Da 
der ingen passabel Vej var til Præstegaarden, men 
der maatte køres ad mange forskellige Veje mel 
lem Hedebankerne ned til Gaarden, hvilke paa de fle 
ste Aarstider var ufremkommelige, lod jeg paa min 
egen Bekostning indkaste Vejen lige op igennem Bak 
ken, som udgravedes og jævnedes; denne Vej, som 
støder til den indkastede Vej fra Ryde Mølle til Bor 
bjerg Kirke, tilbyder en bekvem Nedkørsel til Præste 
gaarden fra alle Sider og er nu at bruge som Kirke 
vej. Imidlertid maa dog den Vej vedblive at være far 
bar, som gaar langs med Mosekanten til Borbjerg 
Mølle. 

Der er noget trist ved den Maade, den skønne Præ 
stegaard er behandlet paa. - Det søndre Hus blev saa 
brøstfældigt og undergravet af Rotter og Muldvarpe, 
at det omsider sank sammen for aldrig mere at rejses. 
- Da Pastor Jakobsen blev Præst efter Pastor Kuhl 
man, syntes han, Stuehuset var for stort og dyrt at 
vedligeholde; han fik saa Lov til at nedrive et Stykke 
af Stuehuset. Denne Tilladelse skulde aldrig have væ 
ret given; thi derved ødelagdes hele Stilen; men maa 
ske det Stykke, der er nedrevet, engang maa blive op 
ført igen, saa den Vandalisme, der er begaaet mod 
den stilfulde Præstegaard, atter maa blive gjort godt 
igen. 

BORBJERG KIRKE. 

Om Borbjerg Kirkes Bygning fortæller Hoffman i 
sine Fundatser, at der skal findes en Sten i dens Taarn, 
som udviser, at den er bygget af Knud den Store. I 
Liber Daticus fortæller v. Hielmcrone det samme, at 
Kirken er bygget af denne Konge og slutter det deraf, 

53 
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at de fleste af de store Kirker paa Jyllands Vestside 
er opførte af tilhugne Sten, som menes at være tilført 
fra England, der under denne Konge var forenet med 

Borbjerg Kirke 

Danmark, og hvorfra under ham ikke faa Munke, 
navnlig af den hellige Benedicts Orden korn herind i 
Landet. Om nu virkelig England frembyder en saadan 
Overflødighed af Sten, og man der paa den Tid havde 
opnaaet en større Færdighed i at tilhugge den, end 
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man var i Besiddelse af her, vil jeg lade staa ved sit 
Værd; men vist er det, at denne Egn af Jylland ikke 
har haft Mangel paa større Sten, og det kan paavises, 
at disse er tilhuggede paa de Steder, hvor Kirkerne 
er byggede. Ved at undersøge Borbjerg Kirkegaard 
har jeg fundet en stor Mængde Affald af samme Craa 
stens Masse, som den, hvoraf de Kvadersten bestaar, 
som vore Kirker er byggede af. - Det vil ved Bor 
bjerg, som ved næsten alle vore Landsbykirker, være 
vanskeligt at angive nogen bestemt Tid, naar den er 
bygget. Kirken frembyder intet specielt, hvoraf Slut 
ning om dens Alder kan drages. - En Sten, som i 
Taarnet eller ved Indgangen skulde findes og meddele 
nogen Oplysning om dens Bygning, søger man for 
gæves. 

Over den nordre Kirkedør findes en større Sten - 
en almindelig Dørdækker - med et udhugget Kors, 
og et saadant Kors, og et saadant Sirat er ikke sjel 
dent. Paa Kirkens østre Ende findes i en temmelig høj 
Afstand fra Grunden to fremspringende, trekantede 
Sten; den ene 2 eller 3 Skifter højere end den anden. 
Den store Højde i hvilken de findes indsatte i Muren, 
ska1 vise 2 Kæmpers Styrke og Størrelse, som har byg 
get Kirken. Disse tvistede nemlig om, hvem der var 
størst og stærkest, og hver gav Prøve paa sin Dygtig 
hed ved at staa paa Jorden og række sin Sten op paa 
M.uren, som da var under Arbejde. Kirken er altsaa 
bygget i Kæmpetiden! Kirkens Bygning tyder paa, at 
den ikke er bygget paa een Gang eller af een Mester. 
Den søndre Korsbygning afviger saaledes betydeligt 
fra Kirkens øvrige Bygningsmaade, og forraader en 
ringere Kunstfærdighed. Det kan tydeligt ses fra Bu 
en, som forbinder denne Korsbygning med den store 
Korhvælving, at den er senere tilføjet, medens der- 
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imod den nordre Korsbygning ganske falder sammen 
med Korhvælvingen, og ved sin Struktur tilkendegi 
ver sin samtidige Oprindelse. 

Oprindelig har saaledes Kirken udgjort en Kors 
bygning med et enkelt Kors imod Nord, og da den 
havde faaet Korset mod Syd, fremstod der en fuldkom 
men symmetrisk Korsbygning med tvende Indgange 
ligeoverfor hinanden. Denne Symmetri er senere ble 
ven noget forstyrret ved en Udbygning paa nordre 
Side, der ogsaa har berøvet Kirken et Vindue imod 
Nord, hvorved den har mistet en Del af det Lys, den 
kunde trænge til. Den Tilbygning, der nu bruges til 
.Materialhus og Fyrrum, har ikke været i Forbindelse 
med Kirken, men har sin egen Indgangsdør og kan 
saaledes ikke have været et til Gudstjeneste bestemt 
Kapel, som til en Helgens Ære kunde have haft sit eget 
Alter. Tilbygningen er meget gammelt, hvad Hensig 
ten med dens Opførelse har været, lader sig vanskelig 
bestemme. - Efter Reformationen er den søndre 
Indgangsdør bleven tilmuret, og den nordre forsynet 
med et stort og rummeligt Vaabenhus af den nyere 
Tids almindelige Bygningsmaade. 

Under Alteret findes en hvælvet Begravelse, hvor 
Præsterne indtil Hielmcrone er nedsatte. Denne Be 
gravelses Nedgang, som var under Alterbordet, er i 
Gjølbys Tid bleven tilmuret. Skade, at man ikke den 
Gang tog Afskrift af de paa Kisterne værende Ind 
skrifter. 
Et Hul i den store Korhvælving foran Koret viser ved 

sin Form, at der derigennem har gaaet et Reb, hvor 
med en Klokke er bleven ringet. Dette stadfæster et 
gængs Sagn: at den mindre Klokke fra Borbjerg Kir 
ke er bleven ført til Rydhauge, hvis Ejer i lang Tid 
ejede Kirken. Man maatte da antage, at der har staaet 
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et Klokketaarn eller Spir over Korset af Kirkebygnin 
gen hvilket vel har været af Træ, som ved andre lig 
nende, og formedelst Brøstfældighed er blevet nedta 
get, og Klokken ved denne Lejlighed ført bort af Kir 
kens Ejer. Saaledes gaar Sagnet. 

Sammenføjningen af Kirkens Træværk viser imid 
lertid, at der næppe nogensinde har staaet noget 
Taarn eller Spir over Koret, og selve Hullet i Hvæl 
vingen har haft en ganske anden Bestemmelse. Det 
har befundet sig lige oven over Døbefonten, og igen 
nem dette Hul har den Jernstang gaaet, som har baa 
ret Fontens Himmel, hvilken har den Mekanisme - 
som .ikke er ganske sjelden - at naar den blev givet 
løs fra sin Forbindelse med Døbefonten, hævede den 
sig selv, og ved saaledes at hæve sig og atter nedtræk 
kes, har Jernstangen frembragt Sporet i Murens Kalk 
og Sten. 

I den søndre Korsarm findes et Epitafium over An 
ders Knudsen, Pastor Knud Poulsens Søn, der døde ef 
ter en Udenlandsrejse. 

I Taarnrummet staar en Sarkofag over Gert Dide 
rik Levetzau fra Rydhauge. 
Prædikestolen er fra 1625, restavreret for faa Aar 

·iden af Nationalmuseets Folk og ført tilbage til sin 
oprindelige Skikkelse. 

Døbefonten er af tilhugget Granit, og Døbefadet er 
ar Messing fra 1597 skænket af Vibeke Ulfstand. 
Paa Alteret er der foruden de to store Messinglyse 

stager til Alterlysene en syvarmet Messinglysestage 
skænket til Kirken af Margrethe Toft. 

Kirkens Bæger og Disk er af Sølv, udvendig og ind 
vendig forgyldte, er fra 1661, og da Kalken bærer 
Knud Poulsens Navn er de formodentlig skænkede til 
Kirken af denne nidkære Tjener. - Paa den øverste 
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Rand af Kalken staar: Jesu Christi Guds Søns Blod 
toer os af alle vore Synder. 

For nogle Aar siden døde en Rentier i Sognet, hans 
Arvinger skænkede en Sum til Kirkens Forskønnelse. 
Kirkens Bestyrelse blev da enige om for denne Sum at 
forsyne Kirken med Lysekroner og Lampetter. I Ski 
bet hænger nu fire smukke Kroner og i Korsarmene 
Lampetter. - Da Sognet fik elektrisk Lys, bekostede 
een af Sognets Sønner, Tømrer Munksgaard, Instal 
leringen af elektrisk Lys i Kirken, en smuk Gave hvor 
for han fortjener Sognets Tak. 

BORBJERC KIRKES ALTERTAVLE. 

For en Del Aar tilbage havde man den Antagelse, 
at Altertavlen forestillede Legenden om Svend Fel 
ding; og det er først i den senere Tid godtgjort af Dr. 
Francis Beckett, der har studeret Danmarks Altertuv 
Jer, at Altertavlen derimod er den udførligste Frem- 
tilling af St. Jørgen. 
Dr. Beckett skriver saaledes: Syv Relieffer af malet 

og forgyldt Alabast er indsatte i Trærarnrner, saaledcs 
at der dannes et Alterskab med to Fløje, et Triptykon. 

Baade Reliefferne og det udskaarne Træarbejde rnaa 
være udført omkring Aar 1400 snarere noget efter 
end før Hundredaarstallet. I det 17 Aarhundrede har 
man indsat det hele i en Reriaissance Altertavle, til 
hvilken man har benyttet et Par Figurer af et middel 
alderligt Alterskab fra omtrent 1500. Det er dog kun 
Alabastbillederne, som har interesseret os. Yderst paa 
højre Fløj staar St. Jørgen i fuld Rustning, med kors 
mærket Skjold paa Dragen, og svarende til ham staar 
yderst paa venstre Fløj den himmelske Dragedræber 
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Altertavlen i Borbjerg Kirke 
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St. Mikael, der støder sin Stang i Gabet paa Dragen, 
paa hvilken han staar. Han gav jo sin jordiske Fælle en 
Haandsrækning en Gang, da denne var slemt i Knibe. 
Paa Hovedet bærer St. Mikael, underlig nok, en Art 
Mitra, og man vilde ikke gætte paa, at han var en 
Engel, hvis han ikke havde Vinger. De andre fem Bil 
leder viser Optrin af St. Jørgens Legende. Man ser den 
unge, spinkle Helgen (Fig. 1), blot med et Klæde om 
Lænderne, paa den onde Kejsers Befaling blive mar 
tret; tre Mænd stikker ham med Knive i Arme og 
højre Ben. Dernæst ser man St. Jørgen, og nu er han 
i sin ridderlige Rustning, sammen med Troldmanden 
Athanasius, som har brygget en dræbende Gift (Fig. 
2). Men Helgenen gør Korsets Tegn over Giftbægeret 
som Athanasius rækker ham, og at Giften er gjort 
uskadelig, ser man deraf, at en Blomst skyder op Ira 
Kalken. Bag ved sidder den slemme Kejser med dra 
get Sværd. Paa et Skriftbaand over Helgenens Hoved 
har der staaet en forklarende Indskrift, men den er 
forsvundet. Jacobus a Voragine fortæller, at Athanu 
sius blev omvendt og led Døden for sin Tro, men 
Billedet her giver aabenbart en anden Version. Den 
lille Mand, der knæler for Helgenen, er ikke Athana 
sius, men en anden, hvem Miraklet har ledet paa rette 
Vej; hvordan det gaar Troens Bekender, ser man 
yderst til venstre, her ligger nemlig en halshugget 
Mand. Videre ser man, hvorledes St. Jørgen afslører 
de hedenske Afguder; i sin Rustning knæler han be 
dende foran Templet, og se, paa Templets Tinde staar 
Afguden i Skikkelse af den lede Djævel. Kejseren og 
hans Følge er slagen med Forbavselse, men Ynglingen 
i Tempeldøren hæver sine Hænder tilbedende mod 
Helgenen, der har voldet dette Mirakel. Ogsaa her 
maa den forsvundne Indskrift paa Baandet foran St. 
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Jørgen have givet Forklaring paa Optrinet. Hidtil har 
man saa nogenlunde kunnet jævnføre Gangen i Frem 
stillingerne med litterære Kilder, men for de to føl 
gende Billeders Vedkommende har det ikke været mu 
ligt at paavise skriftlig Hjemmel; en saadan findes 
hverken i de ældste Legender eller Jacobus a Voragi 
nes gyldne Legende fra Slutningen af det l 3. Aarhun 
drede, og heller ikke i saadanne romanagtige Om 
skrivninger som Reinbot von Durnes Digt fra det 13. 
Aarhundrede. Forøvrigt er Billederne i og for sig 
ikke vanskelige at forstaa. Man ser St. Jørgen knæle 
i sin Rustning foran en ung Fyrstinde, der ifører ham 
Hjælmen. En Engel spænder de gyldne Sporer paa 
hans Hæle, en anden Engel kommer med hans Spyd, 
tager hans Sværd op af en Kiste, og i Baggrunden 
staar Ridderens opsadlede Hest. Endelig sidder St. 
Jørgen højt til Hest og har fældet en anden Ridder 
foran en Borg. Over Borgporten ser man tre Mænd, 
hvoraf den ene er kronet, muligvis den onde Kejser, 
der har pint St. Jørgen. Han indhentes her af Straff e11, 
idet en Spydspids rammer ham i Ansigtet. 

I Britisk Museum i London findes to malede Ala 
bastrelieffer, i Materiale, Stil, Behandling og Dekora 
tion stemmer disse Relieffer nøje overens med Ræk 
ken af de danske Relieffer, saa der er ingen Tvivl om, 
at Reliefferne i London hører sammen med de danske. 
Alabasten stammer fra de nu næsten udtømte Ala 
bastbrud ved Chelloston i Nærheden af Derby. Lige 
som i London har Figurerne paa Altertavlen i Bor 
bjerg de samme lange Hænder og Fødder,saa det er ty. 
deligt nok, at det er engelsk Kunst, der gennem de man 
ge Forbindelser, vi har haft med England er naaet til os. 

Kirkens ældste Altertavle omtales i Liber datikus 
paa følgende Maade: 
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KIRKENS ÆLDSTE ALTERTAVLE. 
Denne udgør Forsiden af Alterbordet og indtager 

saaledes endnu den Plads de allerældste Altertavler 
har haft i vore Kirker,og fra hvilken de er bleven op 
løftede til den Plads oven over Alterbordet som de nu 

Alterbordets Forside i Borbjerg Kirke 

indtager. - Denne ældgamle Altertavle er sammen 
sat af 3 meget tykke Egeplanker. Den er 2% Al. bred 
og 1112 Al. høj, delt i 3 Afdelinger med udskaarne Figu 
rer, der tyder paa en meget høj Alder. Det tør nok 
antages, at denne Altertavle er Kirkens allerførste og 
samtidig med Kirkebygningen. Den midterste Tavle 
eller Afdeling af Alteret er en Fremstilling af Aab. 4, 
1-9. Gud Fader sidder paa en Trone, holdende i 
Haanden en oplukket Bog; omkring Tronen, i Tav 
lens 4 Hjørner, findes en Løve, en Tyr, en Ørn, et Men 
neske eller en Engel. Alle Figurer er bevingede, og 
er de fire Evangelisters Tegn. Den højre Tavle er delt 
i 12 mindre Afdelinger, hvoraf de 6 øverste hver for 
sig indeholde 2 staaende Figurer, der vel kunne skøn- 
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nes at skulde betyde forskellige bibelske Scener, men 
næppe lader sig nøjere bestemme. De 6 nederste kun 
ne tydes saaledes: 1) Paaskelammet, som 3 Apostle 
staa hos. 2) Paaskemaaltidet, hvor Jesus sidder imel 
lem 2 Apostle. 3) Kristus gribes og føres bort. 4) Kors 
fæstelsen. 5) De tre sørgende Kvinder. 6) Gravlæggel 
sen. 

Den venstre Tavle er ligeledes delt i 12 smaa Afde 
linger med udskaarne Stykker. Af disse kan kun med 
Sikkerhed bestemmes Maria med Barnet, hvilket Styk 
ke er større end de andre og mere fremhævet. 

HOGAGER KIRKE 
er en Filialkirke til Borbjerg Kirke. Den blev først 
bygget som et Kapel, og Tanken opstod egentligt 
først hos daværende Lærer i Hogager, Karl Hansen, 
idet han besøgte nogle gamle og svage i sit Distrikt, 
der jo havde saa langt til Kirke, og Lærer Hansen 

Hogager Kirke 
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virkede meget for at faa Kirken bygget. Der blev ind 
budt til et Møde for Sagen, og Beboerne var enige om 
at være med til at arbejde derfor. Saa vidt der hu 
skes, var Pastor Kuhlmann med til Mødet, og han 

Altertavlen i Hogager Kirke 

vilde prædike i Hogager, saafremt det blev til Virke 
lighed i hans Tid. Der blev tegnet ca. 2000 Kr. blandt 
Beboerne, og der blev bevilget et Statstilskud paa 
8000 Kr. - vistnok i Vinteren 1898-99, hvortil me 
get bidrog daværende Folketingsmand Mølgaard 
Nielsen, med Bistand af J. C. Christensen. Et Par 
Mænd fra Hogager, der nu begge er døde (Kr. Ye 
stergaard og P. Laursen), var ovre i Mølgaards Hjem 
i Yllebjerg for at faa Sagen fremmet. Arkitekt Bent 
son - vistnok fra Svendborg - leverede Tegningen 
derl:il, og man begyndte at bygge. Grundstenen ned 
lagdes i Foraaret 1899 ved Provst Møller, Ølby, og 
Kapellet blev indviet d. 15. Oktober 1899 af Biskop 
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Gøtzsche, Ribe - vor nuværende Biskops Fader. E,1 
Mand fra Sjælland skænkede 1000 Kr. til Kapellet ef 
ter et Opraab i nogle af Landets Blade. Det kostede 
ca. 10,000 Kr., og 2000 Kr. blev hensat i 1899 til Ved 
ligeholdelsesfond, der si 
den blev forøget med 
1,000 Kr., skænket af 
Gaardejer Esper Chri 
stensen, Abildholt. Al 
tertavlen fandtes ikke 
ved Indvielsen, men blev 
senere - i Pastor Ja 
kobsens Tid - skænket 
af Distriktets Beboere, 
samt Heselaa og nogle 
Beboere fra Skave. Den 
fremstiller Jesu Opstan 
delse Paaskemorgen (Ko 
pi efter Carl Bloch). 

I Aaret 1924 tilbyg 
gedes Kapellet et Kor 
og blev fra nu benævnet 
som Kirke. Kortilbyg 
ningen kostede 9,500 Kr. og er bygget efter Tegning 
af Arkitekt Kr. Jensen, Holstebro. Man modtog i Stats 
tilskud ca. 4,000 Kr., og Kirkens Vedligeholdelse er nu 
sammen med Borbjerg Kirke. En Del paalignes i Kirke 
skat. Hogager Kirke blev paany indviet efter Kor til 
bygningen, Søndag i Jul, 28. Decbr. 1924 af Biskop 
Gøtzsche, Viborg - 25 Aar efter at Kapellet var indvi 
et af hans Fader - han nævnede det som et sjældent 
Tilfælde, det var et skønt Minde for ham. Desuden 
var det den fjerde Kirkeindvielse, Biskoppen foretog 
dette Aar i December Maaned. - Forresten blev der 

Esper Christensen og Hustru 
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taget et Afskrift af det Dokument, som blev indmu 
ret, nedlagt i en Flaske ved Grundstensnedlæggelsen 
i 1899. 
Førnævnte Esper Christensen og Hustru har altid 

vist deres store Interesse og Kærlighed for Kirken. 

BORBJERG SOGNS PRÆSTER 
EFTER REFORMATIONEN. 

1. Jens Enevoldsen. 2. Enevold Christensen. 3. Niels 
ielsen. 4. Claus Grummesen. 5. Mogens Sørensen 

Buch. 6. Knud Poulsen. 7. Poul Knudsen. 8. Peder 
Lyngby. 9. Søren Seeman. 10. Christen von Hielrncro 
ne. 11. Provst Carl Wium. 12. Provst Peder Schourup. 
13. Niels Gjølby. 14. Magister M. Nielsen Schmidt. 15. 
Lic. theol. Jørgen Victor Bloch. 16. Anders Knud 
sen Damgaard. 17. Chr. Frederik Eberhard Møller. 18. 
Carl Herman Gustav Aleksis Kuhlman. 19. Jakob Ja. 
kobsen. 20. J. Wernberg-Møller. 21. L. Meldgaard. 
22. Svend Gunnar Jul-Rasmussen. 

1. Hr. Jens Enevoldsen var født i Kvisgaard, Bor 
bjerg Sogn, og var Præst for baade Borbjerg og Ry 
de Sogne, der den Gang var sammen. Enevoldsen døde 
1554. 
2. Derefter var Hr. Enevold Christensen, der var 

født i Trabjerg, Borbjerg Sogn, Præst for begge Sog 
ne i 33 Aar indtil 1587. 

3. Hans Efterfølger Niels Nielsen var født i Hjerm 
Præstegaard, men det trak ud med hans Indsættelse i 
Ryde. Grunden var den, at han ikke vilde gifte sig med 
den afgaaende Præsts Enke, saadan som Skik og Brug 
var i de Tider. Sognefolkene blev paa den Maade Ir i 
for at svare Pension til Præsteenken. Hr. Niels Nielsen 
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var ikke rigtig opsat paa at faa Enken; thi hun var, 
som Hr. Niels skrev til Kongen, »fast bedaget og hav 
de 15 Børn«. Kongen syntes heller ikke, da der ikke 
var noget at udsætte paa Hr. Niels's Levned eller Lær 
dom, at han for Præstekvindens Skyld skulde forvises 
Kald, efterdi Kirkerne er stiftede til Guds Ære og Tje 
neste og ikke til Præstekvinderne, og da Kongen hav 
de højeste Juspatronatus til denne Kirke og dermed 
bør have Opseende, skulde Stiftsbefalingsmanden Hr. 
Albers Friis præsentere Hr. Niels· for Sognefolket i 
Ryde og indsætte ham paa Kongens Vegne, hvis der 
ingen anden Aarsag var at indvende herimod end for 
Præstekvindens Skyld. - Aar gik hen, og han var 
endnu ikke indsat i Ryde, hvorfor der 23. August 1588 
udstedtes en ny Befaling, hvoraf det ses, at Sognefol 
kene i Ryde tillige med Præstekvindens »Anhang« hav 
de aftvunget Hr. Niels et Brev, men dette var kasseret 
ved den forrige kgl. Skrivelse, og da han alligevel 
havde tilbudt efter al Billiglied imod sin Formands 
Døtre og Børn at ville befordre dem af yderste Evne 
og Formue, og dette intet agtedes eller ansaas hos 
Enken og hendes Anhang, saa skulde Hans Lange, der 
havde Præsterne i Lundenæs Len i Befaling, indsætte 
ham i Annexet »og slig modvillig Tribulering udi alle 
Maader fordagtinge, at han ikke skulde have sig vi 
dere derover at beklage«, ligesom der ikke skulde ud 
gives Stævning i denne Sag. Hr. Niels døde 1599. 

4. Hans Eftermand var Claus Grummesen, der var 
født i Gørding Præstegaard, Gørding Herred. Han var 
kun Præst et Aars Tid, han døde 1601. Han skal have 
været Amanensis hos Biskoppen i Ribe. 
5. Fra 1601-47 var Hr. Mogens Sørensen Bucli 

Sognepræst til begge Sogne. Han var gift med Maren 
Andersdatter fra Hjerm. 

5* 
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6. Efter Mogens Sørensen Buchs Død 1647, blev Hr. 
Knud Poulsen Kolding Sognepræst. Han er født i Kol 
ding, deraf Navnet, hvor Faderen var Præst. Før Knud 
Poulsen blev Præst, var han Rektor i Lemvig. Efter en 
Udenlandsrejse, han foretog i 1641, fik han et noget 
større Udsyn end mange andre af Datidens Præster. 
Han giftede sig med Formandens Enke Maren Anders 
datter, og i 33 Aar levede de sammen. De havde en 
Søn, Poul Knudsen, der blev Faderens Efterfølger i 
Embedet. - Knud Poulsen studerede i Udlandet. - 
1662 udgav han en Ligprædiken over Malte Sehested 
til Rydhave. I denne Ligprædiken fortæller han, at da 
han 1647 talte med Malte Sehested om Borbjerg Præ 
steembede, udtalte denne: »Derom vil jeg nu have dig 
erindret og paamindet: dersom jeg fornemmer, det 
er Gud behageligt dig til dette Sted at vocere og kal 
de, vil jeg have med dig disse Forord og siden med 
din Ed dem konfirmeret og bekræftet, som du for 
Gud den højeste agter at forsvare, at har Gud dig til 
min Sognepræst og Sjælesørger ordineret og beskik 
ket, aldrig skal du det med mig vide, aldrig skal du 
det om mig høre, som dit Kald tilhører og min Sam 
vittighed paarører, du mig jo derom skal advare ot:· 
paaminde. Hvis du det gør, enten jeg dig adlyder eller 
ikke, skal du være fri, hvis ikke, skal du være betænkt 
dig for Gud at svare.« 

I Hr. Knud Poulsens Tid førtes en langvarig Proces 
om Fiskeriet i Holmgaard Sø. Baade Naboer og en hel 
Del langvejs fra kom og stangede Aal i Søen, og da 
Hr. Poulsen ikke kunde faa dem til at lade være der 
med, lyste han en Søndag offentlig fra Prædikestolen 
baade Aalene og de, der stangede dem, i Band. 

I 13-14 Aa r var der ingen, der turde trodse Band 
straalen, og de stakkels Aal levede i Fred og Ro. - 
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Knud Poulsen var ikke at spøge med. 1654 kom han i 
Tanker om at bygge en Skole, og i den Anledning 
sluttede han en Overenskomst med Sognefolkene 
derom. Gaardmændene tegnede sig for Bidrag, der 
vekslede mellem 8 Skilling og 2 Mark.; men Præ 
sten maatte for sine egne Midler opføre Skolen. 1655 
lod han paa Hjerm Herredsting læse et aabent Brev, 
hvori han spørger Borbjerg Sognefolk, om nogen har 
udgivet noget til det Skolehus at bekoste, som jeg ved 
Borbjerg Kirke har ladet opbygge, da skal det dem nu 
igen blive givet og erlagt, om det ikke sket er, paa det 
de, efterdi en stor Del ikke have villet efterkomme 
deres indgaaede Løfte og Tilsagn, efter denne Dag 
ikke skulle have noget med samme Hus at bestille, 
som jeg selv har ladet bekoste og ladet opsætte«. Lige 
saa lidt som paa hans andet Spørgsmaal, om der i Bor 
bjerg Kirke er andre begravet end de forrige gamle 
Præster, kom der noget Svar. 

Det viste sig senere, at Skolen var 3 Fag Hus, der 
var tilbygget den vestre Ende af Degneboligen og 
holdtes vedlige af Sognefolkene. Det var ingen mis 
undelsesværdig Løn, Degnen i Borbjerg den Gang 
havde. 20 Sletdaler i Løn, der udlignedes paa Beboer 
ne med 31/a Sk. paa hver Td. Hartkorn, ikke desto 
mindre skulde han derudaf lønne en omløbende Sko 
lelærer i Østersognet og en Adjunktus i Hovedsognet 
»formedelst Ungdommens Mængde«. Foruden de 20 
Sletdaler fik Degnen 20 Traver Skaftekorn og 40 Nan 
nester, som er lig med en »en Foerslaar« og 4 Brød. 

Knud Poulsen havde stor Interesse for at faa Kir 
ken i god Stand, og han blev af Domprovst Jørgen 
Rosenkrantz sammen med Provstiskriveren Borgme 
ster Stefan Nielsen i Varde udset til at faa den brøst 
fældige Kirke i god og forsvarlig Stand. Paa egen Be- 
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kostning opsatte han en Præstetavle over alle de Præ 
ster, der havde været siden Dronning Margrethe udi 
Danmark regierede før Reformationen følgende: 

J. Hr. Peder Vinter 1363. 
2. Hr. Mads -1376. 
3. Hr. Thøger -1395. 
4. Hr. Niels Pedersen 1406. Sognepræst i 5 Aar, 

siden Kannik i Viborg. 
5. Hr. Eske Madsen 1411, Præst i 11 Aar, siden 

Holstebro i 41 Aar. 
6. Hr. Christen Svendsen 1422. Præst i 15 Aar, 

siden i Hjerm, derpaa Prior i Stubber Kloster. 
7. Hr. Anders Thøgersen 1437, Præst i 24 Aar, 

siden i Mariager Kloster. 
8. Hr. Christen Lauridsen 1462, Præst i 28 Aar. 
9. Hr. Hans Knudsen 1490, Præst her og i Holste 

bro, havde Kappellaner Hr. Bertel Bloch og 
Hr. Peder. 

Knud Poulsen blev ingen gammel Mand, kun 65 
Aar. Det var et besværligt Embede, da Ryde hørte til, 
saa i hans Tid fik han Sønnen Poul Knudsen til Med 
hjælper fra 1672 og til sin Død 1680. 

7. Poul Knudsen blev nu Sognepræst for begge Sogne. 
Han var gift med Susanne, en Kvinde han maa have 
elsket højt; thi fra den Dag hun gik bort, henfaldt han 
til Melankoli. Tunge Sorger og Tilskikkelser var gaa 
et hen over denne unge Præst Liv. I 1680 døde hans 
elskelige Fader den JO. December, og i samme Maaned 
viste der sig paa Himlen en gruelig stor og forfærde 
lig Komet. Den gik fra Vester mod Øster. Baade Præst 
og Sognebeboerne troede Verdens Ende var nær. En 
Rædsel havde betaget dem alle. I Kirken bad Hr. Poul 
saaledes: »Salige ere de, som ere døde i Herren, Gud 
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trøste dem, som herefter skal lefve, den gode Politi 
og kristne Regering samt den luterske Religion, at de 
maa lefve og dø som gode Christne og Guds Børn. 
Amen. 
For at forstaa denne Angst og Forfærdelse maa det 

ses med de frygtelige Krige som Baggrund. Den grue 
lige Svenskekrig var vel for en Snes Aar siden endt; 
men Mindet om dens Grusomheder og Plyndringer le 
vede iblandt folkene, saa det var ikke saa underligt 
om Rædsel kunne betage ved Synet af et saadant Him 
meltegn. 1697 døde den unge, begavede Præst Poul 
Knudsen for en stor Del af Sorg over sin elskelige 
Susannes Bortgang. 

I en Kirke-Bibel skrev Hr. Poul paa begge Sider af 
53. og 54. Kap. hos Profeten Esajas en Klagesang, 
hvori han udtrykker sin dybe Sorg. Han efterlod en 
Datter, Ida Marie, 12 Aar, der nu maatte drage ud fra 
Præstegaarden; men 12 Aar efter - 24 Aar gl. - 
vendte hun tilbage til Brødet, som hun ved Faderen 
Død var vandret ud fra, og blev gift med Peder Lyng: 
bye, hendes Faders Eftermand. 

8. Hr. Peder Lyngbye var Præst i 24 Aar. Han var 
barnefødt paa Helgenes i Aarhus Stift. Hans første 
Hustru var Bodil Mikkelsdatter, som tjente for Amme 
paa Slottet i København, hvorfra han først hentede 
hende Aaret efter, at han var kommen til Kaldet. Efter 
nogle faa Aars Ægteskab døde hun, og han giftede sig 
2. Gang med førnævnte Ida Marie, der nu kom tilbage 
til sit Barndomshjem. Deres Brudetekst var de sidste 
Ord af 2. Sam. Kap. 15, 25. V., der lyder saaledes: »Der 
som jeg haver fundet Naade for Herrens Øjne, da fø 
re han mig tilbage og lader mig se den og sin Bolig.« 
- De havde ingen Børn, og efter 12 Aars Ægteskab 
døde Hr. Peder, 60 Aar gammel. - Hans Enke, Ida 
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Marie, blev siden gift med Præsten paa Holmsland Hr. 
Christen Brask. - Hun lod 1722 opsætte en Præste 
tavle, der staar paa den søndre Side af Koret. Over 
skriften over Tavlen er følgende: 

Aar 1722 
lod den hæderbaarne, Gud og Dyd elskende Matrone 
Ide Marie Poulsdaatter til at continuere Nafnetatlen 
denne Tafle paa egen Bekostning opsætte. 

9. Efter Hr. Peder Lyngbys Død blev Hr. Søren See 
man Præst fra 1721-48 i 27 Aar. Hans Fader var 
Amtsforvalter Seeman i Randers. Hr. Seeman blev kal 
det af Major Sehestedts Enke Fru Birgitte Sehestedt 
til Rydhauge, ordineret af salig Hr. Biskop Thura og 
installeret af Provsten salig Hr. Consistorialraad Jens 
Jermin til Ausumgaard. Hr. Seeman omtales som en 
brav og retsindig Mand og forestod sine Menigheder 
med stor Nidkærhed og Berømmelse. Han var gift 
med Berta Kirstine Seidelin, født i Ousted Sogn, Skan 
derborg Amt. I Slutningen af Hr. Seemans Levetid 
havde han det Vanheld at vælte med sin Vogn paa de 
daarlige Veje og brækkede derved sit ene Ben. Han 
skulde tage en syg til Alters. Dette Benbrud blev Aar 
sag til hans Død i September 1748. 

10. Hr. Christen von Hielmcrone blev derefter kaldet af 
Oberst!. Jens Sehested til Rydhauge den 24. September 
1748 og Kaldsbrevet confirmeret af Kongen den 25. 
Oktober samme Aar, ordineret af Hr. Biskop Bror 
son og installeret af Hr. Consistorialraad Jermin fra 
Ausumgaard. Hr. Christen Hielmcrone hed egentlig 
Høeg, men 19. August 1751 blev hans Fader Adolf 
Høeg til Herningsholm ophøjet i Adelstanden med 
dette Navn. 
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Hielmcrone var første Gang gift med den adelige 
Frøken Marie Elisabeth de Poulsen fra Vaar og anden 
Gang med Dorothea Kathrine, Datter af den rige 
Præst Poul Borreby i Gudum. Der har været et vist 
fornemt Sving over denne Præstefamilie, hvilket bl. 
a. ses af, at Præstegaarden blev opbygget som en 
Herregaard, og Præstens nyfødte Søn, der tillige med 
sin Moder begravedes 19. Marts 1763, kaldes Junker i 
Kirkebogen. Den anden Fru Hielmcrone døde 9. Juni 
1823 i Holstebro som Priorinde ved Estvadgaard. 16. 
Juli 1782 blev Præstens 2 Døtre viede, den ene til By 
foged i Holstebro og Herredsfoged, Justitsraad Jaco 
bi og den anden til Pastor Plesner i Uldum. 

11. Hr. Provst Carl Wium var Præst i Borbjerg fra 
1789 til sin Død 1791. 

12. Derefter blev Hr. Provst Peder Schourup Præst i 
Borbjerg til han tog sin Afsked 1820, han døde 1821 
og ligger begravet i samme Gravsted, hvor Pastor 
Kuhlman nu hviler. 

Hr. Peder Schourup, der blev Præst i Borbjerg efter 
Carl Nielsen Wiurn, var tillige Provst og omtales paa 
Mindetavlen i Borbjerg Kirke som den højlærde. Han 
var Præst i Borbjerg fra 1791-1820, døde i Borbjerg 
Holmgaard 22. Januar 1829 og jordedes paa Kirke 
gaarden i det Hjørne, hvor søndre Korsarm forbin 
des med Skibet. - Det er lige nedenfor det Vindue, 
hvor indenfor i Kirkeskibet, Prædikestolen staar. I de 
29 Aar han var Præst, har han vist tit og ofte set ned 
paa det Sted, hvor han har ønsket, hans Ben skulde 
hvile. I en muret Grav blev hans Hustrus Lig først ned 
sat og 9 Aar senere hans eget, hvilket ses af de to 
Mindetavler, der hat hængt i Kirken i næsten 100 Aar. 



74 C. MØLLER: 

Omkring Tavlerne har der været en lille Krans, men 
den er nu forsvunden, og Skriften er noget utydelig. 
Indskriften paa begge Mindetavler ser saaledes ud: 

Herunder gjemmes de jordiske Levninger af velædle 
Frue, Provstinde Dorthe Marie Schourup, født Mal 
ling. Aar 1753 blev hun født paa Astrup. Ved en rolig 
og stille Død forlod hun det timelige den 31. Januar 
1820 i Borbjerg Holmgaard i hendes 67. Aar. Aaret 
1772 indgik hun i Ægteskab første Gang med Rector 
Hr. Jens Hjersing af Viborg. I dette Ægteskab blev 
hun Moder til 4 Børn, hvoraf 1 Søn og 2 Døtre leve. 
Aaret 1787 den 23. Februar indgik hun atter Ægte 
skab med hendes nu efterlevende og dybtsørgende 
Mand velærværdige og højlærde Hr. Provst Schourup. 
Ved ham blev hun Moder til en Datter, som med Fa 
deren staar nedbøjet af Sorg ved hendes Lig. 
Ved din Urne stille Venskab græder. Alles Taarer 

er den sjeldnes Hæder. 
Mindets Blomst saa hellig, ren og blaa skal end paa 

din sjunkne Gravhøj staa. 

* 
Herunder gemmes de jordiske Levninger af Velær 

værdige og Højlærde Hr. Peder Schourup, forhenvæ 
rende Provst over Hjerm Herred og Sognepræst for 
Borbjerg og Ryde Menigheder i 29 Aar. Født i Hjarup 
Degnebolig Aaret 1752. Død i Borbjerg Holmgaard 
22. Januar 1829. Indgik Ægteskab Aaret 1787 med 
Enke Madame Dorthe Maria Hjersing, født Malling, 
med hende levede han 32 Aar, da hun ved Døden blev 
ham berøvet. I dette Ægteskab blev han Fader til en 
Datter, som staar nedbøjet af Sorg ved sin elskede Fa 
ders Lig. 
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Til evigt Haab gik hisset han fra dette Livs Elende, 
og hisset nyder nu sin Løn for godt, han her fuldendte. 

* 
13. 1821 blev Hr. Niels Gjøl by Præst i Borbjerg og var 

Præst her til 1832, da han forflyttedes til Viig paa 
Sjælland. I hans Tid skiltes Ryde fra Borbjerg. - 
Præstegaarden forfaldt i hans Tid, saa den skønne 
Hielmcronske Borggaard kom til at se saare brøst 
fældig ud. 

14. 1832 kom Hr. Magister M, Nielsen Schmidt til Bor 
bjerg og var Præst her i Sognet til 1837, han forflytte 
des til Ølsted, døde 1839. - Han var en god Præst, 
man mærker straks ikke blot hans Lærdom, men og 
saa den dybe, kristelige Grundtone, der gaar igennem 
hans Skrifter og Taler. - Her skal blot anføres en 
kelte Ting fra en Høstprædiken og hans Afskedspræ 
diken. 

1834 havde været ualmindelig tørt og varmt, og det 
saa ikke godt ud for Sognet, mange Steder var Kor 
net helt visnet hen; men saa kom Regnen, om end det 
var noget sent, og Høsten blev taalelig. Fjortende 
Søndag efter Trinitatis blev der holdt Høstprædiken, 
endskønt Kornet ikke var inde saa nær allesteder. 

Da Magister Schmidt den Søndag gik til Kirken, sai 
han, hvor travlt mange havde med at køre Korn hjem; 
dette gjorde ham ondt at se. Lidt efter, at han var 
kommen til Kirken, ringede det sammen, Gudstjene 
sten begyndte, et Par Salmer blev sungne og Pastor 
Schmidt besteg Prædikestolen, bad en kort Bøn og 
læste saa Evangeliet om de ti Spedalske op og be 
gyndte sin Prædiken med følgende: »Da jeg gik 
til Kirken blev jeg Vidne til, hvor travlt min Menig 
hed havde med at køre Korn ind, som om den ikke 
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kunde faa det ind en anden Dag. Jeg havde ventet Kir 
ken fyldt - kun 50 af 850 - men der er Grund til at 
spørge, som min Herre og Frelser spurgte Samarita 
nen: Hvor er de ni? Engang i Sommer saa det ud til 
Misvækst, mange sørgede og græd og saa med Be 
kymring Fremtiden i Møde og tænk saa, kære Ven 
ner, saa magede Gud det saa naadig for os, at vi 1111 

alle kan faa Brød og Føde til os og vore Dyr - Gud 
være lovet og priset for hans Naade imod os. Var der 
ikke Grund for alle i Sognet at komme herind i Guds 
Hus og bringe Gud deres Hjertes inderligste Tak for 
hans Naade imod dem og ikke ligne de ni, der gik 
hjem uden at bringe Jesus Tak og Ære for deres Hel 
bredelse« osv. 

Et Brudstykke af hans Afskedsprædiken 
9. Søndag efter Trin. 1837. 

»Det træffer sig saa besynderligt, at paa samme 
Søndag, da jeg for 5 Aar siden holdt min Tiltrædelses 
prædiken, paa samme Søndag holder jeg nu min Af 
skedsprædiken. Da jeg i Aaret 1832 kom hertil fra 
Hovedstaden, indsaa jeg vel, at hvis det var Guds 
Vilje, at jeg skulde faa flere at sørge for, end jeg den 
Gang havde, maatte jeg engang i Tiden forlade dette 
Embede, men det var min Beslutning ikke at flytte 
uden Nødvendighed; thi ligesaa ubehageligt det er for 
en Lærer at skifte Menighed, ligesaa ubehageligt er 
det for en Menighed at skifte Lærer. Man skal kende 
sin Menighed, naar man vil bruge Aandens Sværd, el 
lers slaar man i Luften, det rammer ikke, som Paulus 
siger. 

Hvis jeg nu stod her og forsikrede, at det var mig 
ubehageligt at komme her fra Egnen, da talte jeg ikke 
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Sandhed. Jeg elsker Sandhed, og jeg har aldrig brugt 
at holde Lovtaler over jer eller over den Lykke, jeg 
har nydt iblandt eder. Sandheden er den, at hvis je~ 
havde været tilfreds her, saa havde jeg ikke søgt om at 
komme herfra, thi jeg kommer ikke noget Sted i denne 
Verden, hvor der ikke er noget i Vejen. Jeg havde jo 
nok bleven her, da der er adskillige, hvis Venskab er 
mig kært, hvis ikke mit Helbred i denne skarpe Egn 
var blevet saa nedbrudt, at jeg maatte anse det som 
min Pligt at søge hen under en mildere Himmel. 

Da jeg begyndte min Gerning her, var det mit in 
derligste Ønske, at jeg maatte være noget for Menig 
heden og at vise den den rette Vej til Salighed, og jeg 
var straks klar over, at Rettesnoren maatte være at 
prædike om den korsfæstede Jesum Christum som 
en Guds Kraft og en Guds Visdom til Salighed osv. 
Jeg har beflittet mig paa som et stakkels syndigt o~ 
skrøbeligt Menneske ikke blot at søge at vise Menig 
heden, men ogsaa at vise i mit Liv, at han var min 
dyrebare Frelser. - Naar jeg sad ved Sottesengene, 
kunde jeg ikke nænne at lulle den syge i Søvn og lade 
som alt var i Orden; thi det vilde jo være at give dem 
en falsk Mønt med paa den sidste Rejse; men jeg søg 
te, saa godt, jeg formaaede at bringe dem Evange 
liets Trøst.« 

Tilsidst udtalte Præsten: 
»Naar engang jeg skilles fra denne Verden, da tror 

jeg vist, at jeg skal finde Venner fra denne Menig 
hed, som ville modtage mig i de evige Boliger. Og 
der, hvor jeg nu drager hen, vil jeg ofte tænke tilbage 
paa den Tid, jeg tilbragte her, og da vil min Hukom 
melse opsøge i Aanden dem iblandt eder, som var mig 
kære og dyrebare. Og naar I da samles i eders huslige 
Kreds og tale om de forbigangne Dage, da vil I rnaa- 
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ske ogsaa ihukomme den blege og sygelige Mand, som 
i 5 Aar forestod Lærerembedet iblandt eder. Da vil 
Guds Aand minde eder om mangt et Ord, som jeg har 
sagt, og I vil paa ny gennemtænke det og lægge det 
paa Hjertet og indprente eders Børn det, og saaledes 
skal jeg aandelig vedblive at være hos dem, som elske 
mig. Og nu Farvel og Tak for al bevist Godhed og 
Velvilje! Farvel, min kære Menighed, hvor jeg første 
Gang forkyndte Ordet for Sjæle, som var mig betro 
ede. Farvel, Skolens Lærer og Underlærere og alle 
Sognets Ombudsmænd, mine Medhjælpere. Farvel, I 
Ægtepar, som jeg har forenet, I unge, som har ned 
lagt Daabens hellige Løfte i min Haand, Farvel I fat 
tige, Farvel I rige, Farvel i døde, som sove den trygge 
'øvn og hvis Støv, jeg har indviet til Gravens Fred 
og til Opstandelsens Morgen. Farvel I smaa Børn, som 
jeg har døbt, den treenige Gud velsigne eder, Farvel, 
du gamle Tempel, hvor jeg har talt saa mangt et Li 
vets Ord, som ikke skal vende tomt tilbage, staa urok 
kelig paa dine Stenfødder indtil Dagenes Ende, du 
Hus, som jeg ikke længere skal forestaa. Gid Jesu 
Christi Navn og Ord maa lyde rent og purt indenfor 
dine Mure, indtil den sidste store Morgenrøde, naar 
din Klokke kimer for sidste Gang og Opstandelsens 
Engel nedstiger over din Kirkegaard og kalder dine 
døde frem for den store alvidende Dommer. Amen!« 

15. Jørgen Victor Bloch var Præstesøn fra Lønborg, 
hvor han blev født 25. September 1812. Han blev Stu 
dent 1829 fra Borgerdydskolen paa Christianshavn, 
og 1833 blev han theologisk Kandidat med I. Karak 
ter. Derefter blev han Adjunkt i Randers, og 1635 tog 
han Graden som Licentiat i Theologien. Samme Aar 
blev han Adjunkt i Horsens, hvor han var, til han 1837 
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blev Sognepræst i Borbjerg. Allerede 1833 ægtede 
han Agathe Theodorine Benedicte Thorlacius, der var 
født paa Island 1811 og Datter af Kammerassessor 
Theodor T. og Gytha Howitz. Hendes Forældre korn 
siden til Ringkjø 
bing, hvor Faderen 
blev By- og Her 
redsskriver. Da det 
unge Ægtepar kom 
her til Borbjerg, var 
Præstegaarden i en 
daarlig Forfatning, 
og Formandens Fa 
milie var endnu ik 
ke flyttet ud, saa al 
ting saa helt trøstes 
løs ud. Den unge 
Præstefamilie søgte 
da til Hjemmet i 
Lønborg, og derfra 
rejste J. V. Bloch til 
Ribe, hvor han blev 
ordineret af Biskop 
Tage Muller, hvorefter han 26. November 1837 blev 
indsat i Embedet her. Dette omfattede den Gang baa 
de Borbjerg og Hanbjerg. 

Som før nævnt begyndte Præstegerningen under 
lidet tiltalende ydre Forhold. Studereværelset, der 
vendte ud mod Søen, var koldt og mørkt, og i Dag 
ligstuen kneb det ogsaa med at holde Varmen, da der 
ikke var gibset, og Loftet var utæt. Præstegaarden, 
der i sin Tid var bygget af en adelig Præst, Hjelm 
krone, bar endnu nogle Steder Spor af den fordums 
Herlighed. I den bedste Stue var Loftet ved forgyldte 

Jørgen Victor Bloch 
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Lister inddelt i Felter, hvori der fandtes malede Fi 
gurer, og i en anden Stue var der Lærredstapeter, 
hvorpaa var malet ikke helt daarlige Figurer, men 
nu var Stadsen borte, og uhyggeligt og koldt var der 
alle Steder i den skumle Bolig, saa Præstefamilien 
kom aldrig til at befinde sig vel der. 

25. September 1838 døde den gamle Pastor Jørgen 
Bloch i Lønborg, og dette Dødsfald havde til Følge, 
at Præsteembedet i Borbjerg atter blev ledigt, idet 
Ejeren af Stamhuset Lønborggaard, Kammerherre 
Benzon, havde lovet, at J. V. Bloch skulde blive Fa 
derens Eftermand, og 8. December 1838 blev han da 
kaldet til Lønborg-Egvad Sogne. 1851 blev han ud 
nævnt til Provst for Hing og Bølling-Nørre Herreder; 
men han skriver selv, at Arbejdet, Provsteembedet 
medførte, oversteg hans Kræfter, hvorfor han 185G 
søgte Embedet i Kjerteminde og blev kaldet dertil. 
To Aar før var han valgt til Landstingsmand for 11. 
Kreds og var i det hele en Mand, Folk satte Pris paa. 
1868 flyttede han fra Kjerteminde til Vig-Asrninderup 
Præsteembede paa Sjælland. Han søgte Afsked 1881 
og boede i nogle Aar derefter i København. Han har 
skrevet en stor Mængde Arbejder om Kirke og Skole 
væsen. En Oversigt over hans skriftlige Arbejder fin 
des i Danmarks Præstehistorie af S. Elvius S. 853 ff. 
Hans Hustru døde 1872, og han overlevede hende til 
21. Decbr. 1892. 

16. Anders Knudsen Damgaard, der blev Jørgen Vic 
tor Blochs Eftermand, var Præst i Borbjerg i 16 Aar, 
fra 1839-55, og Provst for Ringkjøbing Amts østre 
Provsti fra 1850. 

Da han overtog Provsteembedet skrev han saaledes 
til Lærerne i Provstiet: »Jeg benytter denne Lejlig- 
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hed til at bringe samtlige Herr. Skolelærere i Prov 
stiet min venligste og ærbødigste Hilsen. Jeg tiløn 
sker dem Alle alt Godt i det Aandelige som i det Time 
lige. Vorherres Naade være hos dem til deres Embe 
ders Gjerning, hans Vel 
signelse være over dem 
i deres huslige Liv! Han 
lade Tilfredshed boe i 
deres Hjerter, han lader 
Glæde og Fred fylde de 
res Boliger. Og i det jeg 
med hjertelig Velvilje 
kommer til dem med 
denne min oprigtige Hil 
sen, føler jeg tillige 
Trang til at komme med 
den Bøn til dem alle, 
at jeg altid maa finde 
hos dem den beredvil 
lige Imødekommen, som 
min Formand i dette Em 
bede saa rigeligen har 
kunnet glæde sig ved-. 

Han var Lærerne en god Provst, søgte ved enhver 
Lejlighed at tale deres Sag og være noget for dem. 
Da han efter ca. 6 Aars Præstevirksomhed blev for 
flyttet fra Borbjerg til Fyn, skrev han 13. December 
1855 et Cirkulære til Hjerm Herreds Lærere, og i dette 
siger han dem Farvel. Det lyder som følger: »Det er 
kommet til de ærede Skolelæreres Kundskab, at jeg 
er bleven kaldet til Præst paa Fyn, og i det jeg saale 
des staar i Begreb med at forlade min nuværende Em 
bedsstilling, og saaledes ogsaa at udtræde af det Em 
bedsforhold, hvori jeg har staaet til dem, som Meå- 

Anders Knudsen Damgaard 

6 
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lem af disses Skoledirektion, har jeg følt Trang til at 
henvende nogle Afskedsord til dem. Mit ny Embede 
fører mig saa langt bort, at jeg ikke kan vente per 
sonligen at træffe mange af dem mere, og den Tanke 
kan for mig ikke være uden Bitterhed; thi jeg tager 
med mig en kær Erindring om 6 Aars Forbindelse 
med de mange agtværdige og i deres Kald nidkære 
Mænd, med hvilke det har været mig en Glæde at 
samvirke i Skolens Tjeneste og til dens Tarv. Jeg 
skylder dem min Tak, og jeg bringer dem den af et 
hengivent Hjerte, for al den Velvilje, jeg altid har 
mødt hos dem, og for den Indgang, et hvert af mine 
Ord altid har fundet hos dem, og ikke mindst takker 
jeg dem, fordi mit Ord aldrig har haft Behov at være 
tilretteviseride. 
Jeg deler deres Haab og deres Ønsker, at den nære 

Fremtid maa bringe lysere Dage for Skolelærerstan 
den med Hensyn til deres ydre Kaars Forbedring; det 
er mig en Glæde her at kunne sige, at jeg i min 1111 

afsluttede Ernbedsvirksornhed, har vundet den Erfa 
ring, at Skolelærerstanden ikke behøver at vige til 
bage for de store Fordringer, der i Følge heraf ville 
blive gjorte til den. Og hermed siges dem et kærligt 
Levvel, Herren give dem alle Naade til at gøre deres 
Gerning med Aand og Kraft! Han giver de gamle en 
hædret og sorgfrie Alderdom; og de yngre styrke han 
til Udholdenhed under Arbejdets Møje!« 

Med megen Agtelse 
A. D a m g a a r d. 

Borbjerg Holmgaard; 13. December 1855. 

Han var Lærerne en god Provst; men har var ogsaa 
en god Præst for sin Menighed. Hans Prædikener var 
logiske og tankeklare, ført frem paa en stilfærdig og 
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rolig Maade; det var ikke theologisk Vis-Vas, der 
gaar indad det ene Øre og ud af det andet. Nej, hans 
Forkyndelse var præget af Kærlighed til Jesus. Endnu 
er der enkelte i Sognet, der har været af hans Konfir 
mander, og som fortæller om hans gribende Konfir 
mandundervisning og hans Hjælpsomhed imod dem 
senere hen i Livet. - Han var altid rede med træffen 
de Svar. 

En Dag kom een af Sognets Folk hen til Provsten 
og spurgte ham: »Trower Provsten, den Mand - og 
saa nævnede han hans Navn - er en trowen Mand?« 
»Ja«, sagde Damgaard, »hans Gerninger er gode nok, 
saadan som kristne bør øve dem; og disse Gerninger 
ligger jo aabenbare for os alle; men Hjertet kender 
kun Gud, og derom skal vi ikke dømme«. 

Efter at han en kort Tid havde været Præst i Refs 
vindinge og Kullerup blev han Stiftsprovst ved Knuds 
Kirken i Odense. To Gange blev han da meget omtalt 
i Bladene. Den ene Gang var efter Knuds Kirkens Re 
staurering. En fransk Pater var da kommen hertil for 
at øve Propaganda for den katolske Kirke i Anledning 
af Knud den Helliges Relikviskrin. 
Endskønt den franske Pater var en Mester i at føre 

Ordet, klarede Stiftsprovst Damgaard det saa ypper 
ligt fra vor Kirkes Side, at det vakte almindelig Be 
undring herhjemme. Det var et rent oratorisk Mester 
værk, han udøvede denne Dag. 

Den anden Gang var i December 1867, da der skul 
de være Festgudstjeneste i Knudskirken i Anledning 
af, at Digteren H. C. Andersen skulde optages som 
Æresborger i sin Fødeby. Kirken var fyldt til Træng 
sel, og da Digteren var ført op i Koret af Biskoppen, 
holdt Stiftsprovsten en gribende Prædiken over Da 
gens Tekst. - Desværre hørte Digteren intet; thi hans 

6* 
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Sjæl var opfyldt af helt andre Ting. Han fortæller i 
sin Dagbog følgende: 

»Jeg saa hen paa det Sted, hvor jeg paa Konfirma 
tionsdagen havde staaet sammen med de mange Kon 
firmander. Det var Stiftsprovst Tetens, der overhørte 
os Konfirmander; men ikke engang den Dag slap jeg 
for Hentydninger, der saarede mig dybt. - Jeg var 
jo Proletarbarn, og dem plejede Stiftsprovsten ikke at 
forberede til Konfirmationen; det var altid Kapellanen, 
der havde de fattige. Den Dag, Indskrivningen af Kon 
firmander fandt Sted, kom jeg ogsaa og bad om at 
faa Forberedelsen hos Stiftsprovsten. Han svarede mig 
haardt og koldt, da jeg bad om Tilladelse: »Du har jo 
ikke din Plads her, af hvilken Grund kommer du?« 
Jeg svarede: »Jeg vilde gerne gaa sammen med Latin 
skolens Drenge, de har saadanne pæne Bøger, og jeg 
vilde ogsaa gerne engang læse i lignende.« Mærkelig 
nok gav Stiftsprovsten Tilladelse; men jeg fik snart 
at mærke, at det var en forkert Plads, jeg var kom 
men paa. Jeg blev haanet af Siftsprovsten og gjort 
Nar af af de andre Konfirmander. De vidste ikke, hvor 
ledes de bedst kunde krænke mig, jeg var jo Proletar 
barn, der havde forvildet sig ind i deres Kreds, hvor 
jeg jo ikke havde hjemme. Alt dette gik igennem min 
Sjæl den Dag. Nu sad jeg i samme Kirke, rigt velsig 
net af Gud og hædret af mine Medborgere.« 

Digteren kan ikke Jade være at fortælle, at han se 
nere traf Tetens, der var bleven Biskop, og ved denne 
Lejlighed var Kongen, Dronningen, Hertugen af Au 
gustenborg og flere fyrstelige Personer tilstede, men 
da var det kun mig, det gjaldt, og som de henvendte 
sig til. Biskop Tetens kunde staa tilbage og se derpaa. 

Da Stiftsprovst Damgaard og Hustru havde været 
gift i 70 Aar, blev der holdt Fest for de to gamle i 
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Odense, og .i den Anledning havde een af deres gamle 
Venner indsendt en Artikel i Illustreret Tidende under 
Mærket X. 

»Et J er n b ry 11 up spa r«. 
Den sjeldneste Fest, der kan blive Mennesker til 

Del er den, som Fyns forhenværende Stiftsprovst An 
ders Knudsen Damgaard og Hustru Emma Auguste, 
født Fritche, har oplevet Mandag den 21. Maj, da de 
paa denne Dag har været gift i samfulde 70 Aar. Uden 
mange Omskiftelser har Livet tonet sig for dette Jern 
bryllupspar. Brudgommen var 28 Aar og Bruden 23 
Aar, da de blev gifte, hvilket jo ingenlunde var i saa 
ung Alder, at man deraf kunde spaa et saa ualminde 
ligt langt Samliv. 

A. K. Damgaard er Søn af en jydsk Gaardejer og 
antog Gaardens Navn. 1834 tog han som Student fra 
Viborg Latinskole theologisk Attestats med »Laud«. 
Efter først at have virket i privat Lærergerning søgte 
han præstelig Virksomhed i Borbjerg ved Holstebro, 
blev senere Provst for nogle midtjydske Herreder, fik 
derefter Sognekald paa Fyn, hvorfra han overtog Em 
bedet som Stiftsprovst i Odense 1858. 

Efter at have udfoldet en frugtbar Livsgerning i sit 
Stift og i sin By holdt Stiftsprovsten sin sidste Prædi 
ken i St. Knuds Kirke for 11 Aar siden og nedlagde 
dermed sin øvrige offentlige Virksomhed, hvortil han 
har været knyttet, og hvorved han har vundet sig 
Hengivelse og Højagtelse i vide Kredse, saa han hører 
til Byens betydeligste og mest ansete Mænd. 

Stiftsprovst Damgaard er den allerældste Præst her 
i Landet. Han efterfulgtes i sit Embede af nuværende 
Biskop Balslev. 

I de 48 Aar, det jubilerende Par har haft deres Hjem 
i Odense, maa det siges, at dette Par i særlig Grad har 
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levet med hinanden. Af Børn har de kun haft en ene 
ste Søn, der selv har stiftet Familie. I sjelden Grad har 
de besiddet Sundhed og Livskraft, hvortil deres regel 
mæssige Levernaade vel har øvet sin Indflydelse. Trods 
Stiftsprovsten i Fjor den I. November blev 97 og 
Stiftsprovstinden den 7. September fyldte 92, kunde 
de samle den nærmeste Slægt i deres Hjem og fejre 
deres Jernbryllupsfest. 

17. Pastor C. F. E. Møller, Præst i Borbjerg i 11 Aar. 
Det er een af de bedste Præster, der har været i Bor 

bjerg. Han hørte til Grundtvigs første Disciple, og 
med ham kom der Liv til Sognet. - Store Møder af 
holdtes i Præstegaarden, og betydelige grundtvigske 
Talere andre Steder fra var da gerne tilstede og førte 
Ordet. - De grundtvigske Vennemøder har deres 
første Begyndelse fra Borbjerg, hvilket gamle Ples 
ner fra Vedersø altid mindede om, naar der senere 
var Vennemøde i Holstebro. - Engang i Møllers Tid 
var der samlet over 50 Præster, der i Ornat gik i Pro 
cession op til den overfyldte Kirke, og her lød velsig 
nede Ord fra flere af de mødte Præster, bl. a. af Vilh. 
Birkedal. Hvert Aar afholdtes der gerne et Vennernøde 
i Præstegaarden i Borbjerg, da samledes en stor 
Mængde af Sognets Befolkning. - Ikke blot hos de 
gamle søgte Pastor Møller at faa grundtvigsk Livssyn 
og Tankegang ind; men ogsaa i Skolerne. Han skrev 
meget og talte saa med Lærerne om at tage det saa 
dan, som han ansaa for rigtigst. Han skrev saaledes 
en ypperlig Forklaring over den 3. Trosartikel, der 
blev modtaget med Glæde af de daværende Lærere i 
Sognet. 
For Konfirmanderne var han en god Præst. Mange 

Stykker af det nye Testamente lærte de hjemme, og 
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saa udlagde han det hjertevarmt for dem. Mange af 
Grundtvigs Salmer blev lærte og sungne dels i Præste 
gaarden og dels i Kirken, hvor der var en Salmesang 
som faa Steder. Hvad der hjalp meget til den gode 
Kirkesang, var de man 
ge unge Piger fra Lan 
dets forskellige Egne. 
De fleste var fra vel 
havende Hjem der ger 
ne vilde have deres 
Døtre under god aan 
delig Paavirkning og 
et Sted til, hvor de 
kunde lære at føre 
Husholdning for en· 
gang senere selv at 
kunne danne et Hjem. 
Der kom mange fra 
København, ja, der var 
endog Komtesser. En 
gang var der mellem 
20-30. Om Sommer 
aftnerne naar de i Baa- 

C. F. E. Møller 

dene sejlede paa Søen, kunde man høre vidt omkring 
de smukke grundtvigske Salmer og Sange blive sung 
ne af de unge skolede Stemmer. 
Pastor Møllers elskelige Hustru forstod at opdrage og 

vejlede de unge Piger, hun var som en Moder for dem. 
Mange af de unge Frøkener holdt deres Bryllup i Præ 
stegaarden. Da Digteren Andreas Munch fra Norge 
havde Bryllup, var der en Flagalle fra Præstegaarden 
til Kirken. og fire af Sognets unge Karle var Forride 
re ved Brylluppet, og mange af de unge i Sognet var 
indbudt til Festen. Det var i det hele taget et sjældent 
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skønt og harmonisk Præstehjem, og selv om Pastor 
Møller var heftig, saa fortrød han det straks, naar 
han saa, han havde fejlet. - Blot et Eksempel. En 
Dag stod han nede ved Ladedøren og læste Avlskarlen 
Teksten. Han havde opdaget, Karlen snød ham og 
gik ham under Øjne, og dette kunde den aabne og 
sandhedskærlige Præst ikke lide, og han maalte da 
Karlen Skæppen fuld af vrede Ord. I det samme kom 
een af Sognets Mænd ind ad Porten - en troende 
Mand - og da han saa Præsten saa ophidset, sagde 
han stille til ham: »En Mands Vrede udretter ikke det, 
som er Ret for Gud.« Dette slog Pastor Møller, han 
gik stille ind i sit Studerekammer og faldt paa Knæ 
og bad sin Herre og Gud om Tilgivelse, og da han 
havde gjort det, gik han ned i Stalden og bad Karten 
om Tilgivelse. - Saaledes var denne gode Præst. 

Af mange unge Mennesker, der fik Hjem i Borbjerg 
Præstegaard, skal nævnes en ung Bondesøn fra Sahl 
Sogn ved Vinderup, Jens Christian Madsen, født 22. 
Oktober 1839. Hans Forældre var Bønder og Udvik 
lingen gaves for ham som for Bønderbørn i Alminde 
lighed i Hjemmet og Skolen. - Der var ingen Plads 
nogen af Stederne for Fantasi og Følelse. Derimod 
faldt Hovedvægten paa det ihærdige Arbejde paa Ind 
samling af og Herredømmet over en Kundskab, der 
havde sit Maal i den fremtidige Gerning, der levedes 
i Hjemmet. I Skolen var ikke Plads for Drømmerier. 
Alt gik begge Steder med Arbejde og atter Arbejde. 
Saaledes gik Tiden for J. C. Madsen til efter hans Kon 
firmation, da han kom under en anden Paavirkning, 
der fik afgørende Betydning for hans ydre Livsgang 
og indre Udvikling. 

Det var, da han i Borbjerg Præstegaard hos Pastor 
Møller og hans elskelige Hustru fik et andet Hjem, 
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vidt forskelligt fra det, han hidtil var opvokset i. Her 
slog en anden Luftning ham i Møde, her levedes et 
Liv paa store Højder og med videre Syner. Her saa 
han, hvad Mennesker med ærlig, aaben og frejdig Tro 
- ikke blot i Løn 
kammeret, men ogsaa 
i det daglige Samliv i 
Hjemmet med Husets 
egne og de mange 
Fremmede, der kom 
her - levede i. Disse 
velsignede Minder tog 
han med sig, da han 
senere læste paa Jel 
ling Seminarium til 
Lærer og kort efter tog 
fat paa Læsningen til 
Præst. 1868 blev han 
Kandidat og var saa 
ordineret Kateket paa 
Kristianshavn ved Vor 
Frelsers Kirke. 1873 
blev han kaldet til 

Jens Chr. Madsen 

Seminarieforstander i Jellinge og Sognepræst til Jel 
linge og Hover Menighed. 

Alle Prøver, denne Mand aflagde, faldt ham let 
og vidnede om hans sjeldne Evner. - Han talte tit 
om de fem Hjem, der havde grebet saa dybt ind i hans 
Liv. Først hans Barndomshjem, hvor Arbejdet og Nøj 
somhed sad til Højbords, dernæst Hjemmet i Bor 
bjerg Præstegaard hos Møllers, hvor den ærlige Tro 
paa Gud og den dybe Kærlighed til Folk og Fædre 
land levede, og i København hos Sognepræst Fenger, 
hvis Sanddruhed i Tale og Liv var saa fremherskende, 
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at det uvilkaarlig maatte præge et ungt og sandheds 
søgende Menneske. Der blev skrevet en Sang til Fen 
gers 50 Aars Jubilæum og deri staar følgende Linjer: 

»Og Tak for det, som er saa svært, 
at selv du er, som du har lært.« 

Endelig maa nævnes Grundtvig, til hvem alle de 
foregaaende Livspaavirkninger havde aandelig ledet 
ham. I særlig Berøring med Grundtvig kom Madsen, 
da Køster var død, idet Grundtvig og andre formaae 
de ham til at overtage Udgivelsen af Sangværket. 
Det femte Hjem var hans eget, som han elskede saa 
højt og levede saa lykkelig i. 

1873 blev han Seminarieforstander i Jellinge efter 
Svendsen. Valget stod mellem ham og Skat Rørdam; 
men det blev Madsen, og det viste sig ogsaa, at han 
var den rette Mand. Desværre gik han tidlig bort, han 
sled sig op i det store besværlige Embede som Sogne 
præst og Seminarieforstander og dertil det omfatten 
de Arbejde med Sangværkets Udgivelse. 1883 maatte 
han mindske Arbejdet og tilsidst helt opgive det. Da 
han sagde Farvel til sit Hjem, var han klar over, at 
han ikke saa det mere, og da han saa gik igennem sit 
Arbejdsværelse, han elskede saa højt, sagde han: »I 
Guds Navn!« - 29. Novbr. 1883 døde han, 44 Aar gl., 
han blev begravet paa Jelling Kirkegaard, hvor en 
smuk Mindesten er rejst over ham af taknemlige og 
hengivne Elever. 

Af de mange grundtvigske Præster, der søgte til 
Borbjerg Præstegaard, kan nævnes Vilhelm Birkedal 
og Plesner fra Vedersø. Disse to Præster kom i nært 
Venneforhold til Pastor Møller. Det var derfor ikke 
underligt, at de var sikre ved Vennemøderne, som 
Pastor Møller lod afholde i sin Præstegaard og Have. 
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Da Møller senere flyttede til Karrebæk paa Sjælland, 
blev dette aarlige Sommermøde, som Folk var blevet 
glade ved, forlagt til Holstebro. Pastor Plesner mød 
te bestandig. Han var der ikke som Taler, men var en 
god Tilhører. Dog, naar Mødet var mod Slutningen, 
saa man altid hans høje, duknakkede Skikkelse bevæ 
ge sig hen til Talerstolen, og det han vilde var at 
minde om, at disse Møder havde sin Oprindelse fra 
Pastor Møller i Borbjerg, og at vi skulde være Gud 
og ham taknemmelige for dem. Han sagde egentlig 
ikke andet, og han gentog det samme hvert Aar. Man 
vidste, hvad Plesner vilde, naar han rejste sig, man 
var blevet saa vant til disse Ord, at man syntes, de 
hørte sig til. De kom jo fra et varmt, dybt taknem 
meligt og trofast Vennehjerte. 

Dog var der een Gang ved disse Vennemøder, at 
Plesner tog Ordet af en anden Grund. Man havde 
forhandlet om, hvilken Værdi den grundtvigske For 
kyndelse havde haft og endnu havde i dansk Kirkeliv. 
Der fremkom ved den Lejlighed nogen Kritik af det 
grundtvigske Livssyn. Da bad Pastor Plesner om Or 
det, og med langt større Klarhed og Kraft end nogen 
anede, denne Mand ejede, fremsatte han sin lrnøde 
gaaelse af denne Kritik. Han var ikke forberedt i 
Forvejen, men Livet selv var hans Forberedelse, og 
han fremsatte netop de Ord, som alle trængte til at 
høre. Der blev ikke forhandlet mere om den Sag. 
Der var talt. 

Pastor Møller blev efter 11 Aars Virksomhed i Bor 
bjerg forflyttet til Karrebæk paa Sjælland, i hvilket 
Embede han forblev til sin Død. - 1867 fik Borbjerg 
Sogn en Præst af en hel anden Slags nemlig: 

18. Karl Herman Gustav Alexis Kuhlman. 
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Kuhlmnnsrninde 

Angaande Slægten Kuhlman kan meddeles: 
Magister Johan Anton Kuhlman til Rise Marstal, f. 

I. September 1697, død 28. Januar 1753, gift 6. Aug. 
1746 med Josina Marie Rarnus, født 2. December l 721J. 
Deres Børn: 
Joachim Fr. Kuhlman, født 4. Marts 1750. Kateket 

ved Runde Kirke. Student privat 1765, Candidat 23. 
Juni 1770, gift 14. Juni 1782 med Mariane Else Chri 
stine Stahl, Præst i Vinding Vind 1782-1789. 

Henrik Kuhlman, f. 3. April 1751. Informator ved 
det kgl. Opfostringshus. 

Christian Johansen Kuhlman, f. 3. Maj 1752, ogsaa 
Informator ved det kgl. Opfostringshus ligesom Bro 
deren. Residerende Kapellan ved Viborg Graabrødre 
Kirke, Asmild-Tapdrup, 22. August 1781, ordineret 18. 
Oktober 1781. Student privat 1769, Candidat 23. Ok 
tober 1776, Sognepræst i Selde Aasted 17. Marts 178n 
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til 10. Juni 1814, gift i Køge 21. juni 1782 med Johan 
ne Lucie Skat, f. ca. 1750, død i Sevel 14. Februar 1841. 

De havde 1 Søn og 3 Døtre, hvoraf Datteren Josine 
Marie Kuhlman, født i Viborg 3. Maj 1783, død 28. 
August 1839, gift i Oktober 1815 med Hans Jakob 
Bøtcher, der var Præst i Haderup 1815-18, i Kobbe 
rup fra 1818-36 og i Sevel fra 1836-55. 

De havde 2 Sønner og 1 Datter. Sønnen Petrus Jo 
hannes Bøtcher, f. 7. Februar 1817 blev Kapellan hos 
Faderen i Sevel 1842, derefter Sognepræst i Mejrup 
cg Førstelærer ved Holstebro Borgerskole 1847; der 
efter Faderens Eftermand som Præst i Sevel, Provst 
for Hjerm-Ginding og Hammerum Herreder 1855. En 
Søster til ham hed Elisabeth Kirstine Bøtcher, f. i Kob 
berup Præstegaard 1. December 1818, gift 17. August 
1853 med Carl Herman Gustav Alexis Kuhlman, f. i 
Køge 14. November 1819. (Faderen: Joh. Ant. Braern 
Kuhlman, var Prokurator og Toldkasserer. Moderen: 
Caroline Helene Jacobsen). Student fra Roskilde 1839, 
Candidat 12. Januar 1847, Kapellan i Sevel 9. April 
1848, ordineret 16. Juni 1848, Hjælpepræst i Grim 
strup-Aarre 1855, Sognepræst paa Fanø 19. December 
1858 og i Borbjerg fra 18. Juni 1867. Ingen Børn, men 
en adopteret Datter, der blev gift med Proprietær 
Munch i Trustrup paa Djursland. 
Pastor Kuhlman var ikke noget Dusinmenneske. 

Han havde sine Fejl og Brøst, men paa den anden Side 
saa mange gode Egenskaber for enhver, der kendte 
ham, at hans Fejl og Brøst næsten helt forsvandt. - 
Af Udseende var han en høj, imponerende Skikkelse 
med et barskt Ansigt, der mindede meget om en Of 
ficer. Det var som Folk ikke rigtig turde nærme sig 
ham. Kom der nogen og skulde have noget meldt til 
Præsten, plejede han gerne at modtage dem, som 
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Kong Frederik den 6te modtog de audienssøgende 
med de Ord: »Hvem er du, og hvad vil du.« Det virke 
de jo lidt forstummende paa de indtrædende; men 
saa snart det var overstaaet, var han den behagelige 
og elskværdige Mand. Mange syntes, det var forfær 
delig uopdragent; men hvem, der saa igennem Fingre 
med det, fandt ham elskværdig. - En Landpost fra 
Holstebro havde flere Gange hørt hans Maade at være 
paa og udtalte, at det vilde han ikke taale eller finde 
sig i, hvis han var i deres Sted. Det traf sig saa hver 
ken værre eller bedre, end samme Landpost fik sin 
Rute omlagt og kom til at gaa til Præstegaarden med 
Postsagerne; men hvor forundret blev han ikke ved 
den Modtagelse, der daglig blev ham til Del. Han fik 
i Reglen Middagsmand - det var gerne ved Middags 
tid, han kom til Præstegaarden - og ofte vankede 
der et Glas Rødvin til og bagefter en Cigar. - Jeg 
spurgte en Dag Posten: »Hvordan synes De saa om 
Pastor Kuhlman?« Dertil svarede han: »Den Mand 
haar a taaen møj fejl aa; Folk plejer aalti o vi's æ gue 
Si føst, aa saa baagatter den grem, men hær æ det 
lig omvæend«. 

Ude i Gangen i en Krog plejede hans Kæp gerne at 
staa, den havde sin bestemte Plads, og tæt ved paa en 
Maatte laa den store St. Bernhardshund »Vaps«. Naar 
Klokken slog tre om Eftermiddagen, begyndte »Vaps« 
at gi' Hals, nu vidste den Besked. Den skulde med ud 
paa en Omgang i Sognet, snart det ene Sted og snart 
det andet. Præsten gik altid paa Sygebesøg og til de 
gamle, og naar han kom, livede det altid den syge og 
sorgfulde op. Han satte sig gerne ved Sengen og saa 
den syge ind i Øjnene og begyndte saa gerne at spør 
ge: »Naa Barn, hvordan har du det?« Saa var Forbin 
delsen gjort, naar Svaret var kommet. Han øste saa 
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ud af sit rige Forraad af Guds Ord. Der er faa Præ 
ster, der har haft et bedre Kendskab til Bibelen end 
Pastor Kuhlman, og med den store Erfaring, han hav 
de, og den store Indsigt i Sjælelivet, blev han til stor 
Trøst, hver Gang, han 
kom. Det blev hjerte 
lige Haandtryk, han fik 
af den syge, naar han 
sagde Farvel for at se 
ind til en anden Stak 
kel paa Sygelejet. Saa 
ledes gik de fleste· Søg 
nedage i Ugen. Naar 
saa Søndagen kom, da 
havde han hentet en 
hel Del af Stoffet ved 
Sygesengene, og det 
siger man, er ikke den 
daarligste Maade at for 
berede en Prædiken 
paa; men han kunde 
ikke blot trøste og væ 
re deltagende overfor 
de syge, han kunde ogsaa i mange Tilfælde give gode 
Raad for Sygdommen. Han havde først læst nogle Aar 
til Læge; men opgav saa dette Studium for at studere 
til Præst. En Broder havde han, der var Læge i Skan 
derborg, og af ham fik han mange gode Vink og Vej 
ledning til de forskellige Sygdomme. 

Selvfølgelig var Lægerne indigneret over, at han 
gik ind i deres Næringsvej; men det brød han sig 
ligemeget om. Han hjalp mange og fandt sin Glæde 
derved. 
Men var Pastor Kuhlman en god Præst ved Syge- 

Carl Kuhlman 
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sengene, var han det ikke mindre i Kirken. Hans mæg 
tige Røst hørtes overalt i Kirken, og hans Prædikener 
var saadan gennemtænkt og bearbejdet og var saa 
tankeklare og logiske, at ingen kunde blive fri for at 
faa Prædikenerne med hjem og have dem at tænke 
paa i Ugens Løb. Det var ikke saa underligt, at Kir 
ken var fyldt hver Søndag. - Hans Slutningsbøn efter 
Prædikenen var særlig gribende, og naar han kom til 
det Sted i Bønnen, der lød saaledes: »O Herre, naar 
du gaar her igennem Landet, kom saa og lad denne 
din Menighed røre ved Fligen af dit Klædebon og lad 
en Lægedoms Kraft udgaa til hver en arm Sjæl, der 
rører ved dig i Troen med Bønnen, og idet vi bede for 
os alle; thi vi trænger alle til din store Naade og For 
barmelse - saa bede vi særlig for dem eller den, der 
har begært din Menigheds Forbøn«. Han kom saa ind 
paa den syges Tilstand, han jo kendte fra Besøgene 
og bad saa tit saa gribende for dem, at Menigheden 
ofte blev dybt bevæget derved. - Ingensinde var hans 
Prædikener mere inderlige end paa de store Højtids 
dage. Alene naar han læste Evangeliet op paa disse 
Dage, var det en hel Prædiken, da følte man ret, hvor 
meget han selv var med i de velsignede Ord, der lød. 
Han havde en sjelden Evne til at sætte sig ind i Menne 
skelivets saare mange forskellige Foreteelser og med 
den store Veltalenhed, han havde, kunde han altid 
stille det saa levende frem, saa det fængslede alle. - 
Der er ingen Tvivl om, at havde han ikke stødt an paa 
højere Steder, havde Borbjerg Sogn ikke beholdt ham 
til hans Død. Han var ens mod alle - ingen Snob - 
en Personlighed, der gik sine egne Veje. 

I nogle Aar drev han selv Præstegaarden; men det 
forstod han ikke. Han var ikke Landmand og heller 
ikke nogen god Økonom, derfor var han tit i Penge- 
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vanskeligheder. - I mange Aar var Præstegaarden 
forpagtet ud, snart til een og snart til en anden. Det 
var ikke alle Forpagtere, der kunde svare Af'g if'ten. 
Der var endogsaa een engang med en stor Familie, 
som han næsten opholdt. Han kunde ikke nænne at 
jage Familien ud. Han holdt saa meget af smaa Børn, 
han kunde saadan tale med dem. Naar han kom gaa 
ende, stod Smaabørnene gerne ved Hushjørnerne for 
at se og tale med ham, og altid havde han venlige 
Ord at sige dem. 

Som Skolens Tilsynsmand i Sognet var han streng, 
han stillede store Fordringer til Lærerne; men til Gen 
gæld var han deres Forsvarer mod uberettigede An 
greb udefra. Følgen udeblev heller ikke, alle Lærere i 
Sognet arbejdede med Lyst og Glæde i deres Gerning, 
idet de vidste, at de havde en forstaaende Tilsyns 
mand. 

Den 20. April 1898 blev Pastor Kuhlman entlediget 
i Naade og med Pension. En Kreds af hans mange 
Venner lod opføre et større Hus til ham i Nærheden 
af Kirken. Der levede han saa sine sidste 6 til 7 Aar. 
Det var en Berigelse at komme og besøge den gamle 
Præst. Han havde oplevet meget i sit lange Liv, og 
han kunde fortælle meget interessant derom. Ved 
hans .Jordefærd var Størstedelen af Borbjerg Sogns 
Befolkning tilstede, og mange Præster talte orn den 
betydelige og ejendommelige Præst. Hans Grav paa 
Borbjerg Kirkegaard findes lige udenfor det Vindue, 
hvor han i 30 Aar har staaet Søndag efter Søndag og 
vidnet om Synd og Naade. 

En større Mindesten blev rejst af Venner paa hans 
Grav. Nederst paa Stenen staar: 

»Venner satte dette Minde!« 

7 
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19. Pastor J. Jakobsen, der blev Pastor Kuhlmans 
Efterfølger som Præst i Borbjerg, er født paa Sjæl 
land under Grevskabet Bregentved. I en ung Alder be 
gyndte han at forberede sig til Optagelse paa et Se 
minarium, da hans Hu stod til Lærergerningen; 

men da han havde 
taget Lærereksamen, 
tog han straks fat paa 
at læse til Præst. Det 
var nemlig Grev Molt 
ke, der financierede 
ham til at fortsætte 
Studierne. Da han hav 
de taget Præsteeksa 
menen, var han en kort 
Tid Hjælpepræst hos 
Pastor Lundby i Bod 
dum paaThy,inden han 
blev kaldet til Borbjerg. 
Han var en jævn, om 
gængelig Mand, nær 
mest Grundtvigianer, 
der gerne vilde være 
noget for Menigheden. 

I Hans Tid blev Menigheclsraadsloven ført igennem. 
Han var Præst i Borbjerg i 9 Aar og blev saa forflyt 
tet til Døllefjelde paa Lolland. Han var den første 
Præst i Borbjerg, der betjente Menigheden ved Hog 
ager Kapel. 

J. Jakobsen 

20. Pastor J. Wernberg-Møller, der blev Præst i Bor 
bjerg efter Pastor Jakobsen, er født i København den 
13. Juni 1875, Søn af Grosserer Julius Møller og Hu 
stru Marie, født Wernberg. Student fra Borgerdyd- 
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skolen paa Christianshavn 1892, lste Karakter, cand. 
theol. 1896-97 med Laud. Lærer ved Birkerød Latin 
skole 1897 - 190 I, ordineret Kateket 1901 i Fredericia, 
I 908 Sognepræst i Borbjerg, 1916 residerende Kapel 
lan ved St. Peders Kirke i Randers og Sognepræst i 
Vorup. 1922 Sogne 
præst i Kerteminde 
Drigstrup. 

I den Tid Pastor 
Wernberg-Møller var 
Præst i Borbjerg gjor 
de han et stort Ar 
bejde for de unge. Ikke 
blot i Præstegaarden 
samlede han dem og 
søgte paa alle Maader 
at være noget for dem; 
men ogsaa i Forsam 
lingshuset og især i 
Kirken talte han in 
derlig og hjertelig til 
dem. Han var en god 
Præst for de unge; men 
heller ikke de gamle 
glemte han. Hvert Aar samlede han de gamle i Præ 
stegaarden, og det var en hel Oplevelse for dem. Det 
te festlige Samvær for dem, levede de paa til næste 
Aar. Der kom mange Lovtaler fra dem om den kære 
Præst, der ikke glemte dem. Blaa Kors udrettede han 
meget for; i det hele taget vilde han gerne være no 
get for sin Menighed, og det var med Sorg, den tog 
Afsked med ham, ikke mindst blandt de syge, dem var 
han ualmindelig meget for. Der blev Fest i den lille 
Stue, hvor den syge laa, naar Pastor Møller kom ind 

J. Wemberg-Møller 

7* 



og satte sig paa Sengekanten, tog den syges Haand i 
sin og talte kærlig og trøstende til dem, da var det, 
som der dalede Fred ned over den syge. Inden han gik, 
sang han gerne en Salme og bad en Bøn sammen med 
den syge - og saa hen til den næste Sygeseng. Vi 

faar aldrig hans Lige, 
var der en syg, der en 
gang udtalte. Han har 
efterladt sig et smukt 
Minde i Borbjerg. 
21. Pastor Meldgaard 

er født 16. Juli 1885. 
Forældre: Kreditfore 
ningsdirektør P. Lauer 
sen og Hustru Ane 
Mortensen, Storgaard i 
Handbjerg. Student fra 
Efterslægtens Latinsko 
le i København. Ef 
ter Em bedseksamenen 
1912 Kapellan i Valby 
i København. 1914- 
1917 Sognepræst i Est 
vad og Rønbjerg. 1917 

kaldet til Sognepræst i 
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/1·\eldgaard 

Sognepræst i Borbjerg. 1923 
Odder. 
Pastor Meldgaard var en Præst, der sad inde mej 

en Viden som faa, en klog Mand og en dygtig Prædi 
kant, der forstod den vestjydske Befolknings hele 
Tankegang og livssyn. 
Pastor Meldgaard skriver: »Det vil altid være med 

Glæde, jeg tænker tilbage paa den Tid blandt Befolk 
ningen i Borbjerg Sogn. Helt fremmed var den mig 
ikke, jeg var paa mange Maader beslægtet med Folk 
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i Sind og Syn. Jeg kan tydelig mindes den første 
Gang, jeg var i Borbjerg gamle, skønne Kirke, Sog 
nets Folk kom i stort Tal, fra Degnestolen ledede Læ 
rer Møller Sangen, den gamle Præst, Pastor Kuhl 
man talte med Kraft og Myndighed. Efter Gudstjene 
sten gik han hen og lagde sin Haand paa mit Ho 
ved, men sagde ellers ikke noget, jeg følte mig noget 
betaget af den gamle ærværdige Prælatskikkelse, han 
var aabenbart eu stor Børneven. 

De forskellige Retninger fandtes ogsaa i Borbjerg, 
men bar ikke Præg af Bitterhed eller Partigængeri, 
det hidrørte for en stor Del fra, at der var Mennesker, 
der havde aandelig Modenhed og Udvikling til at se, 
Lit Livet ogsaa var udenfor deres egen Kreds.« 

22. Pastor Sv. Gunnar Jul-Rasmussen er født i Agri 
Præstegaard paa Mols 1895 den 25. Oktober af For 
ældre Sognepræst S. C. Rasmussen og Hustru Birthe 
Marie Nielsen. Blev Student fra Sorø Akademi 1914, 
studerede ved Københavns Universitet til J 920; cand. 
theol. Januar 1920. Gift 28. Januar 1920 med Margre 
the Elisabeth Blom, Datter af Overlæge R. Blom, Fre 
deriksberg, og Hustru Clara Vissing. Maj 1921 Kalds 
kapellan i Holstebro. Juni 1923 Sognepræst i Bor 
bjerg. 
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A[ Lærer C. Møller, Borbjerg. 

I Følge senere Oplysninger om den lærde og varm 
hjertede Præst, Magister Michael Nielsen Schmidt, 

skal jeg meddele følgende: Han er født den 5. Maj 
1801 paa Gaarden »Heden« i Elling Sogn ved Frede 
rikshavn. Denne Gaard havde været i Slægtens Eje i 
hvert Fald fra ca. 1700, og her boede hans Fader 
Niels Michelsen Schmidt og Hustru Catharina Maria 
Lønstrup. Faderen var døbt 2. April 1775 og blev 
siden Toldbetjent i Viborg, men døde 17. Januar 
1829 i København. 

I Begyndelsen af 1817 kom Michael Nielsen Schmidt 
i Borgerdydsskolen paa Christianshavn, hvor han tog 
Eksamen Artium og dimitteredes til Universitetet 
1820. Det paafølgende Aar tog han filologisk-filoso 
fisk Eksamen med Karakteren »laudabilis«. I. April 
1827 tog han thcologisk Embedseksamen og aflagde 
den 26. August den hornoletiske Prøve med bedste 
Karakter. Den 5. November 1828 disputerede han for 
Magistergraden. Den 4. Maj 1832 blev han Sogne 
præst til Borbjerg i Ribe Stift, hvorfra han forflytte 
des 24. Juni 1837 til Ølsted i Aarhus Stift, hvor han 
døde 4. Januar 1840. 

Den 26. Oktober 1832 blev han gift med Ernestine 
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Catharine Sophie de Hofman - en Datter af Con 
sumptionskasserer Christian Georg de Hofman i Ma 
ribo - med hvem han fik adskillige Børn, en Søn 
Michael, der fødtes efter Faderens Død, en Søn Cor 
vinus og en Søn Axel, som blev Løjtnant og Journalist 
(blandt andet Korrespondent til »Fædrelandet« under 
Krigen 1864) og Ejer af Handbjerg Hovgaard. Denne 
Axel de Hofman Schmidt var Bedstefar paa Mødrene 
Side til den kendte Forfatter og litterære Redaktør 
af »Politiken« Svend Borberg. 
Michael Nielsen Schmidt var baade fra Forstandens 

og Hjertets Side et rigt udstyret Menneske. - Han 
var meget lærd, efter Familietraditionen skal han have 
talt 11 Sprog, og selv om det kan være lidt rigeligt, 
saa vidner dog hans Selvbiografi i »Solemnia acade 
mica« i Anledning af Formælingsfesten i 1828 (skre 
vet paa Latin) hans nære Venskab med den store Fi 
losof F. C. S i b b er n og hans Doktordisputats, Ma 
gisterconferens, om en næsten ufattelig Lærdom i 
Betragtning af Forfatterens Ungdom. Denne Doktor 
disputats hedder: »De sakrificus religionis Indo-Bra 
hamanico«, er trykt i København 1828 og forudsæt 
ter ikke blot Kendskab til levende Sprog, men ogsaa 
til Latin, Oldgræsk, Hebraisk og adskillige andre 
østerlandske Sprog. - Foruden at være lærd og vi 
denskabelig, var han poetisk begavet. Han har saa 
ledes skrevet: 

1. »H i m eros«, en Samling blandede Smaakvad 
(omtalt i anerkendende Ord af Poul Martin Møller). 

2. »Vilhelm og Fanny« i otte Sange (ogsaa 
anerkendt af P. M. Møller). 

3. »Bi b e Is k e Sange« til Kirkeaarets Søn- og 
Festdage med en Fortale af Professor Sibbern. 

4. »Digte«, spredte i Rahbeks »Læsning i bl. Em- 
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ner«, »Dagen«, »Københavnerposten«, Elmquistes 
»Læsefrugter« og C. F. Kruses »Nytaarsgave«. - 

Rahbeks Kreds stod han nær. Han skrev ved Rah 
beks Død et stort Digt. 

Af hans bibelske Sange gik adskillige over i Salme 
bogen bl. a. Nr. 192 og 494. 
Om hans ædle Karakter vidner en Slægtstradition: 

En Vinterdag gik den unge Præst fra Borbjerg Præ 
stegaard om til Borbjerg Mølle, og han blev da Vid 
ne til, at Isen paa Møllesøen brast, og Møllersvenden 
og en ung Haandværker gik under. Uden at betænke 
sig og med Fare for sit eget Liv, skyndte han sig at 
komme de nødstedte til Hjælp. Det lykkedes ham at 
faa dem reddet; men han paadrog sig ved det iskolde 
Bad en Lungesygdom, der nødsagede ham til, som 
han siger i sin Afskedsprædiken, at »søge hen under 
en mildere Himmel for sit svage Helbreds Skyld«. - 
Pastor Due i Oense oplyser, at han i en gammel »Li 
ber Daticus« for Ølsted Sogn har fundet følgende 
Notat: 

»Hr. Holst's Eftermand her i Ølsted blev Hr. Ma 
gister Schmidt, tidligere Sognepræst til Borbjerg i 
Ribe Stift. Han havde søgt dette lille Embede paa 
Grund af sin svækkede Sundhed, som han dog ikke 
fik helbredet; men bortkaldtes af Herren efter at 
have været her i 2} Aar, yndet og højagtet af Menig 
heden. - I Kirkebogen i Ølsted opgives, at han blev 
begravet den 14. Januar 1840. 

Hans Alder opgives til 381- Aar. Dødsaarsagen var 
Vattersot. Gravstedet paa Ølsted Kirkegaard kan end 
nu paavises. 

Se iøvrigt Borbjerg Sogns Historie under Michael 
Nielsen Schmidt. - Naar jeg udførligt har samlet og 
skrevet om denne Mand, da er det ikke alene fordi, 
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han var en meget lærd Præst og en alvorlig og ydmyg 
Kristen; men ogsaa fordi han var et ædelt Menneske, 
hvilket ses i Sognebogen under de forskellige Opteg 
nelser. 

SKOLEFORHOLD 
i Borbjerg Sogn i det sidste Aarhundrede. 

Skoleloven af 29. Juli 1814 førte med sig, at Skole 
væsenet maatte omordnes de fleste Steder, saaledes 
ogsaa i Borbjerg. Den Ordning, som hidtil havde væ 
ret gældende, var bestemt i en Fundats, d. v. s. Skole 
plan, af 1741. 

I Borbjerg Skolekommissions Arkiv findes en For 
handlingsprotokol, der er begyndt 1825, og som giver 
et godt Billede af Skoleforholdene i Sognet i Tiden 
fra 1825-1840, og som de var her, var de i de omlig 
gende Sogne. - Det er først 1825, man mærker den 
»ny« Skolelovs Virkning - et Vidnesbyrd om, at alt 
gik langsomt dengang; men naturligvis har den tran 
ge, fattige Tid, som fulgte efter Napoleonskrigene, 
sin Del af Skylden. 

Nævnte Aar lægger Skolekommissionen den ny 
Skoleplan, og i den Anledning sendes til Skoledirek 
tionen en Skrivelse, der giver gode Oplysninger om 
Forholdene dengang, hvorfor den delvis gengives her. 

»Aar 1825 den 7. September var den anordnede 
Skolekommission for Borbjerg Sogn forsamlet i Bor 
bjerg Skole for overensstemmende med den respek 
tive Skoledirektions Cirkulære-Skrivelse af 25. f. M. 
at affatte Forslag til ny Skoledistrikters Inddeling i 
agnet overensstemmende med Skoleanordning af 

29. Juli 1814, og blev da forhandlet som følger: 

1. I Henseende til Degnekaldet. 
1. Degnen Holger Schou er 40 Aar, ikke Student. 
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2. Kaldet den 4. Maj 1812 af S. T. Hr. Kammerherre 
Schested til Kirkesanger for Borbjerg og Ryde Sogn 
og Skolelærer for Borbjerg Sogn. 

3. Kaldet med den Klausul, at han var pligtig til at 
underkaste sig de Forandringer, som Skolevæsenets 
nye Indretning vil medføre. Som Følge heraf er han 
ved approberet Skoleplan for Ryde Sogn af 21. Okto 
ber 1820 alt fra den Tid entlediget fra Kirkesanger 
tjenesten i Ryde Sogn. 

4. Degnekaldets Indkomster: 
Rug 11 Tdr. 71 Skp. 
Byg 1 Td. 1 Skp, 
Havre 3 Tdr. ± Skp. 
Penge 4 Rbd. 2 Mk. 1 Sk. Sølv. 
Brød 24 Stk. 
Faarelaar 24 Stk. 
3 Højtidsofre 24 Rbd. Sølv. 
Accidenser 24 Rbd. Sølv. 
Skolepenge 3n Sk. Sølv pr. Td. Hartkorn, 

IO Rbd. Sølv. 
Lysepenge 3 Rbd. 2 Sk. 

Degneboligen, beliggende tæt ved Borbjerg Kirke, 
har 6 Skp. 3 Fdk. Hartkorn, ansat til Grund- eller 
Arealskat ar 9 fem Syvendedel Td. Land Ager, 61,520 
Kv.-Al., det er 4 seks Fjortendedel Td. Land Eng, 
upløjelige Banker 23,730 Kv.-AI. Han saar aarlig Rug 
4 Skp., Byg 5 a 6 Skp., Havre 3 Tønder. Paa Engen 
avles 4 Læs Hø. Vaaningshuset er 12 Fag foruden en 
tilbygget Kvist 1,1 Fag; Bryggers, Tørvehus etc. er 13 
Fag 5t Al. dyb foruden 2 Fag til Præstens Stald; alt 
godt vedligeholdt, men ogsaa bekostelig at vedlige 
holde, fordi meget af Tømmeret er maadeligt. 

109 
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2. Om faste S k o 1 e 1 æ re re og hvor disse findes. 
I. I Borbjerg Sogn er ingen fast Skolelærer und 

tagen Degnen; men der har efter gammel Fundats 
været holdt Omgangsskole i en Del af Sognets østre 
Part. 

2. Degnen har lønnet Læreren fra I. November til 
Paaske. Den sidste Lærer var Jens Christensen 25 Aar, 
ikke seminaristisk oplært. 

3. Om S k o I e d i s t r i k t e r n e s n y I n d d e 
l ing. 

I. I Skave Skole bør anskaffes et Skolehus og lige 
saa et i Hogager. 

Og formener Kommissionen, at Sognets faste 
Skolelærer kunne disse bestyre ved en duelig Assi 
stent, naar han lønnes saaledes, at han dermed nogen 
lunde kunde være tjent, da Sognet, hvis Beboere for 
største Delen er fattige, ingenlunde formaa at lønne 
mere end een fast Lærer. Og vilde Undervisningen 
blive at give af denne Assistent vekselvis i begge 
Hjælpeskoler, enten de 3 første Dage af Ugen i den 
ene Skole og de tre sidste i den anden, eller veksel 
vis hveranden Uge i hver Skole. 

Det bestemmes, hvorledes Sognet skal deles i Skole 
distrikter: 
Til Borbjerg Skole søger Børnene fra: Borbjergby, 

Libergreen, Kyndestoft, Hedegaard, Damgaard, Ri 
sumgaarde, Vandborg, Haislund, Sønderhvarn, Paj 
bjerg, Munksgaarde, Bisgaarde, Bøgildgaarde og Hu 
se, Nørhvam, Brødbækgaarde og Huse, Dalgaard og 
Huse, Skylvad og Huse, Kvisgaard, Bukdal, Rindbæk 
hus, Flenggaarde og Huse, Perregaard, Saustrupgaar 
de og Mølle, Trabjergby, Naltoft, ialt 69 Børn. 

Til Skave Skole: Skave By, Tinkedal By, Heselaa 
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og Hus, Store Hesel med Parceller, Lille Hesel, Sten 
dis By i Ryde Sogn, ialt 32 Børn. 
Til Hogager Skole: Hogager, Brunbjerghuse, Abild 

holtgaarde og Huse, ialt 14 Børn. 
2. Til Brændsel for Hovedskolen leveres 20 Læs a 

18 Snese pr. Læs og 20 Læs Hedetørv å IO Snese; til 
Skave Skole 20 Læs Hedetørv og til Hogager IO Læs. 

5. Om S k o I e byg n i n g e r. 
I. Da Skolestuen i Borbjerg er for lille, bestemmes 

det, at den skal udvides, dog vedtages det at vente til 
næste Sommer, da det kan befrygtes at ville medføre 
Fugtighed at bygge nu i Efteraaret, og det kunde 
blive skadelig saavel for Lærerens som for Børnenes 
Helbred, ja endogsaa tjene dem, der gerne vilde, som 
Paaskud til at lade deres Børn udeblive fra Skolen. 

2. »Da ingen Byggeplads haves for Tiden til at op 
føre Skolebygningen paa i 2. og 6. Distrikt, formener 
man dertil at kunne leje en Stue i hvert Distrikt, ind 
til bedre Lejlighed kan faas. Og hermed sluttes For 
handlingen med Kommissionens Medlemmers Under 
skrift. Datum utsupra, Gjølby. J. Thorning, Jens Pe 
dersen. Søren Nielsen.« 

Underskriverne er Pastor Gjølby, der var Præst i 
Sognet fra 1820 til 32. J. Thorning var Møller i Bor 
bjerg Mølle; han var Skolepatron, d. v. s. han førte 
Skolevæsenets Regnskab, der dog ikke fyldte saa me 
get som nu om Stunder, idet et Aars Regnskab kan 
staa paa een Side i Protokollen, eksempelvis kan næv 
nes, at Regnskabet fra 1824 viser en Indtægt af ca. 10 

. Rbd. Sølv og 20 Rbd. Sedler. Vi mindes igen Stats 
bankerottens Efterveer. Sedlerne var ikke meget 
værd. Thorning blev 1826 afløst af Christen Dam, Tra 
bjerg, der var Skolepatron til 1840, da Johannes Mor- 
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tensen, Naltoft, overtog Bestillingen. Jens Pedersen 
var Gaardmand i Skave og kaldtes til daglig Jens 
Just. Den sidstnævnte, Søren Nielsen, ejede Store 
Hedegaard. Lærer Schou tog sin Afsked I 858 og døde 
kort efter. 

I Indberetningen oplyses ikke, hvor lang Undervis 
ningstiden var; men det ses andetsteds, at 2. Klasse 
om Sommeren skulde søge Hovedskolen hver Ons 
dag fra Kl. 12-3 og 1. Klasse Lørdag samme Timer. 
Til Gengæld tog man naturligvis bedre fat om Vin 
teren. 

I Løbet af det følgende Aar maa den til Direktio 
nen indsendte Skoleplan være bleven godkendt, for 
25. Oktober 1826 er Kommissionen samlet og lejer en 
Stue hos Gaardmand Nicolaj Mohrsen Tingedal til 
Skole for Skave Skoledistrikt, saaledes at han for 
Stuen, som forsynes med fornøden Varme samt Borde 
og Bænke ligesom ogsaa for Skolelærerens Kost og 
Logi faar 1 Rigsbankmark daglig. Ligeledes blev Kom 
missionen enig med Gaardmand Peter Laursen 1 Hog 
ager om en Stue og Kost for Skolelæreren paa samme 
Vilkaar og for samme Betaling daglig. 

Det bliver ikke til noget med at bygge hverken i 
Skave eller i Hogager, og de følgende Aar undervises 
af »Assistenten« i Tingedal og Hoguger om Vinte 
ren, medens »Sognets faste Lærer« om Sommeren 
underviser saavel i Hovedskolen som i »Hjælpeskoler 
ne«, i de sidste l Gang ugentlig i Middagsstunden. 
Hvis man vil danne sig et Billede af Skolens indre 

Liv i den Tid, rnaa man huske paa, at det var den ind 
byrdes Undervisnings Tid. 

»Den indbyrdes Undervisning« var i en Aarrække 
højeste Mode i de pædagogiske Kredse, der gav To 
nen an. At Kongen, Frederik d. 6., i høj Grad yndede 
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Metoden, bidrog ogsaa sit til, at den vandt Indgang 
i næsten alle Landets Skoler. 

Alt Lære- og Læsestof opførtes paa »Tabeller«, som 
blev ophængt paa Skolestuens Vægge. Børnene blev 
inddelt i Hold, der hver lededes af sin »Bihjælper«, 
(der udtoges blandt de dygtige Børn); en »Hjælper« 
(det var en af de ældste og paalideligste Elever) hjalp 
Læreren med at f aa Tabellerne ophængt osv. Læreren 
sad paa sin Plads og gav Signa! med en Fløjte, naar 
Undervisningen skulde begynde og slutte, naar Afde 
lingerne skulde skifte Plads og Tabel, eller naar han 
havde en almindelig Meddelelse at gøre. Naar Signalet 
lød, marscherede Børnene fra deres Pladser til det 
Sted, hvor deres Tabel hang, og under Bihjælperens 
Ledelse begyndte Arbejdet, hvad enten det var Læse-, 
Skrive- eller Regneskole. 

Staveundervisningen foregik foran Bogstavtabeller, 
hvor Børnene først lærte at stave lettere Enstavelses 
ord, senere sværere som hadsk, Hvalp o. l., og efter 
haanden føres frem til mere vanskelige Ord som 
»Brændevinsbrænderianlæg«, »Generalkvartermester 
skab« og andre af den Slags. Naar Børnene havde 
naaet Færdighed i at stave saadanne Ord kom de til 
Læsetavlerne, hvor de ogsaa føres gennem det lettere 
til det sværere, f. Eks.: »Selv forkyndte Jesus en Sæde 
lære, fast i dens Grundvold, ædel og ren i dens Bund, 
velgørende for Tid og Evighed«. Naar man tænker 
sig de forskellige Hold raabe disse Ord og Sætninger 
i Munden paa hverandre, Iorstaar man noget af, hvor 
ledes Undervisningen har formet sig; man forstaar 
ogsaa, at det var nødvendigt for Læreren at have en 
kraftig Fløjte til at skaffe sig Ørenlyd med. 

Skriveundervisningen var paa lignende Maade sat i 
System; Begyndere skrev med en Jernpind i et tyndt 
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Lag Sand paa »Sandbordet«, viderekomne skrev med 
en Griffel paa Tavle, og de, der var kommet længst, 
skrev med Fjerpen paa Papir. Læreren havde Arbej 
det med at tilskære de mange Penne, og det Arbejde 
maatte han ikke udføre i Skoletiden. 

I København blev oprettet en Normalskole, hvor 
Lærere fra Landets forskellige Egne kunde sætte sig 
ind i Metoden; her fra Provstiet rejste Lærer Dahl, 
Holstebro, derover, og hos ham lærte Omegnens Læ 
rere saa Metoden. Lærer Schou indførte den først i 
Hovedskolen og senere i Hjælpeskolerne, og Skole 
kommissionen omfattede den med stor Interesse; vi 
ser saaledes Pastor Gjølby har skrevet i Protokollen 
i Tingedal: »Ved min Nærværelse i Skolen den 1. Fe 
bruar 1828 forefandt jeg 34 Børn og fandt med For 
nøjelse, at den nu og her indførte indbyrdes Under 
visning alt havde gjort god Fremgang og haft glæde 
lige Følger.« Gennemblader man Skoleprotokollen 
fra den Tid, ser man, at Skolekommissionsmedlem 
merne næsten ugentlig har besøgt Skolen og i Almin 
delighed fundet alt i god Orden. 

Det er underligt at se, hvor smaa Forhold, der vir 
kedes under, og hvor vanskeligt det var at faa selv de 
mindste og nødvendigste Ting afhjulpne. Brønden i 
Kirkeskolen var i en saa daarlig Tilstand, at det blev 
nødvendigt, at faa en ny; men dette gik ikke saa let: 

Aar 1832, den 24. September var Skolekommissio 
nen for Borbjerg Sogns Skoledistrikt forsamlet i 
Sognets Hovedskole for at ligne en ekstraordinær 
Udgift til en Brønds Istandsættelse i Skolegaarden. 
Samme Brønd havde været til Licitation paa Holste 
bro Raadstue, Overslaget var 50 Rbd, Sølv; men intet 
Bud skete, og for samme forgæves Holdelse maatte 
Skolekassen udbetale til Licitationsretten 2 Rbd. og 
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3 Sk. Sølv. Da Arbejdet ikke blev bortliciteret, blev 
saadant tilmeldt Amtet, som svarede gennem Herreds 
fogden, at Distriktet selv maatte lade samme Brønd 
istandsætte, naar det kunde ske under Overslagssum 
men 50 Rbd. Sølv. I Følge heraf lod Skolekommissio 
nen indkøbe Materialerne dertil, som med Arbejdsløn 
kostede 49 Rbd. 3 Mk. Sølv. I den Anledning har Kom 
missionen med tiltagne fire Mænd af Distriktet, nem 
lig Jens Meldgaard, Poul Christian Andersen, Jens 
Jensen og Peder Pedersen, foretaget Ligning paa Di 
striktets Beboere, og hvormeget enhver har at ud 
rede. Bemeldte Lignings Summa oversteg vel for 
nævnte 50 Rbd. Sølv; for dette Overskud skulde der 
ved næste Regnskab blive gjort Rede og Rigtighed, 
hvortil det blev anvendt eller i Beholdning ført. 

Ved samme Kommissionsmøde blev man enig med 
Johannes Christensen - Kendingsnavn »Krevel Jo 
hannes« - om at være Hjælpelærer ved Skolerne i 
Skave og Hogager fra næstkommende I. November 
til 1. Maj 1833, hvor han vekselvis underviser Børne 
ne, ligesom forrige Aar for Løn paa egen Kost og 
Nattehold 28 Rbd. Sølv. - Ligesaa blev Skolestuen i 
Skave lejet af Jens Jensen Laae for næste Aar, hvor 
for han skal have 8 Rbd. Sølv. Ligeledes hos Peder 
Laursen i Hogager for 3 Rbd. 3 Mk. IO Sk, Sølv. - 
Da intet videre denne Gang var at behandle, blev 
Mødet sluttet med samtliges Underskrift. Borbjerg 
Sogns Skolekommission. M. Nielsen Schmidt, Chri 
sten Dam, Jens Meldgaard, Jens Jensen, Jens Peder 
sen, Søren Hedegaard, Peder Pedersen, Poul Chri 
stian Fleng. 

Den I. Februar 1834 blev Skolernes Dagbøger 
eftersete for de tvende sidste Maaneder, og det blev 
befundet, at ingen af Lærlingerne i bemeldte Tidsrum 

8* 
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havde egnet sig- til Bøder. Degneboligen, den I. Fe 
bruar 1834. M. Nielsen. Schmidt, Jens Christensen. 

Der kommer nu en værre Historie frem om »Krevel 
.Johannes«, Hjælpelæreren i Skave og Hogager. Han 
beskyldes for umoralsk Opførsel overfor Ungdommen 
samt Ulydighed mod sine Foresatte. - Vi lader den 
daværende Skolekommissions Formand Hr. Magister 
M. Nielsen Schmidt redegøre for Klag-en: 

»Forinden Skolekommissionen i forløbne Efteraar 
havde tinget Johannes Christensen til Hjælpelærer i 
de østre Skoler, havde Sognepræsten i Enrum ven 
skabetigen advaret ham imod hans Spillelyst og taget 
det Løfte af ham, at han for Fremtiden vilde vogte 
sig for alt, hvad der kunde give Forargelse, samt ud 
trykkeligen betydet ham, at hvis han vedblev med den 
omtalte Fejl, vilde han blive afskediget, hvilken Be 
tingelse han ogsaa antog. Men dette sit givne Ord 
har han siden brudt, der er indløbet mange Klager 
over, at han sad i Kroen til langt ud paa Natten og 
saaledes var uskikket til at varetage sin Gerning om 
Dagen. 

Sognepræsten lod ham derfor for omtrent 3 Uger 
siden kalde for sig i Nærværelse af Kirkesangeren og 
Skoleforstander Søren Nielsen i St. Hedegaard, fore 
holdt ham det forargelige i hans Opførsel og erklæ 
rede ham, at hvis flere Klager indløb over ham, vilde 
han blive afskediget. - Desuagtet vedbliver Rygtet 
at fortælle mange Haande om hans Nattesværmen. 
For at afhjælpe disse Klager forsamledes Skolekom 
missionen i Dag, ved hvilken Lejlighed ogsaa Gaard 
mand Jens Laae i Skave indfandt sig og forklarede, 
at den paagældende sjælden eller aldrig indfandt sig 
om Morgenen til den bestemte Tid og var for det 
meste søvnig og vranten om Dagen. Om fornødent 
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gøres, tilbyder Søren Hedegaard sig at tilvejebringe 
gyldige Vidnesbyrd om hans utilbørlige Forhold. Sko 
lekommissionen fandt, at et Menneske, der nedlod sig 
til, trods baade venskabelige og strængere Advarsler, 
at vedblive at handle mod de Forpligtelser, han hav 
de overtaget sig med den ham overdragne Bestilling, 
og som viste et Forhold, der er upassende for enhver; 
men især for en Ungdomslærer, - maatte anses for 
uværdig til længere at være Biskolelærer i Borbjerg 
Menighed; og bestemte, at han fra i Dag af skulde 
ophøre at undervise Ungdommen i de ham betroede 
Skoler; men da han uden Kommissionens Skyld, uden 
Sygdoms - eller andre Uhelds Sammentræf - alene 
ved sin egen Brøde, paa denne Maade ej kom til at 
udtjene sin Tid (først udløben til 1. Maj) besluttede 
Kommissionen, at den kunde tilstaa bemeldte Johan 
ces Christensen, som en ubrugelig og imod sine Fore 
satte overhørig Tjener, den fulde Løn, som var lovet 
ham under Forudsætning af, at han var vedbleven at 
tjene til 1. Maj, men at han i det højeste kunde er 
holde saa meget, som falder paa den Tid, der er for 
løbet fra 1. Novbr 1833 til 12. Marts 1834. Denne 
Kommissionens fulde Beslutning skal mundtligen til 
kendegives ham af Skoleforstander Jens Christensen, 
som medtager Gaardmand Jens Laae.« - Efter at der 
næst Skolekommissionen var kommen overens med 
Jens Christian Schou om at undervise i Biskolerne fra 
i Morgen af, den 13. Marts til 1. Maj for 6 Rbd. Sølv, 
endtes Mødet. 

Næste Vinter fik han igen Pladsen som Biskolelæ 
rer i Skave til en Løn af 14 Rbd. Sølv, medens Jens 
Laae fik 4 Specier Leje af Skolestuen. I østre Distrikt 
lejedes Skolestue hos Gaardejer Lauge Madsen, Øster 
Abildholdt, for 3 Rbd. I Mark 3 Sk., og her skulde en 
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af Sønnerne Niels Mehlsen Laugesen give Undervis 
ning for en Løn af 10 Rbd. 4 Mk. 3 Sk. 
Paa denne Maade gik det til November 1848, da 

Niels Laugesen afløstes af sin Broder Mads, og Sko 
len flyttedes tilbage til Østergaard, idet Lauge Mad 
sen var flyttet til Tingedal. Næste Vinter skete ingen 

. Forandring, idet »Christen Mortensen, Pugdalhus, 
efter foregaaende Prøve antoges til at holde Skole i 
Skave.« 

Man er øjensynlig ikke tilfreds med Forholdene, 
og da A. Damgaard, der i Sommeren 1839 blev Sogne 
præst i Borbjerg, første Gang er samlet med Skole 
kommissionen, skrev han følgende i Protokollen: 

»Skolestuen i Skave blev lejet for næste Aar fra 
Nov. 1839 til Nov. 1840 af Jens Jensen for 4J Specier, 
og Jens Jensen lejede endvidere til Skolevæsenet et 
Kammer ved Siden af Skolestuen for 2 Specier, hvil 
ket han forpligtede sig til at indrette med Dør ind i 
Skolen; dog dette sidste kun i det Tilfælde, at der til 
næste Vinter bliver antaget en Seminarist til at fore 
staa Skolen i Østersognet. 

Skolekommissionen blev enig om at antage en Se 
mina rist til at holde Skole i Skave næste Aar, saale 
des at Børnene i Hogager, der for Øjeblikket kun er 
3, søger Skolen i Skave, hvorved Løn til en særegen 
Lærer i Hogager og Leje af Skolestue sammesteds 
spares. Det vedtoges, at der gennem »Viborg Avis« 
skulde søges en Seminarist og som Løn tilbydes om 
Halvaaret 40 Rbd. Sølv og i Kostpenge 32 Rbd. Sølv 
foruden fri Bolig og Varme.« 

Det lykkedes imidlertid ikke at faa en Seminarist, 
og Mads Laugesen antoges til at undervise alle Øster 
sognets Børn i Skave for en Løn af 15 Specier paa 
egen Kost. Næste Sommer faar Mads Laugesen Lov 
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til at fortsætte med Undervisningen, idet han skal un 
dervise de smaa 3 Dage om Ugen - et Vidnesbyrd 
om, at. man er godt tilfreds med ham. Det lader nemlig 
til, at man ved Foraarseksarnen har faaet Øjet op for, 
hvor dygtig han var, det hedder saaledes: »I Skave 
Skole har Børnene ikke ladet Vinteren gaa hen uden 
Nytte.« - Og det er jo en god Anbefaling for en 
Lærer. Nu er vi kommet igennem den gamle Skole 
kommissionsprotokol, den vidner om trofast Arbejde 
i Skolens Tjeneste. I de 15 Aar er Skolevæsenet kom 
met ind i faste Rammer, og dette skyldes særlig de 
dygtige og interesserede Præster, der har staaet som 
Skolens Tilsynsmænd; men det har været en god 
Støtte for dem, at de har haft forstaaende Mænd ved 
deres Side. Og de Lærere, der har virket i Borbjerg 
i den Tid har ogsaa for største Delen været dygtige 
Folk, det gælder først og fremmest Lærer Schou, men 
ogsaa flere af de unge Mænd, der har arbejdet i Øster 
sognet, vistnok ikke mindst Mads Laugesen. 

Hvis vi vil kaste et Blik i den omhyggelig førte 
Skoleprotokol fra Vinteren 1839-40, ser vi følgende, 
skrevet med Mads Laugesens pyntelige Haandskrift: 
» 1840 den 16. Januar var ingen Skole formedelst Lig 
prædiken over vores i Herren hensovede Konge, 
Kong Frederik den 6.« En saadan Bemærkning viser 
bedre end mange Ord Sorgen over Landefaderens 
Bortgang; men disse Ord skrevet af en jævn Bonde 
karl, siger os ogsaa noget om, hvorledes den Tone 
var, der raadede i Skave Skole dengang. 

BORBJERG SOGNS DEGNE. 
I Begyndelsen af det 17. Aarhundrede var Skolefor 

holdene i Sognet alt andet end gode, men værre blev 
det, da Skolemesteren for Holstebro Latinskole, Hans 
Hegelund, helt ophævede Degneembedet i Borbjerg 
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for at lade det betjene ved en lejet Løbedegn fra Hol- 
tebro Latinskole. Dette skete 1618. Den daværende 
Degn i Sognet »Mads Degn« kaldet følte sig meget 
brøstholden derved, og da Løbedegnen kom og 
vilde indtage Pladsen i Degnestolen i Kirken, nægte 
de Mads Degn at vige samme. Han blev nu stævnet 
af Skolemester Hans Hegelund, og ved et Provsternø 
de i St. Ibs Kirke i Varde 1618 faldt der Dom i Sagen. 
Stiftsamtmanden og Biskoppen i Ribe gav Latinsko 
len Medhold. - Præsten i Borbjerg, Hr. Mogens Sø 
rensen, gav nu tilkende, at der holdtes Løverdags Præ 
diken i Borbjerg, som ikke kunde betjenes af en Lø 
bedegn. Hertil svarede Skolemesteren i Holstebro, at 
han af Skolen vilde forsørge baade Løverdag og Søn 
dag, hvis Fundatsen for den Løverdags Prædiken til 
holdt Degnen at være tilstede. - I en hel Del Aar hav 
de Sognet nu Løbedegne fra Holstebro undertiden en 
»Substitut«, indtil de afløstes af de saakaldte »Sæde 
degne«. - 

Løbedegnene var i Reglen La ti nskolepebl i nge, der 
for en ringe Penge gav lidt Undervisning. Ved at lade 
Undervisningen foregaa paa denne Maade, fik Latin 
skolen en forøget Indtægt. - Denne Ordning holdt 
sig, indtil Sognet fik sin første Degn og Skoleholder 
Christen Madsen, Skolemester i Borbjerg, f. ca. 1640, 
begr. 4. Juni 1684, gift 19. Juni 1670 med Maren Pe 
dersdatter, der er født 1645 eller 50, d. ca. 1699. 

Da Christen Madsen (Borberg) er den første Degn 
og Skolemester i Borbjerg efter Løbedegnenes Tid, 
kal han omtales mere udførligt. I de Tider var det 
ikke sjeldent, at de gav dem Navn efter Sognet. Chri 
sten Madsen blev kaldt for Borberg, ligesom hans 
Eftermand i Kaldet Christophersen blev kaldt Ølby. 
- Christen Madsen er Stamfader til den store og 
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kendte Slægt »Borberg«. Indenfor denne Slægt har 
der været ikke faa betydelige Mænd blandt militære, 
juridiske, medicinske og dels ogsaa flere Bankmænd 
og literære Folk. Af nulevende kendte Mænd i Slæg 
ten kan nævnes Direktøren for vort Lands Sygekasse 
væsen L. P. Borberg, samt den kendte Forfatter og 
literære Redaktør ved »Politiken« Svend Borberg. 

Som ungt Menneske oplevede Christen Madsen 
(Borberg) den frygtelige Svenskekrig 1657-1660. 
Efter Borbjerg og Ryde Sogns Kirkebøger at dømme, 
har han ikke boet i disse Sogne før 1670. Han maa 
dog ikke have boet langt derfra, eftersom han hen 
tede sin Hustru fra Annekssognet Ryde. - Fra ca. 
1677 til sin Død i 1684 var han derimod Skolemester 
i Borbjerg By og Sogn. - Den højtbegavede og 
virksomme Præst, Knud Poulsen, havde jo som om 
talt andetsteds Strid med Gaardrnændene i Sognet 
om et Skolehus ved Kirken, hvilket Hus Præsten selv 
kom til at betale; men han oplevede dog i godt 2 Aar 
at se sin Yndlingstanke ført ud i Livet ved at faa en 
virkelig Degn ansat ved Borbjerg Kirke, og det var 
Christen Madsen (Borberg). Knud Poulsen gav en i 
Gaard i Sønderskov i Ryde Sogn og 2 Tønder Korn 
til Lønning af Degnen og til Vedligeholdelse af sit Fa 
miliegravsted. - (Se Tillæget til Borberg Slægtens 
Stamtavle Side 1 ff.). 

Det var et stort Antal Børn, Skolemester Christen 
Madsen (Borberg) havde »informeret«, op mod 800. 
-- 1684, den 4. Juni begravedes danske Skolemester 
ved Kirken Christen Madsen, - efterladende sig Enke 
og 3 Børn, 2 Sønner og 1 Datter. 

12. Søndag efter Trinitatis 1691 giftede Enken Ma 
ren Pedersdatter sig 2. Gang med sin afdøde Mands 
Efterfølger, Skolemester Christen Rudolphsen (Ølby). 
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Hun døde vist 1699? Borbjerg Kirkebog fattes for 
Tiden 1695-1702; men det vides, at hendes Søn af 
første Ægteskab, Mads Christensen (Borberg), efter 
Moderens Død rejste bort, ved Aaret 1700, fra Bor 
bjerg Skole ad Landevejen, der fører østerpaa til Vi 
borg og derefter ad Jyllands Hovedstad Aarhus, for 
modentlig søgende sig et Degnekald. Omtrent midt 
vejs Viborg-Aarhus ligger Haurum. Her fandt han 
det ledige Kald, og ved Henvendelse til Enkegrevinde 
Frijs, født Reventlow, paa Frijsenborg, hvilket Grev 
skab havde Patronatsretten, fik han Udnævnelsen og 
levede der Resten af sit Liv, henved et halvt Aarhun 
drede. 

Christen Rudolphsen Ølby giftede sig ikke mindre 
end 5 Gange, de 4 Hustruer »bragte han i Graven«, 
den 5. overlevede ham. Han blev som gammel Mand 
begravet paa Borbjerg Kirkegaard J 2. Oktober 1732; 
men hvornaar han har taget sin Afsked, vides ikke. 

Det ser ud til ifølge gamle Kilder, at der har været 
en Laurs Jensen -:-- maaske en Medhjælper - 1688. 
Derefter er Christen Lassen Degn fra 1716-30, Hans 
Pedersen Tuxen fra 1730-36, Arent Schytte fra 1736 
-48, Johannes Dorscheus 1748-1790, Ole Vester 
gaard fra 1790-1812, Holger Jensen Schou fra 1812 
-1858, Chr. Mathiasen Christensen 1858-1883 og 
Chr. F. E. Møller fra 1883-1925. 

De fire sidste Lærere i Borbjerg omtales mere ud 
førligt i det efterfølgende: 

1. OLE VESTERGAARD, 
Degn og Skoleholder for baade Borbjerg og Ryde 
Sogn. Endskønt Degn i to Sogne var han dog tit i 
Pengevanskeligheder; maaske det hidrørte fra, at han 
kostede for meget privat paa Degneboligerne. Pen- 
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gene hos Bønderne var baade faa og smaa. Der skulde 
spares overalt; det var trange Tider i Slutningen af 
det 18. Aarhundrede. I et Andragende til Kong Kri- 
tian den 7. om Hjælp til disse Bekostninger paa Ry 
de Degnebolig fik han 18. Juli 1807 Svar, der lyder 
saaledes: 

» Vor Gunst! Da Sognedegn for Borbjerg og Rvde 
Menigheder i Ribe Stift, Nørre Jylland, Ole Vester 
gaard allerunderdanigst haver andraget, at han paa 
sin Degnebolig haver anvendt saa betydelige Omkost 
ninger, at han desaarsag er geraadet i trængende 
Forfatning, og hans Kone, om hun overlever ham, 
vil som Følge heraf i sin Enkestand savne et betyde 
ligt Bidrag til sin Underholdning m. v. Saa giver Vi 
dig hermed tilkende, at Vi i Betragtning heraf, samt 
den derover afgivne Erklæring, allernaadigst ville 
have bevilget og fastsat, at førnævnte Degn, Ole Ve 
stergaard, til Erstatning for ovennævnte paa Ryde 
Degnebolig anvendte Omkostninger, skal af Efter 
manden i Embedet udbetales den Summa 100 Rbd. 
Dog, at bemeldte Degnebolig fremdeles vedligeholdes 
og i sin Tid afleveres i god og forsvarlig Stand, der 
efter du dig allerunderdanigst haver at rette og ved 
kommende saadant til Efterretning at tilkendegive. 
Befalende dig Gud! Skrevet i vor kgl. Residensstad 
København den 14. Juli 1807. Efter hans kgl. Maje 
stæts allernaadigste Befaling.« 

Kaas. Cold. Knudsen. Monrad. Schauch. Berner. 
Lassen. Luders. 

I Ole Vestergaards Tid kom en Cancelliskrivelse, 
hvori Degnene anmodes om at indsende til Præsten 
Lister over Børnene i Skolen samt i hver Uge en Kom- 
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munikantliste - Liste over de indtegnede Alters 
gæster. 

Ole Vestergaard var ikke helt daarlig til at rime, 
han plejede gerne at sende Præsten Kommunikant 
listen paa Rim. Blot en lille Prøve: I Brandtbjerg ved 
Naae boede paa den Tid en noget pralende og stor 
talende Bonde ved Navn Christen Brandtbjerg. Ole 
Vestergaard skriver saa til Slutning af Altersgæster 
ne: Og sidst saa tren Christen Brandtbjerg frem med 
sin den dydige Frue, han tale kan med Fynd og Klem 
som i en Borgerstue. - 

HOLGER JENSEN SCHOU, 
der var Degn i Borbjerg i 45 Aar, fødtes 5. Marts 
1785 i Aale Sogn, Vrads Herred ved Horsens af For 
ældre Fæstehusmand Jens Madsen og Hustru Sidsel 
Frederiksdatter i Aale Skovhus, der tilhørte Kammer 
herre Holger Schested til »Bjerre«. Holger Jensen 
Schou er sikkert opkaldt efter denne Kammerherre. 
Da Holger Jensen Schou blev voksen, blev han Tje 
ner paa Rydhave hos Niels Schested - Stiftamtmand 
i Viborg - der var en Søn af førnævnte Kammer 
herre Holger Schested. 1811 blev han gift med Mette 
Johanne Frølund, født 27. Juni 1783, og; Datter af den 
ansete Peder Frølund, der købte Gaarden Nørholm fra 
Hovedgaarden Herningsholm, der ejedes af Holger 
Schested. 1813 blev Holger Jensen Schou Degn i Bor 
bjerg, sikkert protegeret af Niels Schested til Ryd 
have. I Borbjerg var han Degn til 5. Marts 1858; 
24 Dage efter at han havde faaet sin Afsked, døde 
han og blev begravet paa Borbjerg Kirkegaard lige 
ved Kirketaarnets Fod, hvor og hans Hustrus Grav 
sted fredes af Kirkebestyrelsen. - Han var efter 
sin Tid en udmærket Lærer, begavet og indsigts- 
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fuld i mange Retninger, dyrkende Lægekunsten, var 
Snedker, Drejer, Maler, Bogbinder og Digter, samt 
Sognets Hjemmeprokurator. - Der blev af Sognets 
Beboere holdt en Afskedsfest for Lærer Schou den 
5. Marts 1858, og ved denne Lejlighed holdt Schou 
følgende Tale: »Kære agtværdige Sognemænd! En 
Taksigelse for denne store og skønne Gave, hvormed 
I for det meste samtlig overraskede mig i Dag paa 
min 73 aarige Fødselsdag. Mangler jeg Ord og Kraft 
til at udføre min Gerning, da jeg er svag, maa jeg vel 
aflægge den hjerteligste og mest velmente Tak, jeg 
formaar. Jeg har meget at takke eder for i de 45 Aa r, 
jeg med Glæde og Tilfredshed har levet iblandt eder. 
1813, da jeg kom fra en fremmed Egn til eder eller 
eders Forældre, var de fremmede for mig, men in 
gen af dem holdt mig for fremmed, de tog venligt 
imod mig i deres huslige Kreds og i Kirken, og deres 
Børn samledes om mig i Skolen, af hvilke en Del end 
nu er i Live. Den gamle agtværdige Sognepræst Hr. 
Provst Schourup modtog mig kærligt og lovede at 
komme mig i Møde med al den Velvilje, der stod i 
hans Magt, hvilket han og gjorde, og dette har alle 
de andre Præster gjort, som kom hertil og ikke mindst 
den sidste, Velærværdige Hr. Pastor Møller, han el 
skede mig og udviste al den Kærlighed mod mig, han 
formaaede, som Bevis derfor deltog han ogsaa med 
sit Bidrag i Gaven og var her tilstede i Forsamlingen 
med de øvrige Sognefolk samme Dag. Til at begynde 
min Gerning tog jeg altid Gud med mig og begyndte 
den i Jesu Navn, og Gud gav mig sin Velsignelse. 
Kære Venner'. I ville nu modtage min hjerteligste Tak 
for al Trofasthed, Kærlighed og Tillid til mig baade 
de Forældre og Mænd, der var den Gang, da jeg kom 
som fremmed, og de, der er fødte og blevne Mænd i 
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de hensovedes Sted, og de, som endnu er Børn. Tak 
for alt godt, jeg har modtaget iblandt eder i de 45 
Aar, jeg har boet iblandt jer. Gud være med eder og 
eders Børn og velsigne eder alle, hver i sin Stilling, 
det er min Bøn til Gud for eder! Amen.« 

Ved denne Lejlighed var der digtet en Afskedssang 
til Holger Jensen Schou, og et af Versene lyder saa 
ledes: 

»Han trolig virked her som Ungdomslærer 
blandt os i fem og fyrretyve Aar, 
hvorfor vi ham som en Fader ærer 
og yder al den Hæder, vi formaar, 
thi vi ham alle saare meget skylder 
for sit saa ædle Forhold mod enhver, 
saa vi med Glæde denne brave hylder, 
vi alle har saa inderligen kær.« 

24 Dage efter døde Lærer H. J. Schou. 

I Hardsyssel Aarbog af 1917 har Førstelærer C. 
Møller skrevet om een af de gamle Lærere, der var 
med til at stifte et af de bekendte Lærerkonventer i 
Hjerm-Ginding Herreder, nemlig: 

2. LÆRER SCHOU 
i Borbjerg, han var een af de mest initiativrige 
Lærere i Herredet, baade paa det ene og andet 
Omraade. Oplysningerne om denne Lærer har Lærer 
Møller fra gamle efterladte Papirer fra en gammel 
Mand, der har gaaet i Skole hos Schou og som saa 
ledes kendte hans Færd baade i og- udenfor Skolen. 
En gammel Kone, der boede i Mejrup har i sin Tid 
udtalt sin Taknemmelighed for, at hun havde gaaet i 
Skole hos en saa god og dygtig Lærer som Schou i 
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Borbjerg. - Lærer Møllers Meddelelse lyder som 
følger: 

»Da Menigheden i Borbjerg den 8. April 1858 fulgte 
deres gamle Lærer til Graven, der ligger ved Taar 
nets Fod, og som renholdes og pyntes af Kirkens Be 
styrelse - viste det sig ved det ualmindelige store 
Følge, at han maatte have været en afholdt Mand. 
Det er vist faa Mennesker, der har været til større 
Gavn og Glæde i et Sogn end Lærer Schou. Man un 
dres over, ved at høre de gamle fortælle om ham, 
hvor alsidig en Begavelse denne Mand var. 
Foruden den store Skole, hvilken han passede 

punktlig, fik han Tid til at hjælpe Sognets Folk med 
snart alt. Var der een, der havde en daarlig Arm eller 
et daarligt Ben, henvendte man sig ikke til Lægen, 
nej, Schou var meget bedre. - Blev et Dyr sygt, hen 
til Schou, han vidste Raad ogsaa for sligt. Gik en Rok 
i Stykker, hen til Schou, han skulde nok ordne det. 
Om det saa var Sognemændenes Barberknive, der 
trængte til Slibning, saa kunde Schou ogsaa hjælpe 
dem ved dette. Han var deres et og alt. Han var i Or 
dets bedste Forstand deres Konsulent. Man kunde fri 
stes til at tro, at det gik ud over Skolen. Ingenlunde, 
Borbjerg Skole blev endog anset for een af de bedste 
paa Egnen. Mange unge Mennesker, der forberedte 
sig til Seminariet, søgte til Schou og fik deres For 
beredelse. Af forhenværende bekendte Lærere her 
paa Egnen, der har faaet deres Forberedelse hos Læ 
rer Schou kan nævnes Bisgaard i Mejrup, Frølund i 
Maabjerg, hans egen Søn Christian Schou i Hjerm og 
flere. - Den senere kendte Semina, ieforstander, Jens 
Chr. Madsen i Jellinge, var ogsaa forberedt af Schou. 
Det var ikke saa sært, at Schou's Foresatte satte stor 
Pris paa ham. Det lyder underligt i disse Tider, at de 
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var nærved at betragte ham som en jævnbyrdig. De 
havde en Følelse af, at han i mange, mange Ting var 
dem overlegen. Naar saa hertil kom hans elskværdige 
og frimodige Væsen, bidrog ogsaa dette til at gøre 
ham afholdt. I 45 Aar var han Lærer i Borbjerg; man 
undres over, at et Menneske kunde holde ud saa læn. 
ge: men da var hans Livskraft ogsaa snart ude. I 
l 858 fik han sin Afsked og flyttede da ud fra det Sted, 
der havde været et Samlingssted for Sognets Folk, 
og hvor der var levet mange glade og ogsaa mange 
vemodige Aar sammen med dem - hen til en Datter, 
der var gift med en Gaardmand i Sognet. Hos dem 
var han, til han døde 29. Marts I 858, stille og rolig 
sov han hen. 

I Havarnaal staar: 
»Formue dør, Frænde dør, men een Ting dør ikke: 

Hædersnavnet for hver, som det forhverved.« Schou 
har forhvervet sit. Velsignet være hans Minde! 

3. CHRISTIAN MA THJESEN CHRISTENSEN. 
Af de mange Lærere, der har virket ved Borbjerg 

Skole som Lærere og som Kirkesangere ved Bor 
bjerg Kirke, indtager Lærer Christian Mathiesen 
Christensen en Førsteplads, idet han var - som en 
gammel Elev, afdøde Amtsraadsmedlem P. Pedersen 
Hedegaard ved en Lejlighed udtalte - langt forud 
for sin Tid. 

Han er født i Darum Degnebolig J 816 den 3. Ok 
tober af Forældre Skolelærer og Kirkesanger og 
Dannebrogsmand Peder Christensen og Hustru Marie 
Dorthea født Jensen. Ved Udskrivningen fra Darum 
Skole fik han for Kundskab og Opførsel: »Meget 
godt med Udmærkelse«. 
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Efter Konfirmationen kom han i Snedkeriære i 
Ribe i 7 Aar, og da han havde aflagt Svendeprøve, 
rejste han i 2 Aar, saaledes som Skik og Brug var den 
Gang. Efter de to Aars Rejse arbejdede han i længe 
re Tid hos Snedkermester Kaalund i Vejle. Fra den 
Tid skriver Pastor Jørgensen i Vejle: Snedkersvend 
Christian Mathiesen Christensen communicerede den 
6. Juli i Vejle Kirke og forlader nu MC'11igheden med 
et meget godt Vidnesbyrd. Hver Gang han kom hjem 
og saa til sine Forældre, talte hans Moder stadig om, 
at hun syntes, da de ikke havde flere Sønner end ham, 
og da de havde Raad til at bekoste hans Uddannelse, 
at han skulde give sig til at læse til Lærer. Paa hendes 
indtrængende Bønner om at læse gav han omsider 
efter. I Maj 1839 kom han hjem, og derhjemme læste 
han privat et Aar dels hos Præsten i Darum og 
dels hos sin Fader, der ansaas for Ribe Amts dyg 
tigste Lærer - hos ham samledes Lærerne fra Ribe 
Amt for at faa Vejledning og Hjælp i de forskellige 
nye Fag, der begyndte at kræve deres Ret. 

Efter et Aars strengt Arbejde rejste han til Lyng 
by Seminarium for at underkaste sig Lærereksamen, 
som han bestod med et meget smukt Resultat. Aaret 
efter sin Dimission fik han Ansættelse som Huslæ 
rer i Vejlby Præstegaard hos Pastor Cramer, hos 
hvem han var et Aar, da han saa blev kaldet til Skole 
lærer i Lirnskov, Nørup Sogn. 
Pastor Crarner skriver, da han forlod ham: Semina 

rist Christian Mathiesen Christensen har siden 1. Ok 
tober 1840 conditioneret hos mig som Huslærer, og 
ved saavel sin Flid som moralske Forhold som og 
ved mine Børns gode Fremgang under hans Vejled 
ning, har han gjort sig fortjent til min fulde Tilfreds 
hed og Kærlighed. Jeg ønsker ham al mulig Held og 

9 
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Lykke i hans nye Embede, idet jeg er forvisset om, 
at han vil arbejde med Velsignelse i sit Kald. 

I Limskov var han Lærer i 10 Aar til 1851, da han 
forflyttedes til det i samme Pastorat ledige Em 
bede i Randbøl. I den Tid, han var Lærer paa disse to 
Steder, havde han til Præst den senere saa bekendte 
Pastor H. Svejstrup, der siden forflyttedes tii Rød 
ding i Sønderjylland og efter Udjageisen af Tyskerne 
Præst i Vejen og Læborg. Denne Præst fik stor 
Indflydelse paa Lærer Christensen. Det stærke aande 
lige Røre, der blev vakt i Sognet, rev ogsaa Lærer 
Christensen med. Store Sjælekampe gennemgik han, 
og til Tider var han Fortvivlelsen nær. I disse svære 
Tider stod den nidkære Præst stadig rede med Trøst 
og Hjælp. Han havde selv gaaet den samme Kamp 
igennem, derfor fik hans Ord Vægt. De blev si 
den hinandens gode Medarbejdere for Guds Rige. 
En stor Sorg var det for Pastor Svejstrup, da Lærer 
Christensen søgte det ledige Lærerembede i Borbjerg. 
- Pastor Svejstrup sagde: »Pas paa, for min Anbefa 
ling har meget at sige hos Pastor Møller!« daværende 
Præst i Borbjerg. Det gik da ogsaa, som åer var for 
udsagt. Han blev kaldet til Borbjerg, og i April Maa 
ned 1858 drog Familien med stor Vemod bort fra 
Randbøl til Borbjerg, hvor han virkede til 1882, da 
hans Søn blev constitueret i Embedet paa Grund af 
Faderens Sygdom og Svaghed. 1883 døde Lærer Chri 
stensen. Hele Skoledistriktet søgte om at beholde 
Sønnen som hans Eftermand, hvilket Ønske Biskop 
pen beredvilligt imødekom. - Det ejendommelige ved 
Lærer Christensen var hans overordentlige Sarnvittig 
hedsfuldhed og inderlige Kærlighed til Børnene. Det 
var ikke saa sært, han fik stor Indflydelse paa sine 
Elever. Hans inderlige Tro og Kærlighed til Gud for- 
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plantede sig senere til mange af hans Disciple, saa de 
aldrig glemte ham. - Velsignet være hans Minde! 

4. CHRISTIAN FREDERIK EBERHARD MØLLER 
(Christensen) 

er født 2. April 1859 af Forældre Lærer Christian Ma 
thiasen Christensen og Hustru Kirsten Nielsdatter i 
Borbjerg Skole. En stor Børneflok blev opdraget der, 
ialt 10, otte Sønner og 2 Døtre. - Tidligt maatte de 
ud at sørge for sig selv og lære at staa paa egne Ben. 
To kom til Handelen, 3 til Landbruget, 1 blev Jurist 
og to blev Lærere. - Indtil det 16. Aar var jeg hjem 
me hos Forældrene og hjalp til ved det Landbrug, 
som hørte til Skolen. Paa de mange Opfordringer 
fra Forældrenes Side om at bestemme mig for et eller 
andet Haandværk, som de mente vilde være bedst at 
slaa ind paa, var der dog ikke noget, der særlig op 
tog Sindet; men en Dag ved en pludselig Indskydelse 
slog det ned i mig: Du skal gaa Lærervejen! Fra 
nu af var der intet, der kunde hindre det, og det 
viste sig som saa ofte, at hvor der er Vilje, er der og 
saa Vej. Mange Vanskeligheder taarnede sig op. Jeg 
havde ingen Penge, og ingen til at hjælpe mig, ingen 
Forberedelse, intet Skolehold, hvilket var nødvendigt 
for at blive optaget paa Seminariet. Jeg begyndte at 
læse paa egen Haand og gik samtidig i min Faders 
Skole og hjalp til ved Undervisningen. 

Saaledes gik et Par Maaneder, da saa jeg en Dag i 
Avisen, at der søgtes en Biskolelærer til Sønder Esp 
Skole i Thorsted Sogn. Min Fader spurgte mig, om 
jeg kunde have Lyst til at søge Pladsen. Dertil var jeg 
villig; men da det var saa nær paa Tiden, kun fjorten 
Dage til Skolen skulde begynde, bestemte vi, at jeg 
næste Dag skulde rejse dertil. Det var Regnvejr, da 

9* 
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jeg vaagnede om Morgenen, men dette holdt mig ej 
tilbage, jeg var bange for, nogen skulde komme mig 
i Forkøbet. Jeg traskede afsted til Holstebro for der 
fra at tage med Toget til Tim Station, hvorfra jeg 
skulde gaa ind gennem Heden til S. Esp. Regnen var 

Borbjerg Skole før Ombygningen 

taget stærkt til, saa inden jeg kom til Formandens 
Hjem i S. Esp, var jeg drivende vaad. Det var en gam 
mel Gaard. I Gangen til Dagligstuen var der toppede 
Sten. Da jeg kom ind i den tarveligt udstyrede Daglig 
stue, sad Formanden ved Bordenden og ordnede nogle 
Papirer. Jeg præsenterede mig som Ansøger til Embe 
det. - »Ja,« siger han, »saa skal vi jo omkring til 
nogle flere Sogneraadsmedlemmer og ogsaa til Præ 
sten.« Jeg spurgte ham, hvor langt der var til disse 
Steder; han sagde blot: »Aa, en bette Snop.« Hvad 
der forstodes ved »en Snop« fik jeg nærmere Be 
kendtskab til den Dag, idet der var mindst en Mil 
efter almindelig Beregning. 

Ved Aftenstid naaede jeg Præstegaarden sammen 



BORBJERG SOGNS HISTORIE 133 

med Formanden og to andre Medlemmer af det høje 
Raad. - Præsten, en yngre Mand, bød os tage Plads, 
og da han havde krydsforhørt om alt, bad han os 
følge med ind i Studerekamret og spurgte mig, om 
jeg ikke vilde skrive ham en Afhandling »om det 
ufrugtbare Figentræ«. - Jeg var ikke rigtig glad ved 
Tilværelsen, gennemvaad, forfrossen, havde aldrig 
prøvet at skrive den Slags, og de talte om alt mellem 
Himmel og Jord; men jeg turde ikke sige nej, da det 
nærmest kunde opfattes som en Falliterklæring. Ef 
ter ca. I Times Forløb havde jeg faaet et helt Ark 
skrevet, og da Præsten havde læst det, sagde han: 
»Indholdet er ikke ilde, skal vi ikke være enige om 
at tage Møller (Christensen) til Pladsen.« De andre 
samtykkede med Præsten, og jeg blev saa fæstet for 
en Betaling af 60 Kroner for Vinterhalvaaret foruden 
Kosten, som jeg skulde have hos de Folk, hvor Skolen 
skulde holdes. - Da jeg kom hjem den næste Dag, 
var jeg glad ved Tanken om, at jeg nu kunde se, det 
lysnede for mig. - Den sidste Oktober rejste jeg 
hjemmefra; min Fader bad mig, inden jeg sagde Far 
vel, om at søge ind til Livets Gud og altid bede om 
hans gode Aands Hjælp. Ved Aftenstid naaede jeg 
Bestemmelsesstedet. Næste Dag begyndte Skolen. 
folkene, jeg skulde bo hos, tog venligt imod 

mig og viste mig Skolestuen, hvor der var et langt 
Bord og to løse Skamler, en gammel Bilæggerovn og 
et Skab, hvorpaa en Bunke Tavler laa og nogle faa 
Læsebøger. - Et lille Kammer ved Siden af Skole 
stuen blev mig anvist som Soveværelse. Det var ikke 
luksuriøst udstyret. Den ydre Væg mod Nord var op 
ført af Ler, og ind imod denne Væg laa Møddingen. 
Sengen var lang nok, men Dynen for kort, hvor 
for jeg frøs. Jeg talte med min Vært derom, og han 
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sørgede for, at jeg fik hans Svigermoders Rejsekaabe 
at dække Fødderne med. - Det var forresten en 
gammel from Kvinde, der havde faaet det Hverv at 
skulle fyre i den gamle Bilæggerovn i Skolestuen, 
desuden kjærnede hun Smør i en Flaske til mig hver 
Morgen. Der var ikke andre, der fik Smør paa Brø 
det. - Naar hun var færdig med Skvulpningen 
i Flasken, tog »Bedstemor« en Haandfuld Salt og 
kom i Smørret, rørte rundt nogle Gange, og saa 
var det til en Side. Mine Værtsfolk var flinke, men 
fattige. En Søndag spurgte Præsten mig, om jeg 
kunde være tjent dermed, hvortil jeg bemærkede, at 
jeg nødig vilde forlade Pladsen, da det i min Hjemegn 
kunde udlægges, som om jeg ikke kunde være noget 
Sted, og saa vilde jeg bedrøve mine Forældre, og det 
kunde jeg ikke nænne. - Der var da heller ikke 
længe til Jul, og jeg glædede mig til at komme hjem, 
det var jo første Gang, jeg havde været ude paa egen 
Haand. - Blot nu ikke Vejret skulde lægge Hindrin 
ger i Vejen! Desværre gik det saadan, at to Dage før 
Ferien begyndte det at sne, og Natten før Juleaftens 
dag kom der saa meget, at alle Tog indstilledes. - 
Vilde jeg hjem, var der ikke andet at gøre end prøve 
paa at traske igennem, saa godt jeg kunde. Jeg var 
oppe den Morgen før Husets Folk; thi skulde jeg naa 
hjem til Juleaften, maatte jeg tidlig afsted, Dagene 
var korte, og Vejen var træls. Jeg havde et Par lange 
Støvler, men desværre var de smaa nok, dog fik jeg 
dem presset paa, og saa vandrede jeg afsted de 4-5 
Mil. Da jeg havde gaaet ca. 2 Mil i Sne omtrent til 
Knæene, følte jeg Træthed, og desuden gjorde det 
ondt i Fødderne; jeg kunde mærke, Huden var gaaet 
af mine Hæle. Jeg kom forbi en Lade tæt ved Lande 
vejen, hvor jeg saa, der stod en stor oprejst Sten, 
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denne Sten gik jeg hen og støttede mig til; men da 
jeg vilde til at gaa, var jeg ikke i Stand til at rejse 
mig, jeg var halvt ihjelfrossen. Dog havde jeg saa 
megen Omtanke, at jeg kunde vinke ad en Dreng, 
der kom løbende. Han hjalp mig hen til et Hus, hvor 
de kærlige Mennesker hjalp mig Støvlerne af og fik 
mig i Seng. Jeg sov nu trygt i to Timer, og da jeg 
kom op og fik mine Fødder forbundne og noget at 
spise, følte jeg mig helt vel igen, tog en hjertelig Af 
sked med de godhjertede Mennesker og ønskede dem 
en glædelig og velsignet Jul. 

Ud paa Aftenen naaede jeg hjem, og da de saa 
mine Fødder, blev de alle helt forfærdede. Ved om 
hyggelig Pleje fik jeg atter Hud paa Hæl og Taa og 
var glad og godt til Mode, da jeg atter rejste tilbage 
efter Juleferien. Jeg havde nemlig faaet et Laan bragt 
i Stand paa 800 Kr., som fire af Sognets Mænd vilde 
\aane mig at læse for, og Seminarieforstander Mad 
sen i Jellinge vilde hjælpe mig paa flere Maader som 
Tak for udvist Gæstfrihed, da han læste til Præst og i 
Ferierne boede hos mine Forældre. Præstegaarden 
var tit saa optaget af Gæster, at han ikke kunde bo der. 

Efter at være færdig med Vinterskolen og da jeg 
havde læst et Par Maaneder til Seminariet, rejste jeg i 
Juli Maaned til Jelling for at prøve, om jeg kunde 
blive optaget. Jeg havde Følelsen af, at det næppe vil 
de lykkes, da der havde meldt sig 90, og der kun kun 
de optages 30. Jo nærmere jeg kom til Jelling, desto 
mindre syntes det mig muligt at naa mit Maal. Tæt 
udenfor Byen mødte jeg en Flok Seminarister med 
Silkehuer paa Hovedet og lange Piber i Munden. - 
Aa, hvor de saa lærde ud, og hvor nedladende de be 
tragtede mig, de kunde nok se, det var en »Kanin«, 
Betegnelsen for dem, der skulde optages. I mit stille 
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Sind tænkte jeg: Kunde du endda blive som een af 
dem! men det var vist uopnaaeligt. Efter Optagelses 
prøven samledes alle »Kaninerne« i Seminariegaarden 
i spændt Forventning for at høre, om deres Navne 
var med i Fortegnelsen over de nyantagne. Efter lang 
Tids Venten blev endelig mit Navn raabt op; hvor var 
jeg lykkelig! nu kunde jeg se Maalet lyse i det fjerne, 
og da vi fik at vide, hvornaar vi skulde møde, og 
hvilke Bøger vi skulde anskaffe, rejste jeg glad hjem. 

Ved Forhandling med Pastor Madsen blev det ord 
net saadan, at jeg boede i Præstegaarden og spiste 
der. - De tre Aars Ophold der blev af den største Be 
tydning for mig. Mange betydelige Mænd kom til 
denne Præstegaard, og tit var de der i flere Dage. - 
Ved Maaltiderne var der baade Alvor og Skæmt. In 
gen glædede jeg mig mere ved, der kom, end Vilhelm 
Birkedal, hvis Datter Nanna var gift med Kapellanen 
Sofus Balslev, der senere blev Præst i Søndersø paa 
Fyn; han var meget morsom og vittig, og da Pastor 
Madsen ogsaa var i Besiddelse af megen Humor, tog 
det ofte lang Tid ved Middagsbordet. Ogsaa alvorlige 
og dybe Samtaler blev førte. 

Da Missionær Børresen var hjemme, efter at han i 
mange Aar havde været i Santalistan, boede han i 
Præstegaarden. Han var meget stille af Væsen, en 
ejendommelig Skikkelse at se paa, lille af Vækst og 
med et stort hvidt Skæg, der naaede langt ned paa 
Brystet. Da han talte i Kirken om sine Oplevelser i 
det fjerne Indien blandt Santalerne, var det for en 
Forsamling, der maatte tælles i Tusinder; langt ud 
paa Kirkegaarden stod Skarerne tæt sammen. Børre 
sen talte med høj og klar Røst, og da Vinduerne i 
Kirken var aabnede, hørtes hans Røst helt ud over 
Ki rkegaa rden. 
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Præstegaarden var et Samlingssted for de grundt 
vigske Folk i en vid Omkreds. Mange Møder blev 
holdt paa Seminariet, og der lød aandsbaaren Tale 
baade af fremmede Talere og af Seminariets egne 
Folk, særlig af Seminarieforstanderen og R. J. Holm. 
Det er ogsaa de to Lærere, jeg mindes bedst. Jeg 
glemmer ikke, da vi skulde rejse fra Seminariet, og 
det Aars Dimittender, jeg hørte til, var samlede i 
Præstegaarden sammen med vore Lærere, og der 
blev talt af de fleste af dem. Kun Lærer Holms Tale 
husker jeg endnu. Holm begyndte saadan: »I tror 
jo nok, at I er færdige nu; men det var ikke 
godt! Jeg vilde ønske for jer alle, at I saa snart som 
muligt maatte glemme, hvad l har faaet proppet ind 
her, og ved I hvorfor? Der bliver en Smule tilbage, 
en Essents, almindelig Dannelse, og naar I har den, 
saa kan I ogsaa f'orstaa at 1 æ se, og I skal nok faa 
Brug for Læsning, naar det kniber her og der, saa 
søg hen til Kilderne. Faa hver Dag noget nyt med ind 
til Børnene, saa de kan forstaa, at Læreren øser af 
skjulte Kilder, der aldrig tømmes. Gør han dette, da 
har han Disciplinen og en Flok glade og taknemme 
lige Børn.« Inden jeg var færdig paa Seminariet havde 
Seminarieforstanderen spurgt mig, om jeg kunde 
have Lyst til at blive Huslærer i Sønderjylland. Det 
var paa en stor Gaard ved Tønder. Det var en god 
Løn, der blev mig lovet, og kun 3 Drenge at holde 
Skole for. Jeg tog mod Tilbudet og kom saa efter 
Ferien til Visby-Hedegaard. Her befandt jeg mig vel, 
den megen Fritid, jeg havde, benyttede jeg til at ord 
ne Bogsamlingen for den dansksindede Befolkning, 
hjalp ogsaa med Regnskabsvæsenet i Brugforeningen 
o. m. a. Da Aaret var omme, bad Knudsen og Hustru, 
om jeg ikke vilde blive hos dem et Aar mere, dette 



vilde jeg godt; men jeg skulde paa Sessionen, og da 
jeg blev taget til Infanterist, maatte jeg, hvor nødig 
jeg vilde, rejse bort. 

I Efteraaret 1882 kom jeg hjem for straks at 
overtage Skolen for min Fader, der i længere Tid 

havde været syg. 1883 
blev jeg ansat paa eget 
An- og Tilsvar at lede 
Skolen. Samme Aar tog 
min Fader Afsked, og 
Embedet blev cpslaaet 
vakant. -- Der var en 
Del Ansøgere foruden 
mig selv. Jeg gjorde 
slet ikke Regning paa 
at komme i Betragt 
ning, ieg havde kun 
været Huslærer et Aar 
og saa været Hjælpe 
lærer et Aar, og dette 
kunde jo ikke give 
mig stort Haab; men da 
Skoledistriktets Beboe- 
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C. Møller 
re hørte, at jeg gerne 

vilde søge del, samlede de Underskrifter paa et An 
dragende om at beholde mig, hvori alle 1 Distriktet 
bad Kaldsmyndighederne om at imødekomme deres 
Ønske. - Det var en stor Overraskelse for mig, da 
,ieg i November 1883 fik Meddelelse fra Biskoppen. 
at jeg var kaldet. - Nytaarsdag blev jeg indsat af 
Pastor Kuhlman. I en gribende Tale bad han ikke blot 
Kredsens Beboere tage vel imod mig som deres Læ 
rer, men ogsaa Sognefolkene bad han vise Venlighed 
imod mig, da jeg jo skulde have Forbindelse med 
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dem, ikke blot som Kirkesanger, men ogsaa paa an 
dre Maader. Dernæst talte han bevægede Ord om min 
Fader, der laa hjemme i Skolen som Lig. Han døde 
sidst i December. Det var en bevæget Tid for mig; 
men alle kom mig saa kærligt i Møde og var saa 
hjælpsomme imod mig, og naar jeg nu ser tilbage paa 
de 43 Aar, jeg har været Lærer i Sognet, da stiger der 
Tak paa Tak op til min Gud for al hans Naade imod 
mig. 

Det er ikke muligt her i Sognebogen at komme 
nærmere ind paa de 43 Aar. Kanske gives der Lejlig 
hed dertil senere. 

BORBJERG SKOLES ANDENLÆRERE. 
Med Undtagelse af Lærerinde Frk. Warming, der 

var den første Medhjælper ved Skolen - og det kun 
ganske kort - hun forflyttedes til Lolland, har der 
hele Tiden siden været Andenlærere. 

Den første var Seminarist Chr. Christensen. Han 
var Lærer ved Skolen 1902-08, men forflyttedes saa 
til Glæsborgkær Skole ved Grenaa. 

Hans Eftermand var Carl Baarstrøm, der var ved 
Skolen fra 1908-13; han forflyttedes til »Kongens 
Thisted« paa Himmerland. 

Seminarist Chr. M. Møller blev derefter ansat; men 
efter nogle Aars Forløb kaldedes han til Førstelærer 
i Krejbjerg i Salling. Som hans Efterfølger kom Se 
minarist Isak Isaksen, der ogsaa var her i nogie Aar, 
hvorefter han kaldedes som Førstelærer til Rarnsing 
Skole. 

Derefter blev Lærer Christjansen fra Sjælland an 
at. Han var her kun i 2 Aar, da han forflyttedes til 
Ordrup paa Sjælland. - Den nuværende Andenlærer 
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hedder Thejlade og er fra Nabosognet Handbjerg, 
dimitteret fra N. Nissum 1925. 

Lærer Thejlade har erhvervet sig mange Kundska 
ber og stor Viden og har et stilfærdigt, beskedent 
og bramfrit Væsen, der gør ham meget afholdt. Der 
er ingen Tvivl om, at han uafvidende øver en god 
Indflydelse paa Børnene i Skolen og paa den opvok 
sende Slægt. 

TRABJERG SKOLE. 
Een af de ueksaminerede Lærere ved Trabjerg 

Skole, der har haft størst Betydning, er uden Tvivl 
Peder Nielsen. Han var Lærer i mange Aar i Trabjerg 
Skole og var særdeles dygtig. Børnene i hans 
Skole kunde i de fleste· Fag godt staa Maal med 
Børnene i den øvrige Del af Sognet. - Da han tog 
sin Afsked, var Børnetallet i Trabjerg Skole vokset 
saa stærkt, at det blev bestemt, at der nu skulde an 
sættes en eksamineret Lærer. 

1873 blev Seminarist Christen Laursen ansat som 
Lærer. Denne unge Lærer var en udmærket dygtig 
Mand; stille og beskeden arbejdede han Skolen op, 
og adskillige af hans Elever, der endnu lever og bor 
i Trabjerg, mindes ham med stor Taknemmelighed. 
- Kun tre Aar var han Lærer der, saa blev han for 
flyttet til Fræer Skole. 

Efter Lærer Laursen blev Lærer Haar kaldet. Han 
var her kun i faa Aar, inden han forflyttedes derfra 
til Nørre Vium. Derefter kaldedes Lærer Vind, der 
ogsaa kun var Lærer i kort Tid, han forflyttedes til 
Løkken. 

Embedet blev nu besat med Seminarist Jes Peter 
Hansen. Han var Lærer til 1889, da han forflyttedes 
til Ryde. Det var en meget dygtig Lærer og samvittig 
hedsfuld i højeste Grad. 
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Fra 1889-1913 var Lærer Madsen i Trabjerg, han 
var ogsaa en dygtig Lærer, der trods det svage Hel 
bred dog holdt Skolen paa et smukt Stade. 1913 døde 
han paa Holstebro Sygehus efter et næsten aarelangt 
Ophold. - Hans Efterfølger blev Hans Chr. Hansen, 
der nu er Førstelærer i Embedet. 

I 1900 deltes Børnene i 4 Klasser, der byggedes ny 
Skolelokaler og ansattes en Lærerinde, Frk. Lund, 
der dog Aaret efter blev afløst af en Andenlærer; der 
har siden den Tid været følgende Andenlærere: 1) 
Christensen, 2) Juul, 3) Manda!, 4) Tage Madsen, 5) 
Oskar Pedersen, 6) Palle Sørige og 7) Villads Skaa 
ning. 

HOGAGER SKOLE. 
Den nuværende Skole byggedes 1869 som Biskole. 

Før den Tid havde der været holdt Skole i Østergaard. 
Der blev kun bygget Skolestue og et lille Værelse, 
hvor Læreren kunde spise sin Mad. Fjorten Aar se 
nere blev der bygget Lejlighed til en Lærer, og sam 
tidig blev en saadan kaldet. Den første fast ansatte 
Lærer var Christensen. Han var Lærer i nogle Aar; 
men blev saa kaldet til Hjerm Østre Skole, hvorfra 
han for nogle Aar siden tog sin Afsked. 

Derefter blev Petrus Johannes Bøtcher Christen 
sen kaldet; men efter et Par Aars Lærervirksom 
hed gik han over til Handelsvirksomheden. Som Nr. 
3 af de fastansatte kaldedes Lærer Karl Hansen. - 
Han kom til Hogager som Vikar 1892, constitueredes 
for et Aar og blev saa fast ansat. I en lille Menneske 
alder virkede han i Hogager, indtil han I. August 
1921 tog sin Afsked og flyttede til Holstebro, hvor 
han endnu opholder sig. 
Efter Lærer Hansen blev Karl Højbjerg Lærer. Han 

er født 13. Marts 1889 i Lyngs, Thyholm, hvor hans 
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Fader var Landmand. 1921 kaldedes han til Hogager. 
Da Børneantallet i Distriktet voksede saa stærkt, 

at der blev for mange til een Lærer, arbejdedes der 
en Tid paa at faa Skolen udvidet. Dette lykkedes og 
saa. Aaret 1919 byggedes der en ny Skolestue og Lej- 

Hogager gamle Skole 

lighed til en Forskolelærerinde. Forskolen blev i den 
gamle Skolestue. Følgende Lærerinder har været an 
sat her: Frk. K. Jensen, kaldet Foraaret 1920, forflyt 
tedes til Sjælland 1922. Frk. D. Myrhøj, constitueret 
1922, forflyttedes til Hjerk 1. Juni 1924. I August 1927 
blev hun gift med Købmand Vestergaard i Hogager. 
Frk. M. Højgaard constitueredes 1. August 1924 og 
blev fast ansat Aaret efter. 

SAUSTRUP SKOLE. 
For en Del Aar siden fik Saustrup Skoles Børn Un 

dervisning om Sommeren af Læreren i Hogager og 
om Vinteren ved en Vinterlærer. I mange Aar var 
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Jens Christensen Vinterlærer. Da den nye Skolelov i 
1899 udkom, blev det ordnet saaledes, at Andenlære 
ren i Borbjerg Skole underviste Børnene en Dag 
ugentlig om Sommeren. Nu er dette forandret igen, 
idet Saustrup er blevet et selvstændigt Embede og 
selv har sin Lærer. - Den nye Skole byggedes 1911. 
Den første Lærer var Sønderskov; men han døde kort 
efter Kaldelsen og ligger begravet paa Borbjerg Kir 
kegaard. 

Den næste Lærer var P. Chr. Paaske, født i Hjerm 
og dimitteret fra N. Nissum. Paaske var ansat i Sau 
strup fra 1. Marts 1912 til I. Decbr. 1915. Forflyttede 
til Oksbøl ved Varde. 

Iver Martin Iversen født i Hvorslev ved Udstrup 
25. Januar 1888, dimitteret fra N. Nissum 1914. Anta 
get som Vikar i Saustrup I. Decbr. 1915, constitueret 
l. April 1916 og fast ansat 1. Marts 1917, Afsked I. 
Oktober 1921. 
Hans Peter Laurids Kristensen, født 1. Oktober 

1896 i Gadbjerg Sogn ved Vejle, dimitteret fra Has 
lev 1919, ansat i Saustrup I. Novbr. 1921. 

HVAM SKOLE. 
1 Begyndelsen af det 19. Aarhundrede gik Børnene 

fra Hvam til Borbjerg Skole; men da Børnetallet blev 
større, blev det ordnet saadan, at Læreren ved Kirke 
skolen skulde undervise 2 Dage ugentlig i Hvam. 
Et Stykke fra Sognevejen til Landevejen Skive- 

Holstebro laa et meget lille Hus, hvor Skolen holdtes. 
I mange Aar underviste Lærer Christensen i Borbjerg 
her fra 1858 og ind i Halvfjerdserne. Børnetallet blev 
nu for stort begge Steder, og der blev saa en selv 
stændig Skole i Hvam med en seminaristisk uddannet 
Lærer. Den første, der ansattes, var 
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K. LAURSEN. 
Han var Lærer der en Del Aar; men forflyttedes saa 

til Ikast Sogn. For nogle Aar siden tog han sin Af 
sked og bor nu i Ikast. 
Efter Laursen blev N. Møller Lærer i Hvam, han 

forflyttedes siden til N. Nissum vestre Skole og døde 
for et Par Aar siden. 

A. Simonsen blev derefter Lærer; men kun ganske 
faa Aar var han i Hvam; han forflyttedes derfra til 
Aulum. Han døde for godt et Aar siden. Hans Efter 
mand var Simon Nielsen, der var Lærer i mange Aar, 
indtil sin Død for en 7-8 Aar siden. 

Nielsen var en dygtig Lærer og havde en egen 
Maade at holde Diciplin paa. Han var fuldstændig 
Kammerat med Børnene; men naar der skulde arbej 
des, var der Ro og Stilhed. - Han var en Personlig 
hed, der mindes. - Da han døde, var der i længere 
Tid Vikarer, indtil Embedet blev besat med den nu 
værende Lærer P. Nøhr. 

Af Andenlærere ved Hvam Skole har der været an 
sat følgende: 

Sigurd Jensen, der efter faa Aars Forløb blev kal 
det til Holstebro Borgerskole. Efter hans Forflyttelse 
blev Lærer Hansen Andenlærer, han forflyttedes se 
nere til Trabjerg Skole som Førstelærer. Derefter 
blev Seminarist Kjær ansat ved Hvam Skole, indtil 
han efter nogle Aars Forløb blev kaldet til Dragstrup 
Skole ved Randers. 
Efter Kjærs Ansættelse blev Lærer P. M. Pedersen 

· kaldet til Andenlærer, han rejste efter nogle Aar 
Forløb derfra og vikarierede forskellige Steder. 

Hans Eftermand som Andenlærer er den nuværen 
de Lærer Enevoldsen. 
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BORBJERG SOGNS TIENDER. 
Man hører undertiden Folk her i Sognet sige: »Det 

er en Lykke for os, at vi ingen Herregaarde har haft 
her i Sognet, vi har ejet vor Jord og altid haft den i 
Selveje«. Det er nu saa som saa med denne Selveje. I 
Følge Borbjerg Præstegaards Liber Daticus saa det 
i 1760 saaledes ud med Selvejere og Fæstere: 

»I Aaret 1760 var der ikke flere Selvejergaarde i 
Borbjerg Sogn end i Vandborg, Damgaard, som da 
var en Gaard paa 6 Td. 6 Skp. 3 Fdk. Hartkorn, og 
Jens Haus Gaard i Borbjergby paa 7 Td. 5 Skp. 3 Fdk. 
2f Alb. Den største Lodsejer var Lundenæs, hvorun 
der hørte 5 Gaarde i Skave, Lille Hesel og Heselaa, 
Kyndestoft og Store Hedegaard, Gren og 8 Gaarde i 
Trabjerg. Palstrup ejede Borbjerg Mølle, Bukdal, beg 
ge Bisgaarde, begge Bøgild Gaarde samt to Gaarde i 
Sønder Hvam. Quistrup ejede Naltoft, Brandtbjerg, I 
Boel i Borbjergby, hele Nørre Hvam med Hvarngaard, 
Pajbjerg, Over Saustrup og to Gaarde i Hogager. - 
Hanbjerg Hovgaard ejede 1 Gaard i Abildholt, Store 
Hesel, Hajslund, 1 Gaard i Sønder Hvam, Kvisgaard 
og begge Perregaarde, 3 Gaarde og 3 Boel i Bor 
bjergby. - Wolstrup ejede 1 Gaard i Abildholt, 2 
Gaarde i Hogager, 5 Gaarde i Tingedal. - Rydhauge 
ejede 2 Gaarde i Hedegaard, Munksgaard, begge 
Gaarde i Fleng, 2 Gaarde i Brødbæk og 1 Mølle, 2 
Gaarde i Kjelsmark, Skyldvad og Rigdalhus. 

Det vil heraf ses, at der ikke var megen Selvejen 
dom i de Dage. - En nogenlunde velhavende Selv 
ejer var nær op mod den lavere Adel - den saakaldte 
Knapadel - dog kaldtes Mændene for Bønder; men 
mærkeligt nok deres Hustruer for Fruer. 
Først ved Begyndelsen af det nittende Aarhundre- 

10 
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cie sker den store Udskiftning, hvor Beboerne købte 
deres Gaarde og Huse og derved blev Selvejere med 
Undtagelse af de Gaarde, der hørte under Stamhuset 
Ausumgaard, nemlig Søndergaard i Hogager, Ny 
gaard i Tingedal, Heselaa og det paa Marken byggede 
Hus, som beboes af Peder Christensen; desuden Sau. 
strup Mølle og Neder Saustrup med Christen Faar 
beks Hus, som hører derunder. Endelig· var der to 
Fæstere til Anneksgaarden i Borbjergby og de fatti 
ges Gaard i Skave, den sidste var Arvefæster, alle de 
andre, der ikke var Selvejere, var blot Livsfæstere. 

Paa den Tid var der ialt 88 Gaarde og 44 Huse med 
Jord. Af Gaardene var 10 Helgaarde med over 6 Td. 
Hartkorn og 78 Halvgaarde, som var mellem 1 og 6 
Td. Foruden var der 30 Huse, der ikke havde skyld 
sat Jord, uden dog, for en Del at være jordløse, da 
de brugte et større eller mindre Stykke Jord under 
Gaardens Hartkorn; men der opstaar Aar for Aar 
flere jordløse Huse paa Hedelodder, der vel derved 
opdyrkes; »men Sognet paabyrdes en Del Familier, 
som truer med at falde Fattigvæsenet til Byrde om 
kortere eller længere Tid«, klages der. Man var ikke 
heldig med Udskiftningen, idet de fleste Byers Mar 
ker blev uheldig fordelte mellem de enkelte Gaarde, 
som Følge af, at ingen har villet udflytte fra Byerne. 
derved har de fleste faaet langtfra liggende Lodder i 
Udmarkerne og ofte af en ubekvem Form. 

Der er ingen Tvivl om, at ved denne Udskiftning 
i forrige Aarhundrede er Skellet mellem Ryde og Bor 
bjerg afsat urigtigt forbi Ryde Mølle, da alle Møl 
lens Marker er indbefattede under Ryde Sogn, medens 
Aaen fra Skyldvad egentlig gør Skel, og Møllens 
Mark paa denne Side hører til Borbjerg Sogn, der 
efter de gamle Matriculslister har haft 335 Td. Hart- 
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korn, men efter de senere Lister ikkun har 334 Td. 
gammelt Hartkorn. 

Tiender. 
Sognets Kirketiende, der var matriculeret for 38 

Td. Hartkorn, ejedes fra ældre Tid af den adelige 
Schestedske Familie til Rydhauge, der saaledes havde 
jus vocandi til Borbjerg Præstekald. Aar 1689 købte 
Fru Margrethe Redtz, senere gift med Malte Schested 
til Rydhauge, Borbjerg Sogns Kirketiende af Kom 
merceraad Peder Røsteen til Elkjær og Langhelt; og 
fra den Tid hørte den til Rydhauge til Aar 1803 og 
1804, da Kammerherre Stiftamtmand Schested solgte 
den til Sognets Beboere, der saaledes hver især ejer 
sin Gaards Kirketiende paa et Par enkelte Undtagel 
ser nær. 

Kongetienden ejedes af Kronen og var ligesom Kir 
ketienden matriculeret til 38 Td. Hartkorn. I det 17. 
Aarhundrede fattedes Riget Penge. Derfor solgte Kro 
nen Borbjerg Sogns Kongetiende til Christen Linde 
til Wolstrup. - Tienden var nu i Lundenæs Eje til 
Begyndelsen af det 19. Aarhundrede. Den blev da 
solgt til Sognets Beboere, saa hver Gaard fik Konge 
Korntiende. Derimod fik de ikke Konge-Qvægtien 
den, som ejedes af Stamhuset Ausumgaard, der aar 
lig lod den tælle og opkræve. 

BORBJERG SOGNS GAMLE GAARDE 
HERREGAARDEN TRABJERG. 

Denne Herregaard tilhørte Kongefamilien omkring 
Midten af det 13. Aarhundrede og skrives da paa en 
lidt anden Maade end nu. Den gik saa over til Lav 
adelen eller den saakaldte Knapadel, hvor Mændene 
gerne nævntes ved deres Fornavne, medens deres Hu- 

10* 
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struer bar Fruetitlen. - Een af de ældste Slægter til 
Trabjerggaard er Hvidslægten. Om den stammer fra 
den berømte Hvideslægt paa Erik Ejegods Tid kan 
ikke bestemt paavises, dog er det ikke helt udelukket. 
Hvis saa var, vilde det være en sjælden Ære for vort 
Sogn, om vi gennem denne Slægt i Trabjerg stod i 
Slægtsforhold til Absalon, Esbern Snare, Anders Su 
neson, Marsk Stig, Jakob Erlandsen og Jens Grand 
o. fl. - Det faar nu staa ved sit Værd; men een Ting 
er ganske sikkert, at kongelig Rentemester Christen 
Hvid, død 1536, er Søn af Peder Hvid fra Holstebro 
og Dattersøn af den adelige Borgmester Jens Blaa 
bjerg, og at de hører til Hvidslægten i Trabjerg. At 
der er stor Sandsynlighed for, at Hvidslægten i Tra 
bjerg, fra ca. 1400-ca. 1600, og Hvidslægten i Vor 
god, ca. 1438-1655, hvoraf der endnu findes Efter 
kommere, er af den berømte Skjalm Hvides Slægt 
bygges paa følgende Grunde: 

1) Hvid Navnet er fælles. 
2) Paa den Tid Niels Andersen Hvid boede i Abild 

trup (c. 1522-1557) i Vorgod Sogn levede der i Na 
bosognet Assing en Præst ved Navn Christen Hvid 
(1533-1575), som i Viborg Præstehistorie siges at 
være af Ærkebiskop Absalons Slægt (Viborg Præsteh. 
N. 255). Det er ikke urimeligt at formode, at de to 
Mænd er af samme Slægt. 

3) Ovennævnte Niels Andersen Hvids Farbroder 
Magister Mads Hvid til Estvadgaard benævnes af 
Kong Christian d. 3. i kongelige Breve flere Gange 
for Mads Pors i Anledning af hans Strid med sin Hu 
strus Slægt (Gyldenstjerne). Se Samlinger til Jydsk 
Historie og Topografi, 9. Bind, 1. Hefte 1882, S. 64. 
- Naar Kongen kalder Magisteren for Mads Pors, 
kan det næppe forklares paa anden Maade, end at 
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dennes Moder har været en Pors, og at Kongen for 
særligt at hædre ham benævner ham med dette fine 
Slægtsnavn. Det var 'meget almindeligt, at en Mand 
tog Moderens Navn, hvis dette var finere end Fade 
rens. Forøvrigt boede Medlemmerne af Porselægten 
der paa Egnen. Saaledes nævnes en Adelsmand Jens 
Pors i Svenstrup i Sahl en Mils Vej fra Trabjerg om 
kring 1380, dette gør det yderligere sandsynligt, at 
Mads Pors's Moder hørte til denne Slægt. Om den 
adelige Porsslægt ved man, at den stammer fra 
Skjalm Hvides berømmelige Slægt. 

5) Christen Jepsen Hvid i Trabjerg (1464), Oldefar 
til ovennævnte Niels Andersen Hvid var gift med en 
Datter af Adelsmanden Poul Qvie i Kviesgaard i Fa 
bjerg Sogn. Dennes Moder, Inger Nielsdatter, var en 
Datter af Niels Jakobsen (Jepsen) Ridder til Eskjær 
(1402) og anses for at være en Gyldenstjerne, hvis 
Slægt ligeledes stammer fra Hvideslægten (Se Trap 
VIII, S. 142 og Trap VI Side 87). 

Vi gaar nu over til nærmere at omtale Hvidslægten 
i Trabjerg, Ejer af Herregaarden. 

IB HVID 
er født før 1390, han er den første kendte Mand af 
Hvidslægten i Trabjerg. Han boede der i første Halv 
del af l 400erne og er sandsynligvis født i Slutningen 
af 1300erne. 

Hvad Ib Hvids Hustru hed vides ikke; men man ved, 
at hun i Forening med sin Mand og Søn Christen 
skænkede Borbjerg Kirke en Jord, hvoraf der svare 
des i Afgift 1 Ørte Korn. 

CHRISTEN HVID, 
født før 1430, 

overtog Gaarden efter sin Fader Ib. 1464 træffes 
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Christen Ibsen Hvid som Sandemand i Hjerm Herred. 
Denne Stilling kan han ikke have faaet før sit 35. 
Aar, saa han maa være født før 1430. Hans Hustrus 
Navn er ukendt; men vi ved, det var en Søster til 
Adelsmanden Jes Quie, der fra 1476 til 1486 var Lens 
mand paa Riberhus. - Quiernes Vaaben fra 1399 er 
afbildet i dansk Adelsleksikon med to parallelle Bjæl 
ker i et Skjold. 

Christen Ibsen eller Jepsen var i mange Aar Sande 
mand; og som saadan træffes han Lørdagen før Pin 
sedag paa Hjerm Herredsting. 22 Aar derefter hører 
vi atter om Christen Ibsen. Den 28. April 1486 blev 
der afsagt Dom paa Hjerm Herredsting angaaende 
Vejrum Præstebords Ejendom. Blandt de Mænd, der 
er med til at udstede Domsdokumentet nævnes Chri 
sten Ibsen. 
6. Maj 1486 omtales Christen Ibsen igen vedrøren 

de et Sandemandstog paa Vejrum Præstebords Ejen 
dom. 

Christen Ibsen havde to Sønner: 
Christen Christensen, der boede i Skave i Borbjerg 
ogn. I et Brev af 25. April 1493 hedder det, at Chri 

sten Christensen i Skave og Jep Christensen i Tra 
bjerg kender sig ingen Del at have i Kviesgaar<l i Fa 
bjerg Sogn. 

I et andet Brev af 6. Maj 1493 omtales han vedrø 
rende en Arv, som han havde i Jes Quies Gods i Bøl 
ling Herred. 

1515 bekræftede Kongen i et Brev, at Christen 
Christensen i Skave og Jep Christensen i Trabjerg 
var i Besiddelse af Hogager og en bygt Gaard i Sten 
dis i Ryde Sogn. 

De to Brødre maa have haft Trabjerg i Fællesskab, 
ialt Fald en Tid, thi 1517 lod de begge læse Lavhævd 
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paa Trabjerggaard, Gaardsted og Bolsted med tillia 
gende Marker. 

JEP CHRISTENSEN HVID, 
født før 1450. 

Man ved ikke, naar han har overtaget Trabjerg ef 
ter sin Fader Christen lpsen; men den 26. April 1492 
træffer vi ham i Sale Kirke, hvor han er med til at af 
sige en Dom i Anledning af en Strid om noget Gods i 
Malt og Gørding Herred. Hans Meddomme1 e var 
Bisp Niels i Viborg, Væbner Peder Nielsen i Tim, Al 
bert Sk eel i Hegnet, Oluf Pedersen i Spøttrup, Erik 
Juul i Svenstrup Hovgaard, Ejler Thim i Galtrup, 
Christjern Hvas i Kaas, Jens Kaas i Volstrup, Peder 
Brokkentand i Lerbæk og Bønderne Nis Sale i Nit 
trup og Svenning Thygesen i Trandum. 

At vi træffer Jep Christensen som Meddommer 
blandt saa mange fornemme Adelsmænd viser, at han 
har været en betydelig og anset Mand. 

1515 bekræfter Kongen i et Brev, at Jep Christen 
sen og hans Broder Christen Christensen i Skave har 
Ejendomsret til Trabjerg, Hogager og den Gaard i 
tendis, der forhen har hørt under Stubberkloster. 

1517 møder vi Jep Christensen for sidste Gang, han 
kan da sammen med Broderen læse Lavhævd paa 
Trabjerg Gaardsted og Bolsted med tilliggende Mar 
ker. 

Under Grevefejden blev Jep Christensens Gods for 
brudt; men i Følge kgl. Brev af 1. Decbr. 1542 fik 
Mester Mads Ibsen Hvid, Sognepræst i Holstebro, 
Kongens Minde til, at Jep Christensens Arvinger 
maatte beholde deres Barnegods ligesaa frit og for 
samme Landgilde som før Fejden. 
Jep Christensen havde to Sønner: Mads Ibsen Hvid, 
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Præst i Holstebro 1543, tog Magistergraden i Witten 
berg, gift med Lene Gyldenstjerne - Datter af Adels 
manden Hr. Oluf Pedersen Gyldenstjerne til Estvad 
gaard og Fru Anna Rosenkrans. - Mads Hvid blev 
Ejer af Estvadgaard; men laa stadig i Strid med sin 
Hustrus Slægt. 

Den anden af Jep Christensens Sønner er Anders 
Jepsen Hvid, Ejer af Trabjerg og Abildtrup. 1510 fik 
Anders Hvid fra Vestervig Kloster forlenet 2 Gaarde 
i Borbjerg. Den ene af de Gaarde var Hedegaard. - 
Anders Hvid var af adelig Slægt, hvilket fremgaar af, 
at han 1543 blev takseret i Skat lig med andre adelige; 
men det kneb for ham med at hævde sig som adelig, 
han maatte stadig kæmpe derfor. Dette ses blandt an 
det af følgende: Anders Hvids Sønnedatter, Fru Karen 
Nielsdatter, der arvede Trabjerg efter ham, havde en 
Retssag med Fru Karen Munk til Staby Kærgaard, og 
under denne Retssag fremkom Fru Karen Munk med 
den Paastand, at Fru Karen Nielsdatter ikke var en 
Adelsperson; men dette blev modbevist ved en Lands 
tingsdorn af 2. Marts 1611, idet Fru Karen Munks egen 
Mand Peder Munk havde under en Gældssag imod 
Karen Nielsdatter overfor Rigens Ret erkendt hende 
for en Adelsperson. 

1611 stævnedes Karen Nielsdatter af Lensmanden 
paa Lundenæs for et Bænkebrev - Dokument uden 
retslig Medvirkning - som hun havde udgivet ved 
rørende nogle Enge. Lensmanden mente at kunne be 
vise, at Karen Nielsdatter ikke var af Adelstand, men 
at hendes Fader Niels Andersen og Farfar Anders 
Hvid var Bønder og deres Gods Bøndergods; men 
den gik ikke; thi af de fremførte Vidner fremgik det 
klart, at Fru Karen Nielsdatter var en Adelsperson. 

Det stod altsaa fast, at Anders Hvid var adelig. 
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Han sad inde med mange ansete Stillinger; han var 
saaledes Herredsfoged over Ginding Herred samt De 
lefoged under Lundenæs Slot. Maaske har hans Gif 
termaal med Fru Margrethe Quie, der var Enke efter 
Adelsmanden Jes Quie, som var Lensmand paa Riber 
hus fra 1476-1486 bidraget sin Del til Anseelsen. - 
Sønnen Niels Andersen Hvid blev Herredsfoged efter 
sin Fader i Ginding Herred; men det hlev ikke ret 
mange Aar, han overlevede Faderen. 1553 har han 
Haand, Hævd og havende Værge over Trabjerg; men 
allerede 1557 indtraf hans Død kort efter Faderens. 

I Følge Skiftet fik hans Datter, Fru Karen en Bro 
derlod af Farfaderen Anders Jepsens Gods. - Af 
Tingsvidne ses, at Fru Karen i 1711 har boet i Søn 
dergaard i Trabjerg. Fru Karen blev meget gammel 
og saa sine Børnebørnsbørn gifte. Disse Oplysninger 
om Herregaarden Trabjerg er hentede fra Arkivar 
0. Nielsen, Slægtsbogen Abildtrupgaard og dens Be 
boere. GI. d. Domme m. fl. Steder. - Paa den samme 
Jord er der nu 12 Gaarde og nogle og tyve Huse, og 
der, hvor der nu er gode veldyrkede Marker, laa den 
Gang store Skove og sure Engstrækninger. - 
Ved Handel, Mageskifte og paa anden Vis kom Tra 
bjerggaard under forskellige andre Herregaarde, og 
Jorderne blev fæstede bort til Bønder, der ved den 
store Jordudstykning i det attende Aarhundrede og 
Begyndelsen af det nittende købte deres Ejendomme 
fra Herregaardene, hvilket vil blive nærmere omtalt 
under de gamle Slægtsgaarde. 

TRABJERGGAARD 
var før 1803 Fæstegaard til Rydhauge. Da den 
store Udstykning paa Hovedgaardene kom 1803, 
købte en Mængde Fæstere deres Gaarde, saaledes og- 
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saa Fæsteren Mads Laursen. Købekontrakten paa 
Gaarden Jyder saaledes: 

Jeg Stiftamtmand Schestedt sælger til Mads Laur 
sen og hans Arvinger denne tilfæstede og mig tilhø 
rende Gaard i Trabjerg By udi Borbjerg Sogn. Caar 
dens Hartkorn er 5 Td. 2 Skjæpper 2 Fjerdingkar, si 
ger Fem Tønder Tre Skjæpper To Fjerdingkar, med 
al dens Tilliggende og Tilhørende i Følge den i Tra 
bjerg Anno 1796 posterede Udskiftning for Købesum 
ma 1500 Rbd. siger Et Tusinde Fem Hundrede Rigs 
daler dansk Kurant. 

Købesummen Femten Hundrede Rigsdaler erlægges 
saaledes, at straks efter at denne Kontrakt er under 
skrevet Kontant og en sort Hoppe iberegnet 150 Rbd., 
mens de 1350 Rbd. med et Aars Rente 4 pro Conto 
inden 16. Juni enten paa Rydhauge eller i Viborg til 
iælgeren eller, hvem han til Modtageren bestemmer. 
Gaarden og dens Ejendomme staar for Kjøberens 

Regning og Risiko, mens alle kongelige Skatter og 
verdslige Udgifter erlægges paa Rydhauge Skriver 
stue indtil dette Aars Udgang. 

Gaarden maa ingensinde afhændes til at klornplet 
tere nogen Sædegaard ejheller til at gøre Hoveri. 

Gaarden lader Køberen straks i den almindelige 
Brandkasse for Landet forsikre. 
Jeg Mads Laursen, Fæster, tilstaar for mig og Ar 

vinger at have indgaaet forbemeldte Contract i et og 
alt og lover og tilforpligter mig og Arvinger at ud 
betale Sælgeren og Arvinger til de i denne Contract 
bestemte Tider den accorderede Kjøbesumma 1500 
Rbd., siger et Tusinde og fem Hundrede Rigsdaler 
Kurant til de her bestemte Tider og Steder. - Og til 
Bekræftelse have vi denne Kontract egenhændig un- 
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derskrevet og forseglet og formaaet tvende Vitter 
ligsvidner med os at underskrive og forsegle. 

Rydhauge, den 3. Maj 1803. 

M. Schestedt. Mads Laursen. 
Til Vitterlighed efter Begæring: 
S. A. Frost. H. J. Skou. 

Og da nu bemeldte Mads Laursen haver fyldest 
gjort mig for den accorderede Købesum 1500 Rbd., 
siger et Tusinde og fem Hundrede Rigsdaler, saa til 
skjøder jeg ham og hans Arvinger herved fra mig og 
mine Arvinger bemeldte hans paaboende Gaard i Tra 
bjerg By, Borbjerg Sogn, Hjerm Herred og Ringkjø 
bing Amt - staaende for Ager og Eng i Hartkorn 
fem Tønder tre Skjæpper to Fjerdingkar med derpaa 
værende Bygninger, Besætning og øvrigt tilhørende, 
alt i Overensstemmelse med Købe-Kontrakten og saa 
ledes, som jeg den selv have ejet, intet i nogen Maa 
de undtagen. - Saa lover og tilforpligter jeg mig og 
mine Arvinger og hjemler ham det solgte fra hver 
Mands Tiltale, og skulde noget hannem ved Lov for 
medelst min Konfirmerelse Jorden formindske, da 
igjen at erstatte ham samme i Forhold til Købesum 
men. 
Til Bekræftelse under min Haand og Segl. 

Rydhauge, den 16. Juni 1803. 
N. Schestedt. 

Efter Mads Laursens Død hensad hans Enke Maren 
Nicolajsdatter i uskiftet Bo indtil 1841, da hun solgte 
Gaarden til sin Søn Nicolaj Madsen for en Købesum 
af 1000 Rbd. rede Sølv samt Aftægt til sig paa Livs 
tid, hvilken Aftægt var ansat efter 5 Aars Gennem- 



156 C. MØLLER: 

snit til en Værdi af 350 Rbd. rede Sølv. - Til Laug 
værge havde Maren Nicolajsdatter Gaardejer Chri 
sten Madsen i Brødbæk. - Med Gaarden fulgte alt 
Ind- og Udbo af Levende og Dødt, intet i nogen næv 
neværdig Maade undtagen, alt ligesom samme nu er 
og forefindes. 

Derefter tilføjes følgende: Da jeg nu for Købesum 
men er bleven fyldestgjort og Købesummen desuden 
har meddelt mig lovlig Kontrakt for den mig tilkom 
mende Aftægt og saaledes i det hele opfyldt Hande 
lens Betingelser, saa skal de anførte faste og løse 
Ejendomme tilhøre Køberen og Arvinger med samme 
Herligheder og Rettigheder, Forpligtelser og Byrder, 
som jeg har været Ejer deraf, hvorfor jeg forpligter 
mig til at hjemle Køberen det solgte efter Loven. 
Til Bekræftelse udstedes dette Skjøde under min 

og Laugværges Underskrifter i Vidners Overværelse. 

Trabjerg By i Borbjerg Sogn, den 1. Okober 1841. 

Til Vitterlighed: 
H. J. Schou. C. S. Damgaard. 

Maren Nicolajsdatter, 
m. f. Pen. 

NICOLAI MADSEN, 
der fik Trabjerggaard efter sine Forældre er en af de 
Mænd i Borbjerg Sogn, hvis Navn man atter og atter 
støder paa i de gamle Skrifter over Borbjerg Sogn. 
Han hørte til de Mennesker, man kunde stole paa, og 
saa havde han den lykkelige Evne, at han kunde frem 
sætte, hvad han følte og tænkte for andre, saa de 
kunde forstaa ham, hvilket bidrog til, at Sognefolke 
ne gerne saa Nicolai Madsen valgt ind til de forskel- 
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lige Anliggender i Sognet: Sogneraad, Kirkeværge, 
Skolekommission. 

Allerede kort efter, at han havde købt Trabjerg 
gaard blev han valgt ind i Sogneraadet og sad saa i 
en lang Aarrække sammen med de da kendte Mænd: 

A. Damgaard, Mads Laugesen, Nicolaj Madsen, Jo 
hannes Toft, Peder Jensen, Poul Fleng, Gravers Pe 
dersen, Niels Chr. Christensen, Søren Jensen. - 

I Aaret 1857 er han i Skolekommissionen og sad 
der i mange Aar. - Han var altid i Virksomhed, han 
kunde lave næsten alting selv - kan godt være, det 
ikke altid var saa fikst, som det burde, men det 
brød Nicolaj Madsen sig ikke om, han var opdraget i 
Arbejdsomhed, Nøjsomhed og i gammeldags Guds 
frygt. - I disse 3 Ting var han opvokset, og i disse 
tre Ting levede han sit Liv; og med Troen paa, at Gud 
vilde tage ham naadig hjem, døde han, hvilket ogsaa 
een af hans gamle Venner udtalte ved hans Baare. 
Denne gamle Ven var Severin Vejrsø, forh. Lærer, og 
hans Ord lød som følger: »Den Mand, hvis afsjælede 
Legeme hviler i denne Kiste, var min bedste Barn 
doms, Ungdoms og Manddoms Ven - og jeg kan 
godt sige Alderdoms Ven. Skønt vore Veje i Rummet 
faldt paa Steder langt fra hinanden, saa tabte vi al 
drig hinanden af Tankerne, thi saa ofte jeg kom til 
min Fødeegn, var det Sted, jeg søgte næst efter mit 
Barndomshjem - altid »Lajs« Gaard. Her havde vi 
mange og opbyggelige Samtaler med hinanden. Ved 
een af de sidste, da vi sad og talte, sagde han til mig: 
»Hør Severin! A vil gøre dig et Forslag: Den af os, 
der lever længst, skal følge den hen, der dør først af 
os. Du kan da finde til Trabjerg, og A kan ogsaa fin 
de til Aarhus.« Jeg gik ind paa Forslaget, og det er 
det Løfte, jeg indfrier i Dag. Jeg havde ventet Brev 
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fra min Ven til Nytaar, i Stedet for kom der Bud om. 
at han var død. - Et Digt Steen Blicher skrev for 50 
Aar siden over en afdød Ven, faldt mig levende ind, 
og jeg kom til at hulkgræde. Digtet begynder saa 
ledes: 

Farvel, min Ven! nu ogsaa du gik bort, 
du som de andre lader mig tilbage. 
Nu tykkes mig først ret, vort Liv er kort; 
det hele kun en liden Slump af Dage. 

Jeg takker min kære afdøde Ven for det Venskab, 
han har vist mig, og hvorpaa jeg altid har sat stor 
Pris, og der er mange, der skylder den Mand Tak for 
hans Tjenstagtighed og Hjælpsomhed, hvortil han 
altid var rede. 

Han var en i aandelig Henseende vel begavet Mand, 
i timelig Henseende en velhavende Mand, havde et 
lykkeligt Hjem, en god Hustru, velbegavede og vel 
artede Børn. Et godt Navn og Rygte, Navnet »Laj i 
Trabjerg« havde en god Klang ikke alene 1 det store 
Borbjerg Sogn, men ogsaa i en langt videre Kreds. - 
Alt dette var tilvisse gode Gaver fra Vorherre; men 
hvad, der var endnu bedre, var, at han var tilfreds og 
skønnede paa Guds gode Gaver, og uagtet sit Livs 
travle Færden, saa glemte han aldrig at have sine 
Tanker henvendt paa sit himmelske Fædreland, og i 
Troen paa Guds forbarmende Naade døde han. Jeg 
vil nævne nogle faa Linjer af en gammel Gravskrift: 

»Du drog til Himlens Herlighed 
at nyde Juleglæde, 
din Nytaarsgave var bered', 
hvor Engle have Sæde.« 

Vi haaber ogsaa engang at indgaa til evig Jule 
glæde og finde vor afdøde Ven der, hvor ingen Ad- 
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skillelse mer finder Sted blandt dem, der elske hin 
anden. Dertil hjælpe os Gud for Jesu Kristi Skyld.« 

Gaarden gik i Arv til een af Sønnerne Mads Nico 
lajsen, der lod den gamle Gaard opbygge og fik den 
sat i god Kultur. - Paa en Del af Ejendommen har 
Mads Nicolajsen bygget en ny Gaard, hvor han nu 
bor. - En Broder til Mads Nicolajsen er Maskinhand 
ler i Holstebro og har en stor Virksomhed der. - 
En anden Broder, der havde en Gaard i Nærheden af 
Fødegaarden, er død for mange Aar siden, og en Sø 
ster døde i Julen 1926. 

MELDGAARD 
i Trabjerg hører til de gamle Slægtsgaarde i Sognet. 
5 Slægtsled kan man følge tilbage paa denne Gaard. 
Den første var den kendte Jens Eriksen. En ikke helt 
almindelig Skæbne har denne Mand haft. Sognets 
Præst, Magister Mikael Nielsen Schmidt, - Forfatte 
ren til Salmerne 192 og 494 i vor Salmebog - ud 
talte følgende ved hans Jordefærd I. Marts 1835. 
Teksten til Ligtalen var de Ord af Paulus: ».Jeg 

glemmer, hvad der er bagved og rækker efter det, 
der er foran mig, idet jeg følger Maalet for at op 
naa det Klenodie, som hører til Guds Kald heroven 
fra i Kristus Jesus.« - Efterat have uddybet, hvad 
der er Guds Kald til enhver Kristensjæl, der vil være 
Kristi Efterfølger, vendte den lærde Magister sig til 
den afdødes Slægtninge og Venner med følgende Ord: 
»Vi vende nu vore Tanker hen til den Mand, hv is Lig 
i Dag er nedsænket i Gravens Gemme. Naar vi gen 
kalde i Erindringen hans Levnet, saaledes som det ny 
lig blev oplæst - det var Skik og Brug i de Dage, at 
den afdødes Levnet oplæstes for Følget paa Prædike 
stolen - kunne vi ikke andet end agte ham som en 
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Kristen, der gennemgik ikke faa Prøvelser; men dog 
holdt fast i Troen paa det usynlige. - I en umyndig 
Alder berøvede Døden ham baade Fader og Moder, 
og med 10 Sletdaler, den eneste Arv, han modtog ef 
ter dem, stod han nu ene i Verden uden anden Raad 
giver end Fremmede. Da kaldte Kongens Bud Lan 
dets Sønner under Standarten, han maatte lyde dette 
Bud, og i 11 Aar havde han ej set det fædrene Hjem, 
men færdedes iblandt Fremmede i fjerne Egne, om 
ringet af de Fristelser, der ved slige Lejligheder ej 
plejer at udeblive. Saaledes var han i sin Barndom 
og Manddom overladt til sig selv; men Gud vejledte 
ham i de fjerne Egne, og hans Kald lød til ham og 
vedblev at lyde, og han hørte den hellige Stemme. Det 
er i Ungdommen, Grundvolden skal lægges til det, et 
Menneske siden skal blive; men hvor forunderligt, at 
denne Mand, der tidligt havde mistet sine Vejledere, 
og hvis Ungdom henrandt i Verdens Tummel, desuag 
tet blev een af Slægtens hæderligste Mænd. - Han 
havde Guds Kald stadig for Øje, og det holdt ham 
oppe, og da hans Arm blev svag, og han nedlagde sin 
jordiske Syssel, da kunde han sige med Paulus: Jeg 
glemmer, hvad der er bagved og rækker efter Kle 
nodiet, som hører til Guds Kald i Kristus Jesus. - 
Han havde været et Arbejdets Menneske, der med 
Paulus kunde sige: »Disse Hænder har tjent for min 
Nødtørft,« og mine Børn har jeg gerne villet lære det 
samme, og jeg har bedet for dem og alle mine kære, 
at vi engang maatte samles der, hvor Glæden for 
evigt har hjemme. - Han saaede i Kærlighed, og 
derfor høstede han det samme.« 

Magisteren fortsatte videre: »Jeg saa Sønnens rø 
rende Kærlighed overfor sin Fader og Sørmehustruen, 
som plejede ham mildt med en Omhu, som om det 
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havde været hendes egen Fader. Jeg saa Oldingens 
halvbrustne Blik fæste sig paa jer for ligesom at ned 
kalde Himlens Velsignelse over jer, for hvad I gjorde 
mod ham. - I elskede ham, fordi han havde elsket 
jer først. Hans Kærlighed skal minde jer tit om Guds 
Kald i Kristo Jesu, den skal møde eder, naar Klenodiet 
rækkes de troende. Amen!« 

Hans Sønnesøn Jens Meldgaard har fortalt, at han 
som lille Dreng - 5 Aar - laa hos sin Bedstefader 
Jens Eriksen den Nat, han døde, og at han ikke vilde 
op fra ham, men holdt fast i den døde Bedstefaders 
Arm. 

Sønnen Jens Jensen, almindelig kaldet »gamle Jens 
Meldgaard«, var en stille, flittig og arbejdsom Mand. 
Han Hustru var fra Neder Telling i Hjerm. - Gamle 
Jens Meldgaard døde 1870, og Gaarden gik nu over 
til hans Søn Jens Jensen Meldgaard. - Han havde 
med mange Ting at gøre i Sognet. I flere Aar Kirke 
værge, i Skolekommissionen, og i en lang Aarrække 
Formand for Sparekassen i Borbjerg. - Han var me 
get vittig, og tit var der en Skjemt i hans Tale. Hvor 
Jens Meldgaard var Gæst, kedede man sig ikke. - 
Han talte lige ud, uden at bryde sig om, enten det 
behagede eller ikke. 
Jens Meldgaard og Hustru Ane Margrethe Chri 

stensdatter, der var født i Hjerm, levede i mange Aar 
i Meldgaard, efterat Gaarden var overdraget til Søn 
nen Anders Jensen Meldgaard. 1917 døde Jens Meld 
gaard. 

Anders Meldgaard havde - inden han fik Fødegaar 
den - været ude hos dygtige Landmænd, saa han 
tog fat med Energi og Indsigt og drev den op og for 
bedrede den paa mange Omraader. - Han har nu 
overdraget Gaarden til sin Søn Jens Meldgaard, og 

Il 
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har et mindre Landbrug selv. Han er en megel flittig 
og arbejdsom Mand, som Sognet har taget i Brug til 
mange Ting. I flere Aar Kirkeværge, i Skolekommis 
sionen, i en lang Aarrække i Sogneraadet, og flere 
Aar dets Formand, Direktør for Sparekassen, som 
han leder endnu. Det er femte Slægtsled, der nu er 
paa Gaarden Meldgaard. 

SØNDERGAARD, 
i Trabjerg, Borbjerg Sogn, hører til de gamle Gaarde 
i Sognet og har i over 100 Aar været i samme Slægts 
eje enten paa Mands- eller Kvindesiden. I Følge gam 
melt Skøde fra Søndergaard og Aftægtskontrakt fra 
samme samt fra Slægtsbogen »Knud Stephensens Ef 
terkommere« oplyses følgende: »Underskrevne Inger 
Jensdatter, Enke efter afdøde Gaardmand Hans 
Stephensen af Trabjerg, Borbjerg Sogn, med Lav 
værge tilstaar herved, at ligesom min afdøde Mand 
under 18. Februari sidst uden foregaaende Købekon 
trakt har solgt og afhændet, saaledes er jeg til Han 
delens Fuldbyrdelse forpligtet at skøde og overdrage, 
ligesom jeg hermed skøder og overdrager i Henhold 
til den mig under 20. Juli sidst forundte Bevilling til 
at hensidde i uskiftet Bo, til min Svigersøn Christen 
Jensen af Sevel, den min afdøde Mand ved Testa 
mente af 7. November 1825, tinglæst 30. April 1830, 
og Skødet af 25. Juni 1833, tinglæst 2. August s. A., 
samt tvende rnagetskøder af 1. Juli 1851, tinglæst 15. 
Juli s. A. samlede Gaard Matr. Nr. 1 Trabjerg By, 
Borbjerg Sogn, med paastaaende Bygninger og til 
liggende Ejendomme anførte til nyt Matr. Hartkorn 
4 Td. 2 Skp. 1-1 Alb., hvorunder er indbefattet Parcel 
lerne Nr. 90 v 11 af Store Hesel Ejendom i Borbjerg 
Sogn og de fra Anders Sørensens og Jens Justesens 
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Gaarde magelagte Jorder med Anpart af Borbjerg 
Sogne Konge-Korn og Kirke-Tiende, Qvægtiende ef 
ter gammelt Hartkorn 4 Tdr. 3 Skp. 3 Fdk. 2 Alb. 

1) Køberen, som Bruger har taget Ejendommen 
i Besiddelse, svarer og udreder deraf alle Skatter og 
Afgifter uden Undtagelse, samt overtager og forren 
ter Heftelsen til Nationalbanken forsaavidt den ej er 
indfriet. 

2) Køberen udreder til mig den Aftægt, jeg ved 
Kontrakt af Dags Dato har betinget mig, hvilken Af 
tægt for 5 Aar er anslaaet til 193 Rbd. rede Sølv. 
Foruden denne Aftægt udgør den akkorderede Kø 

besum 2400 er To Tusinde Fire Hundrede Rigsda 
ler Rigsmønt, som er mig betalt, hvorfor de nævnte 
Ejendomme er ham solgte, og skal Køberen og Ar 
vinger som hans og deres lovlige Ejendom med de 
samme Herligheder og Rettigheder, Pligter og Byr 
der, som de have været min afdøde Mands og mig 
tilhørende, og er jeg pligtig at hjemle det solgte efter 
Loven. 

Nærværende Skøde, som uden Varsel kan tinglæses, 
bekræftes med min Lauværges Underskrift og vidne 
fast. 
Trabjerg, Borbjerg Sogn, den 9. December 1855. 

Inger Jensdatter, 
med ført Pen. 

Lau værge: 
Jens Meldgaard. 

Hans Stephensen, født 1802 i Abildgaard i Tran 
dum, gift med Inger Jensdatter, født 1792 i Sønder 
gaard i Trabjerg. Deres Datter Mette Marie Hansen, 
født 1832 i Søndergaard, blev 17. Oktober 1852 gift 

li* 
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med Christen Jensen; de første 4 Aar efter deres 
Giftermaal havde de Sevel Kro, som de ejede og drev: 
men da Hans Stephensen døde, overtog de Sønder 
gaard. Christen Jensen eller som han almindeligst 
blev kaldt Christen Søndergaard havde megen Inter 
esse for Havebrug og Plantning. Ved hans Ankomst 
til Gaarden var der kun et Frugttræ, et Blommetræ; 
men det varede ikke længe, før han fik en stor Have 
anlagt med mange Frugttræer og Frugtbuske, navn 
lig Stikkelsbærbuske, og sidst i 1870erne stod der 
ved Gaarden en dejlig Have, der var en Pryd i den 
træfattige Egn. Det var et gæstfrit Sted, Sønder 
gaard, at komme til. Baade Chr. Søndergaard og Hu 
stru forstod begge at være underholdende for deres 
Gæster, hvad enten det var gamle eller unge. Da de 
res Børn voksede til, samledes Ungdommen fra nær 
og fjern til fornøjeligt Samvær, og tit fik de unge i 
Søndergaard en lille »Svingom.« Naar Stikkelsbærre 
ne var modne, var der gerne en saakaldt »Stikkels 
bærsøndag«, hvor Naboer, Slægt og Venner samledes 
og plyndrede Buskene for bagefter at faa en Dans til 
Harmonikaens muntre Toner enten paa de grønne 
Agre eller, i ugunstigt Vejr, inde i Laden. Chr. Sønder 
gaard havde en ypperlig Evne til at fremstille en 
Ting, særlig var han glimrende til at skildre sine Op 
levelser fra Krigsaarene i 48. I 1846 kom han ind som 
Soldat, og efter aftjent Værnepligt blev han hjem 
sendt i 1847; men ved Krigens Udbrud i 48 blev han 
indkaldt og deltog sammen med Broderen Niels Chri 
stian Moesgaard i hele Felttoget og var med baade 
ved Dybbøl og Fredericia. 

Chr. Søndergaard og Hustru var sjældne godgø 
rende Mennesker. De fattige og trængende gik ikke 
forgæves til dem om Hjælp. - Han døde 1884 og 
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hans Hustru 1899. - Af deres 6 Børn, fire Sønner og 
to Døtre, blev det den yngste af Døtrene, Maren Chri 
stensen Søndergaard, der fik Gaarden, idet de andre 
var bosatte andetsteds. Maren Søndergaard, født 1865 
blev 1888, den 23. November, gift med Landmand 
Laust Klemmerisen i Trabjerg, der endnu bor der. - 
Uden særlig Uddannelse har den nuværende Ejer af 
Søndergaard f orstaaet ikke blot at drive Gaarden som 
een af de veldrevne Gaarde i Sognet, men han har 
i mange Aar været Sogneraadsformand, Næstformand 
i Menighedsraadet, Kreditforeningsrepræsentant m. 
m., og sidder inde med sit Sogns fulde Tillid og Ag 
telse. 

BJERREGAARD 
ligger ved Trabjerg Mølle paa et af de højeste Punk 
ter i Sognet. Man har derfra en storslaaet Udsigt ikke 
blot over det meste af Borbjerg; men ogsaa de om 
liggende Sogne. Denne gamle Gaard har været i 
Slægtseje fra 1688. - Lærer Bjerregaard, Køben 
havn, har ført Slægten op fra den Tid, og den ser saa 
ledes ud: 

»Bjerregaardslægten stammer fra en Mand i Hag 
ager ved Navn Jakob Nielsen Thyboe. I Følge Lunde 
næs Amts Matrikelbog af 1688 sidder Jakob Nielsen 
Thyboe som Fæster paa en Halvgaard i Hogager. 

Stamtavlen ser saaledes ud: 

1) Jakob Nielsen Thyboe (Fødsels- og Dødsdag vi 
des ikke). 

2) Niels Jakobsen, f. 1674 (Dødsdag ubekendt). 
3) Mads Nielsen Trabjerg, f. 1711, d. 1776, gift med 

Kirsten Jensdatter, Saustrup. 
4) Niels Madsen, f. 1756, d. 1831, gift med Maren 

Pedersdatter af Bisgaard. 
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5) Mads Nielsen (Bjerregaard), f. l 784, Dødsdag 
ubekendt, gift med Kirsten Jensdatter, Meldgaard. 

6) Jens Madsen, Bjerregaard, f. 1830, d. 1882; gift 
med Kirsten. 

7) Niels Madsen, Bjerregaard, gift med Andrea. 

Bjerregaard 

Een af de bekendteste af Slægten er uden Tvivl 
Mads Nielsen Bjerregaard. Hans Historie er ikke helt 
almindelig, hvorfor den i store Træk meddeles: Mads 
Nielsen (som Soldat kaldt Trabjerg) blev Rekrut d. 
19. Septbr. 1805 ved Prins Christians Regiment. Den 
20. November s. A. afmarscherede Regimentet fra Kø 
benhavn over Sjælland, Fyn og gennem Sønderjyl 
land til Kiel, hvor det ankom l. Januar 1806. Regi 
mentet Jaa i Holsten til 29. Oktober 1807, da det over 
Femern, Lolland, Falster og Sjælland tog til Køben 
havn, hvortil det naaede d. 20. Novbr. 1807. Her gjor 
de Mads Nielsen Trabjerg (Bjerregaardnavnet blev 
først anvendt adskillige Aar senere) Tjeneste, til han 
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blev hjemsendt d. 4. Juli 1813. Fra I. Juni 1808 til 4. 
Juli 1813 har han været »Frimand 8 Gange«. Han 
havde da Plads 3 Gange i Humlebæk i Høsttiden, 2 
Gange paa Lolland i Tærsketiden og 3 Gange i Kø 
benhavn. At være Frimand d. v. s. at have Lov til at 
tage Tjeneste, hvor man helst vilde, og hvor der var 
mest at fortjene. Deres Soldaterløn vandrede saa i 
Kongens Kasse. - Det var jo en nem Maade for 
Kronprinsen, naar han manglede Penge til Fester el 
ler i anden Anledning, at forespørge Kompagniet, 
hvem der ønskede at være »Frimænd«. De, der meldte 
sig, tog saa Plads paa Landet eller i Byen 1 een, to el 
ler tre Maaneder. - I de 8 Aar Mads Nielsen Trabjerg 
var i Tjenesten, har han været permitteret eeu Gang 
til sit Hjem, nemlig i 1812. Han skal i sin lange Solda 
tertid have været forlovet med sin senere Hustru Kir 
sten Jensdatter fra Meldgaard i Trabjerg, Datter af 
Jens Eriksen, som blev begravet 1. Marts 1835. 

I den Tid, Mads Nielsen Trabjerg var i Tjenesten, 
nedskrev han Salmer, Evangelier med meget mere i 
en lille Bog, han altid havde hos sig. Det meste er paa 
Tysk. 
Jens Madsen, Bjerregaard, der var født 1830 og 

overtog Gaarden efter Mads Nielsen Trabjerg var en 
meget tjenstvillig og godgørende Mand. Hans Enke 
lever endnu og er op imod 100 Aar. Hun er hos Søn 
nen Niels Madsen Bjerregaard og har det godt hos 
disse Mennesker, der saa ømt og kærligt plejer og 
passer hende. Niels Bjerregaard har sat Gaarden godt 
op, og faaet den i god Stil og Kultur. 

HESELAA 
har i sin Tid hørt til Godset Kyndeseje, der er beskre 
vet under Store Hedegaard. Ved Gaarden ses endnu 
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Dæmningerne til en Mølle, der i Valdemars Joi debog 
1231 nævnes som Hesle Mølle, og som tilhørte Konge 
familien. 1259 skænkede Erik Glipping Møllen til Ribe 
Domkapitel. - 1547 tilhørte den Tvis Kloster. - 
Heselaa er en gammel Slægtsgaard, det er tredje 

Dæmningen ved Anen og Sledel, hvor Heste Mølle har staaet 

Slægtled, der ejer den. Det er nok den Gaard i Sog 
net, der har den største Udstrækning, ca. 1000 Tdr. 
Land. Den nuværende Ejers Fader blev engang spurgt 
0111, hvormeget Jord, der var til Gaarden. Hertil sva 
rede den stilfærdige Peder Heselaa: »Æ Mark go'r 
saa laant, som do ka si'e«. - Pe Lo, som han gerne 
blev kaldt, havde meget at sige paa denne Kant af 
Sognet. I mange Aar sad han i Sogneraadet, valgt 
Gang efter Gang. Han sagde ikke meget, før alle de 
andre ve I talende Sogneraadsmedlemmer var færdige, 
imens havde han saa opdaget alle svage Steder ved 
deres Forslag, og med en haard Kritik deraf, frem 
kom han saa med sit Syn derpaa, og derved blev det 
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gerne. - Han var sindig, men en meget klog Mand, 
og han havde altid rammende Svar til Raadighed. - 
Naar han stod ved sine Kreaturer paa Efteraarsmar 
kederne i Holstebro, og der kom Købere til dem, plej 
ede han, naar der var 
forlangt, at staa som 
om han slet ikke brød 
sig om at sælge, ind 
til der af Køberne var 
lagt saa meget til, at 
han syntes, det var ri 
geligt. • Kom mæ di 
Haa'eri-, sagde han, 
og saa var Handelen 
sluttet. 1908 overtog 
den ældste Søn Gaar 
den, som han har end 
nu, og sørgede om 
sorgsfuld for sine gam 
le Forældre til deres 
Død. Gaarden har i en 
lang Aarrække været Peder Heselan og Hustru Karen 

Fæstegaard til Ausumgaard i Vejrurn ; men nu er den 
Selvejergaard. Det er den Gaard i Sognet, der har den 
bedste Jagt af Harer, Høns og Urfugle. 

Den Dæmning tæt ved Gaarden, hvor Møllen har 
staaet, ses der endnu Stykker af. Af og til kommer et 
og andet fra Møllehuset frem. Der er flere Gange fun 
det Egepæle paa l Alens Tykkelse, Pæle, som Mølle 
huset har hvilet paa. Over 100 Veje straaler fra denne 
Dæmning sydpaa, saa man vil forstaa, at i gamle Da 
ge har det været et søgt Sted. - Billedet viser Stedet, 
hvor Møllen har staaet. -- Desuden vil man af et an 
det Billede se, hvorledes Heselaa nu ser ud, og ende- 



170 C. MØLLER: 

lig ser man Billedet af den kendte og meget omtalte 
Bonde Pe Lo og Hustru Karen. Ved en festlig Lejlig 
hed i Heselaa skrev Lærer Larsen Straasø en Sang 
over Heselaa. Denne Sang medfølger, da den er et 
Blad af Gaardens Saga. 

H es e I a a. 
Et Blad af Gaardens Saga. 

Mel.: Jeg ved, hvor der findes en Have saa skøn. 
Mod Syd udi Borbjerg ligger en Gaard, 
har ligget der flere Hundrede Aar, 
den ligger saa dejlig ved Eng og ved Aa, 
og Navnet har været og er Heselaa. 

Fra Hesel, hvor fordum var Grave og Vold 
med Herremandsvælde og med Sværd og med Skjold, 
er Gaarden jo sikkerligt fordum skilt fra -; 
ja, tænk hvilken Forskel paa Nutid og da. - 

Om Gaarden og Slægterne Aar efter Aar 
kun lidt i Historiens Ordbøger staar; 
men Tiderne randt som den rindende Aa, 
ved hvilken den trygt i Aarhundreder laa. 

Til Heselaa hørte et stort Areal, 
- ja langt over Tusinde Tønder i Tal, - 
og mangen et Sogn i vort Fædreland 
i Størrelse slet ikke klare sig kan. 

Men altid saa vældigt det hjalp Heselaa: 
de mange Læs Hø ved den rindende Aa; 
var Rugen og Havren paa Sandjorden smaat, 
var Engen og Lyngheden frugtbar og godt. 

I Foraar og Sommer især her er køn, 
naar Lyngen den blomstrer, naar Engen er grøn, 
med Frøernes Kvækleen, med Horsgumrnens Sang 
og Gøgens den lystige Kuk-Kuk i Vang. 

Saa kom Christen Nielsen fra Girnsing paa Stand, 
han saa sig omkring i det udstrakte Land, 
i Østergaard, Hogager fandt han en Brud, 
med hende det gik nok, - han regnede ud. 
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Og Christen og Ane tog kraftigen fat 
saa bredere, dybere Ploven blev sat; 
fem Sønner, to Døtre blev Stamtræets Skud, 
de hjalp med Bedriften -, drog senere ud. 

Og Niels, den ældste i Maabjerg slog Bo, 
men Pe'er blev derhjemme ved Gaarden saa tro, 
og Jens drog til Tvis, hvor han som Lærer kom frem, 
til Trabjerg kom Houmark og fandt sig et Hjem. 

Johannes han døde i Ungdommens Aar; 
til Hogager Else Marie hun g aar, 
Mariane til Haderup drog med Mads Fleng 
nær Haderis Aa og den dejlige Eng. 

Naa, Pe'er blev derhjemme og Gæld var hans Arv, 
han tog sig af Gaarden og Moderens Tarv; 
snart Karen fra Abildholt førte han hjem, 
og Lykke og Velstand der blomstrede frem. 

Han blev en af Sognets mest agtede Mænd, 
i Sogneraadsgruppen han tit gik i Spænd, 
han virked for Skole og ror Mejeri, 
for Landboforening, - var snart aldrig fri. 

Langt videre end Borbjerg Grænser mon g aa, 
man kendte og regned med Pe'er Heselaa; 
dog ej han forsømte Bedriften og Hjem, 
hans Børn hjalp saa godt, mens de voksede frem. 

Saa kom der en Tid de fra Reden fløj ud: 
til Sangstrup drog Ane som tredie Brud, 
mens Kreisten var tro mod den Fædrenejord 
blev Trine hjemført af Nygaard mod Nord. 

Ved samme Tid flyttede Kresten vel ud, - 
hans Formand, det var - som enhver ved - Pc'cr F11ur; 
endnu') færdes Else i Barndommens Hjem, 
sin Fader til Støtte paa Livsvejen frem. 

Johannes til Abildholt drog og slog Bo 
og flyttede senere til Holstebro; 
men Peder blev Købmand i Trabjerg og Bur, 
(og Ane hun tog baade ham og hans Uhr). 

1) Skrevet 1918. 
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Mens Tiderne skifted' og Aaringer randt, 
da Glæde og Sorg hertil Vejen og fandt, 
det sidste, da Døden saa isnende kom 
til Moder og Søn med saa kort Mellemrum.") 

Men Festdragten smykkede kønt Hesclaa 
December den tolvte,") da glade vi saa 
at Krejsten for Hogager Alter gik frem 
og førte som Brud sin Cecilie hjem. 

Navnet skrives I G88: Heszclaac. 

H es e I a a. 
Det var vistnok i 1820erne, at Kristen Nielsen korn 

fra Girnsing og fæstede Gaarden Heselaa, som da 
hørte under Ausurngaard. I hans Tid udskiltes nok 
Heselaahus. (Om det var Anders Kvisgaards gamle 
Hjem eller Mikkel Kr. Madsens mod Øst, ved jeg ikke. 
De er jo nok begge bleven kaldt for Heselaahus). 
Han blev gift med Ane Pedersdatter fra Østergaard i 
I-log-ager, en Søster til Laust Pedersen, der er født i 
Østergaard 22. Jan. l 805 og død 25. December 1880. 
Han var Fader til Jens Kr. Laursen - kaldet Kristian 
Østergaard, f. 1847, d. 1900, og Bedstefader til den 
nuværende Ejer Laust Laursen (Laust Østergaard). 
Imidlertid døde Kristen Nielsen, Heselaa, som yngre 
Mand ca. J 844, ved at f'aa - saa vidt huskes - 
et Gaaseben i Halsen, Sønnen Peder Christensen 
(Pe Heselaa) har jo den Gang været omkring 
Konfirmationsalderen, thi han er født 5. Juli 1831. 
Hans Moder Ane Pedersdatter døde i 1863, blev 
begravet i Borbjerg d. 30. Juli 1863. Peder Christen. 
sen havde da forlængst overtaget Gaarden, som var 
Fæstegaard, men han købte den fra Ausurngaard. 
Desværre husker Familien ej Købesummen. Han blev 
gift 13. Juni 1865 med Karen Kristensen fra Abildholt, 

2) 1912. ") 1913. 
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født i Søndergaard Hogager 22. Januar 1836 og Dat 
ter af Kristen Nielsen og Hustru Ane Katrine Jespers 
datter, som saa senere flyttede til Abildholt. Hun var 
den ældste af Børnene, thi Esper eller Jesper Abild 
halt er født 1838, og nys afdøde Christian Abildholt 
- før Hvam, var yngre end Jesper A., Karen i Heselaa 

Heselaa 

døde 5. Juli 1912, og Peer Heselaa døde - saavidt 
huskes - 12. Septbr. 1921, godt 90 Aar gl. Peder 
Christensen Heselaa's Broder Jens Kristensen (Jens 
Krensen kaldet) havde først et Hjem i Morre i Tvis. 
Senere flyttede han og Hustru til Heselaa Mari<. Han 
var i en Aarrække Vinterlærer i 0. Saugstrup, hvor 
Skolen holdtes i Gaardens Østerstue. De flyttede se 
nere til Mejrup Kirkeby, hvor Jens døde 1910. De hav 
de ingen Børn, men en Plejesøn Andreas Sørensen. 

Broderen Houmark Kristensen boede jo i Trabjerg. 
Jeg ved ej, hvorriaar han er død. 

STORE HESEL, 
7} Td. Hartkorn, udtales Hesel. I Engen tæt Østen 
for Store Hesel ses en firkantet Voldplads, ca. 90 
Alen i Øst og Vest og 85 Alen paa det andet Led. Da 
Pladsen for mange Aar siden blev udjævnet, fandt 
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man baade Kampesten og Stumper af røde Mursten. 
Omkring Pladsen er en Grøft, der altid er fuld af 
Vand, dels af Væld, dels af Tilløb. Engen deromkring 
er lav og staar om Vinteren fuld af Vand og kaldes 
Voldeng, medens den ved den Side, hvor der er Afløb, 
kaldes Broeng, ligesom Pladsen kaldes Volden. Tæt 
nordenfor Gaarden og lige ud for Indgangen til Vold 
stedet paa en meget ophøjet Plads har til for en Snes 
Aar siden staaet en meget gammel Ladebygning af 
Ege-Bindingsværk, hvis Suler var saa stærke, at de 
er brugt i den nuværende Gaards Udhuse. - Man 
fortæller, at Drost Peder skal have ejet Hesel, og at 
der under den gamle Borgplads findes dybe Kældre, 
og at der tit falder en Sten eller Murbrok ned, hvilket 
foraarsager en dump Lyd, saa man ikke kan holde 
Heste tøjrede syd for Voldstedet. Dette er dog kun 
stedlige Overleveringer. Derimod vides der, at Gaar 
den i 1638 i Indberetningen ikke nævnes som Herre 
gaard, men det siges, at salig Niels Kaas og Fru Do 
rethe Munk har boet der i nogen Tid. Disse Personer 
levede i Midten af det 16. Aarhundrede. De havde in 
gen Børn, saa Gaarden er antagelig solgt efter deres 
Død og nedlagt som Herregaard. Om førnævnte Niels 
Kaas til Hesel fortælles, at han 1559 dræbte Oluf Ryt 
ter til Kabbel, hvorfor hans Fader Mogens Kaas og 
Morbroder Jens Spend til Rammegaard tilbød Enken 
Guld, Sølv og Penninge i Bøde, hvilket Enken dog 
ikke vilde modtage i Følge Rosertvinges gamle Dom 
me. - Senere hen ses, at Gaarden har tilhørt en Chri 
stopher Spend og en Christen Spend, og at den da 
har været Herregaard. 1683 tilhørte Gaarden Knud 
Madsens Enke Maren Sørensdatter, hvis Søn Mads 
Knudsen Hesel var Præst i Hjerm. Paa nogle Stole 
døre i Kirken saa man i forrige Aarhundrede Vaaben- 
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mærker for Ejerne af Hesel; men de er forlængst 
borte. - Man fortæller om den sidste Herremand i 
Hesel, at han saaede Rug 2 Dage før Juleaften, og 
det var den bedste Rug, han avlede det Aar, men si 
den mislykkedes den Art Landbrug, og han gik fra 
Gaarden. - Mange forskellige Ejere har haft Caar 
den, de gamle Bygninger er nedbrændte og nye op 
førte i Stedet; men trods alt hviler der et sagnrigt 
Skær over den historiske Gaard. 

For nogle Aar siden slog Lynet ned og hele den 
gamle Caard gik op i Luer. En ny blev opført. - 4 
Slægtled har haft Store Hesel. 1) Peder Pedersen. 2) 
Søren Pedersen. 3) Laust Sørensen. 4) Søren Søren 
sen. Mange Ejere har haft den, siden Søren Sørensen 
afhændede den. Den nuværende Ejer er sydfra og 
har købt Gaarden for faa Aar siden. - I Udstrækning 
er den kun lille mod, hvad den var i salig Niels Kaas's 
Tid. Da gik Hesel Jorder sammen med Abildholts, og 
de to Herremænd Jakob Rostrup til Abildholt og 
Niels Kaas til Hesel har sikkert foretaget mange Jagt 
ture sammen paa de store Flader, der laa omkring 
deres Gaarde. 

Fra Store Hesel. 
Ejeren Chr. Andersen solgte Gaarden i 1827 til for 

nævnte Peder Pedersen, for hvem den gik til Tvangs 
auktion i 1835. Gaarden blev købt af Lærer Schou, 
Borbjerg, og en Mand fra Vejrum, der samme Aar 
solgte den til P. Pedersens Søn, Søren Pedersen, for 
400 Rigsdaler Sølv, Peder Pedersen døde 1837, 67 
Aar. Søren Pedersen døde paa Marken ved St. Hesel, 
efter at Sønnen Laust Sørensen havde faaet Gaarden 
1866. Han afstod Gaarden 1903 til Sønnen, Søren He- 
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se! Sørensen og døde 1917. Søren H. Sørensen 
solgte Gaarden 1910 til Johan Kristoffer Hesche eller 
byttede med !dum Vindmølle. Simon Sørensen fra Sal- 
1 ing ejede Gaarden i 1918, senere flere Ejere. 

ABILDHOLT. 
1683 var Abildholt en Gaard med 2 Bønder. Om 

Gaarden skrives i Indberetningen 1638: Æbildholt, 
hvor salig Jakob Rostrup nogen Tid har holdt Hus. 
Dette forholder sig rigtigt nok. Af Rigens Dombog 
for 17. Juni 1588 ses det, at Erik Lange stævnede Ja 
kob Rostrup for Gæld 1587. Erik Lange vidste nem 
lig ikke, at Rostrup havde anden Hovedgaard end 
Lergrav og havde derfor stævnet ham paa Hamme 
rum Herredsting; men siden havde Jakob Rostrup af 
hændet Lergrav. 
Jakob Rostrup var Søn af Hans Rostrup til Ro 

strup og Anne Høg og fik 18. November 1569 Bevil 
ling til at indløse Spøttrup fra Otte Krumpens Enke. 
Dette er Arkivar 0. Nielsens Optegnelser. - Saa 
svandt Aarene, Abildholt kom paa andre Hænder, nye 
Slægter kom til, indtil den tilsidst havnede i Esper 
Christensens Eje. - Denne Slægt har haft Gaarden 
ep imod 125-150 Aar. Den gamle 80-aarige Ane Dor 
the, der har været Hustru i Abildholt meddelle føl 
gende: 

Abildholt er en gammel Slægtsgaard, gaaet i Arv 
fra Fader til Søn, saalænge nogen kan mindes. Om 
een af de første, Esper Christensen og Hustru Karen 
Knudsdatter berettede Ane Dorthe, at de havde 3 
Døtre: Ane Cathrine, Mette Johanne og Johanne. Ane 
Cathrine blev gift med Christen Jensen fra Sønder 
gaard i Hogager, og de fik Gaarden Abildholt. Den 
næstældste blev gift med Lærer Christen Uglsø : 
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Ryde og Johanne med Gravers Viftrup i Hanbjerg. 
De havde en Tid Øster Abildholt; men kom senere til 
Hanbjerg. 

Christen Jensen, almindelig kaldt Christen Abild 
holt, og Ane Cathrine havde 3 Børn, to Sønner og en 
Datter. - Den ældste af Sønnerne, Jesper, opkaldt 
efter Bedstefaderen, fik Gaarden og blev gift med Ane 
Dorthe Andersen fra Søndergaard I Trabjerg. I dette 
Ægteskab var ingen Børn, hvorfor Gaarden gik over 
efter Jesper Abildholts Død til hans Søstersøn fra 
Heselaa. Søsteren Karen var gift med Peder Christen 
sen i Heselaa, og de havde flere Børn, vist 7 eller 8. - 
Den ældste af Sønnerne har Gaarden Heselaa. 

Den Søn fra Heselaa, der fik Abildholt, hed Johan 
nes Christensen. - Efter en Del Aars Forløb solgte 
han Gaarden til en fremmed. Den har nu været i man 
ge Ejeres Hænder siden. - Det er en ret god Gaard 
med en mægtig Udstrækning af Ager, Eng, Mose og 
Hede. Sagnet fortæller, at for mange Hundredaar si 
den, fik den daværende Ejer af Herremanden Lov til 
at faa saa megen Jord til Gaarden som to »Galte« 
kunde omvrøde i den Tid, Præsten Hr. Matz stod 
paa Prædikestolen. - Dette kunde snart have gaaet 
galt. De to Galte løb omkring og rodede i Jorden, 
det ene store Stykke blev omrodet efter det andet, 
saa havde der ikke gaaet Bud til Hr. Matz om at hol 
de inde med Talen og sige Amen, var hele Sognet 
blevet omrodet. - Det er derfra den megen Jord 
stammer, som Abildholt er i Besiddelse af. Mærkeligt 
nok er der Grøfter hist og her paa Marken, der vid 
ner om Galtenes Vrøden. 

Abildholts Glansperiode var nok i sal. Jakob Ro 
trups Tid. For ca. 30 Aar siden skrev Forfatteren 
Anders J. Eriksholm en Novelette kaldet: »Brudefær 

12 
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den paa Abildholt«. Denne Novelette er en digterisk 
Forklaring til Sagnet om den bjergtagne Brud ved 
Borbjerg Kirke. 

OVER KJELSMARK. 
Denne Gaard ligger meget højt, og man har derfra 

en vid Udsigt over mange Sogne: Ryde, Hanbjerg, 
Hjerm, Mejrup, Tvis, Hodsager for ikke at tale om 
tørste Delen af Borbjerg. I klart Vejr er der et smukt 
Syn ud over disse for største Delen frugtbare Egne, 
man skulde næsten tro, man befandt sig i Østjylland. 
Mange Turister og Fremmede, der kommer til Ste 
det siger, at det kuperede Terræn med høje Bakker 
og dybe Dale og Udsigt til Limfjorden og de omlig 
gende Søer samt de mange smaa Plantager og Rester 
af gammel Skov, er saa ægte -østjydsk Natur. 

Man kan følge Over Kjelsmark langt tilbage. 1585 
fik Peder Gyldenstjerne til Tim Skøde paa baade den 
og Neder Kjelsmark af Kronen, hvilke begge paa den 
Tid var Helgaarde. I de Tider har der sikkert været 
et godt Jagtterræn, hvilket ses af, at der i Lensregn 
skabet for 1634 tales om Vindfælder i Kilsrnark Skov, 
Kjelsmark kaldtes den Gang Kitsmark af Ordet »Kil«, 
der betyder en smal Vig, der gaar ind i Landet. 

I Begyndelsen af det nittende Aarhundrede kom 
Gaarden i den nuværende Slægts Eje. - Den saa da 
meget forsømt ud. Store Strækninger laa hen i Sum 
pe bevokset med Vidjer og al Slags Ukrudt. Rundt 
om i Lavningerne paa den høje Jord fandtes mange 
smaa Damme, der intet Afløb kunde finde. Skulde den 
Gaard faa Betydning og Værd, da maatte der en 
Mand med en utrættelig Energi og Arbejdskraft til, 
og det fik den ogsaa i den nuværende Ejers Fader, 
Jens Laursen, der er født i Trabjerg 11. August 1822 



BORBJERG SOGNS HISTORIE 179 

af Forældre Gaardmand Laurs Jensen og Hustru Ka 
ren Madsdatter af Kjelsmark; hjemmedøbt samme 
Dag og stadfæstet i Daaben i Borbjerg Kirke 20. Ok 
tober s. A., vaccineret 18. Maj 1823 af Edel Toft. 

I Skolen viste han rosværdig Opførsel og fik ved 

Over Kjelsmark 

Udskrivningen af Skolen for Kundskab og Færdighed 
mg og for Opførsel mg og erkendtes for at være 
duelig til at konfirmeres. I Skudsmaalsbogen skriver 
den daværende Sognepræst i Borbjerg, Magister M. 
Nielsen Schmidt, at Jens Laursen blev konfirmeret i 
sin Daabspagt i Borbjerg Kirke den 23. April d. A. og 
gæstede første Gang Herrens Bord den paafølgende 
Søndag. 

Kundskab: meget god. 
Opførsel: meget god. 

Borbjerg Præstegaard, den 11. Juni 1837. 

M. Nielsen Schmidt. 

12* 
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Da Jens Laursen var bleven voksen og overtog 
Gaarden, begyndte der et brydsomt og møjsomme 
ligt Arbejde, dels med Dræning af den sure Jord og 
Mergling af hele det højtliggende Areal og dels med 
Kastning af Grøfter og Overrisling af de lavtliggende 
Enge nedenfor Skoven ud mod Aaen - Raakær Aa. 
Resultatet af dette store Arbejde udeblev ikke. Laden 
til Kjelsrnark blev hurtig for lille, der maatte en ny 
og større til. Tømmeret tog Jens Laursen fra Rester 
ne af den gamle Skov paa Bakkerne, baade Eg og 
Bøg; men han saa godt, at det ikke gik an at fælde 
uden at plante igen, derfor blev der hvert Aar plantet 
snart et Sted og snart et andet paa de mægtige Ban 
ker omkring Gaarden. Næsten alt Tømmeret, ikke 
blot til Laden, men ogsaa til de andre store Udhuse, 
der maatte afløse de gamle og utilstrækkelige, blev 
taget af Gaardens Skov. Meget af Arbejdet med Fæld 
ningen af Træerne og Tildannelsen deraf foretog 
Jens Laursen selv. Han var aldrig ledig, snart lavede 
han Tøjrepæle til Kreaturerne, snart gjorde han Kryb 
ber istand eller han bandt Riskurve til Husets Brug. 
Der var ikke noget, der hed 8 Timers Arbejdsdag, nej 
snarere 16 Timersdag. Hans Hustru Birthe Kirstine 
Jensen fra Borbjergby, en Datter af Gaardmand og 
Købmand Jens Christensen (Bak) og Hustru Kirstine 
Christensdatter var født 23. September 1833. Hun ud 
skreves af Skolen med Hovedkarakteren »Meget 
godt«, blev konfirmeret Søndag efter Paaske l 846 af 
Provst A. Damgaard med Vidnesbyrdet, at hun var i 
Besiddelse af »Meget gode Religionskundskaber«. - 
Hun blev tidlig gift; thi Rigmænds Døtre og Fattig 
mands Stude blive sjælden gamle i Gaarde. Hendes 
Fader Jens Bak ansaas for meget velhavende. Under 
ligt nok, at der kunde samles Kapital paa et saadant 
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Sted, noget afsides og med en gammeldags lavloftet 
Stue til Butik og vel ikke altid saa proper; men Kon 
kurrencen var ikke stor, kun en lille Høkerforretning 
2-3 Kilometer derfra, var det eneste, der kunde ge 
nere lidt. - Jens Bak 
hentede Varerne i Ski 
ve pr. Vogn, ca. 5 Mil. 
Dagen før, han skulde 
afsted efterVarerne, blev 
Vognen læsset til med 
Smørbaljer, Ægkasser, 
tomme Tønder m. m. 
Vognen lignede et lille 
Taarn. Det var slet ikke 
saa let for den halte 
Købmand at komme op 
paa Kasserne og faa sig 
sat til Rette; men det gik 
jo med Forsigtighed. 
Han plejede gerne at 
sige: • Det gaar sande 
ligen nok-. Dette Ord: Jens Kjelsrnark og Hustru Birthe Kirstine 

sandelig brugte han meget tit. Engang havde hans 
Hjemmeskrædder syet Buksebenene forkert i. Baks 
Ben var ikke lige lange og derfor maatte det ene 
Bukseben være længere end det andet, og ved en Fejl 
tagelse blev det gjort forkert af Skrædderen. Da Jens 
Bak skulde i Bukserne, stumpede det ene Bukseben 
ved Knæet, og det andet slæbte paa Jorden. Han sag 
de da til Skrædderen: »Det er sandeligen lidt forkert.« 
- Det var der Raad for, et Stykke blev klippet af 
det lange og syet til det korte, saa var det i 
Orden. Skilling lagt til Skilling gier tilsidst en Da 
ler. Jens Bak forstod det, og han blev efter den Tids 
Forhold ret velstaaende. Efter Jens Baks Død fort- 
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satte Sønnen Niels Christian Bak Forretningen, men 
paa et andet Sted; det var en Nabogaard, han købte 
og opbyggede og lod indrette med mere tidssvarende 
Lokaler. Han forøgede Formuen og efter en Del Aars 
Forløb solgte han den gamle Købmandsgaard og flyt 
tede til Holstebro, hvor han boede til sin Død. 

Da Jens Laursen blev gift med Birthe Kirstine, kom 
der Penge til Gaarden, og nu blev alt sat op, saa in 
den Jens Laursen afstod Gaarden til sin eneste Søn 
Jens - den nuværende Ejer - var det ikke blot een 
af Borbjerg Sogns største, men tillige een af de bedst 
drevne Gaarde i Sognet. Det var ingen stor Købesum, 
ønnen skulde give for Gaarden, men en meget stor 

Aftægt blev de gamle tillavet, saa hvis den skulde have 
været svaret heltud, kunde det godt have knebet for 
Sønnen at blive ved Gaarden. De gamle havde de 
res fulde Frihed til at være overalt i Gaarden, som 
da de selv besad den. Sønnen lod dem have Raadig 
hed overalt, og hans Hustru forstod at omgaas Svi 
gerforældrene, saa de befandt sig vel. - Nu er de 
gamle døde og stedt til Hvile paa Kirkegaarden, der 
gemmer Støvet af saa mange gode Sognebørn. - 
Sønnen Jens Kjelsmark og Hustru er nu gamle Folk, 
og snart vil den Tid komme, de maa afstaa Gaarden 
til Sønnen, der allerede i nogle Aar har bestyret den 
for sin Forældre. - Af deres andre Børn er en Dat 
ter gift i Ryde, en anden Datter er gift med en Gaard 
mandssøn fra Ryde og bor paa en Gaard, der er skilt 
fra Over Kjelsmark, ca. 35 Td. Land, Skovdal kaldet, 
en tredje Datter er hjemme og bestyrer Huset sam 
men med sin Moder. Den nuværende Ejer kan sige 
med en vis Ret: Jeg har ikke haft saa mange Speku 
lationer for som flere af de andre i Sognet, men hvor 
dan er det gaaet dem? 
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Gaarden er af den nuværende Ejer opbygget i pæn 
Bondestil, som Billedet viser, endvidere medfølger 
Billedet af den ualmindelig flittige, energiske og ind 
sigtsfulde Bondemand Jens Laursen, almindelig kal 
det Jens Kjelsmark, samt hans Hustru Birthe Kirstine 
Jensen. 

NAAE. 
I Læ mod Nord og Nordøst af de høje Kilsmarkban 

ker ligger den gamle Gaard Naae, der har været i 
Slægtseje dels paa Mands- og dels paa Kvindesiden 
imod 150 Aar. Det er ikke meget, man ved om Ejeren 
Christen Pedersen. Han mageskiftede noget med Jor 
derne og købte enkelte Stykker, der blev lagt til 
Gaarden. - Hans Søn Peder Eskildsen - almindeligst 
kaldet Peder Naae, var en brav og ærlig Mand, der 
helst vilde være hjemme og passe Bedriften. Der var 
flere Børn, ingen Sønnner, saa Gaarden vilde sansyn 
ligvis komme paa fremmede Hænder engang, naar 

. Peder Naae døde; men da blev den ældste Datter Ca 
thrine forlovet med en Gaardmandssøn fra ldumlund 
ved Navn Jens Peder Jensen. Efterat de var bleven 
gift, fik de Gaarden, og Peder Naae kom paa Aftægt, 
hans Hustru var død flere Aar før, men han kom al 
drig til at tage den, da han gik hos de unge, som han 
var vant til, omsorgsfuld plejet og passet af den kær 
lige Datter indtil sin Død. 

Den Dag, da J. P. Jensen og Catrine holdt Bryllup, 
rasede en stærk Østenstorm, der ud paa Natten steg 
til en Orkan, Yderdørene i Bryllupsgaarden blev bund 
ne til med stærkt Reb, for at Stuehuset ikke skulde 
styrte sammen. Huset stod det over, og da Morgen 
solen brød frem, og Gæsterne drog hjemad, var Vin 
den løjet noget af; men snart kom Jobsposterne om 
al den Ulykke, denne Storm havde forvoldet rundt 

-, 
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om i vort Land og navnlig paa Jyllands Østkyst og 
Øerne især paa Lolland og Falster. Mange Menneske 
liv gik tabt, og store Værdier ødelagdes; men ved en 
Landsindsamling og Statens Støtte blev den værste 
ød afhjulpen. 

Naae 

Det gamle Stuehus i Naae staar endnu. - .'Vlang-e 
Mennesker er gaaet ud og ind i dette hyggelige, gæst 
frie Hjem. I en lang Aarrække var Jens Peter Naae 
Sognefoged og kom da i Berøring med hele Sognet. 
Mange Mil har han vandret i det store Sogn, han 
parede sig ikke, kunde han gøre en Tjeneste, 
gjorde han det, derfor var han ogsaa almindelig 
afholdt. For en Del Aar siden trak han sig tilbage fra 
Sognefogedbestillingen. Det blev besværligt for ham, 
og Lønnen stod ikke i Forhold til Arbejdet. Han be 
nævnes af Sognefolkene altid med Benævnelsen »den 
gamle Sognefoged«. Han er nu ca. 84 Aar, legemlig 
rask og aandsfrisk, men har ondt ved at gaa. Hans 
ældste Datter har siden Moderens Død styret og pas 
set Huset og plejer og passer nu sin gamle Fader med 
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stor Kærlighed og Opofrelse. Den gamle Sognefoged 
er i Besiddelse af et eget Lune, naar han fortæller, 
hvilket bidrager til, at man følger hans Fortællinger, 
selv om det ogsaa tager Tid, inden de er lagt til 
Rette, med Interesse. - Saaledes fortalte han om den 
gamle Gaard, Brandtbjerg, følgende: 

Tæt ved Naae laa i sin Tid en Gaard, der nu er jæv 
net med Jorden. Denne Gaard hed Brandtbjerg, Nav 
net var efter en Banke, der endnu bærer dette Navn. 
- Blandt de Ejere, der har haft denne Gaard, maa 
nævnes en Christen Brantbjerg, bekendt for sin Pra 
len og Stortalenhed. Det var ham, som Degnen, gamle 
Ole Vestergaard, skrev om til Præsten i en Fortegnel 
se over Altersgæsterne: »Og sidst saa tren Christen 
Brandtbjerg frem med sin den dydige Frue, han tale 
kan med Fynd og Klem som i en Borgerstue.« 

I flere Aar stod Stuehuset af Brandtbjerg kun be 
boet af et Par Indsiddere. Den ene, Madam Alhede - 
Enke efter en Sergent Alhede - fik en lille Pension, 
men for lille til at leve af; hun boede billigt, kun I 
Rbd. i Husleje, samme Husleje gav den anden Ind 
sidderske. Det var ingen stor Indtægt af Stuehuset, 
2 Rbd., især da begge Enker tit kom til Naae med 
Mælkekanden og fik den fyldt, ja fik i Slagtetiden et 
godt Bid med hjem. I Naae har de altid været gode 
mod de fattige. Madam Alhede, der stammede fra 
Fyn, foretog gerne en Tur til Hjemegnen med Aars 
Mellemrum og da til Fods. For at spare paa Skoene, 
gik hun barfodet hele Vejen. 

Brandtbjerg er nu jævnet med Jorden; men endnu 
staar den gamle hyggelige Gaard, Naae, hvor Haven 
skraaner ned mod Syd til en lille Bæk, der ligesom 
fortæller om de gamle Tiders Færden og Liv. 

Billedet viser den gamle Gaard Naae, hvoraf kun 
Laden er af nyere Dato. 
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FOLLERGAARD. 
I Ribe Domkapitels Jordebog for 1530 nævnes Fol 

lergaard i Borbjerg Sogn, af hvilken der svaredes 1 
Ørte Rug og 1 Ørte Byg. I Kapitlets Jordebog fra 
1580 omtaler et Tingsvidne, at Bolet, Follergaard, 
har været i Kapitlets rolige Hævd, som det kan længst 
mindes eller spørges og aldrig har været lastet eller 
kæret derpaa. Follergaard tilhørte omkring 1788 en 
Mand, der hed Jens Laursen. Det ser ud, som han 
er kommen fra Kjelsmark. I alt Fald blev Brandtbjerg 
Bakke og et Stykke Eng Øst for Raakjær Aa i hans 
Tid givet i Faddergave fra Kjelsmark til Follergaard, 
muligvis til hans Søn Laust Jensen, som blev født 
1791. Paa samme Tid skal der være givet et Stykke 
Eng i Raakjær Vest for Aaen i Faddergave fra Fol 
lergaard til en Gaard i Trabjerg. Trabjerggaard, Mads 
Jikolajsens gamle Gaard, hvilken Faddergave endnu 
er i Mads Nikolajsens Besiddelse. Laust Jensen, der 
var en høj, smuk Mand, laa som Soldat i Aabenraa og 
Rendsborg som Lansener. Denne Soldatertid omtalte 
Laust Jensen tit og ofte, og det var ikke just med 
venlige Følelser, han mindedes den. Rendeborg var 
et værre Hundehul, sagde han tit. 

Laust Jensen var gift med en Datter fra Kragelund i 
Hjerm og havde 5 Døtre. I 1848 flyttede han Gaarden 
op paa sin nuværende Plads. Den laa før i et Hul i 
Bakken, som skraanede fra Øst, Sydøst mod Nord 
vest. I Snestorm kunde det hænde, at Gaarden var 
helt begravet i Sne. Laust Jensen pløjede tyndt og 
fint, og han pralede af, at han i Høsten kunde gaa 
et Skaar fra Gaarden til Trabjerg Dige uden at stry 
ge sin Le. 

Da Datteren Mette Cathrine og hendes Mand, Hans 
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Fris Frandsen, overtog Gaarden 1858, var den baade 
forgældet og forfalden. Hans Fris satte Ploven dybt 
i Jord til stor Forbavselse og Forargelse for Sviger 
faderen, som sagde: »Den Dreng kan ikke pløje«. 
Hans Fris byggede Gaarden op. merglede og drænede 

Frillergaard 

Jorden, og han var een af de første, der forsøgte at 
føre Ajlen ud paa Jorden. Han havde en lille Tønde 
paa en tohjulet Kærre, som han kørte med! Han av 
lede efter den Tid godt. - Hans Fris og Mette Ca 
thrine havde 7 Børn, hvoraf kun to overlevede dem. 
En Søn, Christian Mathias Hansen, overtog 1896 
Gaarden. En gammel Moster sagde om ham, at han 
kunde faa Vandet til at løbe opad. - Han tog Van 
det nede fra en Dal, og ved Hjælp af en Hævert førte 
han det op paa Bakken og ned til Gaarden, hvor det 
første Vandværk i Borbjerg er anlagt. 

Christen Hansen er en dygtig Landmand med man 
ge Interesser. Han har forvandlet de nøgne Lyngbak 
ker til prægtig Plantage, faaet daarlig Eng til god 
Kultureng, bygget Gaarden op i smuk Stil og anlagt 
pæn Have derved. 

Datteren Kirstine Fris blev uddannet til Lærerinde; 
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men det var kun i faa Aar hun blev ved denne Ger 
ning. Hendes Hu stod til Tegne- og Malerkunst, hvor 
til hun havde Talent. I København, hvor hun nu har 
været i 25 Aar, var hun i flere Aar Elev af Landskabs 
maler Professor Foss. Af hendes Arbejder, der særlig 
har vakt Opmærksomhed: Tegning (Gengivelse af 
Borbjerg Kirkes Indre) og forskellige Malerier af 
hendes Barndomskirke, som hun elskede, samt Par 
tier fra de smukke Steder omkring hendes Barndoms 
hjem. Om Vinteren er Frøken Fris i København og 
maler lidt samt deltager i forskelligt Menighedsarbej 
de. Sommeren har hun gerne optaget med at under 
vise Sognets smaa og store Piger i almindelig Syning 
og Kunstsyning, som hun er særlig egnet til, da hun 
har en fin Farvesans. 

BORBJERGGAARD. 
Det er en af de 3 Selvejergaarde, der i Liber dati 

cus omtales fra J 760, en gammel Slægtsgaard. En 
af de første Ejere efter 1801 er den senere saa kendte 
Anders Jensen fra Vejby i Salling. 

1 en lille kort Biografi han giver af sig selv, skriver 
han følgende: »Jeg er født i Vejby i Salling Aar 1762 
og var hjemme hos mine Forældre, til jeg var 13 
Aar. Da flyttede mine Forældre til Rarnsing og fik en 
Gaard paa Bustrup Gods. Jeg blev hjemme hos 
dem omtrent i 13 Aar, da mine Forældre afstod Gaar 
den til min Broder. Jeg flyttede saa til Vejby og hav 
de Tjeneste der i 3 Aar ; derefter tog jeg Tjeneste paa 
Volstrup hos Hr. Mads Raadskov og var der i 10 Aar, 
da jeg »resolverede« mig til at købe min iboende 
Gaard i Borbjergby 1801, og 1802 indgik jeg Ægte 
skab med min elskede Kone Mette Marie Nielsdatter 
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fra Hjerm. I dette Ægteskab var der to Sønner Jens 
og Niels. 

Anders Jensen har sikkert været et dygtigt ungt 
Menneske, ialt Fald faar han Attest derfor af Lem 
Præst, Hr. Schæffer, der skrev saaledes, da Anders 
Jensen flyttede fra Sognet: 

»Anders Jensen, Vejby, som medbringer Stiftsbe 
falingsmand og Amtmand von Schesteds Pas, har i 
nogle Aar opholdt sig i Vejby Sogn og i den Tid, saa 
vidt mig bekendt, ført et stille og anstændigt Levned, 
saa der er ikke noget vitterlig, der kan forbyde ham 
Adgang til Herrens Bord i den Menighed, han nu 
flytter til. 

Lem Præstegaard, d. 2. Novbr. 1792. 
Schæffer. 

Købekontract 
til Gaarden blev udstedt 1802 af den daværende Ejer 
Peder Madsen og Jyder som følger: 

»Peder Madsen, Selvejer til Særkjær i Maabjerg 
Sogn, som rette og sande Arving paa min Kones Veg 
ne efter afgangne Maren Nielsdatter (Jens Haves En 
ke) i Borbjerg Sogn og By- gør vitterlig, at jeg ha 
ver solgt, ligesom jeg herved sælger og skjøder til vel 
agtede Anders Jensen den mig paa bemeldte Maade 
tilhørende Gaard Borbjerggaard kaldet i Borbjerg By 
og Sogn, Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, staaende 
for Hartkorn 6 Td. 1 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. samt et Boel 
sammesteds staaende for Hartkorn 1 Td. 4 Skp. 2 Fdk. 
= tilsammen Hartkorn 7 Td. 5 Skp. 3 Fdk. 1 Alb. - 
Og da mig er betalt den akkorderede Kjøbesum 1199 
Rbd., skriver et Tusinde, en Hundrede, halvfemsinds 
tyve og ni Rigsdaler, saa kendes for mig og mine Ar 
vinger ingen videre Ret at have til denne bemeldte 
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Gaard og Boel med Bygninger og Ejendomme, Her 
ligheder og Rettigheder i alle Henseende, saaledes 
som forrige Ejere have ejet samme, skal efterdags 
følge og tilhøre Køberen velbemeldte Anders Jensen 
og hans Arvinger til evindelig Arv og Ejendom, som 
jeg og Arvinger ere forbundne at hjemle ham og Ar 
vinger efter Loven. - Dette Skjøde maa læses og 
protokolleres naar og hvor forlanges uden Varsel 
under mit Navn og Segl samt Vitterligsmænd For 
valter Lund og Fuldmægtig Sinding i Holstebro, de 
res Underskrifter. 

Holstebro, den 14. Juni 1802. 
Peder Madsen Særkjær. 

Som Vitterlighedsmænd: 
S. Lund. N. Sinding. 

Anders Jensen var efter Beskrivelsen en god Mand, 
der sammen med sin elskelige Kone Mette Marie med 
den største Omhyggelighed sørgede for de to Sø:1- 
ners kristelige Opdragelse, og de lønnede ogsaa de 
res Forældre derfor ved at vandre paa Dydens Veje 
og opføre sig vel. 1835 fristede han den tunge Skæb 
ne at miste sin elskelige Hustru ved Døden. 

Han stod nu ene med sine Sønner paa de gamle 
Dage, men han forsagede ikke, i Tillid til Gud dyrke 
de han sin Ager ved sine Sønners Hjælp, og de havde 
deres rigelige Udkomme, og Enighed og Fred var 
imellem dem. Han sørgede ogsaa for at faa sine Søn 
ner velf'orsørgede, hvilket skete med hans Vilje og 
deres egne Ønsker, og han har stedse glædet sig i 
sin høje Alderdom derover, lige til sin Dødsdag. 

Otte Dage før sin Død blev han noget syg, og kla 
gede sig, talte med sin Søn og Sønnekone om, at han 
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nok snart skulde forlade denne Verden og dem, han 
holdt saa meget af. De gjorde alt, hvad der kunde 
gøres for at lindre hans Smerter, hvorfor han takke 
de dem. Den fraværende Søn Niels med Kone og Børn 
kom fra deres Hjem i Sevel tidsnok til at kunne staa 
sammen med de andre ved hans Leje. Han følte selv, 
at Enden var nær, sagde dem det sidste Farvel, fol 
dede sine Hænder og sov rolig og stille hen den 2. 
November 1855, 93 Aar gl. 
Jens Andersen Have, der var ældste Søn, fik Gaar 

den overdraget mange Aar, før Faderen døde. I mangt 
og meget lignede Jens Have sin Fader, flittig, nøjsom 
og i enhver Henseende en grundærlig Mand, hvis Ord 
man kunde stole paa. Dertil havde han altid et godt 
Humør, saa de, der kom som Gæster i Huset, befandt 
sig vel der. Maaske ogsaa hans Kone, Margrethe, 
havde sin Del af Æren derfor. Hun havde ogsaa den 
lykkelige Evne at kunne live op i Omgivelserne iste 
detfor at formørke. Det var ikke saa underligt, at de 
nemt kunde faa Tjenestefolk; thi der blev altid blandt 
folkene talt om, »saa'en en skjøn Stej, de' wa o tjen' 
der.« Det gik meget ved Løjer og Kommers baade un 
der Arbejdet og i Fritiden, men trods dette, fik Jens 
»Hau« altid meget udrettet af sine Folk, og de vilde 
gerne blive hos ham. - Det er underligt at tænke 
paa, at trods dette, at Velstand sad til Huse, blev 
de boende i den gamle Gaard med de toppede 
Sten i Gangen og Lergulvet i Dagligstuen og 
med Alkovesengene i samme Stue. - Det kunde 
ikke falde Jens Hau og Margrethe ind at bygge nye 
Huse, nej, der skulde spares, for at deres to Børn 
Anders Jensen - kaldt op efter sin Bedstefader og 
Mette Marie, opkaldt efter Bedstemoder - kunde faa 
en pæn Medgift, hvilket den Gang ansaas for en Be- 
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tryggelse for de unges Fremtid. - Jens Hau var med 
i mange Ting i Sognet. I mange Aar var han i Sogne 
forstanderskabet og i en lang Aarrække Kirkeværge. 
- Han var meget tjenstvillig, laante ofte Penge ud 
til Folk, der ikke altid kunde yde saa god Sikkerhed. 
Flere Aar før sin Død, havde han afstaaet Gaarden 
til sin Søn Anders. - Ogsaa efterat Anders var 
bleven gift, blev de gamle boende i Gaarden og mær 
kede ikke synderligt til, at denne Forandring med 
Gaarden var foretaget. 1883 mellem Jul og Nytaar 
blev Jens Have syg, og denne stærke Mand døde efter 
faa Dages Sygeleje. Han blev stedt til Hvile lige ud 
for Kirkens søndre Kors, hvor ogsaa hans trofaste Hu 
stru hviler. 

A n d e r s J e n s e n H a v e. 
Faa Aar efter Jens Haves Død bestemte Anders 

Have og Hustru Else Henriksen fra ldomlund at flytte 
den gamle Gaard længere op paa deres Mark, hvorfra 
de bedre kunde overse deres Ejendom. Familien var 
forøget med flere Sønner og Døtre, saa det kneb 
med Plads i den gamle Gaard. 

Det varede ikke længe, før Sognefolkene blev op 
mærksomme paa den unge driftige Mand, der havde 
lært dette fra sit Hjem ikke at slaa større Brød op, 
end man kunde faa bagt. »Han byggede fornuftigt«, 
sagde Folk, og han drev sin Jord efter den Tids Me 
tode godt, og da han var en venlig, tjenstvillig Mand, 
der var godt lidt af alle, var Beboerne i Sognet klare 
over, at ham kunde de betro Styrelsen af Kommunens 
Anliggender. - Han var i mange Aar i Skolekommis 
sionen, Kirkeværge, Sogneraadsformand, Formand 
for Brødbæk Mejeri - et af de første Mejerier i Jyl- 
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land - Bestyrelsesmedlem af Borbjerg Sparekasse, i 
Bestyrelsen for Holstebro Bank o. m. m. 

Det vil deraf ses, at Folk havde forstaaet at tage 
hans gode Evner i Brug. Men selv om han havde me 
get at gøre med de andres Sager, fik han dog sit eget 
passet godt. For det er nu saadan, at den, der for 
sømmer sit eget Hjem for at tjene andre, bliver Folk 
snart færdige med; thi den, der ikke kan bygge sit 
eget Hus, hvad stort han bygger, gaar snart i Grus. 
Af deres 5 Børn, 3 Sønner og 2 Døtre, er den ældste 
af Døtrene død. Hun havde været gift med den haabe 
fulde unge Gaardmand Johannes Toft, der var Kirke 
værge ved Borbjerg Kirke, men som kom saa ulykke 
lig af Dage ved en Eksplosion af Varmeapparatet i 
Kirken. - Den ældste Søn Jens Have købte Øster 
Dalby i Gimsing og bor der, medens den yngste Søn 
Christen Have købte Pajbjerg i Hvam. Pajbjerg om 
tales andetsteds. - Den mellemste Søn blev i Gaar 
den. - Den yngste Datter, gift med Christen Hvid 
berg, bor i Quistrup Mølle v. Struer. 

Da Svigersønnen Johannes Toft var død, flyttede 
Anders Have og Hustru fra deres gamle Gaard og var 
hos Datteren i Naltoft og hjalp hende med at styre 
og ordne Gaarden, saa den en Gang kunde gaa i Arv 
til hendes Søn Morten Ejvind Toft. - Anders Have 
blev ingen gammel Mand; i flere Aar bar han paa en 
snigende Sygdom, der tilsidst medførte Døden. 

BORBJERG MØLLE. 
Denne Mølle med Sø og tilliggende kan følges helt 

tilbage til det 14. Aarhundrede, og ofte har der været 
Strid om den, idet snart den ene og snart den anden 
gjorde Krav paa den. Langt tilbage i Tiden har den 

13 
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været under Ribe Bispestol, senere hørte den under 
Langtind. 
For godt et Hundrede Aar siden ejedes den af Just 

Thorning, en Mand, der sad inde med megen Anseel 
se blandt Sognebeboerne. Han blev valgt ind som 

Borbjerg Mølle 

Sogneforstander og sad i Skolekommissionen i man 
ge Aar og var med til at fastsætte Degnens Løn, der 
kom til at se saaledes ud: 

»Under Forudsætning af Direktionens gunstige Bi 
fald bestemmes det, at Degnen alene bliver fast Skole 
lærer og bestyrer første Distrikt, samt koster og løn 
ner en duelig Assistent, der under tilbørlig Opsyn 
forestaar Undervisningen i 2. og 3. Distrikt, hans 
Løn som Sognets faste Skolelærer foruden de faste 
11 Tdr. 7i Skp. Rug, 1 Td. 1 Skp. Byg og 3 Td. t Skp. 
Havre samt 23 Brød, 25 Faarslaar endvidere: 4 Rbd. 
2 Mk. 15 Sk. Sølv og Offer og Accidenser, 8 Td. 7 Skp. 
Byg leveret in natura og 25 Tdr. Byg betalt efter 
hvert Aars Kapitelstakst. I Stedet for Skolepengene 
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foreslaas, at Degnen som Kirkesanger kan tillægges 
10 Rbd. Sølv og Ligningen foregaa paa alle Distrik 
ter i Sognet. Brændslet til Skolen blev fastsat til 20 
Læs Skudtørv a 18 Snese og 20 Læs Hedetørv a 10 
Snese. 

Gjølbye. Thorning. Jens Pedersen. 
Søren Nielsen. 

Thorning solgte Møllen til Skjærlund Damgaard, 
der var mere stilfærdig end Thorning. Der var noget 
fredeligt og smukt over baade Damgaard og hans 
fromme Hustru. - I Damgaards Tid kom to af hans 
Naboer i Tanker om, at de vist havde Ret til Søen ud 
til Midtstrøm. I den Formening begyndte de at fiske 
Gedder og Aal i lange Baner. De kørte Fiskene til 
Holstebro og solgte dem der. 

Damgaard syntes selvfølgelig ikke om dette, og 
han førte saa Proces med Naboerne i lang Tid. Det 
gik til Højesteret, og her tabte Naboerne, saa Søen 
hører nu til Møllen med Rette. Det er en lille venlig 
Sø paa ca. 28 Td. Land, rig paa Fisk. - For mange 
Aar siden brød Søen en tidlig Foraarsdag Dæmnin 
gen til Møllen, og ud fusede Vandet af Søen med et 
øredøvende Bulder. Forunderligt stod Bygningerne 
det over, trods det, de var gamle; men Vandet var saa 
at sige løbet helt af Søen, og Folk kom i Skarevis 
rundt fra Sognet for at fange Fisk med de bare Hæn 
der. - Dæmningen blev gjort i Stand og sikret mod 
Gentagelser. 

Damgaards eneste Søn Jens Peter købte Herregaar 
den Lergrav i Aulum, og da Damgaard blev træt af at 
have Møllen, solgte han den til Lars Christensen fra 
Sevel og flyttede til Lergrav, hvor han henlevede sin 
sidste Tid. 

13* 
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Lars Christensen, der nu fik Møllen, var en meget 
begavet og indsigtsfuld Mand, der snart blev taget i 
Brug i Sognet, dels som Sogneraadsmedlem og i læn 
gere Tid dets Formand og dels som Sparekassefor 
mand, endvidere Taksationsmand til Kreditforenin 
gen. Han var altid redebon med sin Hjælp. Hans Hu 
stru var fra Sevel, og de havde 6 Børn, 5 Sønner og 1 
Datter. Den ældste tog Lægeeksamen og var i en Del 
Aar Kredslæge i Holstebro; men døde i en ung Alder. 
- Da Lars Christensen døde, sad hans Enke med Møl 
len, indtil Svigersønnen Niels Mundbjerg købte den 
og boede der til sin Død. Han byggede den gamle 
Mølle op og forbedrede Ejendommen paa mange Maa 
der, dels ved Dræning og paa anden Vis. I Sogneraa 
det sad han i en Del Aar og var i nogle Aar dets For 
mand. - Han var en meget virksom og energisk 
Mand, der foruden de mange Ting, han tog Del i, og 
saa drev en stor Korn- og Foderstofforretning. Des 
værre døde den dygtige og brave Mand tidlig. - Ef 
ter i nogle Aar at have haft Møllen, solgte hans Enke 
den til den nuværende Ejer, Johannes Kobborg. 

LIBERGREEN. 
Denne gamle Gaard ligger ved Sydspidsen af Eng 

draget nedenfor Kirkebakken tæt ved den store Ræk 
ke af Gravhøje sønden for. Langt tilbage i Tiden var 
denne Gaard kun et Bol og hørte under Borbjerg By, 
dette var ved Aaret 1597. - For mange Aar tilbage 
boede der en Mand ved Navn Søren Gren, han for 
sømte i høj Grad Gaardens Drift og Husenes Vedlige 
holdelse, hvorfor han heller ikke kunde forblive i den: 
c,g ved en Byttehandel med Jens Hedegaard, der ejede 
et lille Hus ved Borbjerg Kirke, Hedegaardhus kal 
det, Jorden var kommen fra Store Hedegaard, blev 
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Jens Hedegaard nu Ejer af Gren. Jens Hedegaard var 
født i St. Hedegaard 9. Marts 1818, og hans Hustru 
Ane Marie lpsen, der var født i Broager i Sønderjyl 
land den 26. Maj 1811, kom nu til at bo i den gamle, 
forfaldne Oaard. Her 
var nok at tage fat 
paa. Det første, Jens 
-Grejn-, som han kald 
tes, begyndte med, var 
at faa nogle bedre Ud 
huse; Stuehuset tænkte 
ingen paa; skønt simp 
le og tarvelige var det 
en Begivenhed, da de 
var byggede; man var 
nøjsom i de Tider. En 
anden Begivenhed, der 
ogsaa blev omtalt me 
get i Sognet, var, da 
Jens -Grejn- fik gravet 
en Brønd hjemme i 
Oaarden. -- Tidlige- Jens Gren og Hustru Ane Marie 

re m aatte de hente 
Vandet et langt Stykke Vej nedenfor Banken. Det 
kunde være drøjt nok om Vinteren at mase igennem 
nedriverne med Vand til baade Mennesker og Dyr. 

Brønden var dyb og kostede meget efter Datidens 
Forhold; men den, der glædede sig særlig derover, 
var den flittige og gode Husmoder. Hun fortjener sin 
Part af Æren for, at det bar mod lysere Tider i øko 
nomisk Henseende. Hun var aldrig ledig, spandt selv 
Ulden, vævede Tøjet og syede Børnenes og sit eget 
Tøj, og naar Mørket sænkede sig, flokkedes Børnene 
og senere hen Børnebørnene for at høre hende for- 
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tælle om sin Hjemstavnsegn i Broager og deromkring. 
Hun kunde fortælle som faa, og derfor har Børne 
børnene hendes Minde i kær Erindring. Jens »Grejn« 
var ikke nogen særlig dygtig Landmand, han var 
mere optaget af andres Sager. I Sogneraadet sad han 
en Del Aar, og Lægdsmand var han i en lang Aar 
række, og en hel Del andre offentlige Bestillinger var 
ham betroet. I Forhold til sin Samtid havde han gode 
Kundskaber, skrev og regnede godt; men hvad der 
var endnu mere, ingen kunde saadan belægge sin 
Tale som Jens »Grejn«. Han var Diplomat af Rang, 
kom aldrig i Konflikt med nogen, forstod at mægle 
stridende Parter til Forlig. Der blev sagt af hans 
Standsfæller: »Jens »Grejn« er en »!øjn Kaal««. 

I sine unge Dage havde han tjent Provst Damgaard 
som Kusk. Han vilde gerne fortælle om Provstens 
Samtaler med ham, naar han paa de lange Ture kørte 
med Provsten. - l 864 kørte han »Egtkørsel« med 
Tyskerne, og det tog lang Tid, og da Krigen var for 
bi, kørte han og Hustru og nogle af Børnene til Sles 
vig for at besøge hans Hustrus Slægtninge. Det var 
en lang Køretur pr. Vogn og endda i en stiv Vogn. 
Det var et Par gamle agtværdige Mennesker, i hvis 
Selskab man befandt sig vel. Jeg tror ikke, de havde 
en eneste Uven. - Deres Datter Kirsten blev gift med 
Møllersvenden, Jens Madsen, i Borbjerg Mølle. Kort 
efter Jens Madsen og Kirstens Giftermaal overtog de 
Gaarden Libergren. De gamle blev i Gaarden og skul 
de have Aftægt; men den kom de aldrig til at tage, 
da de gik, som de havde været vant til i al deres Tid. 
- Det var et hyggeligt Sted at komme, baade gamle 
og unge var saa fornøjelige og underholdende, og 
man havde altid Følelsen af, at de levede i god og 
kærlig Forstaaelse med hinanden. - Jens »Grejn« og 
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Hustru er døde, og Jens Madsen og Hustru er døde, 
Gaarden gik saa over til Jens Madsen og Hustrus 
ældste Søn Jens Madsen Libergren, Libergren er ta 
get som Slægtsnavn efter Gaarden for alle Børnene, 
og der boede han og Hustru en Del Aar, indtil de for 
nogle Aar siden solgte den til en ung, dygtig Land 
mand, Ole Elkjær, Søn af forhenværende Gaardmand 
Sahl Thomas Elkjær og Hustru. 

STORE HEDEGAARD 
hører til de gamle Gaarde i Sognet, ja, man kan for 
følge den helt til det 15. Aarhundrede, den hørte sam 
men med Kyndestoft og Heselaa til det saakaldte 
»Kyndeseje«. 

Om dette Kyndeseje fortælles der, at Præsten i Hol 
stebro Hr. Peder Kynde og hans Arvinger fik Kong 
Hans's Privilegium paa alt Kyndeseje i Hjerm og Gin 
ding Herreder, som var hans rette Arvegods og Bon 
deeje imod at svare en Tønde Smør aarlig samt Le 
ding til Lundenæs, medens han saa var fri for al kon 
gelig Tynge, Sandemandstov og andre Tov undtagen 
Landehjælp. 1516 stadfæstede Kong Christian II denne 
Overenskomst mellem hans Fader Anders og Fru Edel, 
Christen Spends Enke, at hun og hendes Børn skulde 
fri dette Gods fra Kongens Tyngsel og Tiltale paa 
Kronens Vegne. Dette havde de ikke gjort, hvorfor 
Kongen fritog Hr. Peder Kynde for videre Tiltale af 
dem, og de Penge, som Christjern Spend og Fru Edel 
havde udgivet for dette Gods. 

Christjern Spend og Fru Edel havde en Datter, Fru 
Maren Spend, der var gift med Hans Nielsen Lange 
til Kærgaard ved Ribe, hun fik sammen med sin Sø 
ster 1532 kgl. Stadfæstelse paa et Skøde fra Anders 
Kynde i Holstebro paa »Kyndes Eje« med al den Ret- 
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tighed, Stød, Leding og al anden Bonderedscl, som 
tilkom Kongen paa Kronens Vegne i Kyndes Eje, hvil 
ket med andre Ord vil sige, at Kyndes Eje gik over 
til at blive skattefri Adelsgods. 

I det attende Aarhundrede kom der Strid om K~1n- 

Store Hedegaard 

desejes Skatter, og der fremlagdes et Tingsvidne fra 
1666, at Store Hedegaard og Heselaa ikke havde gjort 
Ægt og Arbejde til Lundenæs i 50 Aar, ligesom de 
som Selvejere 1661 af Kronen med Lundenæs Slot 
var solgt til en von Ueffelen. 1684 blev Ejerne af Kyn 
deseje tilfundne at udrede en Fjerdedel Ægt og Ar 
bejde imod en Fæstebonde, og 1685 blev de tilfundne 
at betale Arbejdspenge. 

Store Hedegaard var paa den Tid 1 Helgaard og et 
Boel. Lille Hedegaard var et Boel. 

Som det er gaaet de fleste Fæstebønder I Borbjerg, 
gik det ogsaa med Fæstebonden i Store Hedegaard. 
Omkring 1803 købte de deres Fæstegaarde; de blev 
saa Selvejere. Een af Ejerne i Hedegaard for ca. 100 
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Aar siden har været en meget anset og betroet Mand, 
det er den meget og tit omtalte Søren Nielsen ogsaa 
kaldet Søren Hedegaard. I en lang Aarrække i Sogne 
forstanderskabet, Skolepatron og Sognefoged. 

»Aar 1831, d. 2. Marts, var Skolekommisionen for 
samlet i Sognets Hovedskole, hvor Journalerne for 
alle tre Skoler, Borbjerg Hovedskole, Skave Biskole 
og Skolen i Abildholt, blev foreviste og nøje efterse 
te, og deraf erfaredes, at ingen i afvigte Februar 
Maaned havde forsømt Skolen, som kunde blive at 
anse med Mulkt.« 

Borbjerg Skole. Utsupra. 
Gjølbye. Christen Dam. Jens Pedersen. 

Søren Nielsen. 

Søren Hedegaard var gift med Enken i Store Hede 
gaard, hun havde to Døtre og en Søn Jens - den se 
nere kendte Jens Hedegaard eller Jens Gren, som han 
oftest blev kaldt, vel nærmest for, at han kom til at 
bo i Libergren. 

Søren Nielsen havde i sit Ægteskab flere Børn. En 
Søn Poul fik Hedegaard efter Faderen; en anden Søn 
Mads fik et Bolsted i Skave, en tredje Søn, Christen, 
var gift i Borbjergby og ejede den Gaard, Lille Bor 
bjerggaard, som hans ældste Søn, Christen Dalby, nu 
besidder, og en fjerde Søn havde et Hus med en 6-7 
Td. Land paa Hedegaard Mark. 

Da Søren Hedegaard afstod Gaarden til Sønnen 
Poul, havde han ladet bygge et Hus tæt ved Gaarden, 
hvor han henlevede sin sidste Tid. Sønnen Poul blev 
gift med en Pige fra Hjerm ved Navn Else; men le 
vede ikke mange Aar efter. Enken giftede sig saa an 
den Gang med en Handelsmand fra Maabjerg, Chri 
sten Holst, der i adskillige Aar havde drevet stor Krea- 
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turhandel i »æ Sønnen« med Græsstude og »Dryv 
gaalt«. - Christen Holst og Else havde to Børn, en 
Datter Pouline og en Søn Poul. Begge døde i en ung 
Alder, og da Hedegaard er en besværlig- Gaard at 
drive, solgte de i Aaret 1877 Gaarden til Peder Peder- 

Pecter Pedersen Hedegaard og Hustru 
Ane liedegaard f. Christensen 

sen Hedegaard, en Broder til Jens Krog i Krogslund. 
Peder Hedegaard er født 12. Januar 1853 i Krogslund. 
I Opvæksten var han svagelig, maaske det bidrog til, 
at han tidlig blev religiøst greben. Hans Hu stod til 
Læsning; thi hans Lærenemme var ualmindelig. Han 
blev Skolens flinkeste Elev, og tit talte Læreren med 
hans Forældre om at lade ham studere; men det syn 
tes de ikke paa Grund af det svage Helbred, deres 
Søn havde, og den store Udgift det vilde medføre. Re 
sultatet blev, at det ikke blev den studerende Vej, Pe 
der Hedegaard kom frem ad, det blev en helt anden 
Vej. 

I nogle Aar var han Biskolelærer i Hvam Skole, var 
paa Højskole i Voldby ved Grenaa, kom en Tid efter 
paa Hindholm Højskole; her opstod den Tanke, 
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stærkt paavirket, som han var af Forstander Christen 
Nielsen og af Steffensen paa Holstensminde, at søge 
at blive noget for forhutlede Børn i Samfundet. Hel 
ler ikke den Vej kom han til at vandre ad. Da han i 
1877 overtog Hedegaard, blev han gift med Ane Chri 
stensen fra Bisgaard, Nabogaarden til Krogslund. Det 
varede ikke længe, før Sognefolkene opdagede, hvil 
ken Dygtighed, han sad inde med. Han blev valgt ind 
i Sogneraadet og blev dets Formand i 6 Aar, derefter 
ude i 6 Aar og blev saa valgt ind igen og Formand 
paany. Derefter blev han valgt ind i Amtsraadet 1897 
og var der i over 25 Aar. Han var et sjældent dygtigt 
og indsigtsfuldt Amtsraadsmedlem. Næsten alle Ud 
valg blev han valgt ind i. Det var en velfortjent Ud 
mærkelse, da han fik Ridderkorset. - Han gik aldrig 
med det, han var altfor ydmyg en Mand til at gaa 
med den Slags. Der har snart ikke været et Foretagen 
de i Sognet, Peder Hedegaard ikke har været med i, 
man vidste, det var i gode Hænder, naar han var med. 
Han døde i 1926. 
En Søn har nu Gaarden. 

LILLE HEDEGAARD. 
Allerede mod Slutningen af det 18. Aarhundrede 

omtales den første Ejer af Gaarden, Jens Andersen. 
- Han søgte ved Køb af sin Anpart af Borbjerg 
Sogns Kirke-Korn og Qvægtiende at frigøre sig for 
den Byrde, der hvilede paa Ejendommen, og ved gen 
sidig Overenskomst mellem ham og Ejeren af Tien 
den Hr. N. Schestedt paa Rydhauge kom Købet i 
Stand den 24. Februar 1803 for en Købesumma af 121 
Rbd. og 2 Mark dansk Kurant. 

Efter Jens Andersens Død gik Gaarden over til 
Erik Madsen, som søgte at faa Lille Hedegaards 
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Konge-Korntidende købt af Ejeren Henrich de Linde 
til Hanbjerg Hovgaard for en Købesumma af 210 
Rbd. og føjer Hr. de Linde til: »Da denne Købesum 
ma er mig betalt, saa erklærer jeg herved for mig og 
mine Arvinger ingen videre Ret eller Rettigheder at 
have til eller i bemeldte Gaards Anpart af Borbjerg 
Sogns Konge Korn Tiende, men skal med sine Rettig 
heder og de derpaa hvilende Byrder tilhøre Køberen 
og Arvinger som en uigenkaldelig Ejendom, den jeg 
og Arvinger efter Loven er pligtig at hjemle. 

Hanbjerg Hovgaard, den 17. Juli 1811. 
Henrich de Linde«. 

Efter en Del Aars Forløb, lod Erik Madsen, der nu 
var en gammel Mand, Gaarden overgaa til sin Søn 
Anders Christian Eriksen, der blev gift med en Pige 
fra Østersognet Ane Marie Thomasdatter. Det var et 
Par godhjertede Mennesker, der var meget afholdt af 
Smaafolk, som aldrig gik forgæves hos dem efter en 
Tjeneste. Anders Eriksen var en stille Mand, der hav 
de noget af det jydske Lune over sig. Blot et lille 
Træk: En Vinterdag, da Sneen laa i store Driver om 
Gaarde og Huse og paa Veje - stod en Flok Sne 
kastere efter endt Snekastning og mundhuggedes. - 
De havde nok smagt til Brændevinsflasken, der gerne 
fulgte den Slags Arbejdere. De to, der især toppedes, 
var Anders Eriksens Nabo Villads Toft - boende i 
Kyndestoft - og Snefogden Bøtcher. - Striden imel 
lem dem kom fra, at Villads Toft havde sagt »Du« til 
Snefogden, hvilket denne tog meget unaadigt op og lod 
Villads vide, at han var sin Faders Søn, og at Faderen 
var Præst. Da Anders Eriksen hørte det, bemærkede 
han. til Sne fogden: » Thu hva, Vellas æ jo da osse hans 
Faa'es Søn«, dette var saa sandt som noget; Snefog- 
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den havde tabt; en skraldende Latter paafulgte. 
Anders Eriksen og Hustru havde en stor Børneflok, 

der alle blev meget dygtige til Regning, hvilket stam 
mede fra en Slægtning, der havde sit Tilhold der. »Om 
Sommeren var han Murmejster og om Vinteren 
Skvolmejster og snart lige dygtig til begge Dele.« I 
Vinteraftenerne sad han og regnede med Børnene, og 
han kunde ikke blot selv regne; men han kunde lære 
andre det samme. Børnene i Lilie Hedegaard fik dette 
Fag godt ind, og det er gaaet videre igen til deres 
Børn. 

1885 overdrog Anders Eriksen og Hustru Gaarden 
til deres Søn Erik Andersen, der var bleven gift med 
en Datter fra Trabjerggaard, imod, at de gamle fik 
tillavet en Aftægt, som blev kapitaliseret til en Værdi 
af 400 Kr. om Aaret. Erik Andersen eller Hedegaard, 
som han i Reglen blev kaldt, var Medlem af mange 
Bestyrelser, i Sogneraadet, var i det hele taget en 
interesseret Mand, han drev Gaarden op, saa den kom 
i god Stil. Nye Huse blev bygget, hans Hustru, der 
havde megen Interesse for Havevæsen, fik anlagt en 
smuk Have ved Gaarden. I dette Hjem voksede deres 
seks Sønner op. De var ikke alle voksne, da deres Fa 
der døde; deres Moder døde først for et Aars Tid 
siden; men da var Sønnerne voksne og i gode Stillin 
ger. Een af dem Jens Chr. Hedegaard overtog den 
gamle Slægtsgaard efter Moderen. Han havde i flere 
Aar bestyret Gaarden for hende. 

HAJSLUND. 
Uden at være Slægtsgaard, hører Hajslund dog til 

de gamle Gaarde. Allerede 1648 nævnes Peder Mørk i 
Hajslund som Fadder til Laurids Smits Datter i Skau 
i flg. Borbjerg Kirkebog af 1647-1680. 1665, Onsdag 
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d. 8. Marts, blev Peder Mørk af Hajslund begravet. 
1642 nævnes Peder Christensen Mørk som Kirkevær 
ge iflg. Borbjerg Kirkes Regnskabsbog for 1631- 
1653. 30. April 1665 begravedes Christen Mørk af 
Hajslund. !-lan er uden Tvivl Peder Mørks Fader; men 
i saa Tilfælde døde Peder Mørk i en ung Alder. Chr. 
Mørk kunde jo ogsaa være en Broder til Peder Mørk; 
men naar vi ved, at Hajslund samtidig med denne be 
boes af en Svoger, Peder Christensen, bliver dette 
mindre sandsynligt. Christen Mørk i Hajslund er mu 
ligvis Fader til den Knud Christensen Mørk, der dør 
i en ung Alder; han havde været gift med Karen Jør 
gensdatter Hvid. Vi kan altsaa se, at Mørkslægten har 
været i Familie med Hvidslægten. - 1863 var Hajs 
lund kun een Gaard, nu er der 3 Gaarde og 5-6 Huse. 

Af senere Ejere kan nævnes Jens Hajslund, der var 
Hestehandler. Han var en høj imponerende Skikkelse, 
mødte altid til Kirke med høj Hat, langskødet 
Frakke, lange Støvler, sølvbeslaaet Stok. Kirkefolket 
betragtede ham med en vis Ærbødighed. Senere eje 
des Gaarden af F. P. Ejsing, forhenværende Købmand 
i Holstebro. Han byggede Gaarden op, hvoraf Stue 
huset endnu staar, de andre Huse er brændt siden. 
Endskønt Ejsing ikke var uddannet som Landmand. 
forstod han at faa meget ud af Gaarden. Han for 
stod at faa alting med, og da han var meget spar 
sommelig og tarvelig med alt, blev han en efter 
Landsbyforhold meget rig Mand. Han plejede gerne 
at sige: »Een Skilling lagt til een Skilling bliver to og 
een Skilling til har vi tre, saa mangler jeg kun een i 
en Firskilling«. - Han var en god Mand, der gerne 
vilde hjælpe, hvor han saa, det kunde hjælpe, ellers 
ikke. I den Tid, de boede i Hajslund, døde deres lille 
Pige Marie. Til Minde om hende oprettede Ejsing og 
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Hustru et Legat for værdige Trængende i Borbjerg 
Sogn udenfor Fattigvæsenet. Det var paa 2000 Kr., 
og Renterne skulde uddeles i 4 Portioner a 20 Kr. til 
hver. 

ogle Aar boede Ejsing i Sognet, saa flyttede han 
først til Vejle, siden til København, efter at Gaarden 
var solgt. - Her levede han og Hustru en Del Aar. 
Deres to Sønner, den ene ved Postvæsenet, den anden 
Apotheker, var et Par prægtige Mennesker, der hav 
de arvet Forældrenes gode Egenskaber. 

Ejsing har efterladt sig et smukt Minde i Borbjerg. 
- Gaarden har der været handlet med mange Gange 
siden. Den nuværende Ejer, Søren Sørensen, har solgt 
et Stykke fra Gaarden og skilt 36 Td. Land fra, hvor 
paa er bygget til een af Sønnerne. - Søren Hajslund 
har gjort meget for at faa Gaarden i god Kultur. Den 
ligger smukt, højt og fritliggende med en mægtig 
Udsigt til Ryde og Hanbjerg Sogne, ja endog over 
Limfjorden til Salling. Det er een af Sognets gode 
Gaarde. 

ØNDER DAMGAARD. 
I Aaret 1760 fandtes i Borbjerg Sogn kun 3 Selv 

ejergaarde, hvoraf Sønder Damgaard var den ene. 
Den var da en Gaard paa 6 Td. 6 Skp, 3 Fdk. Hart 
korn. 
Een af de Ejere, der tidligst vides noget om, er Jens 

Christophersen, gift med Edel Johanne Laursdatter 
fra Risum. I dette Ægteskab var der 3 Børn, en Søn 
Christopher Jensen og to Døtre Ane og Kirstine Jen 
sen. 
Jens Christophersen var en stille, flittig og nøjsom 

Mand, der passede sin Bedrift godt efter den Tids 
Metode at drive Landbrug paa. Sognefolkene lagde 
ogsaa snart Mærke til ham og fik ham valgt ind 
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i Sogneforstanderskabet, hvor han sad en Del Aar 
og deltog i Sognets Styrelse. Han var saaledes 
med til at gennemgaa den ny Skolelov af 8. Mart 
1856 i et Sogneforstanderskabs Møde den l I. Juli s. 
A., og i den Anledning bemærkedes til § 1, at Børne 
antallet i Borbjerg Skole i sidste Aar ikke har været 
over 86; saa mange var der I. Januar 1856. 
Førend man gik videre i Lovens §§ gjordes For 

standerskabet bekendt med Provstens Cirkulære af 
28. Juni s. A., M. H. til Oplysning a) modtages af Læ 
rer Schou de forlangte Oplysninger. M. H. til Punkt 
b) erklæredes, at Skolelæreren havde intet Tillæg mod 
taget. M. H. til Punkt c) overdrages det Skoleforstan 
derne med Sognefogden og Skolelæreren at opmaale 
kotelodden. M. H. til Skolestuens Størrelse bestemte 

Forstanderskabet, at der skulde tilbygges 1 Fag Hus 
til den vestre Gavl paa 2t Alen. Forstanderskabet øn 
skede gerne, at denne Tilbygning udsattes til næste 
Aar. M. H. til Lovens § 11 om Tillæg til Skolelærerens 
Løn af 3 Mk. pr. Barn bestemtes det, at denne Sum 
skulde paalignes Communen. Men Hensyn til § 17 
kunde Forstanderskabet ikke forstaa Meningen, og 
maatte Provsten derfor spørges desangaaende. 

Borbjerg Forstanderskab, den I I. Juli 1856. 

Møller. Chr. Bøtcher. M. Laugesen. C. Bisgaard. 
Joh. Toft. Chr. Madsen. Nicolaj Madsen. 

Mads Mikkelsen. Jens Damgaard. Jens Jensen. 

Jens Damgaard var en stille indadvendt Mand, der 
bar paa et svagt Legeme, hvorfor hans Tanker ofte 
kredsede om Døden. Den 3. Januar 1870 gik der Bud 
til hans Nabo Christen Holst i Store Hedegaard og 
Sognefogden Joh. Toft i Naltoft om at komme til 
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ham, da han agtede at gøre sit Testamente. - Dette 
lyder som følgende: 

»Jeg undertegnede Jens Christophersen af Sønder 
Damgaard i Borbjerg, som er bleven nedlagt paa 
Sygelejet, der snart kunde forvolde min Død, saa har 
jeg med min Kone Edel Johanne Laursdatters Vilje 
bestemt og bekræftet, hvorledes det skal forholdes 
med, hvad jeg efterlader mig efter min Død, saa er 
det, jeg herved med min Fornuftes fulde Brug be 
slutter og fastsætter med velberaad Hu og Forsæt og 
sidste Vilje saaledes: Naar min Kone Edel Johanne 
Laursdatter overlader Gaarden til min Søn Chri 
stopher Jensen med Gaardens tilhørende Besætning 
af Ud- og Indbo, da skal bemeldte min Søn derimod 
til min Kone Edel Johanne Laursdatter oprette et 
fuldstændigt og tilstrækkeligt Ophold for hendes 
Livstid, saaledes som hun selv forlanger og bestem 
mer. Til samme Tid skal han tillige udbetale hende 
400 Rbd., skriver fire Hundrede Rigsdaler Rigsrnønt, 
eller ogsaa forrente til hende med 4 pCt. Renter aar 
lig. Den Kapital forbeholder hun sig alene berettiget 
til at disponere over til enhver Tid, saaledes som hun 
selv vil. 
Til min Datter Anne Jensen skal han ogsaa ved 

Gaardens Overdragelse udbetale 1000 Rbd.; men i Til 
fælde, da hun er sygelig, og hun forlanger det, skal 
han give hende hendes Kost og Pleje og Klæder og al 
Fornødenhed i sit Hus lig med sig selv og sin øvrige 
Familie, hvorfor han til Vederlag skal erholde de 80 
Rbd. af Rentekapitalen. De øvrige IO Rbd. af Renten 
udbetaler han aarlig til hende til eget Brug. Tillige 
skal Christopher Jensen ved Overdragelsen udrede til 
Anne Jensen følgende: 2 Sengsklæder med Fyld be 
staaende af Dyner og Puder og Lagener, alt godt og 

14 
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solidt, et Klædeskab med 2 Døre paa, en Kommode, 
samt i Tilfælde af Giftermaal besørge og bekoste 
hendes Bryllup anstændig efter Egnens Skik og Brug. 
Til min Datter Kirstine Jensen skal han udrede sam 

me Sum som til Anne og lignende Indbo samt ved 
Giftermaal gøre Brylluppet efter Egnens Skik og 
Brug. 

I Tilfælde af, at een eller begge af mine tvende 
Døtre skulde efter min Død ville forlade Forældre 
hjemmet, forinden Gaarden er overdraget til min Søn, 
skal de have Ret til at fordre Renten af den dem til 
staaede Capital. 

At dette saaledes er med min Kones og min sidste 
Vilje bekræftes herved med Underskrift i tilkaldte 
Vitterligheds Vidners Overværelse. 

ønder Damgaard i Borbjerg Sogn, den 3. Januar 
1870. 

Jens Christophersen. 

Edel Johanne Laursdatter, 
med ført Pen. 

At ovennævnte Jens Christophersen os personlig 
bekendt i vor Overværelse ved sin Fornufts fulde 
Brug har underskrevet nærværende Testamente, efter 
at det var oplæst for ham, og som han vedkendte 
dets Indhold, bliver herved bekræftet af os som til 
kaldte Vidner under Tilbud af Ed, naar forlanges. 

Datum utsupra. 

Johannes Toft. Christen Holst. 

At ved den af vore Forældre foranstaaende Bestem 
melse er det, vi underskrevne Arvinger herved erklæ 
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rer os tilfreds. Dette bekræfte vi med vore Under 
skrifter: 

Christopher Jensen. Anne Jensen. Kirstine Jensen. 

Da Jens Christophersen døde, blev Gaarden over 
draget til Christopher Jensen paa de Betingelser, 
der var fastsat i Testamentet. Hans Moder fik 
godt nok en Aftægtskontrakt oprettet; men hun blev 
ved at gaa i Huset, som hun var vant til. Hun var af 
Naturen en djærv Kvinde, der sagde sin Mening lige 
ud uden Omsvøb, hvad enten det nu var til sine egne 
Børn eller senere til Børnebørnene. Hun plejede ger 
ne at slutte med de Ord: »Nu haar a saa jer mi Mjen 
ning, nu kan I gyer, som I vil«. Denne Bemærkning 
virkede efter Hensigten. Hun var i Slægt med Fami 
lien i Ausumdal i Vejrum, hvilket ses af et Brev af 13. 
August 1875, i hvilket staar følgende: 

Gode Edel Damgaard! 

Det gør mig ondt, at enten Dig eller nogen af Dine 
Børn ikke har kommet. til mig under min langvarige 
ygdom, som vil gøre Ende paa min Levetid, men hvor 

snart, maa Gud vide. Kom nu hen til mig en Dag med 
det allerførste baade Dig og Din Søn og Din Sviger 
søn Niels Qvisgaard, jeg vilde gerne tale med Jer. 
Jeg har et Par Sølvspiseskeer, som har været min 
Moders fra Storgaard i Handbjerg, dem vil jeg gerne 
give Dig med hjem, jeg vilde nødig, at de ved min 
Død skulde sælges paa Auktion og ud blandt frem 
mede. Da det er Arvegods, vilde jeg, at de skulde 
blive i Familieskabet. Kom nu en Dag med det første, 
jeg har meget at tale med Jer om, er hjemme hver 
Dag. 

14* 
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Til Slutning ønsker jeg Eder alle Levvel med man 
ge venlige Hilsener til Dig og Børn. 

Venligst 
. Hedegaard. 

Ausumdal i Vejrum, den 13. August 1875. 

Christopher Damgaard er født den 7. Oktober 1837 
og overtog Gaarden straks ved Faderens Død; men 
forinden underskrev han en Aftægtskontrakt til sin 
Moder. Denne lyder i Korthed saaledes: »Saalænge jeg 
finder mig tilfreds, bliver jeg i Gaarden hos min Søn 
og nyder af og hos ham med Familien Alt, hvad jeg 
til mit Underhold behøver saasom Føde, Klæder, Lvs, 
Varme, Sengepleje, Opvartning, Vask og Renlighed 
med Alt, hvad jeg med Billighed maatte gøre For 
dring paa; men dersom jeg vilde føre min egen Hus 
holdning, da er min Søn eller hans Gaards efterkom 
mende Ejer pligtig til, inden 2 Maaneder, efter min 
Moder har paalagt det, at indrette Beboelse for hen 
des Livstid i den østre Ende af Gaardens Stuehus eller 
opføre et nyt Hus, 6 Fag i Længden med Stue, Sove 
kammer, Køkken og Spisekammer, Forstue med Ud 
gangsdør, Skorsten, Loft, Gulv og Døre og Vinduer, 
2 Sengesteder og en Kogekakkelovn og en Kobber 
kedel indmuret i Gruben. Denne Aftægtsbolig skal 
være af Grundmur med Straatag og vedligeholde 
forsvarlig. 
Fra den Tid, Aftægtsboligen skal være færdig, le 

verer jeg min Moder 3t Td. Rug, 2 Td. Byg og 2 Skp. 
Hvede, It Lispund tør røget Flæsk af mellem Side, 4 
Lispund Smør, 12 Pund Ost, 1 Pund tør røget Faare 
laar ikke af Lam, 12 Pund Talg. 12 Pund tør Klipfisk, 
1 Ol Flynder, li Pund Humle, t Skp. fin Salt, '.2 Pund 
grøn Sæbe, 2 Pund Soda, J ! Ol Æg, 12 Pund Kaffe, 
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10 Pund Cikorie, 6 Pund brun Sukker, 6 Pund hvid 
Sukker, 6 Pund Puddersukker, 6 Potter Kornbrænde 
vin, I Td. Kartofler, hvilket alt maa leveres i sunde 
og gode Varer og i forsvarlig Vægt, Maal og Tal. End 
videre leveres I Pk. prima Tvist, 8000 Skudtørv, 2 
Læs Lyng, samt fra I. Maj til I. Novbr. 3 Potter ny 
malket Mælk, den øvrige Tid 2 Potter, som det mal 
kes af Køer. - I Penge svares 8 Rbd. 

Af Faareflokken udtager min Moder 2 Faar med 
Yngel, der fodres og græsser som mine egne, dør der 
nogen, udtages andre i Stedet. 
Jeg skal føre min Moders Korn til og fra Mølle, 

hente Læge og Præst i Svagelighedstilfælde. Bage 
hendes Brød, brygge hendes Øl og besørge Vask og 
Pleje og Opvartning, og er hun ikke tilfreds hermed, 
da skal jeg lønne og koste en Pige. 

Min Moder har Ret til at tage behørige Sengeklæ 
der og Bohave, Køkken- og Bryggersredskaber, og 
er jeg pligtig til at vedligeholde alt i brugbar Stand. 
Ved hendes Død skal hendes Seng- og Gangklæder 
og Dragkiste og Skab tilhøre dem, til hvem hun det 
har bestemt. - Naar min Moder dør, lader jeg hende 
anstændigt begrave som en Gaardmands Kone efter 
Egnens Skik og Brug. 

Denne Aftægtskontrakt blev der aldrig gjort Brug 
af; thi Edel Damgaard blev ved at have sin fulde Fri 
hed, som hun altid har haft, selv efter at Christopher 
Damgaard var bleven gift med Inger Juelsgaard - 
Datter af Gaardmand Seminarist Jens Juulsgaard Gud 
mundsen og Hustru Else Hansen i Øster Abildholt, 
Borbjerg Sogn - hun forstod paa en kærlig og god 
Maade at omgaas sin gamle Svigermoder, saa hun be 
fandt sig vel i det gamle Hjem. 

Christopher Damgaard var en stille, tænksom Mand, 
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der forstod at drive sin Gaard. Alt blev passet om 
hyggeligt og godt, og helst vilde han være hjemme 
og føre det fornødne Tilsyn. - Han havde mange 
Venner, ikke blot blandt sine Naboer, men rundt om 

ognet. 
Meget havde han prøvet i sit Liv; hele Krigen i 1864 

var han med i. Naar han paa sin stilfærdige Maade 
fortalte om den ulykkelige Krig, da mærkede man 
snart, hvad der var det mest smertelige for ham at be 
røre; det var Tilbagetoget fra Dannevirke til Dybbøl, 
da blev hans Øjne vaade, og da skjalv Stemmen. - 
Krigens Strabadser og frygtelige Uhygge mærkede 
ogsaa Christopher Damgaard; han paadrog sig en 
Gigtlidelse, der fulgte ham til det sidste og tit for 
voldte ham store Smerter. Han blev over 80 Aar. In 
den han døde, overdrog han Gaarden til sin Søn Jens 
Damgaard, der har fulgt i de gode Fædres Spor og 
drevet Gaarden saadan op, saa den nu regnes som 
een af de bedste i Sognet. 

NALTOFT. 
I 5 Slægtled kan man gaa tilbage, stadigvæk Fader 

til Søn. Den første, man i de gamle Protokoller atter 
og atter støder paa, er Morten Toft. Han havde med 
mange Ting at gøre i Sognet. I Sogneraadet sad han 
1 mange Aar, og det var gerne i Naltoft, at Lignings 
kornet til Sognets fattige blev samlet og opbevaret. 
De fattige korn saa og afhentede det, eftersom de 
trængte til det. 
Morten Tofts Hustru Edel Toft praktiserede som 

Jordemoder, ja endog som Læge. Hun vaccinerede 
Børnene og underskrev Attesten med sit Navn. Hun 
var, hvad vi i vore Dage kalder »en klog Kone«. De 
havde ikke saa faa Børn, flest Sønner. Den ældste, Jo- 
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harmes, overtog Gaarden, da hans Fader, Morten 
Toft, døde. Ikke længe efter, at Johannes havde faaet 
Gaarden, giftede han sig med en Datter fra Tvislund, 
Ane Marie hed hun, og kort efter blev han Sognefo 
ged og vedblev med det til faa Aar før sin Død. - 
Johannes Toft var en helstøbt Personlighed. Redelig 
heden selv, hjælpsom mod alle og indsigtsfuld paa 
flere Omraader. Det var ikke saa underligt, at Sog 
nets Folk fandt ham og fik ham sat til mange Bestil 
linger. 1839 holdt Skolekommissionen Møde den 22. 
Decbr. under Provst Damgaards Ledelse. I dette Møde 
blev det vedtaget, at da Christen Dam er bleven Af 
tægtsmand og saaledes ikke anordningsmæssig kan 
være Skolepatron - skulde det meddeles ham, at det 
var ønskelig, han frasagde sig denne Bestilling. Det 
vedtoges eenstemmig, at Johannes Mortensen, Gaard 
mand i Naltoft, skulde overtage denne Bestilling fra 
I. Januar 1840, hvortil han var villig. 
9. Februar 1840 var Skolekommissionen samlet i 

Degneboligen til Maanedsmøde, og her blev Amts 
skoledirektionens Bestilling højtidelig overdraget Jo 
hannes Toft som Skolepatron for Borbjerg Sogn, og 
samtidig oplæstes Forordningen af 29. Juli 1814, i 
hvilke Skolepatronens Pligter findes optegnede. 

Iblandt disse Pligter er følgende: Patronen maa 
have Omsorg for, at Skoleforordningen efterleves, at 
Skolelærerens Embede holdes i Agt, og at han nyder 
den Løn, han for sit Arbejde tilkommer, i rette Tid 
og af forsvarlig Godhed og Maal. Patronen bør flit 
tig besøge Skolen, vejlede Læreren ved at opmuntre 
ham, naar han gør sin Pligt og advare ham, naar han 
unddrager sig den. Patronen bør føre Regnskabet for 
Skolekassen og aflægge Regnskab og forevise Penge 
beholdningen ved hvert Aars Slutning for Kommis- 



216 C. MØLLER: 

sionen. To Gange om Aaret bør han bivaane de be 
falede Eksaminer og tage Del i at bedømme, hvilke 
Børn, der bør opflyttes, og hvilke, der bør udskrives. 
Han bør hver Maaned undersøge Børnenes Fremgang 
m. m. Han bør sammen med de øvrige Medlemmer 
og 4 Mænd af Sognet affatte Ligningen over samt 
lige Skolers Udgifter. 

Det vil heraf ses, at det var en ærefuld Bestilling 
at være Skolepatron. Johannes Toft udfyldte Pladsen 
godt, og alt, hvad ham var betroet, skulde altid først 
ordnes. Hans egen Bedrift lod han Sønnerne om at 
passe. Der var ogsaa nok til det. 5 Sønner var der, og 
de skiftedes til at være hjemme og passe Landbruget. 
Johannes Toft befandt sig godt ved at vandre om 
kring i Sognet; thi hvor denne høje ranke Skikkelse 
kom, var han velanskrevet. Han kunde altid give et 
godt Ord eller et godt Raad. - I sine unge Dage hav 
de han været noget ved Musikken. Han spillede paa 
Violin til Gilder; men dette usunde Liv gav han helt 
Afkald paa, og for at hans Sønner ikke skulde komme 
ind paa det samme, begravede han Violinen i en 
Mose, saa var det til en Side. Der var heller ingen af 
Sønnerne, der slog ind paa den Vej. - Naar Johannes 
Toft rigtig kom til at fortælle fra gamle Dage, brug 
te han gerne nogle Ord, der i mine Øren lød saa mor 
somme. Det var disse Ord: »dit for en dat«. Jeg ved 
ikke, hvad de betød, rnaaske han heller ikke selv var 
klar derover. Det var som et Slags Ordspil. 

De mange Vandringer omkring i Sognet bidrog 
sikkert til, at han blev saa gammel, som han blev, 
imellem 70-80 Aar; thi han havde intet stærkt Hel 
bred, og nogle Aar før han døde, maatte han frasige 
sig Sognefogedbestillingen, som blev overdraget til 
hans Søn Morten, der fik Fødegaarden mod at svare 



BORBJERG SOGNS HISTORIE 217 

en lille Sum til hver af sine Søskende og give sine 
Forældre Opholdet, saalænge de levede. - Johannes 
Toft døde kort efter denne Ordning, derimod levede 
hans Enke ikke saa faa Aar efter. Hun var en stille, 
from, elskelig gammel Kvinde. Ligesom sin Fader 

, blev Morten Toft valgt ind i mange offentlige Bestil 
linger, han var saaledes i Sogneraadet, Skolekommis 
sionen, Kirkeværge, i Bestyrelsen for de umyndiges 
Midler m.m. 

Man vil heraf forstaa, at hans Tid var meget op 
taget. Sognefogedbestillingen gav meget mere Ar 
bejde den Gang end nu om Stunder. - Alle Skatter 
og Tiender tog Morten Toft gerne imod om Sønda 
gen i Skolestuen efter endt Kirketjeneste. Underti 
den var Skolestuen fuld af Skatteydere, og de pres 
sede paa for at komme hjem; men Morten Toft tog 
det med Ro, han fulgte en god Vens Raad, der lød 
saaledes: »Tag det blot med Ro, lille Morten, de gaar 
ikke andre Steder hen med Søgningen.« Dette Raad 
fulgte han altid og havde derfor sjælden Fejl i sine 
Regnskaber, derfor blev der sat stor Pris paa ham 
af hans overordnede. Han fik saaledes af Bestyrelsen 
for Brandforsikringen for Bygninger paa Landet. til 
delt det store Sølvbæger som Paaskønnelse for den 
Punktlighed og Akkuratesse, hvormed han udfyldte 
Pladsen som Taksationsmand. 

Alle de fremmede Penge, han fik ind mellem Aar og 
Dag, havde hver sin Plads. De maatte ikke blandes 
sammen med hans egne. Der skulde være Orden i 
Pengesager. - Gid alle, der har haft med andres 
Penge at gøre, havde gjort ligesaa, da vilde ingen 
Mistanke have hvilet paa dem. Som sin Fader var 
han meget tjenstvillig, og hvad han ikke var, saa var 
hans gode Hustru. Hun havde det ægte Tjener- 
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sind. ingensinde var hun gladere, end naar hun kun 
de være til Hjælp for andre. Hun var fra Over Sau 
strup og hed ligesom sin Svigermoder Ane Marie. 
Da der senere blev født en Datter, blev hun kaldt op 
efter Svigermoderen, og nu var der tre Ane Marie'r, 
og for at kende dem fra hverandre, blev det »gammel 
An' Mari'«, »ung An' Marie« og »bette An' Marie«. 
Morten Toft og Hustru havde 4 Børn, en Søn og tre 
Døtre. Den yngste af Døtrene døde som lille. - I sin 
I 'ngdorn og Manddom var Morten Toft svag- af Hel 
bred, og det var først i de senere Aar, hans Hel 
bred bedredes. Sønnen Johannes kom tidlig til at gøre 
det ud for Karl, da hans Fader var meget ude i Sog 
net og havde med saa meget at gøre; men derved 
skete der ikke noget galt. Han var et dygtigt, ungt 
Menneske, der gerne vilde udrette noget og have no 
get ud af sit Liv. - Efter at han havde aftjent sin 
Værnepligt som Soldat - Gardist - kom han paa 
Højskolen og derefter hjem. - Hans Fader havde i 
længere Tid været syg og frasagde sig nu Sogne 
fogedbestillingen og overdrog Gaarden til Sønnen Jo 
harmes. Selv lod han bygge et Hus tæt ved Gaarden, 
hvor han og Hustru flyttede ind, da Sønnen blev gift 
med en Datter fra Borbjerggaard. - Det varede ikke 
længe, før Sognet blev opmærksom paa denne dyg 
tige og begavede unge Mand. Han blev kort efter 
Overtagelsen af Gaarden valgt som Kirkeværge. - I 
længere Tid havde der været Kludder med Varmeap 
paratet ved Kirken, det var et Varmtvandsanlæg, som 
ofte fungerede daarligt. Montøren var tilkaldt for at 
faa det i Orden. En Lørdag Aften var han endelig 
færdig, og glad var baade han og Johannes Toft. Ef 
ter Spisningen gik de begge til Kirken for at se, hvor 
dan det nu virkede; men da Johannes Toft lukkede 
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Døren til Fyrrummet op og strøg en Tændstik, skete 
der en frygtelig Eksplosion, der hørtes over en stor 
Del af Sognet. - Da Folk kom til, viste der sig et 
sørgeligt Syn. Johannes Toft var død - knust - og 
Montøren meget skoldet. Hele Taget af Fyrrummet 
var spredt vidt omkring og Stykker af Dampkedelen 
paa indtil 20 Pund var kastet flere Hundrede Alen 
bort. - Det var et frygtelig Slag for hans Hustru og 
deres lille Søn samt hans gamle Forældre, ja hele 
ognet sørgede over denne Ulykke og rejste en smuk 

Mindesten over den haabefulde unge Mand. 
Hans Hustru levede nogle Aar derefter; men da 

hun døde, paatog Bedsteforældrene sig paa begge 
Sider at sørge for deres Barnebarn, den lille Morten 
Ejvind Toft, der nu er voksen og selv har overtaget 
den gamle Slægtsgaard og saaledes er 5. Slægtsled. 

BUKDAL. 
aar man følger Vejen fra Kirken til Præstegaar 

den, kan man dreje til højre ad Vejen, der fører ned 
til Kvisgaard og Borbjerg Mølle. Imellem Møllesøen 
og Banken laa der langt tilbage i Tiden en firelænget 
Gaard, Bowdel kaldet, oprindelig 2 Gaarde og Huse, 
enere forenet til l Gaard med to Bønder. 1438 havde 
Langtind denne Gaard under sig, men i 1547 viser det 
sig, at Tvis Kloster var bleven Ejer af Gaarden. Mens 
Langtind ejede Gaarden blev den kaldt »Bukkædal«. 
I Tidens Løb forandredes Navnet, saa den nu skrives 
Bukdal; men af Sognets Folk i daglig Tale kaldes 
»Bowdel«. Denne lave firelængede Gaard laa godt i 
Læ af Banken for den skarpe Vestenvind. Derimod 
kunde det nok om Vinteren være haardt med Nord 
østvinden, da Stuehuset vendte mod Nord - og der 
intet var til at skærme det; da kunde Kulden føles, 



220 C. MØLLER: 

selv om der blev fyret nok saa godt i Bilæggerovnen. 
Anderledes om Sommeren, naar Solen skinnede, og 
Storkene spankede omkring i Engen mellem Banken 
og Søen - der var altid mange Storke der - da syn 
tes Bukdal at ligge skønt og idyllisk. Saa man i Øst, 
fik man straks Øje paa Søen og den gamle Mølle, og 
mod Syd, saas Kirketaarnet med de to smaa Spir. 
Mod Nord laa Kvisgaard, og man kunde se Præste 
gaarden og Kilsmarkgaardene. Banken mod Vest 
skjulte Udsigten til den Side. - I den gamle idyllisk 
beliggende Gaard boede der i første Del af 19. Aarh. 
et Par Folk, Mourits Jensen og Hustru Sidsel, med 
deres Børn, hvoraf Sønnen Niels blev gift ind i Nabo 
gaarden Kvisgaard og Jens blev gift i Trabjerg i en 
nu nedreven Gaard, der laa overfor Søndergaard. Efter 
nogle Aars Forløb døde Mourits Jensen i Bukdal, 
og Gaarden blev nu solgt til Peder Christensen, der 
var født i Handbjerg 1805 af Forældre Christen Ege 
bæk og Hustru. - En Tid før boede Peder Christen 
sen og Hustru i Nørre Gjættrup i Thy, hvor deres 
ældste Søn Peder Christian Christensen fødtes 24. 
Marts 1832. Hvad Gaarden kostede vides ikke; men 
der maatte svares Enken Sidsel en meget stor Aftægt, 
der tilsidst blev saa trykkende for Peder Bukdal, at 
han besluttede at handle med Niels Kvisgaard om at 
overtage Forpligtelsen til at svare Sidsel Bukdal Af 
tægten mod at faa Engstykket mellem Søen og Ban 
ken samt Jorden Vest for op til Sognevejen. Sidsel 
Bukdal døde faa Aar efter, saa Niels Kvisgaard kom 
ikke til at svare Aftægt til sin Moder ret længe. Han 
delen blev derved ret fordelagtig for Niels Kvisgaard, 
der nu fik lagt et godt Stykke Eng og Mark til sin 
magre Gaard. Peder Bukdal lod nu sin Søn Peder 
Christian faa Skøde paa Gaarden; men kort efter, den 
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18. Januar 1864, blev han indkaldt til Armeen og 
faldt ved Dybbøl den 17. Marts 1864. Det var et tungt 
Budskab for de sørgende Forældre at faa, og for at 
mindes den gode Søn fik hans Forældre Lov til at faa 
en Mindetavle ophængt i Borbjerg Kirke, hvor den 
hænger endnu, og hvorpaa staar følgende Indskrift: 

Min de 
over 

Ungkarl, Gaardejer Peder Christian Christensen, 
født i Nørre Gjættrup i Thy den 24. Marts 1832, 

boede i Bowdal i Borbjerg 
indkaldt til Armeen den 18. Januar 1864, faldt ved 

Dybbøl den 17. Marts s. A.« 

Paa samme Tavle lod hans Forældre sætte et Minde 
kvad, der lyder saadan: 

Med vemodsfulde sorgbeklemte Hjerte 
det tunge Sørgebudskab vi modtog, 
at du var død, o, frygtelige Smerte, 
skjønt du blev kaldt af gamle Dannebrog. 

0, aldrig, aldrig, du kan her erstattes, 
din Faders, Moders Glæde, Haab og Trøst, 
af Søskende og Ven, ja Iler du fattes, 
fra dem for tidlig dig kaldte Dødens Røst. 

Din Fremtids Sol saa venlig dig tilsmilte 
som Morgenrøde i sin Purpurglans; 
men alt saa brat med dig i Graven ilte, 
dog her du bandt saa skøn en Mindekrans. 

Fra elskte Hjem vi saa dig, Kjær e, drage 
for tro at følge Pligtens, Ærens Bud. 
Dog Haabet brast, dig snart i Favnetagen 
du da modtog vort sidste Farvel med Gud. 
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Du ædle Fader, vaadefulde Moder, 
lad Taaren standse, thi han er hos Gud. 
Han nu ej bytte for al Jordens Goder 
og stol derpaa, thi han har holdt Guds Bud. 

Og- nu Farvel, du ædle, dyrebare, 
Farvel for sidste Gang vi siger dig. 
I Livet her du altid kær os var, 
G11d Rive, hist vi rnaa g-enfinde dig-. 

Fred med dit Støv! 

Dette Minde sattes af hans Forældre. 

Forældrene overtog nu Gaarden, og da Udhusene 
ved et Lynnedslag i Storkereden var nedbrændt, og 
da gamle Sidsel Bukdal var død, flyttede Peder Buk 
dal det gamle Stuehus op paa Marken ved Sogne 
vejen nær Kirken. Fire større Bolsteder er solgt fra 
Gaarden »Bowdal« foruden Markerne Flytoft og 
Gripsmark samt Byggeplads og Have til 7 Huse og 
endda er der op mod 20 Tdr. Land til det gamle Bow 
dal foruden Mose og Kær. 1887, den 21. September, 
døde Peder Bukdal, og Gaarden havde hans Enke - 
2. Ægteskab - og Datter en Del Aar; men da Datte 
ren blev gift, og hendes Moder var død, solgte Sviger 
sønnen Gaarden, der nu er paa andre Hænder. Af an 
dre Ejere fra gammel Tid skal blot nævnes Forfatte 
ren og Kritikeren Jørgen Bukdals Oldefar Peder Jen 
sen og Hustru Gertrud Larsdatter, der døde ; Hade 
rup. Det er fra denne Gaard Buledalsnavnet stammer 
og er blevet Slægtsnavn. 

VESTER HV AMGAARD 
Da Kong Christopher I 259 fandt Døden i Ribe, efter 

Sagnet forgivet af Arnfast fra Ry, skænkede hans 
øn Erik Glipping det meste af Hvam By med Agre, 
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Eng, Skov og Fælleder til Ribe Domkirke, for at der 
kunde blive holdt Sjælemesser over hans Fader. - 
Iblandt de faa Gaarde, der den Gang fandtes, var Ve 
ster Hvamgaard den største. - Den havde Jord i en 
Længde af over ~ Mil, fra Fleng og Vestpaa til Hjerm 
Skel. Imod Øst var Jorden af let Bonitet, en Del san 
det. Paa den Jord skulde de altid saa Rugen, den gro 
ede bedst til der. Mod Vest op til Humrnelmose var 
Jorden sur og stod om Vinteren under Vand. Her 
kunde Foraarssæden bedst trives. - Af Papirer fra 
ældre Tid findes en Købekontrakt af 10. Oktbr. mellem 
den daværende Selvejer, Gaardmand Jens Mikkelsen 
og Forpagter af Hjerm Præstegaard Jensenius Le 
bech, der var forlovet med Jens Mikkelsens Datter 
Ane Johanne. Købesummen var 2000 Rbd. Rigsmønt; 
deraf skulde 1200 Rbd. betales kontant ved Overdrag 
ningen, og 800 Rbd. skulde staa rentefri til 1860. Der 
som Jens Mikkelsen og Hustru vilde søge Dug og; 
Disk ved Køberens og hans Hustrus Bord og nyde 
den tilbørlige Underholdning og Føde og Pleje, som 
de finde dem tilfreds med, skal Køberen aarlig levere 
Sælgeren og hans Hustru 1 Lispund godt uheglet Hør 
samt føde og passe 4 Faar med Yngelen til Mortens 
dag; hvert Aar og aarlig betale dem 8 Rbd. Rigsrnønt. 
Skulde de ikke være tilsinds at have Dug og Disk fæl 
les med Køberen, blev det paalagt denne at levere en 
hel Mængde Naturalier, hvilke vare optegnede paa 
Contrakten i 10 Punkter. I sidste Punkt staar: Det 
paalægges Køberen, Jensenius Lebech ikke alene som 
en trofast Pligt at drage omhyggelig Omsorg for Af 
tægtsnyderne i Sygdom og Alderdom med utrættelig 
Flid og Møje at mildne deres sidste Levedage, men 
ogsaa ligesom de ved Døden afgaa, bekoste og besør 
ge dem en sømmelig; Jordefærd efter Egnens Skik og 
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Brug. Alt Bohave, Klæder og Sengeklæder, kort alt, 
hvad de eje, skal ved den sidstes Død tilhøre Gaar 
dens Ejer Jensenius Lebech eller hans lovlige Ar 
vinger. 
Jens Mikkelsen og Hustru blev ved at have Dug og 

Disk hos de unge til deres Død. Baade Svigersøn og 
Datter sørgede omhyggelig for de gamle, som i deres 
gode Datter havde en omhyggelig Sygeplejerske. - 
Jensenius Lebech stammer fra Ribeegnen. Hans Fa 

der Bertel Clausen Lebech er født i Spandet ved Ribe 
29. Novbr. 1797, han var gift 2 Gange. I første Ægte 
skab var der 4 Sønner og 1 Datter, de tre Sønner døde 
i en ung Alder, og den fjerde Søn Jensenius Lebech 
fulgte med Forældrene til Tim. Andet Ægteskab var 
barnløst. Bertel Cl. Lebech døde i Tim 25. Juni 1870, 
han har sikkert været en god Mand, en stedlig Poet 
digtede følgende Gravskrift over ham: 

Saa ligger nu kold her paa Baare 
du Fader, du Mage saa god, 
med Kærligheds, Længselens Taare 
dit Støv vi nu bringer til Jord. 

Det var jo din sidste Tale, 
at du maatte drage hjem 
til ham, som de trætte husvale, 
hvor Hvile han giver dem. 

0 længe maatte du lide, 
det smertede haardt din Viv, 
der stod dig trolig ved Side, 
dig elskte saa inderlig. 

Han skænke dig Himmerigs Glæde, 
hvor kære møde dig skal, 
hvor evig I glade skal være 
blandt hellige Engles Tal. 
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0, ja, lille Stine, glem ikke, 
hvad han haver været for dig, 
til Himlen hæv dine Blikke, 
derfra ser han ned nu paa dig. 

Dermed vi tillukke din Kiste, 
og Hænderne folde til Bøn; 
vi bede, mens Taarer sig liste, 
i Jesum Christum Guds Søn. 

Send Trøsten til dem, her nu stande 
med Længselens Taarer paa Kind, 
og lad dem i Himmelen lande, 
til Himmerigs Glæde gaa ind. 

Amen! 

Jensenius Lebech var en Mand, der havde med 
mange Ting at gøre, saaledes drev han en stor 
Hestehandel, og da han sad i Sogneraadet, og der 
skulde bygges en ny Skole i Borbjerg - det var i 
1867 - paatog han sig ved Licitationen den 26. No 
vember 1866 at opføre Skolens Murer-, Tørnrer-, 
Snedker-, Glas- og Tækkearbejde for en samlet Sum 
af 338 Rbd. Han var den lavestbydende, og trods det 
te, at det var en lille Sum for saa stort Arbejde, 
holdt han sig Conditionerne strengt efterrettelige. 
Efter den Tid var det en smuk Skole, der staar den 
Dag i Dag. Desværre er den senere bleven moderni 
seret i en lidt uheldig Retning. 

Af Jensenius Lebech og Hustrus Børn - 7 ialt, 
hvoraf to er døde, en Datter i ung Alder og en Søn i 
ældre Alder, har den yngste Søn i mange Aar efter 
Moderens Død haft Gaarden og har den endnu. Han 
har været gift med Lærer Laursens Datter fra Ikast, 
hun døde for faa Aar siden. Der er to Sønner, den 
ældste er 16 Aar, saa der er Udsigt til, at Gaarden 
kan blive i Slægten. 

15 
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PAJBJERG 
hører cgsaa til Sognets gamle Gaarde; men har al 
drig været Slægtsgaard som saa mange af de andre 
Gaarde, der er beskrevet i Bogen. - I Tyge Iversens 

Pajbjerg set fra Gaarden 

Tid - den uheldige Bejler til Frøken Ermegaa rd i 
Abildholt, har "Gaarden sikkert haft sin største Ud 
strækning; men der er saa i Tidens Løb solgt og af 
hændet en Del af Jorderne. - Dog har den i 1863 8 
Td. Hartkorn. 

I de sidste 100 Aar har den haft mange Ejere. Den før 
ste Ejer efter gamle Peder Pajbjerg var Jakob Jensen 
fra Gamrnelby i Mejrup. Han byggede Gaarden pænt 
op og var omhyggelig med alt. En Del Aar havde han 
Gaarden, men saa solgte han den til Frøavler J. Hvid 
berg, der plantede store Læbælter om Gaarden og af 
vandede en Del af Marken, samt tilførte Jorden me 
gen Kunstgødning og fik den sat i rigtig Kultur. Plant 
ning havde Hvidbergs Interesse. Ikke blot om Paj- 
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bjerg og flere Steder, hvor det kunde være til Pryd 
og Nytte, plantede han, saaledes er det paa hans Ini 
tiativ, at Læbæltet om Borbjerg Kirkegaard blev ud 
ført, der nu pynter samme; men ved Møder og mange 
Lejligheder talte han 
varmt for Plantnings 
sagen. I den Tid, Hvid 
bjerg havde Pajbjerg, 
arbejdede han ihærdig 
for at forbedre vore 
Rodfrugtstammer, og 
ved utrættelig Flid og 
Udholdenhed lykkedes 
det ham at faa en 
Kaalrabistamme,-den 
saakaldte Pajbergstam 
me, der er kendt over 
hele Norden og Fin 
land - anerkendt. 

Landmændene over 
alt i Landet blev 
snart opmærksomme 
paa den Frøstamme, og den bidrog til, at Hvid 
bergs Navn blev kendt viden 0111, og han regnes 
for Landets Foregangsmand paa dette Omraade. - 
Pajbjerg solgte han efter nogle Aars Forløb og flyt 
tede til Hundsballe ved Struer, nærmere til Stationen, 
da Virksomheden stadig blev større og større. Et 
stort Frørenseri lod han opføre i Holstebro, en Herre 
gaard, »Idagaard« ved Slagelse, købte han. - Man 
forstaar næsten ikke, hvorledes Hvidberg har faaet 
alt dette i Gang, da han intetsomhelst havde at be 
gynde med. Vilde man spørge Hvidberg, hvad der har 
bidraget til, at det er lykkedes saa vel, vil man faa 

Jens Hvidberg 

15* 
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Svaret: Guds Velsignelse og saa Udholdenhed til ikke 
at give op paa Halvvejen. Han hører ikke til de Men 
nesker, der tager Æren selv, nej han ved, at alt har 
vi fra Gud og ham skylder vi Takken og Æren der 
for. - I det stille og ubemærkede har Hvidberg hjul 
pet mange Mennesker, der har været i Nød, mange 
Foretagender, der ikke kunde faa det til at gaa rundt, 
har han støttet. Han har været ikke blot vort Sogn 
en god Mand i den Tid, han boede i Pajbjerg; men 
han har siden været Egnens betydeligste Mand paa 
mange Omraader. - Da Hvidberg solgte Pajbjerg, 
kom den ikke i gode Hænder. Husene forfaldt, og 
Markerne forsømtes. I denne Tilstand købte den nu 
værende Ejer, Christen Have, Gaarden, han er yngste 
Søn fra Borbjerggaard. Meget af det forsømte er nu 
blevet rettet, og Gaarden fremtræder atter i en smuk 
kere Skikkelse. 

KROGSLUND 
har som flere Gaarde i Hvam været Fæstegaard 
til Quistrup. I 1803 foregik den store Udstykning, 
og de fleste Fæstere i Borbjerg Sogn købte da 
deres Gaarde. 1826 den 6. August blev der i Sog 
net lagt en Ligning over Udvidelse af Borbjerg 
Skole, og da er der en Ejer paa denne Gaard, som 
maa udrede I Rbd. og 1 Mk. Sølv. Denne Ejer hed 
Jens Krog; men han har ikke noget Slægtskab med 
den nuværende Krogske Slægt, der stammer fra Ej 
sing Sogn. I Aaret 1852 overtog Peder Krog, f. 16. 
December 1823 i Hedegaard i Ejsing og Hustru Ma 
ren Jensdatter, født i Elbrønd i Ejsing, den daarligt 
drevne og forfaldne Gaard Krogslund. Ved forenede 
Anstrengelser fik de Gaarden sat op og kom til 
at avle godt. Peder Krog var en dygtig Land 
mand, et arbejdsomt og stilfærdigt Hjemmernen- 
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neske, der passede alt i Gaarden med en sjælden 
Omhu og Akkuratesse. - I 6 Aar sad han i Sogne 
raadet, 3 Aar som Medlem og 3 Aar som Formand. 
Det var i 1868, vi havde det første Sogneraad, før hed 
det Forstanderskab, og i dette første Sogneraad kom 
P. Krog til at vise sin Indsigt som Kommunalmand. 
Den Gang eksisterede der ikke noget, der hed Under 
skud saaledes som nu om Dage. Der skulde være Ba 
lance og helst lidt Overskud. Regne kunde P. Krog. 
han havde ogsaa benyttet Cramers Regnebog i sin 
Skoletid, og han forstod godt at lægge en Lignings 
liste og udføre disse Beregninger med en Sikkerhed 
og Nøjagtighed som faa. - P. Krog var Veteran fra 
Treaarskrigen. Han var med ved Isted og »stod paa 
!sted Hede ej langt fra Langesø«. P. Krog var een af 
Sognets gode Mænd. - 1885 overlod han Gaarden 
til sin yngste Søn, der samme Aar giftede sig med 
Edel Marie Christensen - en Datter fra Vester Bis 
gaard. Jens Krog er født 4. Marts 1855 og gik i Hvam 
Biskole og fik der 2 Dages ugentlig Undervisning. - 
I Vinteren 1875-76 fik han Lov til at komme paa 
Højskole. Det kostede stor Overvindelse fra hans For 
ældres Side at give deres Minde dertil. De var paavir 
ket og opdraget i indremissionsk Retning, saa det var 
forstaaeligt, om de ikke syntes, Sønnen skulde paa 
en grundtvigsk Højskole - Voldby ved Grenaa - 
men omsider fik han Lov dertil. 

Der var særlig een Ting, Jens Krog var optaget af 
i Ungdomsaarene, og det var, om et kristent Menne 
ske ogsaa kunde være optaget af praktiske Ting i det 
daglige Liv. - Disse Ting klaredes for ham ved Op 
holdet paa Højskolen. Det kostede den Gang Anstren 
gelser og megen Modgang fra de ældres Side, inden 
de unge fik Tilladelse til at komme paa Højskole - 
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ikke saadan nu - men hvad, man har kæmpet og 
stridt for, bliver ikke mindre værdifuldt, og derfor 
blev Udbyttet ogsaa adskilligt mere og bedre end 
mangen Gang nu til Dags. 

1885 overtog Jens Krog Gaarden og tog fat med 
Kraft for at drive den mere frem, og det lykkedes 
godt. - Sognefolkene saa opmærksomt paa den 
unge dygtige Landmand, og snart valgte de ham ind 
i Sogneraadet, hvor han var 2 Gange med 3 Aar hver 
Gang som Formand. Han sad i en Aarrække i Skole 
kommissionen og i Menighedsraadets første Periode. 
Udenfor Sognet har Jens Krog været Medstifter af 
Ringkjøbing Amts Vareindkøbsforening og haft Sæde 
i Bestyrelsen siden. Trods det, at han er over de 70 
Aar, er han dog i fuld Vigeur og er i Bestyrelsen for 
mange Ting endnu. 

Øster Bisgaard 

ØSTER BISGAARD. 
For 50 Aar siden laa denne Gaard hen i Hede og 

Kær, ikke engang Halvdelen var dyrket, Husene 
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forfaldne, og Besætningen ringe. Det var først, 
den kom i Skik, da Bjerreslægten fik den 1 Eje. Chri 
sten Bertelsen Bjerre og Hustru Ane Kirstine Jensen 
kom fra Naur til den forfaldne og forsømte Gaard i 
Aaret 1882. Her var 
noget at tage fat paa 
for den energiske og 
indsigtsfulde Christen 
Bjerre. Jorden blev 
drænet og merglet, og 
det varede ikke mange 
Aar, før Laden maatte 
bygges større, og et 
nyt Kohus rejses. Hvad 
der hjalp Christen 
Bjerre meget, var sik 
kert den Hjælp, han 
havde af Sønnen Jens. 
Ligesom Faderen var 
han ivrig for at faa Gaar 
den til at blive en af Sog- 
nets gode Gaarde, hvil- Christen Bjerre 

ket ogsaa er lykkedes. 
Da Christen Bjerres Kræfter tog af, overlod han 

Gaarden til sin Søn Jens, der nu fortsætter i det gode 
Fodspor. - Jens Bjerre har taget mere virksom Del 

ognets Styrelse end Faderen. Han har saaledes 
været Sogneraadsmedlem i flere Aar, er Formand 
i Sognets Sparekasse og Sognefoged. - Christen 
Bjerre var optaget af sit Landbrug og uden dog at 
fortabe sig deri. I ham brændte der en hellig Ild efter 
at tjene sin Gud. Det gav sig ogsaa straks Udslag, 
da han kom til Sognet fra Naur, idet han var med til 
at faa en Foredragsforening oprettet sammen med 

/ 

I 
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Ryde. Senere blev den delt i to, da Medlemstallet sta 
dig blev større. Christen Bjerre var en elskelig Skik 
kelse, det ligesom lyste ud af ham, at han havde fun 
det Freden med sin Gud, og han vilde gerne hjælpe 
andre til det samme. De, der har kendt denne Mand, 
vil ikke glemme ham; men bevare hans Minde i kær 
lig Erindring. Han var født i Sir Sogn af Forældre 
Bertel Bjerre og Hustru Karen Bjerre. 

NEDER BRØDBÆK. 
1796 fødtes Søren Brødbæk i Ørre Sogn. Hans For 

ældre flyttede senere fra Ørre til Borbjerg, hvor de 
købte Gaarden Neder Brødbæk. Da Søren Brødbæks 
Fader døde, sad Enken nogle Aar med Gaarden, ind 
til Sønnen blev voksen og kunde overtage den. Han 
kunde godt lide at være Deltager i et lystigt Lag, 
især naar der var Marked i Holstebro. Paa Hjemvej 
en fra Markederne standsede Markedsgæsterne i Reg 
len ved »den sorte Kro«, 1 Mil fra Holstebro, her skul 
de de have en Opstrammer for rigtig at kunne køre 
omkap hjem. Den unge Søren Brødbæk plejede gerne 
da at sige, naar han opfordredes til at komme hjem: 
»Der kan man altid komme, naar man ikke kan kom 
me andre Steder.« - 

Engang gik det dog galt, thi da kom der Bud ti_! ham, 
at Neder Brødbæk brændte, da vilde han hjem; men 
da var det for sent, Gaarden var nedbrændt, inden 
han kom hjem. Den blev genopbygget i almindelig 
Bondestil. 

Søren Brødbæk var høj af Vækst. Naar han om 
Søndagen kom i sin Søndagsdragt, lange, blanke 
Støvler, Fløjls-Knæbenklæder og Vest, langskødet 
Frakke og høj Hat paa Hovedet, med sølvknappet 
Stok og Sølvurkæden hængende ned paa Maven, 
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da var der noget imponerende ved ham, som ved 
mange andre af Sognemændene i deres Højtidsdrag 
ter. 

De havde 4 Børn, 3 Sønner og 1 Datter. Hans Hu 
stru døde efter en Del Aars Forløb. Af Børnene blev 
den ældste Søn, Jens, først gift med Jens Nielsens Dat 
ter i Nørre Hvam. Der blev skilt en Del af Jorden fra 
Neder Brødbæk, hvorpaa der blev bygget. Den næst 
ældste af Sønnerne, Christen, fik overdraget Gaarden, 
og deres Fader kom paa Aftægt. I mange Aar levede 
han; men han kunde ikke gaa, Fødderne var daarlige; 
den meste Tid var han sengeliggende. 

Christen Brødbæk var en Hjemmets Mand, der gik 
og saa alt i Gaarden tilgode, brød sig slet ikke om at 
gaa i Byen eller være i Selskab ude, derimod vilde 
han gerne, der kom nogle og besøgte ham og hans 
Hustru, og det var et rart Sted at komme, gæstfrie 
var de begge. Christen Brødbæk var en fredsomme 
lig Mand, aldrig talte han ondt om nogen, og det var 
derfor saa hyggeligt at være Gæst der. Af deres Børn 
er en Datter død, de andre 5 Børn - 2 Sønner og 2 
Døtre er gifte og bor i Sognet, medens en Datter er 
gift og bor i Stendis i Ryde. Sønnen Jens Christensen 
Sørensen har Fødegaarden, og da han har flere Søn 
ner, er der Udsigt til, at Gaarden kan blive i Slægten. 

BRØDBÆK ANDELSMEJERI 
Det er det ældste Mejeri i Borbjerg, ja hører end 

og til de ældste i Landet; thi Mejerivæsenet i sin nu 
værende Skikkelse er ikke af saa gammel Dato. Det 
oprettedes 1885 mellem Borbjerg og Handbjerg med 
35 Interessenter fra Handbjerg og 22 fra Borbjerg 
med ialt 264 Køer. At begynde med var det jo ikke 
stort; men allerede I. Maj 1886 indmeldtes yderligere 
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77 Interessenter med 316 Køer. - Mejeriet blev byg 
get paa Grænsen af Borbjerg og Handbjerg og blev 
drevet ved Vandkraft. Det kostede ialt 8000 Kr. at op 
føre. Bygningen opførtes af Murer Anders Krejbjerg 
fra Ryde og Tømrer Niels Baunbæk, Handbjerg. Ma- 

Brøcbæk Meje,i i Hvam 

skinerne installeredes af Maskinmestrene P. Bech og 
N. Christensen, Ølgod, alt kostede 8000 Kr. 

Den første Bestyrelse var Gregers Andersen, Lars 
Østergaard, Søren Pedersen, Peder Christensen og 
Lars Jensen. Den første Mejeribestyrer var R. Ras 
mussen 1885-1889. Af Formænd har Mejeriet haft 
følgende: 

1. Peder Christensen, 1886. 
2. Jens Krog, 1891. 
3. Anders Have, 1894. 
4. Jens Lebech, 1906. 
5. Kr. Damgaard 1915. 
De senere Mejeribestyrere har været følgende: 
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2. Jens Bojsen 1889 var fra Stauning, overtog 1896 
et Fællesmejeri paa Thy. 

3. P. Smedegaard Jeppesen fra Skjærum var Be 
styrer fra 1896 til 1900, overtog senere Bestyrerplad 
sen paa Skødbæk Mejeri v. Lemvig. 

4. K. Knudsen fra Mejrup overtog derefter Besty 
rerpladsen indtil 1918, da denne dygtige og energiske 
Mejerist blev bortrevet i sin bedste Alder af den 
uhyggelige Sygdom Meningites. 

5. Frede Jørgensen fra Ryslinge - den nuværende 
Bestyrer - har fortsat i det gode Spor og har bidra 
get ikke mindst til at hæve Mejeriets Anseelse, saa 
det nu a.nses for et godt Mejeri. Fra Smørudstillin 
gerne rundt om har han hentet megen Anerkendelse 
hjem iForrn af Medaljer og Sølvsager - en Ære for 
ham selv og Mejeriet. 

Ikke længe efter Anlæget, da Vandkraften blev for 
lille, blev der 1887 indlagt Dampkedel til Kraft. Pa 
steurisering af Fløde begyndte 1894, samtidig fore 
toges Udvidelse af Mejeriet. I 1900 begyndte Afreg 
ning efter Fløde pCt. 1907 flyttedes Mejeriet til sin 
nuværende Plads, efter at Hanbjergboerne var ud 
traadte og gaaet sammen med Ryde. 

Det nuværende Mejeri blev opført af Murermester 
Kr. Damgaard og Tømrer M. Munksgaard, Installatio 
nen af C. Meedom, Holstebro. 

1911 paabegyndtes Mælkebedømmelse, 1914 ind 
lagdes Køleanlæg, 1926 indførtes Afregning efter 
Fedtprocent. - Den nuværende Bestyrelse bestaar 
af Kr. Damgaard (Formand og Kasserer), J. Bjerre, 
Kr. Krog, E. Traberg, Karl Damgaard, N. P. Munks 
gaard og J. Lebech. 
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SKAVE MEJERI. 
Mejeriet oprettedes 1892, og de Mænd, der da stod 

i Spidsen der for, var følgende 5 Mænd: 
1. Peder Christensen i Heselaa. 
2. Søren Chr. Andersen i Skave. 
3. Søren Jensen i Trabjerglund. 
4. Hans Hornstrup i Hogager. 
5. Niels Mundbjerg i Sevel. 

Det var lidt voveligt af disse Mænd; thi der var 
kun lidt at begynde med og en vis Ængstelse hos 
mange til at binde sig dertil. Der var knap 2 Millio 
ner Pund Mælk; men saa kom der flere til, saa 1902 
maatte Mejeriet udvides. I 1913 ombyggedes det, og 
nu er det een af de større Mejerier med over JO Mil 
lioner Pund Mælk. - Naar Mejeriet saaledes har 
kunnet faa større og større Tilslutning, da kan de 
takke den dygtige Mejerist Mehlsen Pedersen derfor. 
Siden Mejeriet oprettedes, har det ikke haft andre. - 
Mehlsen Pedersen er født i Thise i Salling. Han var 
først ved Landvæsenet, kom saa paa Testrup Højsko 
le. Efter Højskoleopholdet lærte han Mejerivæsenet, 

Skave Andelsmejeri 
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var paa flere Mejerier paa Aarhusegnen og kom der 
fra til Skave 1892. 
Mehlsen Pedersen er en udmærket Bestyrer, aldrig 

har der været noget i Vejen paa dette Mejeri, han 
har forstaaet at samle - man kan næsten sige alle 
Hoveder under een Hat, hvilket jo ikke skal være saa 
let - og det er ved den stille myndige Maade, hvor 
med han optræder. - Det er ikke saa underligt, at 
han er knyttet fast til Skave Mejeri. 

RAKKERFOLKET. 
Spredt om i Jylland med Hovedcentrer i afsides lig 

gende, magre Hedeegne fandtes der indtil mod Slut 
ningen af forrige Aarhundrede Samfund af et ejen 
dommeligt vagabonderende Folk, som man har kaldt 
Rakkere, Natmandsfolk, Tatere, Kæltringer osv. Man 
ved ikke, hvorfra dette Folk stammer, og deres Leve 
vis førte med sig, at der kom til at staa et mystisk 
Skær over dem, der paa engang gjorde dem afskye 
de og frygtede af Befolkningen og interessante for 
vore Poeter og Folklorister. I Videnskabernes Sel 
skabs Ordbog af 1826 hedder det om Natmandsfol 
ket: »En i Nørrejylland almindelig Benævnelse paa 
Taterfolk, omstrejfende Bander, hvilke driver de mest 
foragtede Haandteringer og nedstammer tildels fra 
Zigeunerne.« 

Sten Blicher danner paa en morsom Maade Over 
gangen fra den ældre til den nye Anskuelse. Han op 
lyser i sin Beskrivelse over Viborg Amt 1829: »Dette 
under saa mange Hensyn mærkelige Folk, hvilket jeg 
af flere indlysende Grunde anser at nedstamme i lige 
Linje fra vore hedenske Forfædres Slaver - hvorvel 
noget lidet blandet med Zigeunerne og fremmede 
Omløbere - har tilforn været udbredt over hele det 
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danske Rige«. l 833 en Beskrivelse over Ringkjøbinz 
Amt af J. C. Hald, og i denne Beskrivelse omtales 
Natmandsfolket paa følgende Maade: »Af egentlige 
Løsgængere findes faa eller ingen, naar man undta 
ger de omstrejfende saakaldte Natmandsfolk, der me 
nes at være Afkom af nogle fra Orienten i Begyndel 
sen af det 16. Aarhundrede udvandrede Horder, der 
oversvømmede en stor Del af Europa under Navnet 
Zigeunere eller Tatere. Deres Sprog kaldes for Kæl 
tring Latin. De har i Grunden ikke anden Levevej end 
Betlen, som tit udarter til Tyveri. Flokkevis stry 
ger de omkring i Landet, Mænd, Koner, Børn og til 
byder, ja endog paatvinger Folk deres Tjeneste med 
at sætte Ruder ind, feje Skorstene, flaa Kreaturer og 
sælge Bliktøj.« 

Topograf L. Both har skrevet en lille Bog under 
Titlen: »Fra Heden til Havet«. I denne Bog har han 
ofret megen Plads paa Kæltringerne. Han skriver bl. 
a.: »Dette mystiske, sydlandske Folk, der kalder sig 
selv Tatere, men her benævnes med Navnet Kæltrin 
ger eller Natmænd, bekendt fra forrige Tider ved 
deres Hævnlyst og lldgerninger. Det holder haardt 
for disse Folk at binde sig til en bestemt Plet. Naar 
Foraarets mildere Luft indtræder, flyder deres syd 
landske Blod livligere i Aarerne, deres utæmmelige 
Vandrelyst vaagrier, og de rnaa afsted paa Lykke og· 
Fromme ud i den vide Verden.« 
Foruden L. Both har mange andre skrevet 0111 Kæl 

tringerne eller Natmændsfolkene, bl. a. St. Blicher, 
Dr. Dyrlund, Mylius Eriksen i »Den jydske Hede«, 
1903. H. P. Hansen har skrevet et stort Værk om 
»Natmændsfolk og Kjæltringer«, 2 Bind, endvidere 
har Jeppe Aakjær og en hel Del andre Forfattere be 
skæftiget sig med dette mærkelige Folk, og har ved 
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deres Undersøgelser pillet den orientalske Forgyld 
ning af dem, som tidligere Forfattere havde dekore 
ret dem med. Professor Nyrop skriver i en Artikel 
om »Natmændene og deres Sprog« følgende: 

»Det er fra de professionelle Rakkere, at de jydske 
Tatere eller Kæltringer nedstammer; men meget 
fremmed Blod var ogsaa blandet med Rakkernes; til 
deres Bander havde sluttet sig saavel indeniandske 
som udenlandske Vagabonder, navnlig Zigeunere. Om 
disse mange Krydsninger afgiver Natmandssproget 
et talende Vidnesbyrd i Kæltringsproget. 

Det var ikke saa sjældent, naar en Flok kom 
ind i en Bondegaard, at de saa talte højt om, 
hvad der var værd at »nejle« fra dette Sted, uden 
at Folkene i Gaarden havde fjerneste Forstaaelse 
deraf. - Foruden at Natmandsfolkene var tyv 
agtige og dovne, var de ogsaa løsagtige. - I Reg 
len havde Kvinderne, inden de blev gifte, adskillige 
Børn at vandre omkring med; men selv om de blev 
gift, var der ikke megen ægteskabelig Troskab hos 
dem. - Naar Vestjyden har udført et eller andet Ar 
bejde, der er mindre solidt, hører man ofte Mundhel 
det: »Det faar holde, saa længe det kan - sagde Præ 
sten; han viede et Kjæltringpar«! - Det var tit van- 
keligt for Kjæltringerne at indgaa Ægteskab. Der 
har jo i gammel Tid ofte været Sogneraad, der for 
voldte Kæltringerne mange Ubehageligheder ved at 
forlange saa mange Attester af dem, at det var helt 
umuligt at bringe Papirerne til Veje. Saa opgav Kjæl 
tringerne Ægteskabet og levede paa polsk Vis med 
hinanden. 

» Vil en Tater fri,« skriver Both, »da sker det ved, at 
han slynger sin Kæp hen for hendes Fod til Tegn paa, 
at han bøjer sig under sin Lidenskab. Men med dette, 
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som kaldes at »kaste Kjæp«, er Sagen ikke afgjort; 
for at faa Gyldighed maa Forbindelsen indgaas for 
Høvdingen, hvilket sker ved følgende Ceremoni: Der 
stilles en Jydepotte paa Jorden med Bunden opad, og 
denne giver først Manden og siden Qvinden hver et 
Slag med en Stok. Saamange Skaar, som Potten der 
ved gaar i, saamange Aar skal Manden være forplig 
tet til at forsørge Qvinden. Det er sjelden, at en Ta 
ter forlader den Qvinde, han har bundet sig til; al 
mindeligt er det, at han binder ~ig til flere.« - Af de 
mange Rakkerslægter, der har været her i Jylland skal 
kort nævnes: Vardeegnens Rakkere, Dejbjergfolkene, 
Rind Kjæltringer, Svineslægten, Grønningerne, Kolli 
Folkene, Strudal Folkene og endelig Borbjerg Kjæl 
tringer. 
For det meste havde de mærkelige Navne, tit bibelske 

Navne foran Slægtsnavnet, f. Eks. Abram Kat, Isak 
Kat, Jakob Kat eller: Abram Mus, Isak Mus og Jakob 
Mus osv. Borbjerg Kjæltringer havde Slægtsnavnet 
»Nar«. De nedstammede fra 2 Brødre Jens og Niels 
Nar, der i Førstningen boede i Fattighuset i Trabjerg, 
et Hus, der ejedes af Gaardejer Nicolaj Madsen i 
Trabjerg. Senere fik Sognet et Fattigturs paa Præste 
gaardsmarken. Her samledes Kjæltringerne og andre 
vagabonderende Personer. Mærkeligt nok skikke 
de Jens Nars Børn sig ret godt, og de kunde i Reg 
len blive i deres Tjenester, anderledes med Niels Nars. 
- Han havde 4 Sønner og nogle Døtre. - Jens, An 
ders, Hans og Daniel. Den bedste af de fire var sik 
kert Daniel. Før han kom i Militærtjenesten som Dra 
gon, tjente han forskellige Steder her i Sognet og 
opførte sig godt. Han kom ind som Dragon, og 
det var ikke gode Kaar, han kom ind til. En haard 
Behandling blev ham til Del, men han kom igennem 
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det og bosatte sig derefter i Viborg som Blikkensla 
ger. Her opførte han sig godt, blev forlovet med en 
velstillet Enke, og alt syntes at love en lys Fremtid 
for ham. Da skete det, at Enken fik hans Herkomst 
at vide, at han hørte til Rakkerslægten. Hun hævede 
Forlovelsen med ham. Dette tog han sig saa nær, at 
han gik fra Forstanden derover. Der kom Bud til Bor 
bjerg Kommune fra Viborg Byraad, om Kommunen 
vilde sørge for hans Anbringelse, da han befandtes 
hjemmehørende i Borbjerg. Sogneraadet lod ham saa 
afhente, og da han var rolig og opførte sig godt, naar 
han ikke blev drillet, fik han Lov til at vandre om 
kring i Sognet med en Sæk, der indeholdt en Marga 
rinekasse, hvori der fandtes Lærredsknapper, Bend 
ler, Knappenaale, Haarnaale o. a. smaa Ting, som han 
solgte til Sognets Folk, der af Medlidenhed gjorde 
en Handel med ham og ofte lod ham faa deres Klude, 
som han sorterede og afhændede i Holstebro. Paa den 
Maade fristede han Livet i mange Aar. Han var tin 
get ind og fik der Kost og Logi og blev behandlet 
godt. - ingen fortrædigede ham; thi saa brød Gal 
skaben ud. Naar han kom ind et Sted, flokkedes Bør 
nene gerne om ham. De vilde se hans Varer, der just 
ikke saa særlig indbydende ud. » Vi kan jo se paa 
Varerne,« plejede han at sige. - Enkelte Gange kom 
han dog udenfor Sognets Grænse med Galanterivarer 
ne i den gamle Sæk. En Gang var han i Sahl, det 
var i Gendarmeritiden, og da de »lyseblaa« saa denne 
mærkelige Skikkelse, var de klar over, at her var et 
Kup at gøre. De anholdt ham straks, men da Daniel 
ikke lystrede Ordre, vilde een af dem bruge Magt 
imod ham; men Daniel anvendte Stokken som Rytter 
sabel og langede adskillige Hug og Slag ud. Der 
maatte nu Forstærkning til, og efter lang Kamp blev 

16 
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han tilsidst overmandet og ført hjem under streng 
Bevogtning. Fra den Tid kunde Daniel ikke fordrage 
de »lyseblaa«. 

Ved Handelen tjente Daniel godt; købte billigt ind 
og solgte dyrt. Da han kun brugte lidt af Fortjenesten 

Taterhytten 

til Slikkeri, samlede han efterhaanden en lille For 
mue - ca. 1000 Kr. - som han efterlod til Kommu 
nen ved sin Død. Han var den bedste af Natmands 
slægten her i Sognet. - Underligt nok spøgede det 
stadig i hans formørkede Hjerne at blive Husejer og 
faa sit eget Hjem opført, og det lykkedes omsider. 
Ganske vist var det ikke noget »Akselborg«, hvilket 
Billedet noksom viser. Kun et Værelse fandtes, og i 
dette stod to Sengesteder. - Alt Materiale har han 
selv slæbt sammen, og Arbejdet har han ene udført. 
Han ses paa Billedet staaende i Døraabningen til Ta 
terhytten. 

Helt anderledes forholdt det sig med Daniels Bro- 
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der Anders Nar. Han var gift med Taterkvinden Abe 
lone Jensen, der var et meget løsagtigt Fruentimmer. 
Naar dette Par ikke var paa Vandring, opholdt det 
sig i Fattighuset paa Præstegaardsmarken. 

I dette Fattighus foregik de vildeste Optrin og Scener; 
thi foruden »Narslægten« boede der desuden en 
løsagtig Kvinde sammen med sine Galaner »Poul 
Rytter, »Kejseren« fra Sevel og ikke at forglemme 
»Mads Flynder« og flere. Tit foretog de Strejfture ud 
i Sognene, og naar de saa vendte tilbage med Bytte, 
levede de højt paa Kjæltringvis, Brændevinen flød i 
Strømme, og Slagsmaal hørte til Dagens Orden. Tit 
blev Sognefogden hentet for at skille de kæmpende 
Parter ad. Han tog da gerne Politiskiltet paa og et 
godt Egespir i Haanden, og sammen med et Par Hjæl 
pere blev de udensogns Vagabonder hjemsendte med 
en kraftig Advarsel om ikke tiere at komme inden for 
Borbjerg Sogns Grænser. Paa een af Anders Nars 
Omstrejfninger begik han sammen med nogle andre 
et røverisk Indbrud, der forskaffede ham Ophold i 
Tugthuset paa 8 Aar. Imens han sad der, fartede hans 
Hustru Abelone omkring og førte et ryggesløst Liv 
med en Mængde slette Personer. I Borbjerg Sogns 
Præstegaards Arkiv findes følgende Optegnelser i Li 
ber Daticus: »Abelone Jensen, Daglejer Anders Niel 
sen Nars Hustru opholder sig i Borbjerg Fattighus, 
har den 24. Januar født et Barn, der i Daaben fik Nav 
net Fr. Chr. Nielsen. Manden er i Horsens Tugthus 
udlagt Fader Daglejer Mads Flynder, ligeledes gift. 
Dette dobbelte Hoertilfælde tillader jeg mig tjenstlig 
at indberette med Tilføjende, at Abelone nu 3. Gang 
har avlet Børn i Hoer med 3 forskellige Barnefædre, 
at hendes Mand er Straffefange i Horsens ikke er i 
Stand til at paatale sin Ret, at der efter sigende skal 

16* 
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være givet de nævnte Hoerskyldige Tilhold om at af 
holde sig fra hverandre, hvilket de ikke har holdt 
sig efterrettelig, og at det derfor var ønskeligt ved 
et Amtsdekret at forbyde alt Samkvem med hende.« 
En anden Gang rejste Abelone med en Blikkensla 

ger Laurits Christian Johansen, ogsaa mens hendes 
l\land sad i Horsens, og i Ellitshøj fødte hun Tvilling 
børn. Hun blev som Løsgængerske hjemsendt til Bor 
bjerg og indlagt i Fattighuset, hvor Blikkenslager Jo 
hansen opsøgte hende. Da Amtet fik det at vide, an 
modedede det Sogneraadet om at tilkendegive over 
for Parret, at de havde at afholde sig fra hinanden. 
1865 blev der anlagt Justitssag mod hende. Hun be 
skyldtes for ved Uforsigtighed at have forvoldet sit 
Barns Død, trods det, at hendes Sognepræst efter 
hendes eget Udsagn skulde have forbudt hende at gaa 
til Viborg med Barnet, den Gang dette paa hendes 
Rejse hertil tilsatte Livet. I den Anledning udbedes 
meddelt, hvorvidt dette forholder sig rigtigt. - I 
Henhold til denne Skrivelse sender Sognepræsten føl 
gende Erklæring: »Jeg maa erklære, at den omhand 
lede Abelone Jensen, hvis Mand er i Tugthuset, havde 
med sit Barn været i Viborg for at se til Manden. Jeg 
formanede hende til ikke saaledes oftere at forlade 
Sognet, hvor hun er under Fattigforsørgelse, og kan 
jeg tilføje, at hun, da hun ved sin Hjemkomst fra 
denne Rejse - var inderlig bedrøvet over at have væ 
ret min Formaning overhørig. Hun er et inderligt 
godt, temmelig indskrænket Menneske, som visselig 
ikke vilde have gjort sin sidste Rejse, dersom det 
skulde have faaet saa bedrøvelige Følger. Af det an 
førte vil man nok kunne forstaa, at Abelone ikke var 
noget Dydsmønster. 

Denne »Narslægt« forvoldte Kommunen store Ud- 
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gifter og mange Fortrædeligheder, nemlig ved, at 
deres mange, baade legitime og illegitime Børn i en 
lang Aarrække kom til at ligge Sognet til Byrde. Fa 
milien »Nar« har for Øjeblikket ingen Repræsentan 
ter i Borbjerg Sogn, men ingen ved, hvornaar denne 
Slægt, der for Øjeblikket er spredt ud over Jylland 
kan dukke op igen og gøre sin Hjemstedsret gæl 
dende. 

FATTIGVÆSENET 
i Borbjerg Sogn i de sidsle 100-150 Aar. 

et saa stort Sogn som Borbjerg har der og vil 
der altid være en Del Mennesker, der ikke er i Stand 
til ved egen Hjælp at bjerge til Livets Ophold; men 
maa friste den Skæbne at ty til den offentlige For 
sorg, der har den Forpligtelse at sørge for, at ingen 
indenfor Sognets Grænser sulter eller fryser ihjel. -· 
Af gamle Sogneforstanderskabs Protokoller vil man 
se, at det ikke altid var tilstrækkelige Tildelinger til 
fattige Familiers Underhold. 

Der var saaledes en Familie med 5 Børn, der fik til 
delt 2 Rbd. rede Sølv i Penge og 1 Td. Rug og nogle 
Læs Tørv a 20 Snese. Saasnart derfor Børnene blev saa 
store, at de kunde bære Mælkespanden og Tiggerpo 
sen, blev de sendt ud i Sognet, og det skal siges til de 
flestes Ros, at de i Reglen var gode mod de fattige, 
maaske Gaardmændskonerne heller ikke holdt af at 
komme omkring med Betegnelsen »Gjerre Staak 
kel«. - Som Bevis paa, at Borbjerg Sogns Befolk 
ning ikke stod tilbage i privat Godgørenhed for an 
dre Sogne, kan tjene, at andre Sognes Fattige tyede 
hertil for at betle. - Det var ikke altid uforskyldt, 
naar de havnede i Fattighuset, ofte var det paa Grund 
af Drukkenskab. I den første Tid laa Fattighuset paa 
Nicolaj Madsens Mark i Trabjerg tæt ved del saa- 
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kaldte »Trabjerg Torv«; men da Huset blev for utæt 
og forfaldent, flyttedes det ned paa Præstegaardens 
Mark, hvor det ligger endnu. I dette Hus har der i Ti 
dens Løb fundet mange sørgelige Optrin Sted, og 
der meddeles adskillige efter gamle Beretninger og 
Optegnelser; men det kan have sin Interesse forinden 
at faa at vide, hvormeget der ofredes paa de fattige. 
Saaledes omtaler Hjelmkrone 1766, at de fattige, der 
nyder Almisse, er for nærværende Tid 19 i Tallet, de 
nyder af hver hel Gaard 1 Skp. Rug og 1 Skp. Byg. 
nogle f'aa rige giver dog 1 Skp. Korn mere, af :t Gaard 
nyder de kun halvt saa meget, af mindre Steder saa 
vel som af Husfolk faar de Penge, og af Sognepræ 
sterne nyder de 12 Skp. Rug og 12 Skp. Byg, men el 
lers mindre, som de er fattige til. Desforuden nyder 
de i Penge 3 R.bd. 2 Mk. samt et Landegilde af et Sted 
i Skave By, hvilket af Hr. Knud Poulsen er givet til 
de fattige, dog haves ikke Fundats derpaa. Sognepræ 
sterne i Kaldet er ellers Hosbonder paa Stedets faste 
Beboere og modtager Landgildet til Uddelelse mellem 
de fattige. - Summa over Ligningen til de fattige 
ser saaledes ud: 

Rug ialt 9 Tdr. 
Byg ialt 6 Td. 2 Skp. 
Penge 2 Rbd. 1 Mk. 4 Sk. 
+ 3 Rbd. 2 Mk. 

Pengene uddeles til nogle af de fattiges Hustruer 
At 19 fattige ikke kunde leve af denne Tildeling, 

vil enhver nok kunne indse, og Følgen blev den, at de 
maatte ud med Tiggerposen og betle om Brød. Som 
før nævnt, var de fleste i Sognet gode mod de fattige 
og gav dem ikke blot Brød, tit og ofte vankede der 
lidt Sul, et Par Talglys, nogle Æg eller ogsaa Mælk, 
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der især var kærkommen til Smaabørnene. Det vær 
ste var, at de løse Eksistenser fra andre Sogne søgte 
ned til Fattighuset og levede et forargeligt Liv med 
de løsagtige Kvinder, der havde Tilhold der. - Naar 
Kvinderne kom hjem fra deres Tiggerfærd, tit med 
Posen fuld af Brød, Flæsk, Kød og Æg, blev der holdt 
Gilde. Der blev da lavet »Kjæltringpandekager«, og 
naar hertil kom, at »Galanerne« havde sørget for at 
være rigeligt forsynet med Brændevin, kan man nok 
tænke sig, hvorledes slige Gilder endte. Tit og ofte 
maatte der Bud efter Sognefogden og Præsten, der 
var født Formand for Sogneforstanderskabet, de sør 
gede for, at de fremmede blev transporteret til Hol 
stebro og derfra hjemsendt med en kraftig Advarsel. 
Foruden vore hjemlige Rakkere - den saakaldte 
»Narslægt« - der er omtalt under Afsnittet: Bor 
bjerg Sogns Rakkere, kom der Rakkere fra Rønbjerg 
og Dejbjerg - og naar saa Mads Flynder fra Hade 
rup, gift Mand med flere Børn, helst vilde være i Bor 
bjerg Fattighus og ikke at glemme »Sevel Kejser«, 
høj Skikkelse; men lidet fyrsteligt af Udseende, og 
saa endelig den værste af dem alle, Fattiglem og Va 
gabond »Poul Rytter« fra Holstebro, var Huset fyldt. 
Naar Poul Rytter var fuld, var han i høj Grad ond 
skabsfuld. - Foruden de nævnte i Fattighuset, var 
der en Del andre, der af Sogneforstanderskabet var 
»tinget« ind eller selv havde et lille Hus at bebo. Der 
var saaledes »Ma Lauster«, »Smal Margret« m. fl. 

Poul Rytter. 
Den værste af de løse Eksistenser, der holdt til i 

Borbjerg Fattighus, var uden Tvivl Poul Rytter, Fat 
tiglem fra Holstebro. Han var i højeste Grad brutal 
og røverisk, en Slagsbroder af værste Art. Mange 
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Gange maatte Sognefogden med Hjælpere have ham 
sendt til Holstebro, hvor han saa var nogle Dage i 
Arresten; men trods Advarsler og Formaninger, ind 
fandt han sig igen. Der var dog ogsaa andre Steder i 
ognet, Poul Rytter havde sin Gang. I Følge Sogne 

forstanderskabets Protokol kom der Klage fra Enke 
Maren Laustsen til Sognepræsten, om at faa Poul 
Rytter fjernet fra hendes Hjem. Hun beboede et nu 
nedrevet Hus, der laa paa Hajslund Mari<. - I Proto 
kollen staar følgende: Bemeldte Enke, der skønt over 
60 Aar, navnlig i den sidste Tid har givet Sognet me 
gen Forargelse ved sit Forhold til nævnte Fattiglem 
Poul Rytter, ønsker nu inderlig at kunne blive fri 
for ham; men frygter for, at hun ikke vil kunne fries 
for ham, med mindre der af Øvrigheden gives et 
Paalæg til anførte Fattiglem Poul Rytter, der som 
sagt er under Holstebro Fattigvæsens Forsørgelse. 
Han er een til Drik megen forfalden Person, som al 
drig har løst Skudsmaal her i Sognet eller anmeldt 
sig som flyttet hertil; men han foregiver at have løst 
Skudsmaal til Hjerm og søger Altergang der. - Ved 
det optagne Forhør erklærede Maren Laustsen, at 
Poul Chr. Sørensen (Rytter) har logeret hos hende i 
lf Aar, men hun paastaar, at han ikke har drevet for 
argeligt Samliv med hende, men alene logeret og er 
lagt Betaling derfor. Hun erklærer endvidere, at hun 
ikke vil have ham hos sig længere end til næstkom 
mende Kyndelmisse, og at hun til den Tid selv vil for 
anledige, at han flytter bort og paastaar hun derfor, 
at det ikke har været hendes Hensigt, da hun talte 
med Præsten at forlange udvirket, at Poul Rytter blev 
paalagt af Øvrigheden at forlade hendes Hus; men at 
hun bad Præsten om for det Tilfælde, at han ikke fri 
villig vilde forlade hendes Hus, da at bevirke, at det 
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anmeldtes Øvrigheden. - Flere Skrivelser til Amtet 
og derfra igen samt Udskrift af Hjerrn-Ginding Her 
reders Politiprotokol blev tilstillet Biskoppen og ly 
der som følgende: 

»Ornhandlede Enke Maren Kristensdatter (Laust 
sen) har i længere Tid været ilde omtalt her i Sog 
net for det forargelige Samliv, hun førte med Fattig 
lem af Holstebro, Poul Rytter. Før Juni 1865 da jeg 
havde Menighedsraadet samlet hos mig for efter Sæd 
vane at uddele af de fattiges Kassers Beholdning til 
Sognets trængende, kom der paa Tale, om man bur 
de tildele bemeldte Enke nogen Pengehjælp, og man 
var enig om, at man ikke burde give hende Hjælp, da 
hun førte et stygt Levned, saa med een og saa med en 
anden. I Forstanderskabets Møde d. 31. Januar 1866 
kom Enkens Forhold igen paa Tale, og derom finde 
i Fattigvæsenets Forhandlingsprotokol indført føl 
gende: Det anmeldtes, at der hos Enken i Hajslund 
hus, Maren Laustsen, opholder sig et Fattiglem fra 
Holstebro, Poul, som er meget drikfældig og giver 
Anledning til Forargelse i Menigheden ved sit for 
mentlige Forhold til Enken. Sagen skal anmeldes for 
Herredsfogden og muligvis for Amtet. - Sognepræ 
sten skriver videre. Tidligere havde jeg efter Enkens 
Nærbeslægtedes Opfordring talt med hende om det 
forargelige Samliv, hun havde med en anden, der se 
nere blev gift, og jeg erkyndigede mig nu først hos 
en paalidelig Nabo om Sandheden af det Rygte, som 
nu atter gik om Enken, besluttede mig saa til at oppe 
bie Tiden, da hun vilde gaa til Alters, og bad Kirke 
sanger og Skolelærer Christensen om at gøre mig 
opmærksom paa, naar hun havde tegnet sig til Alter 
gang. Da dette skete, tog jeg op til hende, foreholdt 
hende, hvor slemt et Rygte, der nu atter gik om hen- 
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de. Hun paastod først, at Rygtet var ugrundet, at 
Poul Rytter kun af og til kom til hende, fordi hun 
vaskede for ham; men han opholdt sig ellers ikke hos 
hende, og hun havde intet med ham at gøre; men se 
nere sagde hun, at hun ikke kunde sige sig helt fri 
for ikke at have haft Omgang med ham. - Hun oply 
ste, at der var to Sengesteder i Stuen; men kun en 
Sengs Klæder. - Da jeg forestillede hende, at det 
kunde dog ikke gaa an, at hun gik til Alters, saalæn 
ge hun stod i et saadant Forhold til Poul Rytter, det 
vilde være til altfor stor Forargelse for Menigheden. 
sagde hun, at hun ogsaa inderlig ønskede at kunne 
slippe fri for ham, men hun frygtede for, at han ikke 
vilde flytte fra hende, og da jeg bad hende om at Jade 
Poul Rytter komme ned til mig, sagde hun, at han 
vilde ikke komme, fordi hun sagde det. Jeg lovede 
hende da, at jeg selv skulde sende Bud til ham om at 
komme til mig, og dersom det var hendes Alvor at 
blive fri for ham, skulde jeg gøre, hvad jeg kunde 
for at faa ham tvungen til at flytte fra hende; men 
det var bedst, at hun holdt sig fra Herrens Bord ind 
lil vi fik den Sag i Orden, og hun ret havde fattet Af 
sky til det løsagtige Levned, hun tidligere havde ført, 
og hjertelig følte sig trængende til Syndernes Forla 
delse. Hun skulde betænke, hvor gammel hun nu alt 
var bleven, over 60 Aar, og jo desto værre blev i sit 
syndige Levned og derved blev en Syndens Træl. Hun 
var enig med mig, om saaledes indtil videre at holde 
sig borte fra den hellige Nadvere. - Jeg skal ikke 
indlade mig paa at kritisere den Maade, hvorpaa den 
ne Sag er behandlet af den verdslige Øvrighed. Mig 
forekommer det, at det Samliv imellem bemeldte En 
ke og bemeldte Fattiglem Poul Rytter, der tilvisse har 
vakt megen Forargelse her i Menigheden, indtil Kyn- 
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delmisse 1867 er lovformelig; men jeg kan ikke und 
lade at erklære, at jeg ikke tør tillade mig at tage be 
meldte Enke til Alters, saalænge hun vedbliver et saa 
dant Samliv med Poul Rytter. - Jeg henstiller saale 
des denne Sag til Deres Højærværdigbeds Afgørelse 
for mit præstelige Embedes Vedkommende. 
Man vil heraf se, hvor vanskeligt det tit kunde være 

for Sogneforstanderskabets Formand at ordne de 
mange Sager, der forekom i et saa stort Sogn som 
Borbjerg; men det sværeste var dog Forholdet til 
Rakkerfolket. Da dette Folk er omtalt særskilt i Bo 
gen, skal her kun omtales enkelte Ting. En Gang saa 
det ud til, at Sognet skulde være bleven fri for de fle 
ste af Rakkerne. De kom i Tanker om at udvandre til 
Australien, og da Sogneraadet ikke var uvillig til at 
give »fri Billet« og ordne Afrejsen for dem, udstyre 
dem med gode Klæder og lade dem faa en Skilling 
med paa Rejsen, blev alt ordnet paa bedste Maade. 
Dagen kom, og to af de mest behændige af Sogne 
raadet blev valgt til at rejse med dem til Aalborg, 
hvor Skibet vilde anløbe, og hvorfra de skulde udski 
bes. Den ene, Jens »Nar« med Familie gik modig og 
kæk ud paa Skibet, derimod fik Hans »Nar« Betæn 
keligheder og· foregav, at han var syg og efter kort 
Forhandling med de to Sogneraadsmedlemmer for 
svandt han i een af Aalborg Bys skumle Gader. ingen 
her i Sognet har nogen Sinde hørt, hvordan det siden 
er gaaet Jens »Nar« og Slægt i Australien; men hvad 
der er endnu mærkeligere, ingen har heller hørt fra 
Hans »Nar« i Aalborg, saa han maa da have klaret 
sig selv. Vi troede næsten her i Sognet, at vi var dem 
kvit; men en skøn Dag fik Sogneraadet Meddelelse 
om en Brodersøn til førnævnte. Denne kom til at for 
volde Sognet store Udgifter og talrige Ærgrelser, 
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idet han giftede sig i en ung Alder og blev Fader til 
14 Børn, hvoraf en Del er døde, og Resten rejst til 
andre Egne af Landet. Hustruen er ogsaa død, saa det 
ser næsten ud til igen, som Sognet efterhaanden vil 
blive befriet for denne Race, hvis ikke noget uf'orud 
set skulde indtræffe. 
Fattigvæsenet rundt om i vort Land er nu kommen 

ind i mere faste Rammer, og det er gaaet mere og 
mere op for Myndighederne, at det gælder om at hol 
de alle disse Mennesker oppe, der kæmper og strider 
for ikke at komme ind under det offentlige Fattig 
væsen. Der har Hjælpekasseloven været af stor Be 
tydning. Aldersrenten i vore Dage maa betragtes som 
en Pension til den hæderlige og stræbsomme Arbej 
der, og denne skal helst være saa stor, at de gamle 
ikke skal sidde med Bekymring og Sorg i Sind for 
ikke, at kunne faa det daglige Brød. - Naar dette 
sker, da først har Samfundet gjort sin Pligt. 

AFHOLDSSAGEN. 
Borbjerg Sogn har som i de fleste andre Sogne en 

Afholdsforening. Denne oprettedes 18. April 1881 i 
Trabjerg Skole særlig paa Foranledning af daværen 
de Lærere Borch i Stendis og Bech i Bjert. I en Aar 
række var der to Foreninger i Sognet, men nu er der 
kun een, og denne har særlig sine Medlemmer i Sog 
nets østre Del, ca. 60 Medlemmer. Afholdsforeningen 
har maaske nok sin Del af Æren for, at Borbjerg er 
et ædrueligt Sogn; men. dette maa dog sikkert mest 
tilskrives den stigende Oplysning. Folk har selv i det 
store og hele sagt Spiritus'en Farvel, og jeg tror 
næppe, at en eventuel Prisbillighed vilde have nogen 
særlig Indflydelse paa det store Flertals Stilling til 
Ædrueligheden. 
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1908 blev der under særlig Paavirkning af davæ 
rende Pastor Wernberg-Møller oprettet to Blaa Kors 
Foreninger i Sognet med ca. 40 Medlemmer i hver. 
Siden. Pastor Wernberg-Møller er bortflyttet, fører 
disse Foreninger en mere stille Tilværelse; men ogsaa 
de har jo selvfølgelig taget Del i Kampen mod de 
stærke Drikke. 

HUSMANDSSAGEN. 
Borbjerg Sogn har to Husmandsforeninger, og den 

ældste blev stiftet 16. Marts 1915 med en Indtegning 
af 68 Medlemmer. - l 1927 er Medlemstallet i denne 
Forening 90. Efterat Husmændene i nogle Aar havde 
arbejdet i samme Forening, oprettedes en særskilt 
Forening for Vestersognet, og denne har nu godt 50 
Medlemmer. Jeg tror, disse Foreninger har virket paa 
en sund og god Maade, idet de har søgt at højne det 
enkelte Individs saavel økonomiske som aandelige 
Stade og at paavirke den enkelte til at udnytte sin 
Jord ved en bedre Driftsmaade og Renholdelse, samt 
søgt ved Foredrag at udvide den enkeltes Horisont, 
saa Vedkommende bedre kan hævde sig i Kampen for 
Tilværelsen og i det hele gøre sig gældende. Ligele 
des søger disse Foreninger at paavirke Medlemmer 
ne til at plante, saa Hjemmene og Markerne kan faa 
Læ. Dog tiltrænges haardt yderligere Paavirkning i 
denne Retning. 

JORDEMODER KAREN MARIE PEDERSEN. 
Det er jo i Reglen Mændene, man skriver om, naar 

der skrives et Sogns Historie. - Kvinderne træder 
sjældent saa meget frem for Offentligheden; men 
hvor det hænder, at en Kvinde for et Sogn har 
været til Glæde og Gavn, da bør det ikke forglem- 
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mes. Karen Marie Pedersen er født i Vedersø Sogn 
5. Marts 1862. 

Allerede tidlig rnaatte hun ud at tjene blandt frem 
mede. Hendes Barneaar indtil Konfirmationsalderen 

var i Vedersø. Hun 
udskreves af Skolen 
med gode Karakterer 
og et godt Vidnesbyrd. 
Efter Konfirmationen 
kom hun i Tjeneste 
hos Gaardejer Peder 
Chr. Andersen i Sta 
dil og derefter hos 
Ole Gravesgaard, lige 
ledes i Stadil. Paa dis 
se to Steder var hun 
i flere Aar, indtil hun 
i 1881 blev gift. - 
Hendes Barneaar blev 
saaledes i Vedersø og 
Ungdomsaarene i Sta- 

Jordemoder Karen Marie Pedersen dil. 1881 søgte hun 
om Optagelse paa Jordernoderskolen, hvilket cgsaa 
bevilgedes. Den :29. September 1889 rejste hun til 
København og tog Eksamen 4. Juli 1890. - Lære 
tiden var den Gang 9 Maaneder - med første 
Karakter og Præmien. Af 18 Elever var hun den ene 
ste, der tog den, en stor Udmærkelse for den begave 
de og flittige unge Kvinde. 

Efter Ansøgning af Fysikus Holst i Ringkjøbing 
nedsatte hun sig som praktiserende Jordemoder i 
Hee fra den 15. Juli til den 2. September; men fik saa 
kort efter Tilbud om at rejse til Ikast som Reserve 
jordemoder. Ansættelsen lød paa 14 Dage, men det 
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trak ud til 25. Oktober. Jordemoderen i Sædding var 
imens afgaaet ved Døden, og hun søgte saa Embedet 
der, det blev imidlertid Ørre Jordemoder, som fik 
Ansættelse der; men ved en Samtale med Amtmand 
Drejer, blev hun fra den J. November 1890 til 2. No 
vember 1891 ansat som Reservejordemoder. Efter 
dette Aars Forløb blev Borbjerg Jordemoderembede 
ledig, dette søgte hun og blev kaldet den 2. Novem 
ber 1891. 

I 36 Aar har Fru Pedersen været Jordemoder her i 
Sognet og fungerer endnu. Det er et stort Tal af smaa 
Verdensborgere, Fru Pedersen har taget imod, indtil 
Dato 3175. Snart har hun været kaldt til et velstaa 
ende Hjem og snart til et fattigt, alle Vegne den sam 
me omhyggelige, gode og dygtige Jordemoder. Det 
var ikke saa sært, da hun fejrede sit 25 Aars Jubilæum, 
at hun da fik mange Beviser paa Sognefolkets Tak 
nemmelighed i Form af Gaver, Blomster, og der blev 
talt af mange og takket for hendes store Tjenstvillig 
hed og Hjælpsomhed ogsaa udenfor hendes egentlige 
Gerning. 

I mange Aar har Fru Pedersen været i Bestyrelsen 
for Sygeplejeforeningen og for Hjælpekassen. Der er 
vel ikke ret mange, der faar et bedre Indblik i de hus 
lige Forhold end en Jordemoder. Disse Foreninger 
har derfor heller ikke taget fejl ved at vælge hende 
ind i deres Bestyrelser. Hun har været med til at lin 
dre Nøden i mangt et Hjem i Sognet, og de bringer 
hende sikkert en Tak for al hendes Hjælpsomhed og 
Tjenstvillighed i de mange Aar og ønsker, at hun 
endnu i en Del Aar maa røgte sin Gerning med sam 
me Dygtighed som tidligere. 
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SYGEKASSEN. 
I gamle Dage var der ingen Tale om Hjælp til 

Selvhjælp. Alt gik efter det gamle Mundheld: »Hver 
Mand hytter sig«. Der var naturligvis den Gang som 
nu baade Fattigdom, Sygdom og Alderdom; men al 
Hjælp var overladt til den private Godgørenhed. Man 
kan vel sige, at den første sociale Lov begyndte med 
Frederik !V's Forordning om Sognekomiteer til at 
tage sig af de fattige, en Slags offentlig Fattigfor 
sørgelse. Men der toges intet Hensvn til, om Trangen 
var foraarsaget ved forskyldt eller uforskyldt Aar 
sag. 

Det er først op mod Nutiden, at der kommer 
mere Humanitet i Lovgivningen. Nogle mener vi er 
kommet for langt i den Retning. - I sidste Halvdel 
af forrige Aarhundrede fik vi den »Fri Fattigkasse« 
til at understøtte Folk, der var kommen i øjeblikke 
lig Trang, nu er den ophævet og gaaet op i »Hjælpe 
kassen«. Vi fik »Alderdomsunderstøttelsesloven« til 
Hjælp for hæderlige gamle Mennesker, hvis Arbejds 
evne var hørt op. - I flere Købstæder havdes Syge 
kasser til at støtte hverandre under Sygdom; men det 
var ganske privat uden Statens Støtte eller Tilsyn. 

Der begyndte ogsaa at røre sig Tanker i den Ret 
ning paa Landet mellem Haandværkere, Arbejds 
mænd og Smaakaarsfolk, hvem Sygdom ofte kunde 
være en haard Svøbe for, især naar det var Forsørge 
ren, der blev ramt. 
Her i Borbjerg kom Tanken om en Sygekasse frem 

i Aaret 1896. Det var den 8. April, at der i Borbjerg 
Forsamlingshus afholdtes et Møde for at faa en Syge 
kasse oprettet for Borbjerg Sogn. Lærer Bech fra 
Bjert var kommen til Stede for at give Oplysninger 
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om Sygekassesagen. Et Udvalg blev valgt til at ud 
arbejde Vedtægter, hvorefter dette Udvalg sammen 
kaldte til en Generalforsamling, hvor de af Udvalget 
udarbejdede Vedtægter vedtoges og derefter valgtes 
til Bestyrelse for Sygekassen følgende: 

1. Gaardejer Steffen V. Christensen, Sandager- 
gaard, Formand. 

2. Lærer C. Møller, Borbjerg, som Næstformand. 
3. Snedker Marinus Andresen. 
4. Lærer Simon Nielsen, Hvam. 
5. Tømrer Niels Baunbæk, Hvarn. 
6. Husmand Peder Jensen, Hvam. 
7. Husmand Niels Laursen, Trabjerg. 
8. Lærer Karl Hansen, Hogager. 
9. Købmand J. Chr. Jensen, Skave. 

Som Revisorer valgtes Gaardmand P. P. Hedegaard 
og Købmand Søren Jakobsen. 

Bestyrelsen søgte derefter Anerkendelse paa Grund 
lag af de vedtagne Vedtægter, og Anerkendelsen op 
naaedes efter nogle mindre Ændringer i Vedtægter 
ne fra 1. Juni 1896. Ved Anerkendelsen talte Sygekas 
sen 85 Medlemmer, og den aflagte Formueoversigt 
udviste følgende: 

Kassebeholdning 68 Kr. 50 Ø. 
Indeståaende i Sparekassen 100 - 00 - 

lait. 168 Kr. 50 Ø. 
Gæld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 - 20 - 
Formue 131 Kr. 30 Ø. 

Siden den Tid har Sygekassen haft følgende For 
mænd: 

1. Steffen V. Christensen, Formand i 4 Aar. 
2. Lærer C. Møller, Formand i 4 Aar. 

17 
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3. Lærer Simon Nielsen, Formand i 13 Aar. 
4. Lærer Hansen, Trabjerg, Formand i 3 Aar. 
5. Gaardejer Jens Chr. Jensen, Formand i 2 Aar. 
6. Gaardejer Emil Clemmensen har været Formand 

siden 1924. 
Siden Sygekassens Oprettelse er den gaaet stærkt 

frem, fra en Begyndelse af 85 Medlemmer har den nu 
1343 nydende ubemidlede Medlemmer. 
Fra l. Juni 1896 og til l. Januar 1897 var Udgiften 

til Lægerne 147 Kr. 80 Øre. 
For Anret 1927 var Udgiften til Lægerne 13,788 Kr. 

75 Øre for almindelig Lægehjælp, dertil kommer saa 
Betaling til Sygehuse, Kliniker, Folkekuranstalter, 
pecialistbehandling m. m. Det hele løber op til over 

20,000 Kr. - Det er store Summer, der maa udredes; 
men der er ingen Tvivl 0111, at hvis Sygekassen ikke 
havde været, vilde mangt et Hjem være lagt øde og 
en Mængde tyet til den offentlige Forsorg. 

PLANTNING. 
De fire Foregangsmænd paa Plantningsornraadet 

Borbjerg for 50-60 Aar siden er følgende: 
I. Niels Mouritsen, Kvisgaard. 
2. Christen Søndergaard, Trabjerg. 
3. Niels Mathias Madsen, Trabjerglund. 
4. Lærer Christensen, Borbjerg. 

Disse Mænd har gjort et stort Arbejde for den 
vigtige og skønne Opgave at gavne og pryde deres 
Hjem og Sogn. - Naar vi nu ser, hvor stor Interesse 
der er rundt om i Sognet i de Hundreder af Hjem, 
tore og smaa, da rnaa vi ikke glemme de første, der 
har gjort sig fortjent til Tak for deres uegennyttige 
Arbejde og Hjælpsomhed ved at vise ved deres eget 
Hjem, hvorledes Plantningen kunde lykkes, naar der 
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blev taget rigtig fat og paa den rigtige Maade. Jeg 
husker godt fra mit eget Hjem, naar disse Mænd kom 
og besøgte min Fader, da faldt Talen tit om Plant 
ning og Dyrkning af Frugttræer, samt paa hvil 
ken Maade, man helst skulde hjælpe andre i Sognet 
til at faa Interesse for Sagen. Min Faders Interesse 
gjaldt særlig Frugttræer, og selv om Skolehaven var 
lille, fik han dog plantet mange dejlige Frugttræer i 
den, som bar god Frugt, der blev delt ud til de 
mange Gæster, der kom i vort Hjem med en Opfor 
dring om at plante den eller den Slags. I Kvisgaard 
fik Niels Mouritsen en smuk Have anlagt og en Plan 
tage uden om. Denne Plantning staar endnu og min 
der om den interesserede Havemand. Den store Have, 
Christen Søndergaard anlagde, staar ogsaa og vidner 
om, at her har været en Havemand, der paa dette Om 
raade var forud for sin Tid; men i hvor meget end 
de tre nævnte maa paaskønnes, saa stod Niels Ma 
thias Madsen dog over dem. Hans Have og Plantage 
samlede hver Sommer mange Fremmede, der beun 
drede dette smukke Anlæg. Efterhaanden fik flere og 
flere Øjnene op for den Pryd, det er for et Hjem, at 
eje en smuk Have, og nu kan man næppe finde en 
Gaard eller et Hus, hvor der ikke findes en saadan. 
Jeg kan ikke her opregne Navnene paa alle dem, 

der har gjort et godt Arbejde for Plantningen i vort 
Sogn, dog er der een, hvis Navn bør nævnes endnu, 
det er »Gamle Just« i Skylvad. Han er nu 88 Aar gam 
mel. Da han købte Skylvad, var der kun en lille Have 
Syd for Stuehuset, nu er Haven udvidet meget, og 
rundt om paa de sandede Brinker og Høje har Just 
faaet plantet, saa Gaarden nu ligger godt i Læ af 
Plantagen i Vest. Dette har Just Frederiksen Æren 
for. 

17* · 
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BORBJERG SOGNS SPAREKASSE 
oprettedes 1871. Det var paa Aktier a 5 Rigsdaler 
hver; ialt 55 Aktier = 275 Rigsdaler, hvilket var 
Grundfonden. Denne Aktiekapital skulde staa uop 
sagt i 3 Aar fra 11. Juni 1871, imod at der saa vidt 
muligt svares en Rente af 4 pCt., der dog ikke kan 
fordres udbetalt de første 3 Aar. 

Kassens Bestyrelse bestaar af 5 Medlemmer, der 
første Gang vælges af Aktionærerne og senere ved 
en Generalforsamling, der afholdes hvert Aar i Decbr. 
Maaned. Bestyrelsens Medlemmer lønnes ikke, dog 
kan der, hvis Kassens Tilstand tillader det, tilstaaes 
Kassereren et passende aarligt Honorar. Sparekassen 
staar aaben hver Lørdag Eftm. og modtager Indskud 
paa 4 Sk. og derover, dog svares der ingen Rente, 
før Kapitalen er paa 25 Sk. Enhver Interessent mod 
tager ved første Indskud til Sikkerhed en Sparekasse 
bog med de trykte Love i, og som koster 12 Sk., der 
tilfalder Kassen. - Opsigelse af Kapital kan ske 
skriftlig, fra indtil 25 Rigsdaler med 8 Ugers Varsel, 
for indtil 50 Rigsdaler med 12 Uger og derover med 
16 Ugers Varsel. Et af Bestyrelsens Medlemmer skal 
være tilstede paa Kassererens Bopæl hver Gang, 
Sparekassen er aaben, for at hjælpe Kassereren. Ingen 
af Bestyrelsens Medlemmer maa være Kautionister, 
og Kassereren maa ikke selv modtage Laan af Kassen. 
Hensigten med denne Kasses Bestemmelse er at give 
Sognets Beboere, især Tyendet og de mindre For 
muende, let Adgang til at opspare Smaasummer samt 
ogsaa til at erholde mindre Laan i korte Tidsrum. 

Bestyrelsen for Spare- og Laanekassen i Borbjerg. 
Damgaard. Christen Bisgaard. Anders Poulsen. 

Christen Søndergaard. Jens Meldgaard. 
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Fra en ringe Begyndelse er Sparekassen vokset Aar 
for Aar, saa den nu efter 57 Aars Forløb har en Ind 
skudskapital paa op mod i Million. - Den har gav 
net mange Mennesker i Sognet, idet de her har kun 
net faa Hjælp paa en billigere Maade end ved at søge 
Bankerne. Den har ikke i de mange Aar lidt nævne 
værdigt Tab. Af Kasserere har Sparekassen haft føl 
gende: J) Damgaard, Borbjerg Mølle. 2) Lars Chri 
stensen, Borbjerg Mølle. 3) Jens Meldgaard, Trabjerg. 
4) Nuværende Kasserer Anders Meldgaard, Kirkebyen. 
Tilsynsraadet for Sparekassen bestaar af føigende: 

Mads Nicolajsen, Henrik Have, Johannes Frølund, 
Jens Bjerre, Christian Damgaard, Jens Mogensen og 
Lærer Møller, sidstnævnte har været længst i Besty 
relsen mellem 30 og 40 Aar, 

SLUTNING. 

Hvorvidt det er lykkedes mig at tegne et lille Bil 
lede af Borbjerg Sogn gennem de sidste 150-200 
Aar, skal jeg ikke udtale mig om; men som jeg be 
mærkede i Indledningen, vil der selvfølgelig altid være 
meget at kritisere ved saadant Arbejde og ikke 
mindst, naar man hverken er Historiker, Digter eller 
tidligere har beskæftiget sig med den Slags Arbejder. 
Jeg har søgt at samle, hvad der kunde findes af gamle 
Papirer og Dokumenter her i Sognet, som jeg mente 
var værd at bevare, og jeg maa her med Glæde op 
lyse, at der var mere, end jeg fra først af havde 
tænkt. - Hvor jeg har kunnet gøre det uden at 
skade noget, har jeg udeladt med Vilje enkelte af de 
mange Datoer og Aarstal, der tit virker trættende 
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paa Læserne, og har jeg bestræbt mig for at frem 
stille det i en tilgængelig Form for de Interesserede. 
- Hermed udsender jeg saa »Sognebogen« med Haa 
bet om, at den rnaa blive modtaget med Velvilje. 

U d g i ve re n. 



KILDEANGIVELSER 
Som Hjælpekilder ved Udgivelsen af Borbjerg Sogns Hi 
torie, har jeg benyttet: 
I. Personalhistoriskc, statistiske og genealogiske Bidrag til 

almindelig Præstehistorie af S. 4. Viborg. 4. Bind. 
2. I. Bind af Sofus Elvius' Danmarks Personalhistoriske Un 

dersøgelser. 
3. Historiske og topografiske Efterretninger om Hjerm og 

Ginding Herreder af Arkivar Dr. phil. 0. Nielsen. 
4. Hardsyssels Aarbog for 1917. 
5. 1-Iardsyssels Aarbog for 1920. 
6. Borbjerg Præstegaards Arkiv: Liber Daticus I og li. 
7. Gamle Skoleprotokoller. 
8. 4. Bind af Jydsk Almuesliv af Evald Tang Kristensen. 
9. 2. Bind af Natmandsfolk i Vestjylland af 1-1. P. Hansen. 

10. 1. Bind om Tatere af F. Dyr lund. 
11. 4. Bind om Natur og folkeliv i Danmark af L. Both. 
12. Hofrnans Fundationer og Gavebreve 1759. 
13. Hardsyssels Aarbog af 1916. 
14. Dansk Bondeliv, navnlig i Vestjylland af H. F. Feilbcr g. 

1910. 
15. Dansk Bondeliv af H. F. Feilberg. 1899. 
16. Danske Vider og Vedtægter, 3. Bind af Bjerge og Sø- 

gaard. 
17. Dansk Provins Topografi, 1. Bind, af Chr. Hejlskov. 
18. Trap, Ringkjøbing Amt, 1. Bind. 
19. Studie over en Gruppe Træk fra nordisk Alfetro af 1-1. 

F. Feilberg: Bjærgtagen. 
20. Jydske folkeminder, samlede af Evald Tang Kristensen. 

3. Samling. 
21. Desuden samlet Oplysninger fra Arkivet i Viborg. 



22. Gamle Papirer fra Slægtsgaarde i Sognet, deriblandt 
Skøder, Aftægtskontrakter, Gavebreve, Ligtaler, Bryllups 
sange og meget andet. 

23. Minder fra gamle grundtvigske Hjem af Dr. Bartod. 
24. Slægten Borbergs Stamtavle og Familietraditioner. 
25. Meddelelse fra Holger Jensen Schous Slægtninge. 
26. Meddelelser fra Aarhus Kirkebog. 
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